
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce ko-
lejny numer “Implantologii Stomatologicznej”,  
w którym tradycyjnie już publikujemy nie tylko arty-
kuły kliniczne, ale i staramy się zaprezentować bie-
żące sprawy Stowarzyszenia. 

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim półroczu 
oczywiście był 10. Kongres PSI, podczas którego by-
liśmy gospodarzem historycznego, bo pierwszego 
Kongresu ICOI Europe, połączonego z X ICOI Con-
sensus Conference. Podejmowaliśmy także gości 

honorowych, wykładowców i wystawców W sumie przez cztery dni w Krakowie o implantologii sto-
matologicznej dyskutowało prawie 400 pasjonatów implantologii. 

Okazji do merytorycznej dyskusji było wiele, wśród nich oczywiście otwarty panel dyskusyjny podczas 
Consensuns Conference, ale również: wykłady, warsztaty, międzynarodowa sesja plakatowa, między-
narodowe curriculum implantologii stomatologicznej, walne zgromadzenie członków PSI.

Nie zapominajmy także o egzaminach Umiejętności Implantologicznych składanych przed komisją 
złożoną z doświadczonych przedstawicieli ICOI, które pomyślnie zdało kolejnych 31 polskich implan-
tologów. Grupę tę uzupełniło ponad 20 naszych kolegów z różnych stron świata.

Druga połowa roku również zapowiada się aktywnie. Szczególnie polecam Państwa uwadze udział  
w kolejnym szkoleniu Expert Program PSI, który odbędzie się w dniach 29-30 września w Bremie.

Zapraszam także do udziału w Konferencjach, które PSI i „Implantologia” obejmują patronatem nauko-
wym i prasowym oraz publikacji swoich prac na łamach „Implantologii”.

Do zobaczenia na wykładach i podczas Curriculum.

         

          Redaktor Naczelny
          dr n. med. Mariusz Duda

PSI IMPLANT DENTISTRY 2/2017

Szanowni Państwo,
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mnogich recesji dziąsła klasy I I II wg Millera. Seria przypadków

60 Implantologia w praktyce
60 - Maciej Marcinowski, Paulina Czecholińska 
Implantoprotetyczny protokół postępowania. Autorski model współpracy lekarza dentysty-
implantologa z higienistką stomatologiczną. 
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Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy z użyciem fibryny bogatopłytkowej (PRF -Platelet 
Rich Fibrin). Opis przypadku

76 - Tim Fienitz  
Kołnierz implantu. Obróbka mechaniczna czy mikrostruktura – które rozwiązanie jest 
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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 procedury dla asysty podczas zabiegu chirurgiczno-implantologicznego, program obejmuje elementy 
treningu z zakresu motywacji i edukacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantologicznego, uwypuklenia zagadnień związanych z estetyką śluzówkowo-
dziąsłową.

Uczestniczki kursu zdobędą praktyczną wiedzę odnośnie doboru akcesoriów higienicznych dla pacjenta, nauczą się prowadzenia prawidłowej dokumentacji 
medycznej oraz krok po kroku  poznają procedury zabiegów higienicznych przy implantach z użyciem skalera ultradźwiękowego dedykowanego do implantów, lasera 
diodowego, czy kiret implantologicznych.

Zapisy i szczegółowe informacje
PerioCare Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, Kinga Grzech-Leśniak, 30-001 Kraków, ul. Poznańska 8/1u, tel. 696 552 638, www.facebook.com/PerioCareStomatologia/

Cel szkolenia
Curriculum przeznaczone jest dla higienistek oraz asystentek 
stomatologicznych, jak również dla pozostałych członków zespołów 
implantologicznych, których celem jest profesjonalna współpraca z lekarzem 
implantologiem oraz samodzielne przygotowanie pacjenta do zabiegów  
z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej pracy 
w zakresie przygotowania pacjenta do zabiegu implantologicznego, asysty 
podczas zabiegu oraz opieki po implantacji. Zagadnienia zostaną przedstawione 
krok po kroku, w teorii oraz podczas warsztatów praktycznych.

Forma szkolenia
Cykl szkoleniowy Cutrriculum Higienistki Implantologicznej obejmuje  
3 nierozerwalne moduły:
moduł 1. Periocare, Kraków, 
moduł 2. Periocare, Kraków,
moduł 3. Periocare, Kraków + egzamin teoretyczny 
Ilość godzin dydaktycznych: 42 
1 moduł teoria - 8 godzin + praktyka 6 godzin
Zajęcia odbywają się w godzinach 12.00-20.00 w piątki oraz  
8.30-14.30 w soboty

CURRICULUM 
HIGIENISTKI I ASYSTENTKI 
IMPLANTOLOGICZNEJ 
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Save the date
V I  K o n G r e s
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SpecjalnaOferta

50
Implantów

ZeStaw Zawiera:
50 implantów* jedno  

lub dwufazowych oraz 
kasetę chirurgiczną

* możliwość zakupu mieszanego 
zestawu implantów.

3 6 4 5  €
netto

cena implantu  
79 €/szt. 59 €

www.champions-implants.com
Więcej informacji o naszych produktach:

Ztm Norbert Bomba | Champions-Implants GmbH | CEO | Prezes
tel.: +48 660 13 04 58 (język polski)
norbert.bomba@champions-implants.com

agata Czerwiński | Sprzedaż, obsługa klienta
tel.: +49 6734 91 40 80 27 (język polski)
agata.czerwinski@champions-implants.com

25
Implantów

ZeStaw Zawiera:
25 implantów* jedno  

lub dwufazowych oraz 
kasetę chirurgiczną

* możliwość zakupu mieszanego 
zestawu implantów.

2 4 2 0  €
netto

cena implantu  
79 €/szt. 69 €

Zapraszamy do udziału w szkoleniu MIMI®-Flaples z użyciem Smart Grinder  
i zabiegami implantologicznymi na żywo oraz warsztatami praktycznymi  
w CHAMPIONS FUTURE CENTER (D-55237 Flonheim).
Zgłoszenie uczestnictwa na jeden z wybranych terminów prosimy:
Online, pisemnie pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faxem.



26. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie

08-10 marca 2018, Kraków

10.03.2018

Miejsce Targów:  

Organizator:

www.krakdent.pl
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Na pytanie jaki był cel organizowania Consensus Conference i czy 
udało się go osiągnąć odpowiadają uczestniczący w niej eksperci.

dr John Olsen, Wisconsin, USA. 
Jesteśmy tutaj na Consensus Conferene, która ma za zadanie po-
móc młodym i już aktywnym implantologom oraz przekazać im 
wiedzę, jak wprowadzać implanty w bezzębnej żuchwie, w żu-
chwie z atrofią.  Na kongres i towarzyszącą jej Consensus Confe-
rence przyjechali implantolodzy z całego świata, aby formułować 
teorie i postulować sposoby zaopatrywania bezzębnej żuchwę 
przy wykorzystaniu technologii, jaką dają nam dziś implanty. 
Mogą to być metody proste, oparte na niewielkiej liczbie implan-
tów, ale także bardziej zaawansowane, wykorzystujące większą 
liczbę implantów, z efektem w postaci stałej lub ruchomej pracy 
protetycznej. 

dr Mariusz Duda, prezydent PSI, 
organizator Consensus Conference
Leczenie bezzębnej żuchwy to problematyka bardzo interesują-
ca dla implantologów.  Przedyskutowaliśmy w gorącej atmosfe-
rze różne tematy – ile implantów należy wprowadzać, co robić 
w przeciwstawnym łuku zębowym i wiele innych szczegółowych 
zagadnień. Pozwoliło to nam wypracować wnioski końcowe ma-
jące pomóc młodym implantologom w podejmowaniu decyzji 
terapeutycznych prowadzących do sukcesu leczenia.  Po raz 
pierwszy zrobiliśmy to w formie dyskusji na żywo - zaprosiliśmy 
wszystkich ekspertów Consensus Conference do zajęcia miejsca 
na podium, i przed wszystkimi uczestnikami omawialiśmy wszyst-

X CONSENSUS CONFERENCE
Standardy postępowania w leczeniu bezzębnej żuchwy

kie gorące tematy z zakresu bezzębnej żuchwy, co do których 
mieliśmy wypracować konsensus. Uważam, że było to bardzo 
ważne spotkanie, którego wnioski końcowe zostaną wkrótce opu-
blikowane, tak aby każdy mógł je wdrażać w swojej codziennej 
praktyce klinicznej.

prof. Ady Palti, członek komitetu wykonawczego ICOI, dyrektor 
Grupy Europejskiej ICOI oraz byłym prezydent ICOI.
Consensus Conference w Krakowie była już 10 edycją organi-
zowaną przez ICOI. Była ona poświęcona leczeniu bezzębnej 
żuchwy, takiemu, które można by wykonywać w każdym kraju  
i w sposób możliwie jak najbardziej efektywny. Efekty konferen-
cji są bardzo obiecujące dla społeczności stomatologicznej, po-
nieważ pomogą one dentystom na całym świecie w tworzeniu 
właściwego planu leczenia implantologicznego. Oferujemy 3-4 
opcje dla każdego zakresu wskazań, co pozwoli lekarzom na 
prosty dobór właściwego leczenia w zależności od wieku, stanu 
zdrowia, sytuacji finansowej pacjenta czy też innych parametrów. 
Dyskusja panelowa spotkała się, moim zdaniem, z bardzo dobrym 
odbiorem, a jej owocem będzie artykuł, który mamy zamiar opu-
blikować i udostępnić szerokim kręgom stomatologów na całym 
świecie.

prof. Erwin Weiss,  Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael
Koncepcja leczenia bezzębnej żuchwy polega na tym, aby za-
oferować wszystkim naszym pacjentom możliwość odzyskania 
stabilnego, komfortowego uzębienia w oparciu o precyzyjne  
i przewidywalne opcje terapeutyczne.  To jest rola, jaką musi być  
w stanie wypełnić w naszych czasach dentysta, oferując rozwią-
zania wychodzące naprzeciw potrzebom całej populacji, w każ-

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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dej grupie wiekowej, z uwzględnieniem stanu zdrowia każdego 
pacjenta, który może odnieść korzyści z opcji leczenia implan-
toprotetycznego. Jest naszym zadaniem, jako międzynarodowej 
organizacji ICOI, aby wypracować standardowe wytyczne postę-
powania, aby młodzi dentyści mieli do dyspozycji kryteria i zakresy 
wskazań pozwalające im na efektywne leczenie pacjentów i służe-
nie swojej społeczności.

prof. Kenneth Judy, przewodniczący Zarządu i główny dyrektor 
ds. operacyjnych ICOI, USA
Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań dla istotnych pro-
blemów występujących dzisiaj w stomatologii, w szczególności 
w implantologii stomatologicznej.  Podczas tej konferencji zaj-
mujemy się w szczególny sposób problemem zaopatrzenia pro-
tetycznego pacjentów z bezzębiem w żuchwie. Jest to stosunko-
wo skomplikowane zagadnienie i jesteśmy bardzo wdzięczni PSI 
– Polskiemu Stowarzyszeniu Implantologicznemu – za pełnienie 
funkcji gospodarza tutaj, w Krakowie, i za zgromadzenie takiego 
zespołu ekspertów implantologicznych najwyższej rangi, który 
ma zająć się tym zagadnieniem. Istota problemu polega na tym, 
że mamy bardzo zróżnicowanych pacjentów oraz wiele opcji 
oraz rozwiązań implantologicznych i próbujemy dopasować 
je do siebie, tworząc gotowe formuły, trochę jak w receptury  
w książce kucharskiej, przeznaczone dla osób dopiero wchodzących  
w tę dziedzinę kliniczną, aby im ułatwić wybory i zrozumienie 
tego, czego mogą się w spodziewać danym przypadku w zależ-
ności od typu pacjenta, który zjawia się w ich gabinecie. Istnieje 
ogromna różnica między pacjentami, którzy mają dużo tkanki ko-
stnej w żuchwie, a brak im tylko zębów, a takimi, którzy już prawie 
w ogólne nie mają kości, ponieważ zęby utracili wiele lat wcze-
śniej. Musimy być w stanie zaoferować leczenie zarówno jednym 
jak i drugim, a także wszystkim pozostałym osobom pomiędzy 
tymi skrajnymi przypadkami.

prof. Marzena Dominiak, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatolo-
gicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kluczową sprawą jest wiedza na temat tego, jak leczyć pacjentów, 
szczególnie w przypadku uzębienia nierokującego lub całkowite-
go braku uzębienia. Oferuje się w takich przypadkach odbudowy 

protetyczne oparte na implantach, co jest ważne nie tylko dla pa-
cjenta, ale także dla lekarza. Lekarze muszą wiedzieć, ile implan-
tów należy wszczepiać w żuchwie. Bardzo ważne jest przy tym to, 
czy będziemy decydować się na protezę stałą czy też ruchomą. 
Chcemy przygotować coś w rodzaju podręcznika z informacja-
mi, jakie procedury byłyby najlepsze dla pacjentów w zależno-
ści od ich indywidualnej sytuacji, przykładowo od ilości i jakości 
kości, możliwości higieny jamy ustnej, stanu tkanek miękkich czy 
innych czynników miejscowych, a także oczywiście ogólnego 
stanu zdrowia. Są to bardzo ważne pytania, stąd też to spotkanie. 
Spotkanie takie ma bardzo ważne zadanie – wypracowanie zasad 
postępowania istotnych zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów.

prof. Norina Consuela Forna, dziekan Wydziału Stomatologii na 
Uniwersytecie Medyczno-Farmaceutycznym w Iasi w Rumunii, 
prezydent Międzynarodowego Komitetu Dziekanów Obszaru 
Francuskojęzycznego, prezydent Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Rehabilitacji Jamy Ustnej oraz Stowarzyszenia Bałkań-
skiego a także Forum Odontologicum. 
Uważam, że wypracowanie takiego konsensusu, połączenie wie-
dzy i sił, to dobry pomysł. Chodzi o stworzenie propozycji najlep-
szych rozwiązań w naszej dziedzinie, w implantologii. Przedsta-
wienie opcji leczenia pacjentów, możliwych zakresów wskazań 
w przypadku pacjentów zjawiających się w naszych gabinetach, 
podejmowanych przez nas działań i sposobów postępowania  
w nowoczesnej implantologii. Jest to ciekawy obszar dyskusji, po-
nieważ mamy różne doświadczenia i w zależności od naszej dzie-
dziny akademickiej czy też badań naukowych, możemy mieć coś 
do powiedzenia na temat możliwego postępowania w poszcze-
gólnych przypadkach, szczególnie takich, w których aktualnie nie 
mamy gotowych rozwiązań. Temat naszego spotkania, naszej 
dyskusji, to kwestia postępowania z pacjentami z całkowitym bra-
kiem uzębienia. W aspekcie leczenia takich przypadków bierzemy 
pod uwagę wiek pacjenta, także jego aktywność społeczną, moż-
liwości, np. zapłacenia za dane rozwiązanie implantoprotetyczne, 
jego uwarunkowania anatomiczne, czy pozwalają one na wpro-
wadzenie implantów, czy też należy najpierw wykonać zabiegi 
augmentacyjne. Tak więc można powiedzieć, że ważnym tema-
tem tej Konferencji jest omówienie tego, kiedy i ile implantów 
możemy wprowadzać u danego pacjenta.

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Prof. Ryszard Koczorowski, kierownik Kliniki Gerostomatologii na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, wiceprezydent PSI
W trakcie tej Konferencji zorganizowane zostało spotkanie pane-
lowe 13 osób – w tym 3 osób z Polski i 10 osób z innych krajów. 
Gościliśmy tutaj wielu dentystów z różnych stron świata. Spo-
tkanie to było bardzo ciekawe, w jego trakcie odbyła się gorąca 
dyskusja na temat postępowania w przypadku pacjentów z bez-
zębną żuchwą w zależności od wieku pacjenta, sytuacji miejsco-
wej, stanu morfologicznego i uwarunkowań anatomicznych czy 
innych czynników.

Prof. Stephen Rosenstiel, profesor protetyki na Uniwersytecie 
Stanowym Ohio, w Columbus w Ohio.  Redaktor czasopisma Jo-
urnal of Prosthetic Dentistry 
Dentyści nie mają obecnie pełnej jasności co do tego, jaki jest 
najlepszy sposób postępowania w przypadku leczenia pacjentów  
z brakiem zębów w żuchwie. Potrzebują wytycznych mówiących 
o tym, ile implantów należy wszczepiać w takiej sytuacji oraz jakie 
są najlepsze metody odbudowy tych pacjentów.  Na tej Konferen-
cji zebrali się międzynarodowi eksperci, którzy dyskutują na temat 
tego, jakie są dostępne opcje dla tych pacjentów w aspekcie za-
pewnienia im leczenia na najwyższym możliwym poziomie w spo-
sób progresywny, a jednocześnie dostępny dla nich finansowo. 

Prof. Zeev Ormianer, kierownik Oddziału Protetyki na Uniwersy-
tecie w Tel-Awiwie. 
Zebraliśmy się tutaj na Consensus Conference poświęconej lecze-
niu bezzębnej żuchwy. Konsensus w tym zakresie jest rzeczą bar-
dzo ważną, ponieważ pozwala opracować wytyczne dla młodych 
dentystów mówiące im, jak mają zaopatrywać swoich pacjentów.  
Kongres ten jest bardzo ciekawy również z innego powodu. Za-
zwyczaj, jak jeżdżę po świecie, to na kongresach widzę prawie 
wyłącznie doświadczonych lekarzy, którzy spotykają się, aby wziąć 
udział w wykładach. To, co rzuciło mi się tutaj szczególnie w oczy, 
to obecność wielu młodych lekarzy, którzy przyjechali na kongres, 
aby posłuchać wykładów czy też poznać wyniki badań.  Bardzo 
mnie cieszy widok młodego pokolenia, które przyjechało, aby 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. To wielka zasługa PSI, że udało 
im się zgromadzić na tym kongresie tak wielu przedstawicieli mło-
dego pokolenia.

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Bezprecedensowym wydarzeniem poprzedzającym Kongres PSI 
była X ICOI Europe Consensus Conference, w której wzięli udział 
m.in. prof. Ady Palti, prof. Stephen F. Rosenstiel, prof. dr Kenneth 
Judy, prof. Norina Forna, prof. Erwin Weiss, dr Howard Gluckman, 
dr Paul Weigl, prof. Zeev Ormianer, dr John Olsen, dr Mariusz 
Duda, prof. Ryszard Koczorowski oraz prof. Marzena Dominiak. 
Prace w gronie ekspertów trwały już ponad pół roku w wcześniej, 
kiedy to zbierano i oceniano artykuły z całego świata, aby mieć 
jak najbogatszy materiał źródłowy z którego w Krakowie miano 
wyciągnąć esencję wiedzy z zakresu standardu postępowania  
w leczeniu bezzębnej żuchwy. 

Consensus Conference ICOI

Jak mówi jeden z głównych organizatorów i ekspertów spotka-
nia prof. Ady Palti- prezydent ICOI Europe - „Wdrożenie uogól-
nionych zasad w praktykach implantologicznych jest wysoce 
uzasadnione. Wskazujemy na kroki przy leczeniu bezzębnej 
żuchwy za pomocą protez ruchomych na dwóch, czterech, 
sześciu implantach, podobnie opisujemy leczenie za pomocą 
stałych uzupełnień protetycznych na czterech, sześciu, ośmiu  
i dziesięciu implantach. Wszystko po to, aby praktycy mogli opty-
malnie kwalifikować pacjentów i to zarówno w poszczególnych 
grupach wiekowych, jak i w grupach ryzyka. Chodzi o to, żeby 
dopasować leczenie w sposób indywidualny, a więc nie tylko  
w uzależnieniu od warunków anatomicznych pacjenta. Pamiętaj-
my o jego ogólnej kondycji zdrowotnej. Nie koniec na tym. Bie-
rzemy pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta. Nie wszystkie 
osoby decydujące się na implanty, wymagają najwyższej estetyki 
w odcinku przednim. Pacjenci, szczególnie w wieku starszym, na 
pierwszym miejscu często stawiają na jak najszybsze odzyskanie 
pełnej sprawności układu stomatognatycznego. To wątki trudne 
do jednoznacznego, prostego rozstrzygnięcia. Efekt był taki, że 
najbardziej doświadczeni zawodowo implantolodzy, od lat funk-
cjonujący w strukturach ICOI, przeprowadzili krytyczną dyskusję 
nad stworzoną bazą wiedzy. Tam, gdzie się spotykają autorytety 
dyskusja z reguły jest gorąca. Skupialiśmy się na poszczególnych 
tematach, krok po kroku wchodząc w coraz większe detale i to 
były newralgiczne momenty, w których rzeczywiście iskrzyło. 
Iskrzyło pomiędzy zwolennikami różnych teorii, iskrzyło wśród 
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przedstawicieli różnych specjalności. Jeśli ktoś zajmuje się w spo-
sób szczególny implantoprotetyką inaczej patrzy na pewne kwe-
stie, niż ten kto para się głównie chirurgią. Mało tego, do ich opinii 
zdanie odrębne dokłada periodontolog, nie zapominajmy także 
o kwestiach związanych ze zgryzem. To wszystko sprawia że po-
wstaje przestrzeń do wielowątkowej dyskusji.”  

Krakowska Konferencja tym się różniła od poprzednich spotkań 
w gronie ekspertów ICOI, że po raz pierwszy była otwarta dla 
publiczności. Jak dodaje prezydent PSI- dr n.med. Marisz Duda: 
”Publiczność ta była szczególnie wymagająca, złożona w głównej 
mierze z praktyków na co dzień wszczepiających implanty stoma-
tologiczne. Po jednej stronie wystąpili twórcy wytycznych, kilkana-
ście autorytetów o światowej renomie, po drugiej niespełna setka 
fachowców – rzec by można - recenzentów naszych ocen, analiz  

i przemyśleń. Było to ciekawe doświadczenie, bo przedstawia-
liśmy dyskutowane wcześniej racje na forum publicznym. W tej 
formule powstały wytyczne, które po ostatecznej redakcji zostaną 
opublikowane w Journal of Prosthetic Dentistry.”

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Jak co dwa lata, podczas Kongresu PSI odbyły, Egzaminy Umie-
jętności Implantologicznych Fellowship i Diplomate. Wspólna Ko-
misja Egzaminacyjna PSI oraz DGOI i ICOI pod przewodnictwem 
prof. Ady’ego Palti, dra Mariusza Dudy oraz prof. Ryszarda Koczo-
rowskiego i dra hab. Krzysztofa Osmoli przeprowadziła Egzamin 
Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship/
Diplomate zgodnie z zaawansowanymi programami uznawania 
kwalifikacji w zakresie implantologii stomatologicznej według kry-
teriów ICOI. 
Do egzaminu przystąpiło 19 lekarzy zdających na poziomie 
Fellowship oraz 13, którzy aplikowali do stopnia Diplomate,  
a wcześniej uzyskali Umiejętność Fellowship. Po raz pierwszy  
w Polsce do egzaminu przystąpili lekarze dentyści z zagranicy 
min. z USA, Grecji, Syrii i Izraela, którym przyznano 7 Umiejętności 
Fellowship oraz 5 Diplomate.

Podczas Kongresu kandydaci zdawali egzamin ustny w oparciu  
o wcześniej przygotowane prezentacje. 

EGZAMINY MIĘDZYNARODOWEJ UMIEJETNOŚCI IMPLANTOLOGICZNEJ 
FELLOWSHIP/DIPLOMATE 2017

Certyfikaty lekarz implantolog 
PSI/Fellowship ICOI/PSI 2017 otrzymali:

Dr Karol Badeja
dr n.med. Arkadiusz  Balcerowski

dr n.med. Jarosław Doliński
dr Szymon Dudek

dr n.med. Wojciech Grzebieluch
dr Michał Heigelmann

dr Damian Janica
dr Agnieszka  Koźlinka

dr Arkadiusz Makowiecki
dr Aleksander Materniak

dr Mikołaj  Mielke
dr n.med. Dominik Morawski

dr Joanna Podobińska
dr Agnieszka   Rączka
dr Wojciech  Sawko

dr Michał Sypień
dr Tomasz  Sypień

dr Maciej Szewczyk
dr Michał Wierzbicki

Certyfikaty ekspert ds. implantologii stomatologicznej PSI/
Diplomate ICOI/DGOI otrzymali:

dr Tomasz Bigas
dr Marcel Drobos

dr n.med. Ziemowit Franaszek
dr n.med. Piotr  Kosior

dr Radosław Maksymowicz
dr Marek  Markiewicz

dr n.med. Jan Markowicz
dr  Rafał  Radzewski
dr Walery Tarnawski

dr Dariusz  Wilisowski
dr Tomasz Zarański

W piątek wieczorem organizatorzy zaprosili na wyjątkową Galę 
Dinner, podczas której obyło się uroczyste wręczenie certyfikatów 
potwierdzających otrzymanie Międzynarodowych Umiejętności 
Implantologicznych Fellowship i Diplomate.
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Maciej Marcinowski 

7 Czerwca 2017 roku wieczorem w grodzie Smoka Wawelskiego 
zaczęło się robić tłoczno.
Double Tree by Hilton w Krakowie rozpoczął kwaterowanie gości 
z całego świata, którzy przybyli na 10. Międzynarodowy Kongres 
PSI oraz imprezy towarzyszące. 

Sesje przedkongresowe, które rozpoczęły się w czwartek rano, 
dostarczyły uczestnikom szeregu praktycznych informacji oraz 
umiejętności zdobywanych podczas ćwiczeń na modelach.  Te-
matyka dotyczyła zagadnień związanych z techniką piezochirur-
gią, augmentacją, oraz implantacjami w strefie estetycznej. 
Równocześnie odbywał się 2. Międzynarodowy Weekend Curri-
culum Implantologii PSI, prowadzony przez prof. Ady Paltiego.
Późnym popołudniem rozpoczął się 9. ICOI Consensus Confe-

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

E D U K A C J A
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rence. Uznane autorytety ze świata implantologii rozmawiały na 
temat złotych standardów rekonstrukcji implantoprotetycznej 
bezzębnej żuchwy. Przybliżono uczestnikom badania, z których 
możemy się dowiedzieć, jakie oczekiwania mają nasi pacjenci re-
prezentujący różne grupy wiekowe.
Osoby z przedziału 20-40 oczekują rozwiązań najnowszych. Oso-
by starsze pragną jak najdłużej zachować młody wygląd. Seniorzy 
oczekują rozwiązania ich problemów, który najczęściej dotyczy 
braku stabilizacji protezy podczas jedzenia czy mówienia. Planu-
jąc ilość implantów, należy mieć świadomość czy utrata jednego 
czy dwóch w okresie gojenia pozwoli nam na wykonanie pracy 
protetycznej. Kolejny czynnik to możliwość utraty implantów  
w trakcie kolejnych lat życia pacjenta oraz fakt, że wraz z wiekiem 
coraz trudniej przechodzi się okres rekonwalescencji pozabiego-
wej.

Pierwszy dzień Kongresu otworzył wykład dr Carole Leconte, która 
przedstawiła interesującą retrospekcję swoich przypadków. Zwró-
ciła uwagę na to, by zawsze analizować swoje sukcesy i porażki 
implantologiczne. Poszanowanie biologii gojenia tkanek jest klu-

czowym aspektem działania lekarza praktyka. U jednego pacjenta, 
w jednym regionie szczęki możemy znaleźć rożne rodzaje od-
miennej jakościowo kości, który wymaga innego potraktowania, 
innych procedur. Utrata zęba powoduje zanik kości. Odtwarzając 
utraconą kość zawsze dążymy to tego, by nowo powstała kość 
miała stabilny wymiar, była dobrej jakości i miała oczekiwaną 
gęstość-twardość oraz była dobrze unaczyniona. Dr Leconte 
omawiała swoich pacjentów i to, w jaki sposób w pozornie ide-
alnych warunkach dochodziło do nieoczekiwanej resorpcji kości. 
Dopiero głębsza analiza medyczna ujawniła u pacjenta deficyty 
witaminy D, alkoholizm oraz późniejsze załamanie stanu zdrowia. 
Przez trwającą 15 lat praktykę, dr Leconte doświadczyła zarówno 
ogromnych sukcesów jak i porażek na polu stosowania różnych 
biomateriałów i technik. Ważne jest, by wracać do zakończonych 
przypadków i analizować je w oparciu o rentgenodiagnostykę, 
zdjęcia cyfrowe i histologię. Wszystko to ma nam pomóc zmie-
nić używany biomateriał w żywą kość o stabilnych parametrach. 
Kluczem do stabilności kości jest ich ciągła przebudowa. Przed-
stawione zostało 11 kluczowych aspektów gojenia tkanek po za-
biegach sterowanej regeneracji tkanek. Większość z nich takich 
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jak: unaczynienie, hormony, odżywanie, poziomy witamin D, C, K, 
mikroelementów, infekcje, system immunologiczny, używki oraz 
biostymulacja leżą po stronie pacjenta. Dr Laconte podkreśliła 
także, że wg niej mieszanie biomateriału powinno się zawsze od-
bywać z krwią pacjentka, a nie z solą fizjologiczną. Dekortykacja 
kości przy augmentacji jest przez wielu ekspertów uważana za 
niepotrzebną, ale jeśli ta procedura przyspieszy tworzenie no-
wych naczyń, to dlaczego nie powinniśmy jej wykorzystać? Kolej-
nym omawianym aspektem były membrany, które wg autorki po-
winny być zawsze wolnoresorbowalne. Szybka resorpcja będzie  
w większości przypadków skutkowała tworzeniem tkanki miękkiej 
a nie oczekiwanej kości. Kolejną radą, którą dała dr Leconte było 
pinowanie membran, co pozwala skupić się na augmentacji bio-
materiału i utrzymuje zadaną architektonikę.
Prof. Zeev Ormianer omówił zagadnienia przygotowania łoża pod 
implant. Z badań wynika, że preparacja łoża umożliwiająca wpro-
wadzenie implantu małym torkiem skutkuje powstaniem w krót-
kim czasie po zabiegu dużej powierzchni kontaktu implantu z ko-
ścią na skutek przemiany skrzepu w młodą kość. Z kolei łoże, które 
wywołuje konieczność wprowadzenia implantu z dużym torkiem, 

spowoduje w początkowym etapie szybki spadek kontaktu kości  
z implantem na skutek procesu resorpcji, które będzie spowo-
dowane naciskiem wywoływanym przez implant. Implantologia 
bazalna była tematem wystąpienia prof. Gerarda Scortecci. Przed-
stawił on swoje wieloletnie doświadczenia związane z zastosowa-
niem implantów żyletkowych. Ważnym przesłaniem tego wykła-
du jest fakt, że niezależnie o typu implantu, powinniśmy dążyć do 
uzyskania stabilizacji i oparcia w blaszce kortykalnej wyrostka. Isto-
ta gąbczasta nie jest na tyle wartościowa, by zapewnić stabilizację 
pozabiegową wszczepu.  Prof. Florian Beuer omówił koncepcję 
MIC (Munich Implant Concept), zgodnie z którą dzięki technologii 
CAD/CAM rehabilitacja implantoprotetyczna odbywa się dwóch 
wizytach. Na pierwszej, podczas której odbywa się implantacja,  
a zaraz po niej pobrany jest skan cyfrowy miejsce implantacji wraz 
z implantem. Na drugiej wizycie, po okresie osteointegracji trwa-
jącym od 3 do 6 miesięcy, zakładany jest łącznik wraz z gotową 
koroną. Pominięcie etapu śruby gojącej powoduje wygajanie 
tkanek miękkich wokół nowej korony w zachowaniem doskonałej 
adhezji tkanek.  Livio Yoshinaga wystąpił z pełnym emocji i do-
znań estetycznych show, poświęconym stomatologii nastawio-
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nej na piękno. 
Mini studio fotograficzne oraz pokój konsultacyjny, to podstawa 
profesjonalnej praktyki, zajmującej się Smile Design. Skanery oraz 
drukarki 3D pozwalają na szybsze stworzenie symulacji nowego 
uśmiechu. Ciekawym tematem było wykorzystanie wcześniej 
przygotowanych licówek akrylanowych, które pozwalają na na-
tychmiastowe przeprowadzenie symulacji. Aby stworzyć na swo-
je potrzeby bazę idealnych uśmiechów, możemy pobierać wyci-
ski zębów naszych pacjentów, którzy trafiają do nas z pięknymi 
naturalnymi zębami.  Tech. Dent. Uli Hauschild pokazał możliwo-
ści współczesnych technik cyfrowych, które pozwalają na stwo-
rzenie gotowych prac protetycznych jeszcze przed zabiegiem 
implantacji. Tutaj pomocne stają się skanery wewnątrzustne, sza-
blony implantologiczne oraz technologia CAD/CAM. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie w jeden dzień zaopatrzyć pacjenta w gotowe 
rozwiązanie protetyczne tuż pod implantacji.
Prof. Itzhak Binderman opowiedział o swoich 40 -letnich doświad-
czeniach w dziedzinie augmentacji kości. Przedstawił możliwo-
ści wykorzystania usuniętych zębów pacjenta jako biomateriału 
używanego w zabiegach regeneracyjnych. Prof. Reiner Mengel 
skupił się w swoim wystąpieniu na diagnostyce 3D oraz planowa-
niu w oparciu programy wspomagające implantologa. Pomimo, 
że użycie CBCT nie jest jeszcze standardem postępowania coraz 
więcej lekarzy wykorzystuję ją, widząc jak bardzo ułatwia to pracę 
i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.  Doc. Armin Nedjat w swym 
wykładzie omawiał protokół wszczepiania implantów bez odwar-
stwiania płata śluzówko- okostnowego. Pokazał także przykłady 
implantacji natychmiastowej połączonej z augmentacją tkanek 
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twardych, dzięki czemu anatomia wyrostka zębodołowego zo-
stała zachowana. Dr Howard Gluckman tchnął nowinki w szero-
ko otwarte oczy uczestników Kongresu. Opowiedział o technice 
ekstrakcji częściowej (PET), szczególnie polecanej przy natych-
miastowych implantacjach w odcinku przednim. Idea ta polega 
na zachowaniu fragmentu korzenia bezpośrednio przylegającego 
do blaszki policzkowej oraz natychmiastowej implantacji. Idealnie 
zachowane tkanki miękkie i twarde predestynują jak wiadomo 
sukces implantoprotetyczny. Prof. Kenneth Judy, legenda ICOI 
mówił o implantach podokostnowych oraz implantach krótkich. 

Choć, jak wiadomo, pojęcia implanty krótkie ewaluowało w ciągu 
kilku ostatnich lat, dziś wiemy, że nawet 6mm implant z powodze-
niem może funkcjonować przez wiele lat. Poruszona została także 
tematyka analizy korzyści wynikającej z zastosowania implantów 
podokostnowych i wpływ tej metody na koszty wszystkich zabie-
gów implantoprotetycznych. Prof. Ady Palti jak zwykle zelektryzo-
wał publiczność pokazując nowe koncepcje leczenia atroficznej 
żuchwy. Zastosowanie piezosurgery w połączeniu ze stworzoną 
na nowo linią implantów żyletkowych otwiera całkiem nowe 
możliwości rehabilitacji implantoprotetycznej. Magnetyczny mło-
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tek może już wkrótce zagościć w gabinetach implantologów. To 
nowy sposób na wprowadzanie implantów, który ma szansę być 
pomocny w trudnych warunkach anatomicznych.
Dr Fred Bergmann w swojej prezentacji wykazywał zalety piezo-
chirurgii połączonej z zastosowaniem indywidualnych implantów. 
Całość koncepcji obejmowała również techniki płata dzielonego 
oraz wykorzystanie błon fibrynowych i czynników wzrostu z krwi 
pacjenta. Uzupełnieniem jest tutaj technologia CAD/CAM, która 
pozwala na projektowanie łatwych do pielęgnacji uzupełnień 
protetycznych. Biozgodne podejście do planowania i leczenia po-
winno stać się dziś standardem postępowania każdego implan-
tologa. Prof. Stephen Rosentstiel omówił materiały ceramiczne 
stosowane współcześnie w stomatologii. Ostatnie badania wska-
zują, że większą szczelność brzeżną uzupełnień protetycznych 
możemy uzyskać w przypadku zastosowania dwukrzemianu litu 
aniżeli tlenku cyrkonu. Obydwa te materiały oczywiście wykazują 
właściwości biokompatybilne. Coraz częściej w naszej codziennej 
praktyce wypierają stopy metali nieszlachetnych ze względu na 
swoje właściwości oraz stopy złota ze względu na dzisiejsze koszty 
tego kruszcu.
Dr Paul Weigl pokazał kontrowersyjną dla niektórych klinicystów 
koncepcję „Socket Chamber”. Przy zabiegu implantacji natych-
miastowej zgodnie z tą ideą należy szczelnie zamknąć okolicę 
wokół wszczepu z użyciem łącznika ostatecznego oraz korony 
tymczasowej. Niezbędne będą w tej technice implanty o agre-

sywnym gwincie. Tracą tutaj sens techniki opierające się o wyko-
rzystanie błon i augmentatów. Dr John Olsen okazał się być zba-
wieniem dla wszystkich żyjących w napięciu i stresie, gdyż pokazał 
jak toksyna botulinowa może stanowić efektywny środek kontroli 
aktywności mięśniowo-nerwowej.  Nie tylko redukcja zmarszczek, 
ale uwolnienie od przeciążeń powodowanych przez nadmiernie 
pracujący mięsień okrężny ust oraz mięsień żwacz, jest tym, co 
coraz bardziej doceniają pacjenci zza oceanu. W Polsce medycy-
na estetyczna dopiero wchodzi w okres rozkwitu, ale za kilka lat  
z pewnością będzie kluczowym aspektem Smile Design. Późne 
godziny popołudniowe w sobotę nie zniechęciły uczestników, 
którzy licznie stawili się na ostatni wykład Kongresu. Dr Roland 
Torok nakreślił nowe idee w augmentacji pionowej i poziomej 
wyrostka. Technika namiotowa wydaje się ciekawą możliwością 
regeneracji wyrostka. 
Niektórym trudno było się rozstać z ciepłym i gościnnym Krako-
wem. Jedni wspominali Galę wręczenia certyfikatów  Fellowship  
i Diplomate, która miała miejsce ubiegłej nocy, inni ciekawy wy-
kład lub warsztat. Niektórzy zachwycili się Krakowem zarówno 
tym znanym z pocztówek, a także tętniącym życiem w nocy. Inni 
pokochali go na nowo.
Spotkajmy w 2019 roku na kolejnym Kongresie Polskiego Stowa-
rzyszenia Implantologicznego! 
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Mój Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship

My International Fellowship Examination in Oral Implantology
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Joanna Podobińska

Kończąc studia w 1992 r. nie przypuszczałam, że implantologia 
stanie się kiedyś moją pasją. Ta dziedzina nauki w Polsce dopiero 
zaczęła stawiać pierwsze kroki. Nie była w programie studiów sto-
matologicznych, a jej dynamiczny rozwój rozpoczął się dopiero 
pod koniec lat 90. idąc w parze z tak bardzo pomocnym rozwo-
jem internetu. Pierwszy kurs z dziedziny implantologii odbyłam 
w 1999r. Miałam już za sobą ukończoną specjalizację I stopnia ze 
stomatologii ogólnej. W tym czasie czułam jednak duży respekt  

lek. dent. Joanna Podobińska, Fellowship ICOI 
Laser-Dent Gabinet Stomatologiczny Joanna Podobińska
ul. Szkolna 5A, Kraków
laser.dent.joanna@gmail.com 
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i dystans przed zbyt wczesnym wprowadzeniem do swojej praktyki 
rehabilitacji pacjentów metodami implantologicznymi. Świado-
mość potrzeby ogromnego przygotowania praktycznego, nie tylko 
z dziedziny tak ważnej chirurgii stomatologicznej czy protetyki ale  
i psychologii, stomatologii ogólnej, diagnostyki radiologicznej 
(CTCB było jeszcze nieosiągalne) czy periodontologii, zmusiła mnie 
do zdobycia takiego interdyscyplinarnego doświadczenia, a to wy-
magało czasu i pokory.  

Fundamenty praktycznej implantologii i niezbędne, cenne 
wskazówki, w sposób klarowny, krok po kroku, przekazał mi  
dr n. med. Maciej Stupka, któremu chcę bardzo podziękować. Je-
stem wdzięczna nie tylko za dzielenie się ze mną swoją wiedzą, ale 
doceniam fakt, że zawsze mogę liczyć na jego pomoc.  
Duże doświadczenie zdobyłam pod skrzydłami Polskiego Sto-
warzyszenia Implantologicznego, gdzie spotkałam wielu lekarzy, 
którzy w sposób fachowy pomogli mi usystematyzować moją 
wiedzę. W 2013r. pomyślnie zdałam egzamin w ramach Cur-
riculum Implantologii, podsumowując ten etapu kształcenia.  
W tym miejscu muszę podziękować Pani dr Elżbiecie Krężlik i Panu 
dr. Arkadiuszowi Krężlikowi za wyjątkową życzliwość i zainspiro-

wanie mnie do jeszcze większej pracy w dziedzinie implantologii. 
Patrząc z perspektywy czasu, zachęcam wszystkich lekarzy, którzy 
zaczynają pracę z implantologią, do uczestniczenia w Curriculum, 
które daje możliwość kształcenia w wielu niezależnych ośrodkach 
w Polsce, spojrzenie z różnych perspektyw na metody leczenia, 
co w znaczący sposób podnosi nasze kwalifikacje i umiejętność 
analitycznego myślenia. W celu zweryfikowania swoich umiejet-
ności postanowiłam przystąpić do Międzynarodowego Egzaminu 

Umiejętności Implantologicznej Fellowship. Powyższy certyfikat 
jest sygnowany przez PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologicz-
ne), DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie) oraz ICOI  
(International Congress of Implantologists). Przed egzaminem 
wszyscy kandydaci musieli przedstawić dokumenty potwierdzają-
ce odpowiednią ilość odbytych szkoleń oraz pełną dokumentację 
wymaganych przypadków implantologicznych. Po przejściu wery-
fikacji wstępnej, uczestniczyliśmy w przygotowującym nas warsz-
tacie, zorganizowanym w grudniu 2016 r w Krakowie. Zaprezen-
towane na forum prezentacje były poddawane wnikliwej ocenie. 
Mieliśmy również okazję do wspólnej nauki. Ta forma spotkania 
pomogła mi lepiej przygotować się do egzaminu. 
Mój egzamin Fellowship odbył się 9 czerwca 2017r. podczas X Mię-
dzynarodowego Kongresu Implantologicznego PSI w Krakowie. 
(Ryc.a) 
Wspólna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Im-
plantologicznego PSI oraz DGOI i ICOI obradująca pod prze-
wodnictwem prof. (NYU) dr Ady’ego Palti, prof. dr hab. Ryszarda 
Koczorowskiego, dra n. med. Mariusza Dudy oraz dr hdb. n.med. 
Krzysztofa Osmoli przeprowadziła Egzamin Międzynarodowej 
Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate zgodnie  
z zaawansowanymi programami uznawania kwalifikacji w zakresie 
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implantologii stomatologicznej według kryteriów ICOI. 
Na sali egzaminacyjnej było zgromadzonych 19 lekarzy zdających 
na poziomie Fellowship. Pytania egzaminatorów wymagały od nas 
obrony wybranej metody leczenia w przypadkach, które omawia-
liśmy. Należało przedstawić prawidłowe planowanie, przygotowa-
nie do zabiegu, omówić rzetelnie udokumentowany zabieg, jak  
i obserwację efektów leczenia implantoprotetycznego.
Członkowie Komisji byli niejednokrotnie bardzo dociekliwi i doma-
gali się precyzyjnej argumentacji wybranej metody leczenia, jak 
również zwracali uwagę na kompleksowość leczenia i prawidłową 
dokumentację medyczną.  Mimo życzliwości ze strony Komisji, egza-

min wzbudził we mnie wiele emocji. Pewien lęk przed wystąpieniem 
był dodatkowo potęgowany świadomością prezentowania własnej 
pracy przed lekarzami z olbrzymim zapleczem naukowo-dydaktycz-
nym i w obecności wielkich międzynarodowych autorytetów. Sta-
nąć przed takim gremium było wielkim zaszczytem, ale wzmocnio-
nym dużą dawką stresu i niepewności. Wszyscy egzaminowani po 
obronach otrzymali gratulacje od Szanownej Komisji. Bardzo miłe  
i mobilizujące na przyszłość były słowa o wzrastającym z roku na rok 
poziomie prac lekarzy, przystępujących do egzaminu. Uroczystość 
przyznania certyfikatów odbyła się w wyjątkowo podniosłej atmos-
ferze podczas Gali Dinner. 
Żywię nadzieję, że nie było to moje ostatnie spotkanie w tym gro-
nie. Chciałabym kolejny etap swojej edukacji zweryfikować na eg-
zaminie Diplomate. (Ryc. b) 
Egzmin Fellowship rozpoczęłam od prezentacji implatacji natych-
miastowej zęba 14 u 43 letniej kobiety. Pacjentka zgłosiła się z pe-
riodontitis apicalis chronica (ryc.1). Po badaniu klinicznym i CTCB 
(ryc.2) zaplanowałam implantację w systemie Camlog o długości 
implant 9 mm i średnicy 4,3mm. Po wstępnym przygotowaniu 
farmakologicznym pacjentki usunęłam ząb 14 przy użyciu perio-
tomów i piezosurgery. Stabilizację pierwotną implantu uzyskałam 
na poziomie 30 Ncm. Zamontowałam śrubę zamykającą (ryc.3). 
Zastosowałam augmentację Bio-Oss i membranę z pericardium 
Jason. Dodatkowo zabezpieczyłam Antemą i szwami stabilizują-
cymi 5,0 (ryc.4).  Jako uzupełnienie tymczasowe wykonałam most 

kompozytowy adhezyjny na włóknie szklanym bezpośrednio  
w jamie ustnej pacjentki(ryc.5) 3 tygodnie od zabiegu usunęłam 
szwy stabilizujące. (Ryc. 5b). Jedynym powikłaniem w omawianym 
przypadku było odcementownie się mostu tymczasowego już po  
3 miesiącach od zabiegu (ryc.6). Ponieważ stabilizacja pierwotna 
była na dobrym poziomie, a aktualne zdjęcie rtg nie wykazywało 
odchyleń od normy, zdecydowałam o wcześniejszym odsłonięciu 
implantu. Po zbadaniu Ostellem stabilizacja wtórna wynosiła 69 ISQ. 
Można było skrócić procedurę i rozpocząć odbudowę protetyczną. 
Po zastosowaniu cięcia w kształcie litery H zamontowałam śrubę 
gojącą szeroką bez konieczności zakładania szwów (ryc.7) (Ryc. 7a) 
(Ryc. 7b). Po 2 tygodniach pobrałam wycisk na łyżce otwartej(ryc.8).  
Kolejnym etapem była kontrola łącznika hybrydowego, na modelu  
i w ustach pacjentki, wykonanego z tlenku cyrkonu w systemie 
CAD/CAM na bazie tytanowej. (ryc.9, ryc.10).  Pracą docelową była 
korona licowaną porcelaną na tlenku cyrkonu, którą osadziłam 
na cemencie implantologicznym (ryc 11 - 12) Pacjentka użytkuje 
uzupełnienie implantoprotetyczne powyżej 4 lat, które nie budzi 
zastrzeżeń (ryc.13- 15) 

Graduating in 1992 I never had fought that implantology will someday become my pas-
sion. This area of expertise had just begun to crawl in Poland. It hadn’t been included in 
curriculum of stomatology and its dynamic development hasn’t begun until the late 90’s 
going hand in hand with the hands-on Internet. I took my first course in implantology in 
1999. I had back then first-degree specialization in general stomatology. At the time, how-
ever, I felt a lot of respect and distance to the early introduction to my practice, rehabilita-
tion of patients with implantological methods. Awareness of the need for great practical 
preparation not only in a field of such important dental surgery or prosthetics but also 
psychology, general stomatology, interventional radiology (CBCT was yet unreachable) or 
periodontology, forced me to acquire such interdisciplinary experience and it took time 
and humility. 
Foundations of practical implantology and necessary, valuable tips, in clear manner, and 
step by step, gave me MD Maciej Stupka, whom I want to thank very much. I’m grateful 
not only for sharing his knowledge with me but I appreciate the fact that I can always 
count on his help. 
I gained a lot of experience under the wings of the Polish Polish Society of Implantology 
(PSI), where I met many doctors who professionally helped me to systematize my knowl-
edge. In the year of 2013 I successfully passed Curriculum to sum up this stage of educa-
tion. At this point, I must thank Dr. Elżbieta Krężlik and Mr. Arkadiusz Krężlik for exceptional 
kindness and inspiring me to work even more in the field of implantology. 
Looking back in time, I encourage all doctors who are starting to work with implantology 
to attend Curriculum, which gives the opportunity to study at many independent centers 
in Poland, looking from different perspectives on treatment methods, which significantly 
enhances our qualifications and analytical thinking. 
In order to verify my skills I decided to join the Fellowship Examination in Oral Implantolo-
gy. The above certificate is signed by PSI (Polish Society of Implantology), DGOI (Deutsche 
Gesselshaft für Orale Implantologie) and ICOI (International Congress of Implantologists). 
Prior to the exam, all applicants were required to provide evidence of adequate training 
and complete documentation of the required implant procedures. 
After passing the verification, we participated in preparation workshop, which was or-
ganized in Cracow in December 2016. Presentations presented at the forum where thor-
oughly evaluated. We also had the opportunity to learn together. This form of meeting 
helped me prepare myself better for the exam. 
My Fellowship exam was held on June 9th 2017 During the 10th International Congress 

ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10 ryc. 11

ryc. 12 ryc. 13

ryc. 14

E D U K A C J A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 2017 27

of Implantology PSI in Cracow. 
Joint Examination Board of PSI, DGOI and ICOI under the guidance of prof.(NYU) Dr. 
Ady'eg Palti, prof. Dr hab. Ryszarda Koczorowski, MD Mariusz Duda and. Dr hab. Krzysztof 
Osmoli conducted the Fellowship/Diplomate International Fellowship Examination in ac-
cordance with the ICOI's advanced dental implant recognition programs. 
There were 19 doctors at Fellowship level in examination room. The examiners’ questions 
required us to defend chosen method of treatment of cases we have discussed. It was 
necessary to present proper planning, preparation for the procedure, discuss the well 
documented treatment as well as observe the effects of implantoprosthetic treatment. 
The Examination Board was often very inquisitive and demanded precise argumentation 
of the chosen treatment method, as well as the complexity of the treatment and the cor-
rect medical documentation. 
Despite of the kindness of the Commission, the exam raised a lot of emotions in me. The 
fear of performing powered by consciousness of presenting one’s own work to doctors 
with enormous scientific and didactic backgrounds and in the presence of great inter-
national authorities. Standing in front of such a board was a great honor but reinforced 
with high         
doses of stress and uncertainty. 
All participants after the defence received congratulations from the Honourable Commis-
sion. Very nice and mobilizing for the future were the words about the increasing level of 
work of doctors, entering the exam year by year. The certificate ceremony took place in an 

exceptionally elevated atmosphere during the Gala Dinner 
I hope it wasn’t my last meeting in this circle. I’d like to verify the next stage of my educa-
tion on the Diploma exam. 
I the Fellowship examination begun with the immediate implantation of tooth 14 on a 43 
year old woman. The Patient reported from periodontitis apicalis chronica (ryc.1) 
After clinical study and CTCB (ryc.2) I proposed the implantation with a Camlog 9mm 
length and 4.3mm in diameter. After initial pharmacological preparation I removed tooth 
14 using periotomy and piezosurgery. 
Primary implant stabilization was achieved at 30Ncm. I installed the closing screw. (ryc. 3) 
I applied the Bio-Oss augmentation and a pericardium Jason membrane. In addition, I 
secured with Antema and stabilizing stitches 5,0 (ryc. 4) 
As a temporary filling I created I made a fiberglass adhesive composite bridge directly 
in the patient's mouth.(ryc. 5) Three weeks after the treatment I removed the stabilizing 
stitches. The only complication in the discussed case was the remodelling of the tempo-
rary bridge 3 month after surgery (ryc.6) Because the primary stabilization was good and 
the current scans showed no deviation from normal, I decided to unveil the implant earli-
er. After investigating with the Ostell the primary stabilization was 69 ISQ. You could short-
en the procedure and begun protetical restoration.  After H-shaped cutting, I installed a 
broad healing screw without the need for snitches. (ryc. 7)  After two weeks I took the 
impression on the open spoon (ryc 8.)  The next step was to control the hybrid connector 
on the model and in the patients mouth, made of zirconium oxide in a titanium-based 
CAD/CAM system. (ryc. 9, ryc .10)  The goal was a porcelain crown on zirconium oxide, 
which I placed on implantation cement. (ryc. 11, ryc.12) The patient uses an implant pros-
thetic supplement over 4 years which does not raise any objections (ryc. 13, ryc.14, ryc.15)

ryc. 15
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Moja przygoda z implantologią stomatologiczną rozpoczęła 
się 8 lat temu. Pierwsze umiejętności zdobywałem, uczestni-
cząc w krajowych wykładach i konferencjach implantologicz-
nych. Następnie dla poszerzenia umiejętności praktycznych 
 w 2010 i 2012 odbyłem praktyczne szkolenia dotyczące regeneracji 
tkanek kostnych w zatokach szczękowych oraz regeneracji tkanek 
kostnych przy pomocy bloków kostnych. Dalsze doświadczenie 
odebrałem na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad 
Menem, gdzie w 2014 ukończyłem  Curriculum Implantologicz-
ne. Stale poszerzałem swoje zainteresowania implantologiczne, 
uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach EAO (Europe-
an Association of Osseointegration) oraz zagranicznych kursach 

Mój Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate

My International Diplomate Examination in Oral Implantology
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Dariusz Wilisowski

praktycznych (Frankfurt nad Menem). Kiedy zdecydowałem się na 
certyfikowanie swoich umiejętności implantologicznych wybór 
był oczywisty, gdzie to zrobię. Polskie Stowarzyszenie Implantolo-
giczne, które poprzez umożliwienie przystąpienia do egzaminów 
międzynarodowych Fellowship i Diplomate in Oral Implantology  
daje możliwość sygnowania swoich umiejętności, także w między-
narodowych organizacjach DGOI (Deutsche Gesellschaft fur orale 
Implantologie) oraz ICOI(International Congress of Oral implanto-
logists) i gwarantuje uzyskanie tytułu Eksperta ds. Implantologii sto-
matologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diploma-
te in Oral Implantology. Biorąc pod uwagę wielkość towarzystwa, 

lek. dent. Dariusz Wilisowski
Centrum Stomatologii Luxdentica
www.luxdentica.pl
Lubostroń 22G/lok.7 30-383 Kraków
e-mail: dariusz.wilisowski@luxdentica.pl
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ilość członków oraz nazwiska założycieli i wykładowców, bycie 
czynnym członkiem PSI/DGOI/ICOI daje zaszczytną pozycję bycia 
częścią wyjątkowej społeczności implantologów. 
Wymagana dokumentacja zabiegów, którą musiałem przygotować 
nie utrudniała procedur zabiegowych, natomiast pozwoliła reje-
strować wykonywane zabiegi w sposób usystematyzowany. Dzisiaj 
dokumentację taką wykonuję rutynowo w każdej procedurze.
Tegoroczny egzamin Diplomate podczas Międzynarodowego 

Kongresu PSI/DGOI/ICOI w Krakowie oceniony był przez egzami-
natorów jako bardzo ambitny, a prezentowane przypadki były na 
wysokim poziomie. Sami zdający z wielką ciekawością obserwowali 
prace swoich kolegów i stosowane rozwiązania, bowiem spojrze-
nie na poszczególne przypadki, zwłaszcza w po długim okresie ob-
serwacji z punktu widzenia innego specjalisty, wnosi bardzo dużo 
do posiadanego już zasobu wiedzy. Tę możliwość rozwoju zawo-
dowego, podczas warsztatów i samego egzaminu, można trakto-
wać, jako wartość dodaną do całego procesu egzaminacyjnego. 
Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów i dyplomów nie od-
czuwano już panującego wcześniej delikatnego zdenerwowania. 

Uroczystość odbyła się w wyjątkowej atmosferze podczas Gali Di-
ner w sali bankietowej hotelu Double Tree by Hilton Kraków. Po-
niżej przedstawię jeden z przypadków prezentowanych podczas 
egzaminu Diplomate. 
Pacjent w wieku 35 lat zgłosił się z rozległą próchnicą zębów 11  
i 21. Zmianom próchnicowym towarzyszyły zmiany zapalne oko-
licy wierzchołków korzeni zębów przyczynowych. Po konsultacji 
i rozpoznaniu oczekiwań leczniczych względem funkcji, czasu  

i estetyki zdecydowałem wykonaniu zabiegu polegającego na eks-
trakcji zębów 11 i 21 wraz z natychmiastową implantacją i obciąże-
niem.  
Praca, z uwagi na wysokie oczekiwania estetyczne pacjenta, została 
zaplanowana w oparciu o planowanie DSD, na bazie którego został 
przygotowany waxup i mockup. Po zaprezentowaniu pacjentowi 
możliwości estetycznych planowanego leczenia i jego akcepta-
cji, przystąpiłem do wykonania szablonu chirurgicznego w wersji 
pełnej nawigacji przy użyciu programu ICX Magellan. Na bazie 
otrzymanego szablonu chirurgicznego technik dentystyczny per-
fekcyjnie spozycjonował analogi implantów oraz wykonał natych-

E D U K A J C A

Ryc. 1 Zdjęcie wewnątrzustne  wraz z dokumentacją RTG przed leczeniem.

Ryc. 2 Zdjęcie przed leczeniem widok okluzyjny , waxup,mockup.

Ryc. 3 Zdjęcie zeskanowanego modelu z implantami, korony tymczasowe , implantacja z szablonem
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Ryc. 4 Zdjęcie w dniu oddania koron tymczasowych vs zdjęcie kontrolne po 12 mies. użytkowania.

miastowe korony tymczasowe. Tak przygotowany do zabiegu, 
mogłem rozpocząć procedurę chirurgiczną. Zabieg przebiegł bez 
niespodziewanych komplikacji i po około 30 minutach bezpłato-
wego zabiegu mogłem przystąpić do przykręcenia koron natych-
miastowych na implantach ICX 3.75 x 10.0. Moment obrotowy 
podczas implantacji wynosił 35 N/cm. 
Korony tymczasowe stworzyły szczelną barierę, zamykając wejście 
do zębodołów poekstrakcyjnych, co skutecznie ochroniło skrzep, 
umożliwiając szybki proces indukcji kostnej i osteogenezy. Po 
4 miesiącach gojenia, korony tymczasowe zostały wymienione 
na korony ostateczne na bazie materiału Vita Enamic Multicolor 
CAD/CAM. Wykonanie koron ostatecznych uwzględniało wytycz-
ne otrzymane od pacjenta względem zmian wprowadzonych 

do już funkcjonującego uzupełnienia tymczasowego. Obserwacja 
roczna daje pełną satysfakcję z podjętej decyzji terapeutycznej,  
a estetyczny i trwały w czasie rezultat powala optymistycznie spo-
glądać  na metody leczenia implantoprotetycznego z natychmia-
stowym obciążeniem koronami tymczasowymi. Za współpracę 
przy opisanym leczeniu pragnę podziękować Mirosławowi Kapu-
ście z Laboratorium Kapdent z Krakowa, firmie Trzeci Ząb za udo-
stepnienie programu Magellan ICX oraz całemu zespołowi Cen-
trum Stomatologicznego Luxdentica z Krakowa za przygotowanie 
pacjenta do leczenia implantoprotetycznego.
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Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z zanikłym bezzębnym wy-
rostkiem zębodołowym żuchwy stanowi wyzwanie dla lekarza kli-
nicysty, ze względu na trudność w osiągnięciu satysfakcjonującej 
stabilizacji protezy [1,2,3]. W odróżnieniu od leczenia protetycz-
nego bezzębia w szczęce, gdy zachowanie właściwej procedury 
klinicznej i laboratoryjnej zazwyczaj skutkuje dobrym przyssaniem 
czynnościowym protezy, w żuchwie nawet przy dochowaniu 
należytej staranności często nie uzyskuje się satysfakcjonującego 
przyssania [4,5,6,]. Ma na to wpływ mniejsza powierzchnia pola 
protetycznego, szybko postępujący zanik tkanek kostnych, mała 

Strategiczne znaczenie zastosowania mikroimplantów w leczeniu protetycznym zanikłej 
żuchwy obserwacje siedmioletnie. Opis 2 przypadków.
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Key words:
Edentulous, micro implants, comfort denture, silicone retention, immediate loading

Strategic use of micro implants in the atrophic mandible prosthetic treatment   - 7 years follow up. 2 case study.

Streszczenie

Wstęp:
Utrata zębów powoduje zanik wyrostka zębodołowego. Choroby przyzębia mają 
istotną rolę w degradacji wyrostka zębodołowego. Szczególne znaczenie ma to 
w przypadku bezzębnej żuchwy i konieczności odbudowy protetycznej. Trudne 
warunki podłoża protetycznego żuchwy uniemożliwiają stabilizacje i utrzymanie 
protezy w ustach i zniechęcają pacjentów do korzystania z konwencjonalnego 
oprotezowania. Pacjenci z zaawansowaną atrofią wyrostków stanowią najtrudniej-
szą grupę pacjentów do odbudowy funkcji żucia. Ruchomość protez jest z kolei 
przyczyną powstawania patologicznych zmian na błonie śluzowej.
Cel:
Prezentacja przypadków zastosowania mikroimplantów w protetycznej odbudowie 
atroficznego wyrostka żuchwy w przeciągu 7 letnich obserwacji klinicznych.
Materiał i metody:
Procedura Komfortowej Protezy zastosowana w rehabilitacji implantoprotetycznej 
prezentowanych przypadków polegała na wszczepieniu 4 mikroimplantów Atlas w 
przednim bezpiecznym odcinku żuchwy pomiędzy otworami bródkowymi i natych-
miastowym umocowaniu gotowej protezy akrylowej za pomocą matrycy silikono-
wej Tuf link. 
Wyniki:
Dzięki zastosowanej metodzie, pacjenci po wielu latach mogły korzystać z protez 
pomimo bardzo trudnych warunków skrajnie zanikłego podłoża protetycznego i 
podsluzówkowego przebiegu nerwu zębodołowego dolnego. Poprawiona wydolność 
żucia miała istotny wpływ na poprawę ogólnego zdrowia i psychiki pacjentów. Przez 
okres 7 lat obserwacji klinicznych pacjenci wyrażali pełną satysfakcję z otrzymane-
go leczenia, a błona śluzowa i implanty pozostawały bez znacznych ubytków kości 
stabilne i funkcjonalne.
Wnioski:
W okresie 7 letnich obserwacji stwierdzono pełną satysfakcję pacjentów oraz po-
wodzenie kliniczne zastosowanej metody Komfortowa Proteza.

Abstract

Introduction:
Periodontal diseases followed by tooth loss cause alveolar ridge resorption. 
Degradation of alveolar ridge affects treatment outcome in case of prostho-
dontic rehabilitation in edentulous mandible. Difficult condition of prosthetic 
base compromises retention and stabilisation of denture and therefore dis-
courages patients of wearing conventional complete dentures.
Patients with severe atrophy of alveolar ridges are the most difficult group 
concerning restoration of  masticatory function. In addition, instability of 
dentures is the cause of development of pathological lesions of oral mucosa.
The aim of the article is a presentation of cases of prosthodontic rehabilita-
tion of atrophic mandibular ridge utilising narrow diameter implants during 
7-year clinical observations.
The clinical procedure of Denture Comfort™ utilised in implantoprosthodon-
tic rehabilitation of presented cases involved placing four narrow diameter 
Atlas implants in safe anterior region of mandible between mental foramina 
and immediate relining of acrylic complete denture with Tuf-Link silicone 
matrix.
Results:
Thanks to presented method the patients after many years could finally 
wear dentures despite very demanding and severely atrophic prosthodontic 
base with submucosal  path of infraalveolar nerve. The enhanced chew-
ing ability had significant influence on improvement of both overall health 
and psychologic condition. Through 7-year observation period the patients 
declared full satisfaction with received treatment. The implants remained 
stable and functional with no significant bone loss.
Conclusions:
During 7-year observation period patients’ full satisfaction with treatment 
outcome and clinical success of Denture Comfort™ treatment method is 
confirmed.

2Krzysztof Kiernicki 1Joanna Wysokińska – Miszczuk1Małgorzata Kiernicka 1Ryszard Łobodziński
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podatność błony śluzowej oraz ruchomość tkanek dna jamy ust-
nej, języka, policzków i warg [3]. Szczególnie trudne warunki do 
protezowania występują u pacjentów po rozległych zabiegach 
chirurgicznych, pacjentów z historią zapalenia przyzębia oraz 
pacjentów, u których utrata zębów nastąpiła przed wieloma 
laty.  Pacjenci periodontologiczni, u których przez lata, w wyniku 
zapalenia przyzębia tkanka kostna ulegała resorpcji zapalnej, już  
w momencie utraty zębów i wykonywania pierwszych uzupeł-
nień całkowitych mają znacznie zredukowane podłoże kostne 
i trudną sytuację kliniczną. Wraz z długoletnim użytkowaniem 
osiadających, przemieszczających się na podłożu protez docho-
dzi do dalszej degradacji kości części zębodołowej żuchwy [3,4]. 
Nawet pacjenci początkowo zaadaptowani do protez, na skutek 
resorpcji kości wyrostka zębodołowego, zmian fizjologicznych  
w jamie ustnej oraz wykształcenia nawyków mięśniowych mogą 
z czasem mieć trudności w użytkowaniu konwencjonalnych pro-
tez [7,8]. Ruchomość protez może także powodować powsta-
wanie ran i odleżyn na błonie śluzowej jamy ustnej. Problemy  
z użytkowaniem protez zniechęcają do ich noszenia, co wpły-
wa niekorzystnie na zdrowie fizycznego pacjenta wskutek nie-
prawidłowego odżywiania. Ma to szczególne znaczenie u osób  
w podeszłym wieku. Kalectwo, jakim jest bezzębie oraz związane  
z nim problemy z noszeniem protez obniżają samoocenę i kom-
fort psycho-społeczny pacjentów [1,5]. 
Stosowanie substytutów śliny i kremów mocujących pozwala po-
prawić przyssanie protezy do podłoża, jednak w przypadku znacz-
nej atrofii wyrostka zębodołowego takie środki są niewystarczają-
ce [3]. 
Rozwiązaniem dla pacjentów bezzębnych z trudnymi warunka-
mi protetycznymi są protezy overdenture oparte na wszczepach 
śródkostnych [4,5,6,9,10,11]. Istnieje wiele rodzajów elementów 
retencyjnych mocowanych na implantach. Mogą one być moco-
wane na osobnych implantach na przykład: zaczepy kulowe, ma-
gnetyczne, typu Locator lub korony teleskopowe z odpowiednimi 
matrycami w protezach lub belki łączące poszczególne implanty, 
na których znajdują się elementy retencyjne dla protezy [10,11].
Zaletami uzupełnień overdenture na implantach - oprócz unie-
ruchomienia protezy i wynikającego z tego komfortu dla pacjen-
ta- jest przenoszenie części sił zgryzowych poprzez wszczepy na 
kość, tym samym redukcja sił przekazywanych niefizjologicznie 
poprzez błonę śluzową i zmniejszenie tempa zaniku kości wyrost-
ka zębodołowego [9,10]. Inne zalety to możliwość wyjęcia uzu-
pełnienia w celu wykonania czynności higienizacyjnych [12] oraz,  
w porównaniu do uzupełnień stałych na implantach, zdecydo-
wanie niższy koszt [2,4,6]. Na świecie protezy całkowite osiadają-
ce dla żuchwy przestają być traktowane jako pełnowartościowe, 
docelowe uzupełnienia protetyczne. W 2002 roku w trakcie kon-

ferencji na Uniwersytecie McGill w Montrealu, zespół ekspertów 
doszedł do porozumienia, że konwencjonalne protezy całkowite 
nie mogą być uznawane za właściwe leczenie protetyczne w bez-
zębnej żuchwie, a leczeniem z wyboru powinna być rehabilitacja 
protezą overdenture opartą na przynajmniej dwóch implantach 
[13]. Te ustalenia potwierdzone zostały na konferencji w Yorku  
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku [14]. Zaznaczono, że jakkolwiek 
proteza wsparta na dwóch implantach nie jest idealnym lecze-
niem implantoprotetycznym w żuchwie, jednak jest to opcja mi-
nimalna zapewniająca wysoką satysfakcję pacjentów biorąc pod 
uwagę osiągnięty efekt, czas leczenia i koszty.  
Jednak nie u wszystkich pacjentów możliwe jest wykonanie pro-
tez overdenture opartych o konwencjonalne wszczepy śródko-
stne [6]. Pacjenci z zaawansowaną atrofią części zębodołowej 
żuchwy lub po rozległych zabiegach chirurgicznych nie zawsze 
mają odpowiednie warunki kostne do założenia implantów. Re-
generacja kości u takich pacjentów wiązałaby się z koniecznością 
wykonania rozległych zabiegów chirurgicznych na wyrostku zę-
bodołowym żuchwy. Pacjenci z atrofią wyrostka zębodołowego 
to najczęściej pacjenci w podeszłym wieku, z różnymi chorobami 
ogólnymi, u których ze względu na stan zdrowia powodzenie za-
biegów odtwórczych jest trudne do przewidzenia [15,16]. Koszty 
implantacji oraz uzupełnienia protetycznego, mimo że niższe niż 
w przypadku prac stałych, w dalszym ciągu dla wielu pacjentów 
są skuteczną barierą przed podjęciem leczenia. Według danych  
z USA szacuje się, że 25-30% pacjentów jest wykluczonych z lecze-
nia implantologicznego z powodów anatomicznych oraz ekono-
micznych [6]. Wadą jest również rozciągnięcie w czasie leczenia 
ze względu na okres osteointegracji implantów. Z powyższych 
przyczyn poszukuje się nowych rozwiązań implantologicznych 
dostępnych dla szerszej grupy pacjentów. Systemem, który eli-
minuje większość z omówionych problemów jest system „Kom-
fortowa proteza” wykorzystujący wąskie implanty Atlas (Dentatus, 
USA) [2,4,6,12]. Do umocowania protezy dolnej stosuje się czte-
ry wąskie, jednofazowe implanty z główką w postaci spłaszczo-
nej sfery, wszczepiane w odcinku przednim żuchwy pomiędzy 
otworami bródkowymi. Dostępne są implanty o średnicach 1,8, 

2,2, 2,4 i 2,8 mm. Matrycę stanowi wkładka silikonowa ze specjal-
nie w tym celu opracowanego addycyjnego silikonu Tuf Link II 
umieszczana w rowku retencyjnym w dotychczasowej lub nowo 
wykonanej protezie. Dostępne są trzy długości implantów o dłu-
gości powierzchni osteointegracyjnej 7, 10 i 14 mm. Możliwe jest 
zatem wszczepienie implantów nawet przy bardzo zaawansowa-
nym zaniku tkanki kostnej.  Zabieg implantacji wykonywany jest 

ryc. 1

ryc. 2
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bezpłatowo, co stanowi mniejsze obciążenie dla pacjenta. Na tej 
samej wizycie po wszczepieniu implantów, w protezie wycinany 
jest rowek retencyjny do którego wprowadza się silikon i poleca 
pacjentowi zacisnąć zęby na 10 minut W ten sposób pacjent na 
jednej wizycie ma założone i natychmiastowo obciążone implan-
ty oraz ustabilizowaną protezę dolną.

Opis przypadku 1

Pacjentka G.I. lat 67 zgłosiła się do gabinetu w z powodu dolegli-
wości bólowych w trakcie użytkowania protezy dolnej po stronie 
lewej. Pacjentka podawała brak możliwości utrzymana protezy na 
podłożu, wypadanie w trakcie mówienia oraz bolesność podczas 
żucia. Stwierdzono zaawansowaną atrofię wyrostka zębodołowe-
go (Ryc.1). Zdjęcie RTG pantomograficzne wykazało płytki prze-
bieg nerwu zębodołowego dolnego po obu stronach żuchwy.  
W miejscu przebiegu nerwu pacjentka podawała dolegliwości 
bólowe w trakcie użytkowania protezy.
W celu zaplanowania leczenia, w płycie protezy pacjentki wyko-
nano otwory pod zębami 34 i 44 w których umieszczono ma-
teriał cieniujący na zdjęciu RTG - gutaperkę (Ryc.2) i wykonano 
tomografię wolumetryczną z protezą (Ryc.3). Punkty referencyjne  
w protezie pozwoliły ustalić położenie bezpiecznego do im-
plantacji międzyformentalnego odcinka żuchwy. Zaplanowano 
umieszczenie w nim czterech mini implantów Atlas i jednocza-
sowe dostosowanie własnej protezy pacjentki. Zabieg implantacji 
wykonano na jednej wizycie w znieczuleniu nasiękowym. Nawier-
ty zostały wykonane bezpłatowo, najpierw wiertłem pilotującym a 
następnie poszerzającym 1,8mm. Wprowadzono 4 implanty Atlas 
o platformie 2,2mm i długości 17mm (część osteointegracyjna 
dł. 10mm). Implanty zostały wstępnie przykręcone plastikowym 
przenośnikiem dołączonym do każdego implantu, a następnie 
dokręcone na żądaną głębokość kluczem z kasety chirurgicznej, 

uzyskując bardzo dobrą stabilizację pierwotną. Po kontroli położe-
nia implantów na zdjęciu pantomograficznym (Ryc.4), przystąpio-
no do wykonania rowka retencyjnego w protezie. Na główki im-
plantów nałożono specjalne gumowe czapki dystansowe (Ryc.5), 
które pomalowano ołówkiem kopiowym w celu zaznaczenia po-
łożenia implantów na protezie. Następnie za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych frezów systemu wykonano rowek retencyjny, 
tak aby główki implantów wraz z czapkami mieściły się w łożu pro-
tezy, dzięki czemu uzyskano odpowiednią przestrzeń wokół im-
plantów na wkładkę silikonową. Po przygotowaniu protezy, zdjęto 
czapki dystansowe z implantów, nałożono do rowka retencyjne-
go silikon za pomocą strzykawki samomieszającej i umieszczono 
protezę w ustach pacjentki, polecając złączenie zębów na 10 mi-
nut w celu utwardzenia silikonu. Po związaniu masy silikonowej 
nadmiary odcięto nożyczkami oraz skalpelem i ponownie założo-
no protezę na implanty, zalecając użytkowanie protezy i wyjmo-
wanie jedynie do celów higienicznych przez pierwsze 24 godziny. 
Pacjentka opuściła gabinet z natychmiastowo obciążonymi im-
plantami i mogła od razu normalnie funkcjonować.  Na wizycie 
kontrolnej następnego dnia pacjentka podawała minimalne do-
legliwości, a gojenie przebiegało prawidłowo. Ustąpiły uprzednie 
dolegliwości bólowe, związane z uciskiem na nerw zębodołowy 
dolny. Na wizycie kontrolnej po 7 dniach skorygowano obrzeże 
protezy powodujące odleżynę na skutek silniejszego przylegania 
do podłoża. W ciągu 7 lat od zabiegu wszczepienia implantów 
pacjentka regularnie raz w roku zgłaszała się na wizyty kontrolne. 
W trakcie wizyt sprawdzano zwarcie w protezach, stan błony ślu-
zowej wokół implantów oraz wymieniano matrycę silikonową na 
nową. Pacjentka wyrażała satysfakcję z przeprowadzonego lecze-
nia i znaczną poprawę funkcji żucia oraz mowy.

Opis przypadku 2

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka w wieku 72 lat skarżąca się na 
nagminne dolegliwości bólowe w żuchwie w trakcie żucia pokar-

ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6
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mów, ruchomość i wypadanie protezy dolnej oraz rany i odleżyny 
na błonie śluzowej. W badaniu klinicznym i radiologicznym stwier-
dzono bardzo zaawansowaną atrofię części zębodołowej żuchwy. 
Kość w odcinku przednim miała wysokość 13mm, a w odcinkach 
bocznych zaledwie 8mm. Dotychczasowe protezy pacjentki nie 
nadawały się do dalszego użytkowania ze względu na znaczne zu-
życie i obniżoną wysokość zwarcia. Zaproponowano wykonanie 
nowych protez całkowitych, a następnie wszczepienie 4 mini im-
plantów Atlas i natychmiastowe obciążenie. Po wykonaniu protez 
i wstępnej adaptacji (2 tygodnie) wykonano zabieg wszczepienia 
implantów o długości części osteointegracyjnej 7mm (Ryc.6,7) wg 
procedury klinicznej opisanej powyżej. Następnie, na tej samej wi-
zycie, wykonano rowek retencyjny (Ryc.8) i wykonano wkładkę si-
likonową (Ryc.9. ) Pacjentka miała od razu ustabilizowaną protezę 
i mogła normalnie funkcjonować. 

Podsumowanie

Zastosowanie mini implantów do stabilizacji dolnej protezy całko-
witej jest dobrym rozwiązaniem dla pacjentów ze znaczną atrofią 
części zębodołowej żuchwy. Niewielkie rozmiary implantów po-
zwalają na stosowanie ich u pacjentów, którzy nie mają warunków 
do zastosowania klasycznych implantów. Trwałość tego rozwią-
zania potwierdzają własne, długoletnie obserwacje autorów. Na 
96 wszczepionych implantów u 24 pacjentów 4 zostały utracone  

ryc. 7

ryc. 8 ryc. 9

(z tego 2 u jednego pacjenta) w trakcie użytkowania uzupełnie-
nia, co daje 95,8% powodzenia. Należy zaznaczyć, że pomimo 
utraty pojedynczych implantów pacjenci mogli w dalszym ciągu 
użytkować protezy oparte na pozostałych implantach, ponieważ 
protezy pozostawały stabilne. Ubytek kości po utracie jest niewiel-
ki i nie wymaga augmentacji. Trwałość mini implantów znajduje 
potwierdzenie w literaturze. W badaniu retrospektywnym Zahran 
i wsp. kontrolowali grupę 31 pacjentów, którzy mieli wszczepione 
i natychmiastowo obciążone 108 mini implantów. Po 5-11-letnim 
okresie obserwacji 100% implantów funkcjonowało w jamie ustnej 
ze średnim ubytkiem kości 0,42mm [5]. Degidi i wsp. uzyskali po 
88 miesiącach 99,4% powodzenia w grupie 510 mini implantów 
[17]. Griffits i wsp. podają odsetek powodzeń 97,4% w grupie 116 
implantów po 13 miesiącach [18]. Poziom satysfakcji pacjentów z 
przeprowadzonego leczenia jest bardzo wysoki, zarówno wśród 
naszych pacjentów, jak i podawany w literaturze [5,1,13,14,17,18]. 
Zastosowanie wąskich implantów pozwala uniknąć kosztownych, 
skomplikowanych, rozległych zabiegów odtwórczych kości [16]. 
Bezpłatowa procedura kliniczna wprowadzania implantów jest 
mało obciążająca dla pacjenta [4,5,6]. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że każde odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego 
prowadzi do zaburzenia ukrwienia kości oraz ryzyko infekcji rany. 
Bezpłatowy zabieg stanowi gwarancję ostatecznego zdefinio-
wania położenia ochronnego talerzyka implantu względem bło-
ny śluzowej podłoża. Zastosowanie silikonu zamiast sztywnych 
matryc retencyjnych nie tylko upraszcza procedurę, ale także 
amortyzuje implanty i chroni przed przeciążeniem, co jest ważne  
w przypadku obciążenia natychmiastowego. Implanty nie muszą 
być idealnie równolegle ustawione jak w przypadku sztywnych, 
precyzyjnych systemów [10,11,12]. Dzięki owalnemu kształtowi 
główek oraz sprężystości silkonu nie ma problemu z wprowadze-
niem protezy na podłoże. Dla pacjenta natomiast prosty system 
oznacza niższą cenę niż w przypadku wykorzystania konwencjo-
nalnych implantów, zmniejszenie ilości wizyt oraz skrócenie czasu 
oczekiwania na efekt końcowy.
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Wstęp

Od wielu lat  leczenie chorób przyzębia, tak jak i wszystkie zabiegi 
regeneracyjne w rejonie jamy ustnej, ewoluują w intensywnym 
tempie. W chwili obecnej dysponujemy szeroką gamą prepara-
tów auto-, allo- i ksenogennych, jak i również ogromną ilością 
technik zabiegowych stosowanych w regeneracji tkanek mięk-
kich i kości wyrostka zębodołowego [1,2,3,4,5].
Badania kliniczne prowadzone od wielu lat próbują nam wskazać 
najbardziej optymalne sposoby postępowania w określonych 
jednostkach chorobowych [6,7,8,9,10]. W chwili obecnej, choć za-
potrzebowanie na tradycyjne zabiegi chirurgiczne w rejonie przy-
zębia pozostało, poszukujemy raczej nieinwazyjnych algorytmów 
postępowania [11]. Takim sposobem, jak wskazuje wielu autorów 
[12,13,14,15,16] wydaje się być zastosowanie autogennego oso-
cza bogatopłytkowego w postaci preparatów PRP (Platelet Rich 
Plasma) i PRF (Platelet Rich Fibrin), które wielokierunkowo wpływa 
na stymulację procesów naprawczych.
Uproszczenie techniki zabiegowej i minimalna traumatyzacja 
tkanek miękkich podczas zabiegu  sprzyja ich lepszej regenera-
cji i większej stabilności kształtu po przeprowadzonym leczeniu 
[17,18,19,20].

Zastosowanie preparatów PRP (Platelet Rich Plasma) i PRF (Platelet Rich Fibrin) 
w bezpłatowych zabiegach periodontologicznych - opis przypadku.

dr n.med. Piotr Kosior Diplomate ICOI
Centrum Stomatologii I.P. Kosior
ul. Czerniawska 2a/2, 50-576 Wrocław
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The using of PRP (Platelet Rich Plasma) and PRF (Platelet Rich Fibrin) for flapless periodontal surgery - a case rapport.

Streszczenie

Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek w nowoczesnej periodontologii w dużej mie-
rze opierają się dziś o atraumatyczne postępowanie zabiegowe przy jednoczesnym 
użyciu preparatów autogennych. Takie procedury w ocenie badań klinicznych po-
zwalają na osiągnięcie bardzo dobrych i trwałych rezultatów leczenia. Niniejszy 
artykuł opisuje sposób zastosowania preparatów PRP i PRF w bezpłatowych zabie-
gach periodontologicznych.

Abstract

The treatment of Guided bone and tissue regeneration in modern perio-
dontology largely relies today on possibly atraumatic treatment while using 
autogenic products. Such clinical trials assessments allow for very good and 
lasting results. This article describes how PRP and PRF are used in a flapless 
periodontal surgery.

Piotr Kosior
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Ryc. 1 Obraz TK i OPG przed zabiegiem
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Ryc. 3 Pobieranie odwirowanego preparatu i - PRF
Ryc 4. Preparat i-PRF przygotowany do podania
Ryc. 5 Aplikacja preparatu i-PRF od strony przedsionka jamy ustnej
Ryc. 6  Wkłucia prowadzone w odległości 3-4 mm od szczytu brodawek międzyzębowych

ryc. 5 ryc. 6

Na wielu płaszczyznach widoczna staje się zdecydowana przewa-
ga zabiegów bezpłatowych nad płatowymi, co ma duże znacze-
nie zarówno w zabiegach periodontologicznych jak i implantolo-
gii strefy estetycznej.

Opis Przypadku:

Mężczyzna l.42 ogólnie zdrowy, zgłosił się do naszej kliniki celem 
konsultacji i leczenia periodontologicznego. Wskazywał na pro-
blem związany z rozchwianiem zębów w szczególności siekaczy 
żuchwy i szczęki, ocenionym w chwili badania na drugi stopień 
rozchwiania w skali Halla. W badaniu klinicznym zauważono nie-
wielkie złogi kamienia nazębnego nad- i poddziąsłowego w re-
jonie dolnych siekaczy. W badaniu OPG i TK (ryc.1) stwierdzono 
uogólniony i symetryczny zanik kości we wszystkich rejonach 
wyrostków zębodołowych żuchwy i szczęki. Głębokość kieszonek 
dziąsłowych oscylowała w granicach 3-6 mm, dziąsła były blade 
bez cech krwawienia podczas badania periodontologicznego. 
Jako wstępny zabieg wykonano scaling i polishing. Następnie  
w znieczuleniu miejscowym - Artykaina 4% i osłonie antybiotyko-
wej Klindamycyna 600 mg co 12h wykonano na dwóch wizytach 
zabieg kiretażu zamkniętego. Do zabiegu użyto scalera Vector - 
DurrDental oraz zestawu kiret Hu-friedy (ryc. 2). Kieszonki przepłu-
kano roztworem 10% metronidazolu.
Po wykonaniu tych czynności pobrano od pacjenta 60 ml krwi 
obwodowej celem pozyskania 6 porcji preparatu i-PRF (ryc. 3,4).
Preparat został podany w projekcji przedsionkowej oraz językowej 
(ryc. 5) w rejonie każdej brodawki międzyzębowej w odległości 
średnio 3-4 mm od jej szczytu.(ryc. 6). Do iniekcji użyto cienkich 
igieł insulinowych o średnicy 0,3 mm. Ilość aplikowanego prepa-
ratu uzależniona była od grubości tkanki w danym miejscu i wa-
hała się w granicach od 0,1 do 0,3 mm na jedno miejsce wkłucia. 
Ze względu na krótki czas pracy preparatem i-PRF (ok. 5 min od 
momentu odwirowania) zabieg ten wymaga biegłości ze strony 
operatora, dlatego też warto pozostawić dostęp żylny i krew do 

sporządzenia preparatu i pobrać ją kilkukrotnie w trakcie trwania 
zabiegu.
Pacjenta pouczono o stosowaniu odpowiedniej diety i zalecono 
stosowanie płukanki na bazie chlorhexydyny przez okres tygo-
dnia.
W badaniu kontrolnym wykonanym po upływie siedmiu dni 
stwierdzono znaczne ograniczenie ruchomości zębów siecznych 
szczęki i żuchwy, bladoróżowe prawidłowe wybarwienie wszyst-
kich brodawek zębowych i ograniczenie głębokości kieszonek 
zębowych rzędu 60-70%. Pacjent w wywiadzie podawał prawie 
całkowity brak jakichkolwiek dolegliwości pozabiegowych typu 
ból i obrzęk tanek. Okresowe badania stwierdzające powyższy 
stan tkanek przyzębia przeprowadzono po upływie 3, 6 i 12 m-cy 
od wykonanego zabiegu.
 
Wnioski

Po przeprowadzeniu na przestrzeni ok. dwóch lat kilkudziesięciu 
zabiegów tego typu, autor jednoznacznie stwierdza poprawę 
uzyskanych rezultatów leczenia w stosunku do zabiegów wyko-
nanych tą samą metodyką lecz bez zastosowania preparatów na 
bazie osocza, co da się wyrazić w postaci oceny podstawowych 
wskaźników periodontologicznych. 
W opisanych zabiegach wykorzystywane są zarówno PRP jak i PRF 
w postaci i-PRF lub ich kombinacje. PRP jako roztwór o mniejszej 
gęstości zdecydowanie lepiej infiltruje ostrzykiwaną tkankę lecz 
nie zwiększa trwale jej objętości. Praca tym preparatem praktycz-
nie nie nakłada na operatora ograniczeń czasowych, gdyż jego 
przydatność do użycia wynosi kilkadziesiąt minut od momentu 
odwirowania. Możliwe jest podanie go podśluzówkowo, śródśul-
zówkowo i podokostnowo. W strefie nie objętej znieczuleniem 
pacjent może jednak odczuwać pewien dyskomfort w momencie 
podawania preparatu, co związane jest z jego niskim pH.  I-PRF na-
tomiast jest frakcją osocza, która wymusza na nas zdecydowanie 
większy pośpiech ze względu na czas wiązania fibryny i przecho-
dzenia preparatu ze stanu z płynnego w stały. Jest to średnio 4 
do 7 minut od momentu zakończenia procesu odwirowania. Roz-
twór jest bardziej gęsty niż PRP i nie zawsze możliwe jest podanie 
śródśluzówkowe, szczególnie w przypadku bardziej zbitej tkanki. 
Umożliwia on operatorowi modelowanie kształtu tkanki z trwa-
łym zachowaniem jej konturów na przestrzeni od kilku do kilku-
nastu tygodni. W przypadku preparatów I-PRF daje się zauważyć 
ich zdecydowany wpływ hemostatyczny co ma duże znaczenie 
szczególnie w miejscach, gdzie były znaczne ilości usuniętej tkan-
ki ziarninowej.
Doświadczenia własne mówią, że w celu utrwalenia osiągniętego 
efektu leczenia wskazane jest zastosowanie okresowego (średnio 
co 12 miesięcy) przypominającego ostrzyknięcia tkanek już zdecy-
dowanie mniejszą objętością preparatu.

P E R I O D O N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Podsumowanie: 

Zastosowanie wyżej opisanej techniki zabiegowej wydaje się być 
prostym, minimalnie inwazyjnym i uniwersalnym algorytmem 
zarówno w przypadku przewlekłej i agresywnej postaci choroby 
przyzębia. W przyszłości prawdopodobnie będziemy w stanie ją 
jeszcze uzupełnić innymi technikami, chociażby z pogranicza ge-
netyki np. jak wskazuje Kawai i wsp.[21] o terapię białkiem (BMP)-
2/7, które dodatkowo  stymuluje transformację komórek macie-
rzystych w kierunku komórek osteogennych.
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Wstęp

Fotoaktywna dezynfekcja zwana inaczej PDT (Antimicrobial 
photodynamic therapy), PDI (Photodynamic Inactivation), PACT 
(Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy) lub PAD (Photo-
-Activated Disinfection) to metoda eliminacji drobnoustrojów 
chorobotwórczych (min. bakterii, grzybów, wirusów). By osiągnąć 
efekt bakteriobójczy konieczne jest zastosowanie fotouczulacza 
(PS- photosensitizer) oraz światła o odpowiedniej długości fali  
w obecności tlenu molekularnego [1,2,3,4,5,6]. Aby osiągnąć efekt 
pożądanej eliminacji mikroorganizmów niezbędne jest zastoso-
wanie odpowiedniego rodzaju fotouczalacza wraz ze źródłem 
światła o aktywującej go długości fali. Konieczne jest jednoczesne 
użycie obu tych czynników w obecności tlenu. Użycie samego 
aktywatora lub światła nie daje zamierzonego efektu. Aktywowa-
ny światłem o odpowiedniej długości fali fotouczulacz powodu-
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Streszczenie

Wstęp
Fotoaktywna dezynfekcja zwana inaczej: PDT(Antimicrobial photodynamic the-
rapy), PDI (Photodynamic Inactivation), PACT(Photodynamic Antimicrobial Che-
motherapy)  lub PAD (Photo-Activated Disinfection) jest to metoda eliminacji 
drobnoustrojów chorobotwórczych w wyniku współdziałania fotouczulacza (PS- 
photosensitizer) z aktywującym  go światłem w obecności tlenu molekularnego. 
Technologia ta, znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie w stomatologii. Jed-
nocześnie metoda ta jest w pełni bezpieczna dla człowieka. Odmienna budowa 
komórkowa ssaków odpowiada za wolniejsze wchłanianie barwnika, co warunkuje 
bezpieczeństwo całego leczenia. Jest to metoda lokalnej dezynfekcja pozbawiona 
wad klasycznej antybiotykoterapii podawanej ogólnie lub miejscowo. Nie powo-
duje, w odróżnieniu od farmakoterapii, reakcji ogólnej organizmu i jest dla niego 
bezpieczniejsza. Zastosowanie fotoaktywnej dezynfekcji w stomatologii zwiększa 
cię coraz bardziej i dotyczy praktycznie wszystkich jej dziedzin.
Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie mechanizmów działania fotoaktywnej dezynfekcji 
oraz wielorakich możliwości użycia tej metody w leczeniu periimplantitis. Jest ona 
techniką polecaną szczególnie ze względu na efektywność i małą inwazyjność sto-
sowanego sposobu dezynfekcji i likwidacji stanów zapalnych poprzez  eliminację 
bakterii chorobotwórczych.

Abstract

Introduction
Photodynamic disinfection also known as: PDT(Antimicrobial photodynamic 
therapy ), PDI (Photodynamic Inactivation), PACT(Photodynamic Antimi-
crobial Chemotherapy)  or PAD (Photo-Activated Disinfection) is a method 
of eliminating pathogenic microorganisms thanks to the application of a 
photosensitizer (PS- photosensitizer) combined with light as activator in 
the presence of molecular oxygen. This technology is becoming more wide-
spread in dentistry and the method itself is perfectly safe for the patient. 
Because of a different cell structure in mammals, the absorption of the 
coloring agent is slower, which makes the whole treatment safe. This is 
a method of locally applied disinfection but without the side effects of a 
classical therapy with antibiotics, administered globally or locally. Unlike 
drug therapy, the described method does not provoke a general response 
of the body, therefore it is safer for it. The multiple uses of photodynamic 
disinfection are becoming more and more popular in dentistry, practically 
in its every aspect.
Objective
The aim of the study is to demonstrate the mechanism of photo-activated 
disinfection and its multiple applications in the treatment of peri-implantitis. 
It is particularly recommended since the method of disinfection is highly 
effective and low-invasive and it eliminates the processes of inflammation 
by eliminating pathogenic bacteria.

1Radosław Maksymowicz 2Dariusz Paliga 3Joanna Wysokińska-Miszczuk
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je zmianę tlenu molekularnego i powstanie wolnych rodników 
(ROS) oraz tlenu singletowego [1,3,4,5,6]. Te bardzo reaktywne 
cząstki chemiczne wysoce destrukcyjne dla komórek uszkadzają 
proteiny, lipidy oraz inne jej składniki. Jednocześnie odmienna 
budowa komórek ssaków powoduje większą ich odporność na 
wchłanianie barwnika, co warunkuje bezpieczeństwo całego le-
czenia [4]. Cały proces zachodzi w komórkach mikroorganizmów, 
co pozwala na selektywną eliminację zagrożenia. Metoda ta jest 
pozbawiona wad klasycznej antybiotykoterapii podawanej ogól-
nie lub miejscowo. Nie powoduje, w odróżnieniu od farmakotera-
pii, reakcji ogólnej organizmu i jest dla niego bezpieczniejsza. Tlen 
podawany w tej postaci ma większą skuteczność od klasycznej 
ozonoterapii [7]. Zastosowanie fotoaktywnej dezynfekcji w sto-
matologii rośnie szybko i dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin: 
od stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii, 
przez chirurgię stomatologiczną, onkologię po implantologię [5].
Istotnym elementem fotoaktywnej dezynfekcji jest zastosowanie 
odpowiedniej długości fali światła do zastosowanego fotouczu-
lacza. Zastosowanie naświetlania niewłaściwym źródłem światła 
nie aktywuje fotouczulacza i nie spowoduje niszczenia drobno-
ustrojów [3,5,6]. 
Aktywacja fotouczulacza (PS), selektywnie związanego z drob-
noustrojem chorobotwórczym, polega na jego wzbudzeniu falą 
świetlną i przekształceniu w formę singletową (1PS). Forma ta 
przechodzi w bardziej trwały mniej energetyczny stan tripletowy 
(3PS), dochodzi wtedy do  fotoemisji. W wyniku tych procesów 
otrzymujemy z tlenu wolne rodniki (ROS) oraz tlen singletowy. 
Przejście fotouczulacza ze stanu trypletowego w stan podsta-
wowy wiąże się z powstaniem dwóch typów reakcji. Warunkiem 
wystąpienia reakcji typu 1 i 2 jest zastosowanie PS wraz z źródłem 
światła o odpowiedniej długości fali w obecności tlenu moleku-
larnego [1,3,4,5,6]. 
Typ 1 związany jest z emisją elektronu w trakcie przejścia z foto-
uczulacza z poziomu 3PS do PS do znajdującego się w otoczeniu 
tlenu cząsteczkowego. Wytworzona reaktywna forma O2.- jest 
nieszkodliwa, ale inicjuje powstanie cytotoksycznych wolnych 
rodników (ROS), takich jak rodnik hydroksylowy (•OH), oraz kar-
boksylowego anionu (CO3•–).To one uszkadzają mikroorganizm, 
niszcząc błonę komórkową i receptory oraz szlaki enzymatyczne.  
Rekcja typu 2 jest związana z emisją energii w trakcie przejścia  
z 3PS do PS. Dochodzi wówczas do zmiany naturalnie występu-
jącej formy tlenu molekularnego, czyli tlenu tripletowego (3O2),  
w wysoce reaktywny tlen singletowy (1O2), który uszkadza komór-
kę [1,3,4,5,6]. 
 

Źródło światła

Jako źródło światła może zostać zastosowana lampa diodowa lub 
częściej stosowany laser diodowy. Istotne jest to by światło do-
tarło do komórki [6,8], dlatego należy użyć źródła o odpowiedniej 
mocy oraz należy zwrócić uwagę na sposób jego dostarczenia. 
Możliwe jest zastosowanie zarówno końcówek wprowadzanych 
w zainfekowany obszar np. kieszonkę, jak i naświetlanie poprzez 
tkanki. Światło jest przesyłane różnymi rodzajami końcówek, 
istotne jest, aby materiał z jakiego jest zrobiony światłowód po-
wodował jak najmniejsze straty. Końcówki plastikowe będą mia-
ły mniejszą wydajność niż szklane. Jednocześnie nie mogą być 
sterylizowane, co z powodu ich wysokiej ceny znacznie podnosi 
koszt zabiegu, zmniejszając jego dostępność. Zazwyczaj nie do-
tyczy to końcówek szklanych. W przypadku naświetlania przez 
błonę śluzową nie ma możliwości mechanicznego uszkodzenia 
tkanek. Istotą całej procedury jest uzyskanie odpowiedniej mocy 
światła na poziomie komórki, którą chcemy zniszczyć i dlatego 
użycie zbyt słabego źródła światła nie zapewni zadowalających 
efektów [8]. 

Fotouczulacz (PS)

W medycynie stosowane są różnego rodzaju substancje do tera-
pii fotodynamicznej. Idealny fotouczulacz powinien być nietok-
syczny dla pacjenta, łatwy do usunięcia z tkanek pacjenta, selek-
tywnie penetrować komórki chorobotwórczych drobnoustrojów, 
mieć szerokie spektrum działania, peak absorbcyjny w oknie 
transmisyjnym tkanek, być podatnym na aktywację światłem,  
a po aktywacji wywoływać reakcje typu 1 i 2 w stopniu pozwala-
jącym na skuteczne działanie. Powinien być w postaci stabilnego 
roztworu i pozwalać na proste konfekcjonowanie i być dostępny 
komercyjnie [8]. Należy pamiętać, że różne fotouczulacze są ak-
tywowane różnymi długościami światła. Użycie niewłaściwego 
fotouczulacza i źródła światła, nie spowoduje wystąpienia właści-
wego efektu.

Aplikacja 

Zabieg fotoaktywnej dezynfekcji jest prosty i składa się z kilku eta-
pów. Pierwszym jest wprowadzenie PS w zainfekowaną okolicę. 
Należy odczekać, by komórki, które chcemy zniszczyć, wchłonęły 
barwnik. Kolejnym etapem jest naświetlenie leczonego miejsca, 
co aktywuje PS, inicjuje tworzenie ROS oraz tlenu singletowego 
Komórki mikroorganizmów ulegają nieodwracalnemu uszkodze-
niu [1,3,4,5,6]. Pozostałości fotouczulacza należy usunąć z tkanek 
np. płucząc płynem fizjologicznym.

Bezpieczeństwo

Komórki pacjenta nie są zagrożone zniszczeniem dzięki selektyw-
ności PAD, spowodowane to jest ich odmienną budową i syste-
mami enzymatycznymi [4]. Zagrożenie może stanowić toksyczny 
fotouczulacz oraz źródło światła. PS jest tak dobrany, aby jego 
toksyczność w stosowanych stężeniach była znikoma, natomiast 
stosowane do naświetlania lasery LLLT oraz lampy diodowe nie 
wytwarzają wystarczającej ilości ciepła, by móc uszkodzić tkanki 
pacjenta [8].

Ryc. 1 Mechanizm reakcji typu 1 i 2. PS - fotouczulacz w sta-
nie podstawowym, 1PS – fotouczulacz w singletowym stanie 
wzbudzenia, 3PS- PS w tripletowym stanie wzbudzenia, e- - 
elektron, (O2.- ,•OH) ROS - wolne rodniki, (O2 3O2) - tlen mole-
kularny, 1O2  - tlen singletowy 
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Zakres działania

PDT działa zarówno na bakterie gram ujemne i gram dodat-
nie, grzyby oraz wirusy i jest stosowana w leczeniu nowo-
tworów [1,3,4,5,6,8]. Fotoaktywna dezynfekcja może być sto-
sowana praktycznie we wszystkich dziedzinach stomatologii 
[5,9,10,11,12,13,14,15]. 

Próchnica

Stwierdzono istotne działanie bakteriobójcze na bakterie próch-
nicotwórcze [5,15,17,18]. W przeprowadzonych badaniach udo-
wodniono, że błękit toluidyny jest skuteczniejszy niż inne formy 
dezynfekcji z wykorzystaniem tlenu np. ozonoterapia [7]. Zasto-
sowanie PAD w leczeniu próchnicy rozwija się i może pomóc 
we wdrażaniu terapii bardziej oszczędnych dla tkanek pacjenta 
[5,15,17,18].

Opis przypadku

Pacjent lat 63, niepalący, w stanie ogólnym dobrym, zgłosił się 
do gabinetu z dolegliwościami bólowymi, krwawieniem z dziąseł  
w okolicy implantów w pozycjach 12,22 oraz 14,24, nieznaczną ru-
chomością suprastruktury i przykrym zapachem z ust. Stwierdzo-
no obfity wysięk ropny, krwawienie z kieszonek oraz ich głębokość 
na powierzchniach przedsionkowych i podniebiennych 8-10mm. 
Pacjent został poddany badaniu tomograficznemu z użyciem 
aparatu CBCT oraz pantomograficznemu, a także skierowany na 
badania laboratoryjne, celem wykluczenia schorzeń ogólnych, 
mogących wpływać na przebieg choroby. Zgodnie z podziałem 
periimplantitis zaproponowanym przez Jovanovica i Spieker-
manna zakwalifikowano pacjenta do III i IV klasy periimplantitis 
[28,29]. Usunięto stałe uzupełnienie protetyczne zacemento-
wane na cemencie ostatecznym, odkręcono łączniki tytanowe  
i usunięto uszkodzoną śrubę protetyczną z implantu w pozycji 22. 

Ryc. 2 Kolejne etapy fotoaktywnej dezynfekcji: 1. Bakteria. 2 Aplikacja fotouczulacza i jego wnikanie do drobnoustroju. 3 Naświetlanie. 
4 Niszczenie bakterii.

Ryc. 3 Periimplantitis. CBCT.

Ryc. 4 Periimplantitis. Wysięk ropny przy implancie.
Ryc. 5 Periimplantitis. Aplikacja preparatu PACT po osuszeniu kieszonki przy użyciu ćwieków papierowych.
Ryc. 6 Periimplantitis. Stan po 2 dniach, widoczne objawy gojenia.
Ryc. 7 Periimplantitis. Kontrola po miesiącu. Redukcja kieszeni z 10 mm do 5 mm.

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6 ryc. 7
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Wykonano mechaniczne i chemiczne oczyszczenie powierzchni 
implantu, zgodnie z protokołem CIST (Cumulative Interceptive 
Supportive Therapy) jak dla faz A+B+C leczenia [30]. Zastosowano 
fotoaktywną dezynfekcję PAD laserem Smart M Pro dł. fali 635nm 
wraz z preparatem PACT. Po 2 dniach stwierdzono redukcję stanu 
zapalnego. Z racji dużego wysięku w czasie wykonywania pierw-
szego zabiegu, procedurę powtórzono na kolejnej wizycie. Wy-
konano pracę tymczasową [31]. Pacjent zgłosił się na kontrolę po 
miesiącu. Stwierdzono redukcję kieszonki do 5mm oraz brak wy-
sięku ropnego i krwawienia. Przystąpiono do wykonania uzupeł-
nienia ostatecznego, które z racji niepowodzenia wcześniejszego 
leczenia periimplantitis (z wywiadu - zabiegi GBR wykonane we 
wcześniejszym gabinecie w 2013 roku), zostało zaprojektowane 
jako uzupełnienie ruchome, celem ułatwienia pacjentowi prawi-
dłowej higieny i umożliwienie łatwiejszego wykonania powtór-
nych zabiegów odtwórczych (faza D leczenia). Przeprowadzono 
higienizację i instruktaż higieny jamy ustnej. 

Wnioski

Doniesienia naukowe dowodzą, że terapia fotodynamiczna staje 
się alternatywą dla różnych metod chemioterapii. Rosnąca an-
tybiotykooporność wymusza wdrażanie innych metod leczenia. 
PAD jako metoda bezpieczna i działająca miejscowo, stanowi 
mniejsze obciążenie dla pacjenta, spełniając wymogi medycyny 
minimalne inwazyjnej. Ma to znaczenie, zwłaszcza przy współist-
nieniu chorób ogólnych. Dynamiczny rozwój fotoaktywnej de-
zynfekcji i liczne badania kliniczne będą sprzyjać powszechniej-
szemu wykorzystaniu tej techniki przez lekarzy implantologów.

Piśmiennictwo

[1]. FELIPE F.S. i wsp. Antimicrobial Photodynamic Therapy to Kill Gram-neg-
ative Bacteria Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2013 Aug; 8(2): 108–120.
[2]. FOTINOS N I WSP. Effects on gram-negative and gram-positive bacteria 
mediated by 5-aminolevulinic Acid and 5-aminolevulinic acid derivatives. Anti-
microb Agents Chemother. 2008;52:1366–73
[3]. TIANHONG DAI I WSP. Photodynamic therapy for localized infections – 
state of the art.; Photodiagnosis Photodyn Ther. 2009 ; 6 (3-4): 170–188.
[4]. New techniques in antimicrobial photodynamic therapy: scope of applica-
tion and overcoming drug resistance in nosocomial infections Faina Nakonech-
ny1,2 book Science against microbial pathogens: communicating current 
research and technological advances, Publisher: Formatex Research Center 
Publisher, Editors: A. Méndez-Vilas, pp.684-691 r 2011
[5]. PATRICIA DE FREITAS I WSP. Lasers in Dentistry: Guide for Clinical Prac-
tice, 2015 str 40-47,80-87
[6]. LIYI HUANG I WSP. Type I and Type II mechanisms of antimicrobial photo-
dynamic therapy: An in vitro study on Gram-negative and Gram-positive bacte-
ria. Lasers Surg Med. 2012 Aug; 44(6): 490–499. 
[7]. BOUILLAGUET S I WSP. Production of reactive oxygen species from pho-
tosensitizers activated with visible light sources available in dental offices. Pho-
tomed Laser Surg. 2010 Aug;28(4):519-25. 
[8]. S. RAJESH I WSP. Antimicrobial photodynamic therapy: An overview, J 
Indian Soc Periodontol. 2011 Oct-Dec; 15(4): 323–327. 
[9]. LAURA MARISE DE FREITAS I WSP Polymeric Nanoparticle-Based Pho-
todynamic Therapy for Chronic Periodontitis in Vivo ; Int. J. Mol. Sci. 2016, 
17, 769
[10]. CHANDRA PRABHA I WSP. Photodynamic Therapy in Periodontics: A 
Review, J. Biol. Sci. Med. (2015) 1 (1): 28-35
[11]. AGUINALDO SILVA GARCEZ I wsp. Antimicrobial Effects of Photodynam-
ic Therapy on Patients with necrotic Pulps and Periapical Lesion J Endod. 2008 
February ; 34(2): 138–142
[12]. K. KONOPKA I WSP., Photodynamic Therapy in Dentistry J DENT RES 
2007; 86; 694
[13]. LAURA MARISE DE FREITAS I WSP Polymeric Nanoparticle - Based 
Photodynamic Therapy for Chronic Periodontitis in Vivo ; Int. J. Mol. Sci. 2016, 
17, 769
[14]. CHANDRA PRABHA I WSP. Photodynamic Therapy in Periodontics: A 
Review, J. Biol. Sci. Med. (2015) 1 (1): 28-35 
[15]. DHEERAJ KHURANA I WSP. Photodynamic Therapy- A Ray towards Per-
iodontics; IOSR Journal of Dental and Medical Sciences,.Volume 13, Issue 3 
Ver. VI. (Mar. 2014), PP 64-71

[16]. JUÇAÍRA S.M. GIUSTI I WSP. Antimicrobial Photodynamic Action on 
Dentin Using a Light-Emitting Diode Light Source Photomedicine and Laser 
Surgery Volume 26, Number 4, 2008
[17]. NOGUEIRA AC I WSP. Photosensitizer and light diffusion through dentin 
in photodynamic therapy. J Biomed Opt. 2013 May;18(5) 
[18]. STEINER-OLIVEIRA C I Wsp. Randomized in vivo evaluation of photo-
dynamic antimicrobial chemotherapy on deciduous carious dentin. J Biomed 
Opt. 2015 Oct;20(10)
[19]. E. DEMBOWSKA I WSP. Lasery w stomatologii. Czelej 2015 str. 343-366
[20].RIOS A. I WSP. Evaluation of photodynamic therapy using a light-emitting 
diode lamp against Enterococcus faecalis in extracted human teeth. J. Endod., 
2011, 37, 6, 856-859.
[21] .CHREPA V. I WSP. The effect of photodynamic therapy in root canal dis-
infection: a systematic review. J. Endod., 2014,  40, 7, 891-898. 
[22]. Cohen’s Pathways of ten Pulp,2015 str.599-629 
[23]. CLAY B. WALKER I WSP. The acquisition of antibiotic resistance in the 
periodontal microflora. Periodontology 2000, Volume 10, Issue 1, pages 79–
88, February 1996
[24]. SAMULAK-ZIELIŃSKA R. Zastosowanie terapii fotodynamicznej w lec-
zeniu zapaleń przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Dent Med. Probl., 2010, 
47, 2, 221- 229
[25]. ROGER ANDERSEN I WSP. Treatment of Periodontal Disease by Pho-
todisinfection Compared to Scaling and Root Planing. The Journal of Clinical 
Dentistry J Clin Dent 18:1–5, 2007 Vol. XVIII, No. 2 
[26]. SGOLASTRA F I WSP. Photodynamic therapy in the treatment of chronic 
periodontitis: a systematic review and meta-analysis. Lasers in Medical Sci-
ence 2013; 28(2): 669-682
[27]. ANTON SCULEAN I WSP. Is Photodynamic Therapy an Effective Treat-
ment for Periodontal and Peri-Implant Infections? Dental Clinics of North Amer-
ica, Volume 59, Issue 4, Pages 831-858 
[28]. JOVANOVIC SA, Diagnosis and treatment of peri-implant disease. Curr 
Opin Periodontol 1994;2:194-204.
[29]. SPIEKERMAN, HUBERTUS. Atlas de Implantología. Barcelona: Editorial 
Masson. 1995.
[30]. MOMBELLI A, LANG NP. The diagnosis and treatment of perimplantitis. 
Periodontol 2000 1998; 17:63–76. 
[31]. J.WYSOKIŃSKA-MISZCZUK I WSP. Peri-implantitis – diagnostyka, lec-
zenie, przykład kliniczny. Implantol Stomatol/ PSI Implant Dentistry 02/12 str 
2-9

P E R I O D O N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 201746

W obecnych czasach coraz częściej metodą leczenia z wyboru 
jest uzupełnianie braków zębowych za pomocą implantów. Wraz 
z zastosowaniem wszczepów w jamie ustnej pojawiła się nowa 
jednostka chorobowa związana z zapaleniem tkanek twardych  
i miękkich otaczających pojedynczy implant nazwana periimplan-
titis. Periimplantitis jest stanem zapalnym tkanek twardych i mięk-
kich otaczających zintegrowany implant prowadzący do powsta-
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Periimplantitis – the newest ternds in diagnostics and treatment 

Streszczenie

Obecnie coraz częściej metodą uzupełniania braków zębowych jest leczenie za 
pomocą implantów. Wraz z zastosowaniem wszczepów w jamie ustnej pojawiła 
się nowa jednostka chorobowa tkanek otaczających pojedynczy implant nazwana 
periimplantitis. Periimplantitis jest stanem zapalnym tkanek twardych i miękkich 
otaczających zintegrowany implant prowadzącym do ich utraty, a w skrajnych 
przypadkach również utraty implantu. Do czynników predysponujących do rozwoju 
periimplantitis zaliczamy między innymi złą higienę jamy ustnej, nikotynizm i alko-
holizm, choroby ogólnoustrojowe i zaburzenia metaboliczne. 
Celem pracy jest przedstawienie klasyfikacji, sposobów diagnozowania oraz lecze-
nia periimplantitis na podstawie literatury.  Ważnym czynnikiem etiologicznym jest 
zakażenie bakteryjne. Najczęściej wymienianymi szczepami są Prevotella interme-
dia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcommitans, Bacte-
rioides forsythus, Treponema denticola, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus 
micros, Fusobacterium nucleatum, Candida spp.  Ze względu na zakres tkanek, 
które obejmuje patologia można podzielić ją na: zapalenie tkanek miękkich ota-
czających im i zapalenie tkanek twardych i miękkich z wyraźnym ubytkiem tkanek 
twardych [periimplantitis].  
W zależności od głębokości kieszonek zapalnych postać periimplantitis można po-
dzielić na 
I- wczesną PD < 4 mm, utrata kości wokół implantu < 25%
II- umiarkowaną PD < lub = 6 mm, utrata kości >25 ,a <50 %
II- zaawansowaną PD > lub = 8 mm, utrata kości > 50% 
Ocenę tkanek twardych, kondycję samego implantu i odbudowy protetycznej do-
starcza badanie radiologiczne oraz badanie fizykalne mające na celu sprawdzenie 
ruchomości wszczepu, głębokości kieszonek dziąsłowych oraz wskaźnika krwawie-
nia. Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie krwawienia z kieszonek dziąsło-
wych, zatrzymanie niszczenia kości wokół wszczepu. Leczenie periimplantitis sys-
tematyzuje kaskada postępowania wg Mombelli i wsp.
Wnioski:
Dużą wagę w powodzeniu leczenia periimplantitis odgrywa profilaktyka i wczesna 
diagnostyka, dlatego ważne jest zmotywowanie i uświadomienie pacjenta do regu-
larnych wizyt kontrolnych po zbiegu implantacji. 

Abstract

Implant rehabilitation is the most common dental procedure to restore 
missing teeth. With the dental rehabilitation come the new bacterial com-
plications around the implants, called perimplantitis. Its a bacterial inflam-
mation of the soft and hard tissue around the osteo integrated implant in 
severe cases leading to implant loss.   The main causes of perimpantisis  are 
poor hygiene, excessive smoking and alcohol drinking, metabolic problems 
and poor general health.
Presentation goal is to demonstrate literature based diagnostic and treat-
ment protocol 
The most important etiological factor is bacterial inflammation around os-
teintegrated implant. The most commonly found spicies of bacteria are Pre-
votella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomy-
cetemcommitans, Bacterioides forsythus, Treponema denticola, Prevotella 
nigrescens, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum, Candida 
spp. The soft tissue inflammation is also known as perimucositis and it does 
not effect hard tissue loss.  Periimplantitis on the other hand affects both.
Periimplantitis has been classified in the following manner, depending on 
pocket depth [PD] 
initial  - PD < 4 mm, bone loss < 25%
intermediate - PD ≤ 6 mm, bone loss >25%  to <50 %
advanced -   PD ≥ 8 mm, bone loss > 50% 
The radiographic and palliative evaluation is used to asses the condition of 
bone loss and the implant mobility, pocket depths and bleeding index [SBI]. 
The main purpose of the treatment  is to stop the bleeding and bone loss. 
Periimplantitis treatment is best summerized by Mombelli’s cascade.
Conclusion: The important role in treatment has early diagnostics and pre-
ventive maintenance. Implant patients should follow a rigorous follow up 
visits plan, especially those who’s hygiene is.

1Marta Malicka 1,2Małgorzata Kiernicka
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nia utraty tkanek miękkich, zaniku kości a w skrajnych przypadkach 
utraty samego implantu. 
Schorzenie ze względu na zakres tkanek, które obejmuje można 
podzielić na:
• zapalenie tkanek miękkich otaczających implant, któremu 

nie towarzyszy zanik tkanki kostnej - perimucositis
• zapalenie tkanek twardych i miękkich z wyraźnym ubytkiem 

tkanek twardych -periimplantitis.
W zależności od głębokości kieszonek zapalnych postać periim-
plantitis można podzielić na:
• wczesną PD >\ 4 mm, utrata kości wokół implantu < 25%
• umiarkowaną PD >/ 6 mm, utrata kości <25-50 %
• zaawansowaną Pd >/ 8 mm, utrata kości > 50% 
Do czynników predysponujących do rozwoju periimplantitis 
zaliczamy między innymi złą higienę jamy ustnej, nikotynizm  
i alkoholizm, choroby ogólnoustrojowe, takie jak nieuregulowana 
cukrzyca, osteoporoza, choroby nowotworowe, współistniejące 
zapalenie przyzębia czy czynniki jatrogenne. Ważnym czynnikiem 
etiologicznym jest zakażenie bakteryjne szczególnie szczepami 
z grupy Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans, Bacterioides forsythus, 
Treponema denticola, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus 
micros, Fusobacterium nucleatum, Candisa spp.
Dużą wagę w powodzeniu leczenia periimplantitis odgrywa 
wczesna diagnostyka, dlatego ważne jest zmotywowanie i uświa-
domienie pacjenta do regularnych wizyt kontrolnych po zbiegu 
implantacji. Badanie kontrolne powinno zawierać wykonanie 
zdjęcia Rtg w celu ocenienia tkanek twardych, kondycji samego 
implantu i odbudowy protetycznej oraz badanie fizykalne mające 
na celu sprawdzenie ruchomości wszczepu, głębokości kieszonek 

dziąsłowych oraz krwawienia. Głównym celem leczenia jest wy-
eliminowanie krwawienie z kieszonek dziąsłowych, zatrzymanie 
zaniku kości wokół wszczepu. 
Celem pracy pracy jest przedstawienie najnowszych metod  
w diagnozowaniu oraz leczeniu perimplantitis na podstawie lite-
ratury.
Wraz z rozwojem medycyny powstała dobra alternatywa do 
odbudowy utraconych zębów, polegająca na zastąpieniu bra-
ku wszczepem imitującym brakujący korzeń, na którym jest 
możliwość odtworzenia koron zębów i przywrócenie w pełni 
satysfakcjonującej jakości żucia i estetyki. Wraz z nowymi możli-
wościami leczniczymi pojawiła się nowa jednostka chorobowa 
umiejscawiająca się lokalnie w okolicy wszczepu. Po raz pierwszy 
w literaturze opisał ją Mombelli w 1987 r. nazywając periimplantitis  
i wiążąc schorzenie z obecnością płytki bakteryjnej przylegającej 
do powierzchni implantu. Samą postać zmian patologicznych  
w obrębie tkanek otaczających implant można podzielić na 2 grupy:
• zapalenie tanek miękkich, którym nie towarzyszy zanik tka-

nek twardych (mucositis). Perimucositis jest odwracalnym 
procesem zapalnym tkanek miękkich charakteryzującym się 
zaczerwienieniem i obrzękiem dziąsła brzeżnego otaczają-
cego implant, krwawieniem podczas sondowania, niekiedy 
przerostem tkanek miękkich i ropnym wysiękiem w kieszon-
ce, chorobie nie zawsze towarzyszy ból; głębokość kiszonki 
podczas sondowania jest ≥ 4 mm

• zapalenie tkanek miękkich i twardych (preiimplantitis). Pe-
riimplantitis jest postępującym nieodwracalnym stanem 
zapalnym tkanek okołoimplantowych charakteryzujący się 
resorpcją kości, spadkiem osteointegracji, powiększeniem 

Ryc 1. Pacjent lat. 33, implantacja w miejscu z. 15, utrata im-
plantu na skutek urazu zgryzowego i przeciążenia.

Ryc 2. Pacjent lat 52, implantacja w ok. z. 12, utrata implantu 
z powodu niedostatecznej higieny jamy ustnej i braku wizyt 
kontrolnych pacjenta.

ryc. 1

ryc. 2
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głębokości kieszonek dziąsłowych i wysiękiem ropnym. Cza-
sami zapaleniu tkanek miękkich towarzyszy powstawanie 
recesji z odsłonięciem powierzchni implantu, dziąsło przy 
implancie jest sinoniebieskie i cienkie, przez dziąsło może 
przezierać metal implantu [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. O chorobie 
mówimy w momencie pojawienia się zmian zapalnych na 
zdj. rtg wykonanym pół roku po implantacji. Należy zazna-
czyć, że obraz kliniczny tkanek miękkich otaczających im-
plant może być prawidłowy [ryc. 1 i 2], [1,4,9,10,11,12].

Należy różnicować początkową utratę kości po implantacji zwią-
zaną z remodelingiem kości, dlatego należy wykonywać kontrolne 
zdjęcie po obciążeniu implantów odbudową protetyczną i kon-
trolować zanik kości [1]. Należy zaznaczyć, że samo stwierdzenie 
występowania periimplantitis nie jest synonimem utraty implantu 
[9]. Za sukces w implantacji można uznać stan, gdy po roku od 
obciążenia implantu poziom utraty tkanek twardych jest < 1mm, 
a w kolejnych latach <0.02 mm [13]. Charalampakis podaje, że  
z periimplantitis mamy do czynienia przy kieszonce głębokości co 
najmniej 5 mm i radiologicznej utracie kości co najmniej 1,8 mm 
oraz krwawieniu podczas zgłębnikowania po roku od wszczepie-
nia. O ostrym zapaleniu tkanek okołoimplantowych mówimy, gdy 
kieszonki są większe od 7 mm. Kiedy nie ma objawów klinicznych 
podczas badania zgłębnikiem perio tj. nie występuje krwawienie 
z kieszonek, a mamy podejrzenie o występowanie periimplantitis 
konieczne jest wykonanie rtg - o ostrym zapaleniu tkanek świad-
czy utrata 1/3 długości kości na rok po wszczepieniu od początko-
wego poziomu [4,12,14]. 

Klasyfikacja periimplantitis opracowana przez Jovanovica  
i Spiekermanna dzieli je na 4 klasy:
I – minimalna pozioma destrukcja kości, nieznaczna pozioma jej 
utrata wokół implantu, 
II – średnia destrukcja kości z izolowaną pionową utratą wokół 
implantu,
III – średnia lub intensywna pozioma destrukcja kości z rozległym 
okrężnym ogniskiem osteolizy,
IV – intensywna pozioma destrukcja kości z rozległym okrężnym 
ogniskiem osteolizy i przedsionkową bądź językową utratą blaszki 
kostnej [8]. 
W zależności od głębokości kieszonek zapalnych, postać periim-
plantitis można podzielić na: 
• wczesną PD >\ 4 mm, utrata kości wokół implantu < 25%
• umiarkowaną PD >/ 6 mm, utrata kości <25-50 %
• zaawansowaną PD >/ 8 mm, utrata kości > 50% 

Klasyfikacja periimplantitis wg Micha i Jamesa:
Klasyfikacja opiera się na objawach klinicznych i zmianach radio-
logicznych, obejmuje 5 grup – od braku dolegliwości bólowych 
po utratę implantu.
• brak bólu i tkliwości podczas opukiwania, stała głębokość 

kieszonki przy sondowaniu, brak poziomej i pionowej rucho-
mości przy obciążeniu 500 g, utrata kości mniejsza niż 1 mm 
po 3 letniej obserwacji, brak wysięku z kieszonki, brak zmian 
w obrazie rtg

• mucositis bez utraty kości. W wywiadzie może pojawiać się 
wysięk z kieszonki, obrzęk albo/i krwawienie podczas zgłęb-
nikowania

• umiarkowane periimplantitis z nieznaczną utratą kości. Prze-
wlekłe zapalenie tkanek wokół implantu, implant stabilny  
w kości

• kliniczne niepowodzenie – implant daje dolegliwości bólo-
we podczas palpacji i nagryzania, ruchomość pozioma po-
wyżej 1 mm z możliwością ruchomości pionowej, znaczny 
wysięk z kieszonki, zmiany w obrazie rtg

• samoistna utrata implantu [9].
Statystycznie autorzy podają różną częstotliwość występowania 
choroby wg Smeetsa i wsp. - 80% stanów zapalnych przy wszcze-
pie to mucositis, a 28-56% to periimplantitis [1]. Zbliżone wyniki 
zanotował Bishop i wsp. podając, że wśród badanych pacjentów 
ok. 60 % przypadków dotyczyło perimucositis, a pozostałe ok. 40% 
to periimplantitis [3,15]. Z kolei Mombelli podaje, że periimplan-
titis dotyczy 20 % pacjentów i 10 % wszczepionych implantów 
[6,7]. Renvert na podstawie 13-letnich obserwacji podaje, że pe-
riimplantitis dotyczył od 20-26 % przypadków w zależności od 
wykorzystanego systemu, jednak pomiędzy poszczególnymi 
systemami implantologicznymi nie wykazał różnic istotnych sta-
tystycznie [3,16]. 

Etiologia 

Periimplantitis często jest wynikiem nieleczonego zapalenia tka-
nek miękkich otaczających implant prowadzący do powstania 
kieszonek patologicznych i kolonizacji powierzchni wszczepu 
przez bakterie. Samo wystąpienie choroby związane jest z zabu-
rzeniem równowagi pomiędzy systemem obronnym organizmu 
a mikroflorą jamy ustnej [2,3].
Można wyróżnić następujące czynniki ryzyka predysponujące do 
wystąpienia choroby:
• zła higiena jamy ustnej
• nikotynizm 
• alkoholizm
• choroby ogólne, takie jak osteoporoza, choroby nowotwo-

rowe, nieuregulowana cukrzyca, choroby układu naczynio-
wo-sercowego, immunosupresja

• istniejące periodontitis
• przyjmowane leki zwł. z grupy bifosfonianów
• urazy zgryzowe
• przejście stanu zapalnego z zatok szczękowych
• uaktywnienie się bakterii w tkankach okołowierzchołkowych 

sąsiedniego zęba
• cienki biotyp dziąsła
• zła jakość kości
• utracony wcześniej implant w wywiadzie
• zakażenie bakteryjne szczególnie szczepami z grupy Staphy-

loccocus aureus, Prevotella intermedia, Porphyromonas gin-
givalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Bacterio-
ides forsythus, Treponema denticola, Prevotella nigrescens, 
Peptostreptococcus micros, Tanerella forsythia, Campylo-
bacter rectus, Capnocytophaga Fusobacterium nucleatum, 
Candisa spp 

Czynniki jatrogenne:
• nieprawidłowy dobór implantu
• agresywny zabieg implantacji z przegrzaniem kości prowa-

dzącym do martwicy kości 
• przeniesienie zapalenia ze wcześniej istniejących zmian za-

palnych w kości
• pozostawienie fragmentu zęba lub tkanki zapalnej w miej-

scu implantacji
• implantacja zbyt przedsionkowo/ za głęboko w kości
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• przepchnięcie cementu protetycznego w głąb kieszonki 
[1,2,4,5,12,14,17,18,19].

Do powstania periimplantitis przyczynia się też cement użyty do 
osadzania prac protetycznych wciśnięty w kieszonkę – miejsce 
takie sprzyja szybszej kolonizacji bakterii i przyspieszenie procesu 
zapalnego [6,7,20]. 
Wielu autorów podaje, że największy odsetek niepowodzeń im-
plantacji dotyczy osób palących - ryzyko niepowodzenia implan-
tacji rośnie 6-krotnie w porównaniu z pacjentami nie używającymi 
tytoniu. Charalampakis podaje w swoich badaniach, że w grupie 
osób palących, ostre periimplantitis występowało u 91,4% osób,  
a postać lekka u ok. 7% badanych oraz że jest istotna statystycz-
nie zależność pomiędzy niepowodzenie implantacji oraz leczenia 
periimplantitis a paleniem. Badania były prowadzone 4 lata po 
wszczepieniu implantów [1,12]. 
Periimplantitis współgra z wcześniejszym periodontitis - w bada-
niach utrata implantów na wskutek przebiegu procesów zapal-
nych dotyczy ok. 28 % wszczepów w porównaniu z 5% utraco-
nych implantów w grupie osób ze zdrowym przyzębiem [8,9,14].
Nie zanotowano zależności pomiędzy płcią czy wiekiem pacjen-
ta a wystąpieniem periimplantitis, ale występuje taka zależność 
pomiędzy wszczepami w żuchwie i szczęce. Statystycznie do wy-
stąpienia choroby i utraty implantu dochodzi częściej w szczęce 
niż w żuchwie. Badania dowiodły, że augmentacja kości nie ma 
związku z większym ryzykiem wystąpienia periimplantitis i utraty 
implantu [1, 2, 3, 4,6,7,9,10,17]. 
Szczególną postacią periimplantitis jest powstanie zmiany zapal-
nej w części wierzchołkowej implantu [3].
Powierzchnia implantu także mam znaczenie – badania dowio-
dły, że chropowata powierzchnia w porównaniu z gładką ma zdol-
ność do przyspieszania procesu zapalnego z powodu większej 
kumulacji płytki bakteryjnej, zaś pokrycie powierzchni wszczepu 
fosforanem wapnia - co prawda przyspiesza efekt osteointegracji- 
ale za razem zwiększa ryzyko powstania infekcji [1,9]. Porównując 
prace cementowane z przykręcanymi Naji i wsp. zanotowali częst-
sze powikłania przy zastosowaniu prac cementowanych. Wiąże 
się to z faktem przedostawania się cementu użytego do osadzania 
pracy protetycznej do tkanek otaczających wszczep, prowadząc 
do ich obrzęku, krwawienia podczas sondowania, a także resorpcji 
kości wyrostka zębodołowego. W pracach cementowanych robi 
się margines między łącznikiem a koroną na cement, co może 
prowadzić do niedokładnego spasowania pracy i powstania 
szczeliny, którą łatwo kolonizują drobnoustroje przyczyniające się 
do powstania stanu zapalnego [8,13]. Badania mikrobiologiczne 
wykazały, że w 80% przypadków z płynu z kieszonki zapalnej wy-
hodowano Streptoccocus aureus, który ma duże powinowactwo 
do tytanu. Charalampakis podaje, że w ponad 80% w ciężkich po-
staciach periimplantitis występowały: Enterococci i St. aureus oraz 
w 25% P. gingivalis i P. intermedia/P. nigrescens, Aggregatibacter 
actinomycetemcommitans.

Leczenie

Dużą wagę w powodzeniu leczenia periimplantitis odgrywa 
wczesna diagnostyka, dlatego ważne jest zmotywowanie i uświa-
domienie pacjenta do regularnych wizyt kontrolnych po zbiegu 
implantacji. Charalampakis podaje, że istnieje statystyczna zależ-
ność pomiędzy wczesnym wykryciem choroby a szybkim wszczę-
ciem terapii – im wcześniej zdiagnozuje się schorzenie i podejmie 

odpowiednie leczenie, tym jest mniejszy odsetek niepowodzeń 
[4,8,12,20]. Badanie kontrolne powinno zawierać wykonanie zdję-
cia rtg w celu ocenienia tkanek twardych, kondycji samego im-
plantu i odbudowy protetycznej oraz badanie fizykalne, mające 
na celu sprawdzenie ruchomości wszczepu, głębokości kieszonek 
dziąsłowych oraz krwawienia. Ważnymi parametrami w diagno-
styce są pomiary BOP (Bleeding on probing – wskaźnik krwawie-
nia przy zgłębnikowaniu) i PPD (Periodontal Probing Deeps – głę-
bokość kieszonek przy zgłębnikowaniu) – oba wskaźniki badamy 
sondą perio, dokonując pomiarów w sześciu miejscach: mezjal-
nie, dystalnie oraz pośrodkowo, zarówno po stronie przedsionko-
wej, jak i językowej/podniebiennej. Wskazane jest wykonywanie 
sondowania zgłębnikami o plastikowych zakończeniach, które 
z powodu swojej giętkości są bezpieczniejsze i mniej trauma-
tyczne, zmniejszają też ryzyko zerwania przyczepu tkankowego 
wokół implantu [1, 3,6,7,8,10]. Zdrowa kieszonka wokół implantu 
ma 3mm głębokości i nie krwawi podczas sondowania. Niemniej 
należy pamiętać, żeby badanie głębokości kieszonek robić wyjąt-
kowo delikatnie z siłą nie większą niż 0,25 N, ze względu na brak 
przyczepu łącznotkankowego w okolicy szyjki implantu [2,3,8,14].
Wytyczne do prawidłowego wykonania badania głębokości kie-
szonek:
• jeśli nie ma naruszonych tkanek otaczających implant, moż-

na użyć sondy metalowej, z kolei tam, gdzie jest utrudniony 
dostęp do badania, wskazana jest sonda z plastikowym za-
kończeniem. Idealna sonda powinna przejść równolegle do 
długiej osi implantu, aby uzyskać dokładne pomiary.

• pomiary wykonujemy w przynajmniej czterech punktach 
dwóch policzkowych i dwóch językowych/podniebiennych.

• pomiary powinno się wykonywać równolegle do osi długiej 
implantu, a nie odbudowy protetycznej.

• siła nacisku sondy nie powinna przekraczać 0,25 Ncm.
• w badaniu należy notować każde miejsce, w którym wystą-

piło krwawienie podczas zgłębnikowania.
• w badaniu należy wyznaczyć stały punkt odniesienia, może 

to być brzeg łącznika lub korony protetycznej. 
Zalecenia do prawidłowego wykonania zdjęcia rtg:
• zdjęcie powinno być wykonane metodą kąta prostego  

w stosunku do osi długiej implantu a nie odbudowy prote-
tycznej, która może być ustawiona kątowo w stosunku do 
wszczepu

• jeśli jest to możliwe, należy zachować powtarzalność kąta 
przy wykonywaniu kolejnych zdjęć diagnostycznych

• zdjęcie kontrolne powinno być wykonane po obciążeniu 
implantu odbudową protetyczną. Idealna do tego jest to-
mografia stożkowa, tradycyjna tomografia może dawać 
zdjęcia nieostre

• kolejne zdjęcie kontrolne powinno się wykonać rok po ob-
ciążeniu implantu i porównać je z wcześniejszym zdjęciem 
ze szczególnym uwzględnieniem zmian w poziomie kości 
otaczającej wszczep

• w przypadku podejrzenia występowania periimplantitis ko-
nieczne jest wykonanie zdjęcia w celu dokładnej diagnostyki 
[2,3,8,10,14].
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Kaskada Mombelego

W zależności od głębokości kieszonek przy implancie zalecane 
jest następujące leczenie:

PD ≤3mm  - brak płytki i 
krwawienia

– nie leczymy

- obecność płytki 
nazębnej i krwaw-
ienie z dziąseł  

mechaniczne 
usunięcie kamie-
nia + polishing

A

PD 4-5 mm obecność płytki 
nazębnej i krwaw-
ienie z dziąseł  

Leczenie antysep-
tyczne

B

PD < 5 mm Krwawienie, brak 
utraty kości

Leczenie antysep-
tyczne

B

Krwawienie
Utrata kości 
≤2mm

Miejscowa lub 
ogólna anty-
biotykoterapia

C

Krwawienie, utrata 
kości > 2mm 

Leczenie chirur-
giczne resekcyjne 
lub regeneracyjne

D

PD < 5 mm Znaczna utrata 
kości, duża rucho-
mość implantu

Usunięcie im-
plantu

E

Leczenie periimplantitis jest podobne do leczenia periodontitis. 
Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie krwawienie z kie-
szonek dziąsłowych oraz zatrzymanie zaniku kości wokół wszcze-
pu [1,4,8,11,12,14,20].
Metoda leczenia jest w dużej mierze uzależniona od stopnia za-
awansowania choroby. Schemat postępowania przedstawia ta-
bela nr 1. Stopień zaawansowania choroby został podzielony na 5 
grup i w zależności od grupy zalecany jest rodzaj leczenia. 
Należy zaznaczyć, że im bardziej zaawansowane periimplantitis, 
tym schemat postępowania leczniczego jest bardziej rozbudo-
wany - przy kieszonkach o głębokości do 3 mm z objawem krwa-
wienia i obecnością płytki bakteryjnej wystarczy mechanicznie 
oczyścić powierzchnię implantu - algorytm postępowania A.  
Kieszonki o głębokości do 5 mm oprócz zabiegów higienizacyj-
nych wymagają zastosowania preparatów aseptycznych - algo-
rytm postępowania A+B.  
Głębokie kieszonki powyżej 5 mm, którym towarzyszy nieznaczna 
utrata kości wymagają oprócz wyżej wspomnianych zabiegów 
włączenie antybiotykoterapii ogólnej - algorytm postępowania 
A+B+C.  
Zanik kości powyżej 5 mm wymaga leczenia skojarzonego z za-
stosowaniem antybiotyków i leczenia chirurgicznego- algorytm 
postępowania A+B+C+D.  
W skrajnych przypadkach, kiedy utrata kości wokół implantu jest 
większa niż 60% i towarzyszy jej mobilność wszczepu leczeniem 
z wyboru jest usunięcie implantu – algorytm postępowania E 
[1,6,7,8,9,10]
Leczenie periimplantitis można podzielić na metody niechirur-
giczne i chirurgiczne. 
Do grupy metod niechirurgicznych zalicza się:
• mechaniczne oczyszczenie powierzchni implantu z zastoso-

waniem silikonowych, teflonowych lub tytanowych kiret lub 
plastikowych, węglowych lub kompozytowo węglowych 
końcówek do skalera. Użycie kiret i skalera piezoelektryczne-
go znacząco wpływa na zmniejszenie krwawienia z kieszonki 

podczas sondowania oraz prowadzi do spłycenia kieszonek. 
Ręczne lub mechaniczne oczyszczenie powierzchni implan-
tu i kieszonki powoduje redukcję biofilmu bakteryjnego o ok. 
30-40%.

• dekontaminacja powierzchni implantu z użyciem abrazji 
powietrznej lub abrazji fosforanem trójwapniowym, wodą, 
dwutlenkiem tytanu lub hydroxyapatytem. Zabieg, potocz-
nie zwany piaskowaniem polega na usunięciu biofilmu bak-
teryjnego z powierzchni implantu za pomocą sprężonego 
powietrza lub ścierniwa. Materiał użyty do abrazji ma zdol-
ność do modyfikacji powierzchni implantu. Autorzy poda-
ją, że metoda na ogół wpływa na zmniejszenie krwawienia  
z kieszonki, ale nie przyczynia się do spektakularnego zmniej-
szenia głębokości kieszonki [17,21,22]

• płukanki z CHX o stężeniu 0,1-0,2% 2 razy dziennie przez co 
najmniej 3 tygodnie. Aplikacja CHX przyczynia się do zmniej-
szenia głębokości kieszonek, zwiększenia adhezji implantu 
oraz zmniejsza proces zapalny, zmniejszając poziom marke-
rów stanu zapalnego takich jak Il β czy PGE2. Chlorheksydy-
na wpływa na zmniejszenie biofilmu bakteryjnego o nawet 
90%. Najlepsze efekty lecznicze obserwuje się w terapii peri-
mucositis, słabsze w przypadku periimplantitis [8,9].

• terapia laserowa z użyciem lasera Er:YAG o długości fali 
2940 nm, CO2 o długości fali 10000 nm, lub CO2 o długo-
ści fali 308. Przy stosowaniu lasera należy pamiętać, aby nie 
uszkodzić tkanek i powierzchni implantu. Badania dowo-
dzą, że użycie lasera CO2 powoduje zmniejszenie biofilmu 
bakteryjnego o 90%, szczególnie bakterii beztlenowych. 
Zdecydowanie lepsze wyniki otrzymali Kreisler i wsp. ba-
dający wpływ in vitro lasera Er:YAG na różne powierzchnie 
implantów pokryte Staphylococcus sanquinis – przy energii 
60 mJ zaobserwowali redukcje bakterii rzędu 99,5% a przy 
zwiększonej dawce do 120 mJ – 99,9%. Użycie lasera daje 
znacząco lepsze rezultaty niż stosowanie samych metod hi-
gienizacyjnych, jednakże nie ma dużego wpływu na zmianę 
głębokości kieszonek przyzębnych, zmianę poziomu przy-
czepu tkanek do powierzchni implantu czy zmniejszenie 
recesji dziąsłowych [17,21,23,24,25]

• terapia fotodynamiczna polega na generowaniu reak-
tywnych cząsteczek tlenu przy pomocy lasera diodowego  
o długości fali 580-1400 nm w połączeniu z fotowrażliwością 
bakterii przy użyciu barwnika błękitu toluidyny. Terapia foto-
dynamiczna działa na bakterie zarówno bez – jaki tlenowe 
takie jak AA, P. gingivais, P intermedia, St. Mutans, E. faecalis. 
Terapia zalecana jest jako dodatkowa opcja leczenia periim-
plantitis [26].

• miejscowa antybiotykoterapia - tetracykilny, połączenie 
żelu CHX z monocykliną, żel z doxycykliną. Najlepsze re-
zultaty osiąga się stosując terapię skojarzoną łączącą CHX  
z antybiotykiem i mechanicznym oczyszczaniem po-
wierzchni implantu. Na początku XXI w. Mombelli i wsp. 
opublikowali pracę na temat zastosowania włókien z tetra-
cykliną w leczeniu periimplantitis aplikowanych bezpośred-
nio do kieszonki zapalnej. W trakcie 12 miesięcy obserwacji 
zanotowali redukcję kieszonek o ok. 1,2-1,9 mm oraz znacz-
ny spadek Prevotella intermedia/nigrescens, Fusobacterium 
sp., Bacteroides forsythus, i Campylobacterrectus [27]. Nie-
mniej, badania dowiodły, że samo oczyszczanie powierzchni 
implantu kiretami, skalerami i gumkami polerskimi ma po-

P E R I O D O N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 2017 51

równywalną skuteczność, jak połączenie tej metody z apli-
kacją miejscową CHX. Dowiodły tego min badania Renvera 
i wsp., którzy porównywali skuteczność leczenia miejscową 
antybiotykoterapią (monocyklina) z żelem z CHX z mecha-
nicznym oczyszczaniem powierzchni Implantu – po 12 mie-
sięcznych obserwacjach w obydwu grupach zmniejszenie 
głębokości kieszonek wynosiło 0,6 mm [2,16,28]. Podobne 
wyniki zanotowała Sahn w analogicznych badaniach – głę-
bokość kieszonek zmniejszyła się o ok. 0,8 mm zarówno  
w grupie z aplikacją CHX do kieszonek, jak i w grupie z me-
chanicznym oczyszczaniem powierzchni [21]. Odmienne 
wyniki otrzymał Buchter, stosujący miejscowo żel z doksy-
cykliną - w grupie badanej zmniejszenie kieszonek wyniosło 
1,15 mm w porównaniu z grupą kontrolną czyszczoną me-
chanicznie – 0,56 [29].

• antybiotykoterapia ogólna - metoda kontrowersyjna, po-
nieważ podobne rezultaty otrzymuje się przy antybiotykote-
rapii miejscowej. Argumentem za niestosowaniem antybio-
tykoterapii ogólnej jest możliwość wytworzenia szczepów 
bakteryjnych antybiotykoopornych, dlatego metoda ta 
powinna być stosowana jedynie przy stanach ostrych a nie 
przewlekłych. Terapia zawsze powinna być skojarzona wraz 
z mechanicznym oczyszczeniem powierzchni implantu. 
Dobre wyniki terapeutyczne zanotowano przy stosowaniu 
metronidazolu 250 mg przez 10 dni w dawce 3 tabletki /
dzień, amoksycykliny 375 połączonej z metronidazolem 250 
mg 3/dzień, klindamycynę 300 mg 3/dzień. Amoxycylina  
i metronidazol działają hamująco na wzrost Porphyromonas 
gingivalis, St. Aureus i Fusobacterium nucleatum. Stosowa-
nie samych antybiotyków nie jest leczeniem samo w sobie 
[ 6,7,8,17]. 

Leczenie chirurgiczne

Wskazaniem do leczenia chirurgicznego są głębokie kieszonki 
przy implancie o głębokości większej niż 5 mm, obecne złogi płyt-
ki, krwawienie i wysięk ropny z kieszonki oraz widoczny na zdjęciu 
rentgenowskim co najmniej 2 mm ubytek kości. Przed przystąpie-
niem do zabiegu konieczne jest przeprowadzenie u pacjenta fazy 
higienizacyjnej, polegającej na oczyszczeniu powierzchni implan-
tu ze złogów kamienia, nauce prawidłowej higieny jamy ustnej  
i miejscowej antybiotykoterapii [1,10]. 
Do grupy metod chirurgicznych zalicza się: operację płatową, re-
sekcję tkanek zapalnych wokół implantu czy regenerację utraco-
nych tkanek.
• operacja płatowa polega na odsłonięciu powierzchni im-

plantu, mechanicznym oczyszczeniu z kamienia oraz aplika-
cji 30 % H2O2, kw. cytrynowego, 24 % EDTA lub chlorheksy-
dyny [6,7,9,20].

• resekcja tkanek zapalnych wokół implantu- osteoplastyka/
ostetomia z operacją płatową i miejscową antybiotykotera-
pią, metoda raczej kontrowersyjna, ponieważ prowadzi co 
prawda do znacznego zmniejszenia głębokości kieszonek, 
zatrzymanie zaniku kości i zatrzymania lub całkowitego wy-
leczenia periimplantitis, ale równocześnie częstym powikła-
niem jest występowanie recesji dziąsłowych przy implancie. 
Metoda ta raczej nie jest wskazana z tego powodu w strefie 
estetycznej. Dwuletnie badania Smeetsa i wsp. wykazały, że 
metoda ta prowadzi w 48% do całkowitego wyeliminowana 
stanu zapalnego, a w 77% przypadkach do spłycenia kieszo-
nek poniżej 6 mm i wyeliminowanie krwawienia. Zaleca się 
wykonywanie wizyt kontrolnych 3, 6 i 9 miesięcy po zabie-
gu, które obejmują kontrolę płytki nazębnej, motywację pa-
cjenta do dbałości o higienę, usunięcie złogów nazębnych, 
kontrolę krwawienia, stan zapalny błony śluzowej wokół im-
plantu [1,6,7,8,9,20].

• metody regeneracji tkanek z zastosowaniem biomateriałów 
kości autogennej, allogenej, ksenogennej- i membran kola-
genowych. Literatura podaje, że przy głębokich kieszonkach 
po zastosowaniu augmentacji kości i membrany kolageno-
wej można uzyskać odbudowę kości rzędu 2,4- 5,5 mm, przy 
czym lepsze efekty otrzymuje się przy ubytkach kości z za-
chowaniem choć jednej ze ścian ubytku niż w brakach typu 
dehiscencja [30,31,32,33,34]. Obecnie na rynku istnieje wiele 
biomateriałów, ale mimo różnorodnych badań nie można 
określić, który jest najlepszy i najskuteczniejszy w odbudo-
wie utraconej tkanki kostnej – przy zastosowaniu jednego 
materiału u różnych osób możemy uzyskać zupełnie różny 
obraz kliniczny.

• usunięcie implantu [30,33,34].

Wnioski

Literatura podaje, że periimplantitis dotyczy ok. 10 % wszcze-
pionych implantów. Często jest skorelowana z występującym  
w jamie ustnej periodontitis, złymi nawykami zdrowotnymi pa-
cjentów oraz nieprawidłową higieną. Sukces terapeutyczny zależy 
od szybkiej diagnozy i wprowadzenia celowanego leczenia możli-
wie szybko, dlatego niezmiernie ważna jest współpraca pomiędzy 
lekarzem i pacjentem oraz świadomość pacjenta o konieczności 
zgłaszania się na wizyty kontrolne po wykonaniu wszczepu.
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Recesją dziąsła nazywamy nieprawidłowość śluzówkowo-dziąsło-
wą polegającą na dowierzchołkowym przesunięciu brzegu 
dziąsła brzeżnego względem połączenia szkliwno-cementowe-
go (CEJ – cemento-enamel junction) [1]. Obecność recesji może 
być przyczyną dyskomfortu pacjenta z powodów estetycznych, 
czy też nadwrażliwości zębów [2]. Częstym problemem od-
słoniętych powierzchni korzeni są także ubytki pochodzenia 
próchnicowego i niepróchnicowego [3]. Leczenie recesji pole-
ga nie tylko na poprawie estetyki tkanek miękkich, ale również 
istniejących problemów zdrowotnych [4]. Celem chirurgiczne-
go leczenia recesji jest przede wszystkim uzyskanie stabilnego 
położenia brzegu dziąsła, dokoronowo w stosunku do CEJ, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu głębokości sondowania [5]. Poziom 
trudności chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych rośnie 
wraz z ich liczbą. Związane jest to z większą dysproporcją po-
między wielkością płata a źródłem unaczynienia, jakim są tkanki 
otaczające pole zabiegowe oraz różnicą w wysokości i ustawie-
niu recesji na poszczególnych zębach. Wydłuża się również czas 
samego zabiegu oraz okres gojenia tkanek [6]. W literaturze za-
prezentowano wiele technik leczenia mnogich recesji dziąsła, 

Ocena wpływu wykonania cięć pionowych na parametry kliniczne i estetyczne  
w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasy I I II wg Millera: seria przypadków.
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Evaluation of the influence of vertical incisions on clinical and aesthetic outcomes of Miller class I and II multiple 
gingival recessions treatment: a case series.      

Streszczenie

Celem pracy było porównanie parametrów klinicznych i estetycznych po zasto-
sowaniu dokoronowego przesunięcia płata (CAF) oraz  zmodyfikowanego doko-
ronowego przesunięcia płata (MCAF) w leczeniu mnogich recesji dziąsła klasy I  
i II wg Millera.
Materiał i metody: Siedemnastu pacjentów z całkowitą liczbą 77 recesji leczono  
w modelu podzielonej jamy ustnej (split-mouth) jako serię przypadków. Dokonano 
oceny klinicznej i estetycznej z wykorzystaniem następujących parametrów: GR, 
PD, CAL, RW, KT, PI, BOP i RES.
Wyniki: Średnie pokrycie recesji po stronie MCAF wynosiło 74,77% rok po zabiegu, 
natomiast po stronie CAF odpowiednio 83%. Całkowite pokrycie recesji osiągnięto 
w 60,52% recesji leczonych metodą MCAF i 69,23% leczonych metodą CAF. Nie 
stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy dwiema technikami w odniesieniu do 
parametrów klinicznych i wartości wskaźnika RES. 
Wnioski: Techniki CAF i MCAF pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących i po-
równywalnych wyników leczenia ocenianych parametrami klinicznymi i estetycz-
nymi.

Abstract

The aim of the study was the comparison of clinical and aesthetic parameters 
after coronally advanced flap (CAF) or modified coronally advanced flap (MCAF) in 
treatment of Miller class I and II multiple gingival recessions. 
Materials  and methods: Seventeen patients with 77 recessions were treated in 
split - mouth study model, as a case series. The clinical and aesthetic evaluation 
was performed using:  GR, PD, CAL, RW, KT, PI, BOP i RES. 
Results: The mean root coverage on the MCAF side was 83,94% one year post-op, 
whereas on the CAF side 83% respectively. Complete root coverage was achieved 
in 78.43% gingival defects treated with MCAF and 83.33% defects treated with 
CAF. There was no significant difference in the clinical parameters and RES value 
between the two techniques.
Conclusions: CAF and MCAF allow to obtain satisfactory and comparable outcome 
evaluated with  clinical and aesthetic parameters.
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jednak ostatni przegląd systematyczny i metaanaliza sugerują, 
iż najlepszą opcją leczenia są dokoronowe przesunięcia płata  
i jego modyfikacje [6,7,8 9, 10,11]. Obok uzyskania całkowitego 
pokrycia recesji (CRC - Complete Root Coverage) równie istotny 
jest efekt estetyczny, na który składa się optymalny kontur, kolor  
i struktura tkanek, brak blizn pozabiegowych, harmonijny prze-
bieg granicy śluzówkowo – dziąsłowej, jak też satysfakcja pacjenta 
z wyników leczenia [12].
Celem pracy było porównanie parametrów klinicznych i estetycz-

nych po zastosowaniu dokoronowego przesunięcia płata (CAF - 
coronally advanced flap) oraz  zmodyfikowanego dokoronowego 
przesunięcia płata (MCAF - modyfied coronally advanced flap)  
w leczeniu mnogich recesji klasy I i II wg Millera.

Materiał i metody

Do badań zakwalifikowano 17 pacjentów (13 kobiet i 4 mężczyzn) 
z całkowitą liczbą 77 recesji, którzy zgłosili się do Zakładu Chorób 
Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku. Badania zaprojektowano jako serię przypadków  
w modelu podzielonej jamy ustnej (split-mouth). Oceniano dwie 
metody dokoronowego przesunięcia płata: dokoronowe przesu-
nięcie płata z cięciami pionowymi (CAF - coronally advanced flap) 
oraz zmodyfikowane dokoronowe przesunięcie płata z rotacją 
brodawek  (MCAF - modyfied coronally advanced flap). 
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie 
badawczym. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Deklara-
cją Helsińską z 1975 roku i zaakceptowane przez lokalną Komisję 
Bioetyczną (Nr.: R-I-002/277/2010). 
Kryteriami włączenia do badań były: obecność przynajmniej 
dwóch recesji dziąsła klasy I lub II wg Millera wielkości przynaj-
mniej 1 mm w dwóch ćwiartkach uzębienia, całkowity wskaźnik 
płytki (FMPS - Full Mouth Plaque Score) i całkowity wskaźnik krwa-
wienia (FMBS - Full Mouth Bleeding Score) < 20%, brak aktywnej 
choroby przyzębia - głębokość sondowania (PD - Probing Depth) 
poniżej 4mm, skończony 18 rok życia. Pacjenci zgłaszający w wy-
wiadzie choroby ogólne mogące wpływać na proces gojenia,  

a także kobiety w ciąży lub karmiące byli dyskwalifikowani z badań. 
Po zakwalifikowaniu do badań wszyscy pacjenci odbyli wizytę hi-
gienizacyjną, podczas której przeszli również instruktaż higieny 
jamy ustnej i stosowania techniki „roll” szczotkowania celem zmini-
malizowani ryzyka mechanicznej traumatyzacji dziąsła brzeżnego.  
Badanie kliniczne było przeprowadzane czterokrotnie: przed za-
biegiem oraz trzy, sześć i dwanaście miesięcy po zabiegu przy 
użyciu manualnej sondy periodontologicznej PCP UNC 15 (Hu-
-Friedy®, Chicago, IL, USA). 

Oceniono następujące parametry kliniczne:
• recesję dziąsła (GR – gingival recession) mierzoną na po-

wierzchni policzkowej od CEJ danego zęba do brzegu 
dziąsła,

• głębokość sondowania (PD) mierzoną na powierzchni po-
liczkowej od brzegu dziąsła do miejsca, w którym zatrzyma 
się sonda,

• kliniczne położenie przyczepu (CAL – clinical attachment 
level) mierzone na powierzchni policzkowej od CEJ do miej-
sca, w którym zatrzyma się sonda,

• szerokość recesji (RW – recession width) mierzoną na wyso-
kości CEJ,

• dziąsło skeratynizowane (KT – keratinized tissues) mierzone 
na powierzchni policzkowej od brzegu dziąsła do granicy 
śluzówkowo-dziąsłowej (MGJ - muco-gingival junction),

• wskaźnik płytki (PI – plaque index) mierzony na czterech po-
wierzchniach zęba [13],

• krwawienie po sondowaniu (BOP – bleeding on probing)  
mierzone w czterech punktach wokół zęba: mezjalno-
-przedsionkowym, przedsionkowym pośrodkowym, dystal-
no-przedsionkowym i językowo-pośrokowym [14].

Pomiary były zaokrąglane do najbliższego 0,5mm.
Dokumentacja fotograficzna była wykonana przed zabiegiem 
oraz dwa tygodnie, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok po zabiegu. 
Zdjęcia wykonane 12 miesięcy po zabiegu były również wykorzy-
stane w ocenie Root Coverage Esthetic Score (RES) [12].
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Ryc 1. CAF: A) Badanie wstępne – Recesja na kle i  pierwszym przedtrzonowcu szczęki strony lewej. Stan po usunięciu wypełnień klasy V; B) 
Nacięcie i preparacja płata kombinowanego (częściowej/pełnej grubości); Cięcia pionowe aproksymalnie na dwóch zębach z recesjami; 
C) Deepitalializacja brodawek anatomicznych; D) Repozycja płata pętlowymi szwami podwieszającymi i szwami węzełkowymi; Cięcia 
pionowe zaopatrzone węzełkowymi szwami nieresorbowalnymi; E) Sytuacja po roku od zabiegu. Widoczne pełne pokrycie recesji na kle 
i satysfakcjonujący wynik estetyczny w aspekcie struktury i dopasowania kolorystycznego tkanek miękkich.  Obserwowany harmonijny 
przebieg brzegu dziąsła w odcinku od kła do drugiego przedtrzonowa pomimo resztkowej recesji 0,5mm na pierwszym przedtrzonowcu.
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Procedura chirurgiczna

Zmodyfikowane dokoronowe przesunięcie plata  (MCAF) opisane 
przez Zucchelli i De Sanctis w 2000 roku [15] wykonano po stro-
nie prawej (38 recesji) (Ryc. 1), podczas gdy po stronie lewej (39 
recesji) wykonano dokoronowe przesunięcie płata z cięciami pio-
nowymi (CAF), opisane w 2007 roku przez tych samych autorów 
i zmodyfikowane dla recesji mnogich [16] (Ryc. 2). Według wyżej 
wymieniowych metod nacięto kombinowany (pełnej/częściowej 
grubości) płat, który został następnie dokoronowo przesunięty  
i przyszyty podwieszającymi pętlowymi szwami nieresorbowalny-
mi 6-0# (Ethilon®, Ethicon, USA). Dodatkowo na każdą brodawkę 
założono szew węzełkowy celem zapewnienia lepszego przyle-
gania nowej brodawki chirurgicznej do łoża łącznotkankowego. 
Cięcia pionowe zostały zaopatrzone  nieresorbowanymi szwami 
węzełkowymi 7-0# (Monosof®, Covidien, Ireland).
Pacjentom udzielono instrukcji pozabiegowych: zaprzestania 
spożywania twardych pokarmów i szczotkowania, celem zmini-

malizowania ryzyka urazu mechanicznego okolic zabiegowych,  
a także płukania jamy ustnej roztworem 0,2% chlorheksydyny 
przez okres dwóch tygodni. Środki przeciwbólowe stosowane były  
w zależności od potrzeb pacjenta. Szwy zostały zdjęte po dwóch 
tygodniach.

Analiza statystyczna

Przy wykonywaniu obliczeń parametrów klinicznych wykorzysta-
no następujące formuły:
• GR 0-GR 12/GR 0 x 100% - procent pokrycia recesji
• GR 0-GR 12 – wielkość pokrycia recesji
• KT 12- KT 0 – zysk wymiaru dziąsła skeratynizowanego
Normalność rozkładu zmiennych ilościowych weryfikowano te-
stami Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lilleforsa oraz testem 
Shapiro-Wilka. Porównując zmienne ilościowe bez normalności 
rozkładu, zastosowano nieparametryczny test U Manna-Whit-
neya w przypadku dwóch grup. Porównując zmienne zależne 
wykorzystano test ANOVA Friedmana z adjustowanym testem 
post-hoc Conovera w przypadku wielu zmiennych. Do sprawdze-
nia zależności pomiędzy cechami jakościowymi - wykorzystano 
test Chi-kwadrat niezależności. W celu wyznaczenia niezależnych 
determinant wielkości pokrycia recesji oraz zysku KT utworzono 

modele regresji liniowej jednoczynnikowej oraz wieloczynniko-
wej. Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie p<0,05.  
W obliczeniach wykorzystano pakiety Statistica® 10.0†† (Stat-
Soft, USA) and IBM SPSS Statistics® 21.0 software ‡‡ (IBM, USA).

Wyniki

W badaniu wstępnym nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic w żadnym z badanych parametrów. Wszyscy pacjenci zgła-
szali się na wyznaczone badania kontrolne i zakończyli protokół 
badawczy.
Średnie pokrycie recesji po stronie MCAF wynosiło 83,94% po  
3 miesiącach od zabiegu, 82,11% po 6 miesiącach i 74,77% po 
roku od zabiegu chirurgicznego, podczas gdy po stronie CAF od-
powiednio 87%, 85% i 83%.
Całkowite pokrycie recesji osiągnięto w 23 z 38 przypadków rece-
sji (60,52%) leczonych metodą MCAF i w 27 z 39 przypadków re-
cesji (69,23%) leczonych metodą CAF. Całkowite pokrycie wszyst-

kich recesji leczonych techniką MCAF osiągnięto u 7 pacjentów 
(41,17%) oraz u 9 (52,94%) leczonych techniką CAF.
W ciągu rocznego okresu obserwacji stwierdzono statystycznie 
istotną redukcję wartości GR po obu stronach. Wartości GR ule-
gły zmniejszeniu z 2,18±0,47mm do 0,55±0,80mm po stronie 
MCAF i z 2,00±0,22mm do 0,34±0,57mm po stronie CAF. Stwier-
dzono również istną statystycznie redukcję wartości RW, odpo-
wiednio z 3,31±1,16mm do 1,21±1,78mm i z 3,33±1,17mm 
do 1,07±1,95mm. W odniesieniu do GR i RW nie stwierdzono 
żadnych statystycznych różnic pomiędzy grupami we wszystkich 
badaniach kontrolnych.
W porównaniu do badania wstępnego, w badaniu wykonanym 
po roku od zabiegu, stwierdzono statystycznie znamienne różni-
ce w wartości parametrów PD i CAL po obu stronach. Wartości 
PD wzrosły z 1,57±0,59mm do 1,65±0,58mm po stronie MCAF 
i z 1,66±0,52mm do 1,76±0,58mm po stronie CAF. Wartości 
CAL zmalały odpowiednio z 3,76±0,84mm do 2,21±1,05mm  
i z 3,66±0,57mm do 2,11±0,95mm. Nie stwierdzono istotnych 
różnic w wartościach PD i CAL pomiędzy stronami w żadnym  
z badań kontrolnych.
W badaniu po roku zaobserwowano zmniejszenie wymiaru 
dziąsła skeratynizowanego po obu stronach, ale tylko po stro-
nie CAF zmiana ta była istotna statystycznie (z 3,51±1,21mm do 
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Ryc. 2 MCAF: A) Badanie wstępne – Recesje na kle i przedtrzonowcu pierwszym szczęki strony prawej; B) Nacięcie i preparacja płata 
kombinowanego (częściowej/ pełnej grubości); C) Deepitalializacja brodawek anatomicznych C) Repozycja płata pętlowymi szwami 
podwieszającymi i szwami węzełkowymi; D) Sytuacja po roku od zabiegu. Widoczne pełne pokrycie recesji i satysfakcjonujący wynik 
estetyczny w aspekcie struktury i dopasowania kolorystycznego tkanek miękkich.  
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3,00±0,91mm). We wszystkich badaniach kontrolnych nie stwier-
dzono różnic pomiędzy badanymi grupami (Tabela 1).
W jednoczynnikowym modelu regresji liniowej stwierdzono, że 
procent pokrycia recesji był znamiennie uzależniony od wyjścio-
wej wartości GR, RW i PD. W wieloczynnikowym modelu regresji li-
nijnej wykazano istotny związek pomiędzy procentową wielkością 
pokrycia recesji i wyjściową wartością GR, RW, PD oraz KT. Wyniki 
statystycznie znamienne przedstawiono w Tabeli 2 i 3.
Oceny estetyki dziąsła po leczeniu dokonano przy pomocy wskaź-
nika RES (Root Coverage Esthetic Score). Średni wynik po stronie 
MCAF wynosił 7,07 (min 2, max 10) oraz 7,79 (min 4, max 10) po 
stronie CAF. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy obiema 
technikami. Wśród zmiennych RES znamienną różnicę stwierdzo-
no jedynie w parametrze MGJ (muco-gingival junction; granicy 
śluzówkowo-dziąsłowej) (p=0,001) (Tabela 4 i 5). Wynik 1 (MGJ 
zrównana z MGJ przy zębach sąsiadujących) stwierdzono we 
wszystkich przypadkach po stronie CAF i tylko w 29 z 38 leczonych 
po stronie MCAF  (dane nie przedstawiane).

Dyskusja

Celem badań było porównanie klinicznych i estetycznych wyni-
ków leczenia mnogich recesji dziąsła dwoma technikami doko-
ronowego przesunięcia płata. Badania zostały przeprowadzone  
w jednym ośrodku w grupie dokładnie dobranych pacjen-
tów. Wszyscy posiadali przynajmniej dwie recesje w przeciw-
ległych ćwiartkach uzębienia o minimalnej wysokości 1mm. 
U wszystkich pacjentów zabieg przeprowadził jeden wykwa-
lifikowany periodontolog.  Pacjenci zostali przebadani przez 
tzw.: „zaślepionego”, specjalnie skalibrowanego do tego celu 
badacza. Badania przeprowadzono w modelu podzielonej 
jamy ustnej (split- mouth) ze względu na niewątpliwą zaletę 
możliwości uzyskania takiej samej dynamiki gojenia oraz faktu, 
iż pacjent jest kontrolą dla siebie samego. Obie techniki zabie-
gowe skutkowały znamienną statystycznie redukcją wymiaru 
recesji dziąsła brzeżnego, przy czym wyniki te nie różniły się 
pomiędzy grupami. Nie stwierdzono również istotnych różnic 
(p=0,423) w możliwości osiągnięcia pełnego pokrycia recesji.   
W 60,52% przypadków po stronie MCAF i w 69,23% przypadków 
po stronie CAF stwierdzono ułożenie brzegu dziąsła dokoronowe 
w stosunku do CEJ.

Tabela 1. Parametry kliniczne (średnia i odchylenie standardowe) w badaniu wstępnym, 3, 6 I 12 miesięcy po zabiegu pokrycia recesji.

Tabela 2. Jednoczynnikowy model regresji liniowej.

Baseline 3 month 6 month 12 month P

GR MCAF 2.18(0.47) 0.35(0.82) 0.39(0.81) 0.55(0.80) <0.001
GR CAF 2.00(0.22) 0.26(0.53) 0.30(0.50) 0.34(0.57) <0.001
P 0.0677 0.7939 0.8223 0.3218
RW MCAF 3.31(1.16) 0.73(1.71) 1.10(1.98) 1.21(1.78) <0.001
RW CAF 3.33(1.17) 1.02(2.00) 1.23(2.09) 1.07(1.95) <0.001
P 0.8618 0.5684 0.7961 0.5890
PD MCAF 1.57(0.59) 1.86(0.57) 1.65(0.58) 1.65(0.58) 0.0154
PD CAF 1.66(0.52) 1.74(0.63) 1.66(0.57) 1.76(0.58) 0.0003
P 0.4184 0.3376 0.9443 0.4024
CAL MCAF 3.76(0.84) 2.22(1.05) 2.05(1.11) 2.21(1.05) <0.001
CAL CAF 3.66(0.57) 2.01(0.96) 1.97(0.91) 2.11(0.95) <0.001
P 0.8419 0.3339 0.9956 0.7610
KT MCAF 3.18(1.18) 2.84(0.82) 2.86(0.81) 2.92(0.81)  0.5379
KT CAF 3.51(1.21) 3.05(0.91) 3.05(0.82) 3.00(0.91) <0.001
P 0.2351 0.2975 0.3329 0.9002
PI MCAF 1.97(12.16) 3.28(11.87) 3.28(14.43) 1.31(5.65) 0.8012
PI CAF 0.00(0.00) 0.00(0.00) 1.28(5.58) 0.64(4.00) 0.2997
P 0.3235 0.0779 0.9471 0.5533
BOP MCAF 6.57(13.85) 8.55(14.56) 8.55(17.70) 4.60(9.82) 0.6779
BOP CAF 7.69(17.35) 7.05(13.98) 5.12(10.90) 6.41(11.05) 0.9246
P 0.9942 0.5850 0.6212 0.4522

% Pokrycia recesji Coef. Std. Err. 95% Conf. Interval P
GR 0 -24.287 8.613 -41.446-7.128 0.006
RW 0 -13.644 2.494 -18.614-8.673 0.000
PD 0 -16.913 5.762 -28.393-5.433 0.004
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W dostępnej literaturze można znaleźć porównywalne wyniki 
badań, ale istnieją też doniesienia, w stosunku do których wyni-
ki badań własnych różnią się [17,18, 19, 20]. Różnice w wynikach 
można tłumaczyć istnieniem różnych modyfikacji w obrębie 

jednej techniki zabiegowej [16, 21, 22]. Technikę wybraną w ba-
daniach własnych wyróżnia zastosowanie płata kombinowane-
go, tzn. preparowanego jako płat pełnej grubości w rzucie zęba 
z recesją i jako płat częściowej grubości w rzucie brodawek po-
między zębami. Wpływa to niewątpliwie na grubość samego 

płata, której znaczenie w procedurach pokrywania recesji zo-
stało wielokrotnie podkreślone w literaturze światowej. Według 
Baldi i wsp. [23] niezbędna grubość płata do uzyskania pełnego 
pokrycia recesji wynosi 0,8mm. Natomiast z systematycznego 
przeglądu Hwanga i Wanga z 2006 roku [24] wynika, że mini-
malna grubość płata powinna wynosić 1,1mm oraz, że istnie-
je ewidentny związek pomiędzy grubością płata a PRC (Partial 
Root Coverage) i CRC [24]. Kolejnym argumentem jest wpływ 
czynników zależnych od operatora. Złożoność i czułość technik  
z zakresu plastycznej chirurgii periodontologicznej, a także wpływ 
ośrodka zostały podkreślone w doniesieniach naukowych [25, 26].  
Wreszcie heterogenność wyników można przypisać całkowicie 
odmiennym warunkom anatomicznym w obrębie jednego pola 
zabiegowego, z jakimi można się spotkać w przypadku pokrywa-
nia recesji mnogich tj.: ograniczone zaopatrzenie naczyniowe, 
większa powierzchnia nieunaczyniona oraz różna pozycja zębów.
W literaturze dużo uwagi poświęcono skutkom wykonywania cieć 
pionowych w zabiegach z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsło-
wej. Z jednej strony cięcia pionowe mogą powodować zmniej-
szenie wymiarów płata z powodu ograniczenia waskularyzacji  
w jego bocznych częściach i zwiększać prawdopodobieństwo 
powstawania nieestetycznych białych blizn  [27, 28].  Z drugiej 
strony można by przypuszczać, że wykonanie cięć pionowych 
umożliwia większą mobilizację płata, co ułatwia pasywną repozy-

cję płata, dokoronowo w stosunku do CEJ. Jest to niezwykle istot-
ne w aspekcie prewencji powikłań w trakcie gojenia i lepszych 
wyników CRC (Complete Root Coverage) [29].  Według Pini-Prato 
i wsp. [30,31] im mniejsze naprężenie płata i bardziej dokoronowe 

jego przemieszczenie, tym większa redukcja recesji.
Można by spekulować, że obecność cięć pionowych przełoży się 
na wynik estetyczny przeprowadzonego leczenia chirurgiczne-
go. Obie techniki okazały się jednak porównywalne w aspekcie 
wyników mierzonych wskaźnikiem RES. W przypadku MCAF RES 

wynosił 7,07 oraz 7,79 w przypadku CAF (p=0,142). Pozostaje to 
w zgodzie z wynikami innych badań własnych, w których płat 
przesunięty dokoronowo w dwóch modyfikacjach połączono 
z przeszczepem tkanki łącznej. W cytowanych badaniach nie 
stwierdzono również istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
stronami (p=0,2173), choć zarówno PRC jak i CRC były wyższe [32].

Wnioski

Techniki CAF i MCAF pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonują-
cych i porównywalnych wyników leczenia ocenianych parame-
trami klinicznymi i estetycznymi.

Tabela 3. Wieloczynnikowy model regresji liniowej.

Tabela 4. RES.

Tabela 5. Zmienne wskaźnika RES.

% Pokrycia recesji Coef. Std. Err. 95% Conf. Interval P
GR 0 -18.528 7.924 -34.326    -2.730 0.022
RW 0 -10.165 2.542 -15.232    -5.097 0.000
PD 0 -10.621 4.961 -20.511    -0.730 0.036
KT 0 -5.165 2.429 -10.008    -0.322 0.037

Technika Średnia SD Min Max CRC N
MCAF 7.07 1.99 2 10 60.52% 38
CAF 7.79 1.96 4 10 69.23% 39

p=0.142   p=0,423

Położenie brzegu 
dziąsła

Kontur dziąsła 
brzeżnego

Tekstura tkanek 
miękkich

Granica 
śluzówkowo-dziąsłowa Kolor dziąsła

p MCAF/CAF 0.513 0.547 0.946 0.001 0.308
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Pierwsza wizyta - lekarz stomatolog-konsultacja:

• wywiad medyczny, stomatologiczny dotyczący potrzeb pa-
cjenta 

• rozmowa – główny problemy, oczekiwania 
• RTG pantomograficzne, punktowe 
• badanie zewnątrz, wewnątrzustne; badanie układu stoma-

tognatycznego pod kątem choroby okluzyjnej, periodontal 
scrining index 

Implantoprotetyczny protokół postępowania. Autorski model współpracy lekarza 
dentysty-implantologa z higienistką stomatologiczną. 

dr n. med. Maciej Marcinowski, DICOI, ekspert d.s implantologii PSI ICOI, 
mm@dentista.pl
lic. hig. dent. Paulina Czecholińska, absolwentka Curriculum Higienistki Im-
plantologicznej PSI/ICOI, paulina.czecholinska@interia.pl
Klinika Stomatologiczna Dentista.pl Stomatologia, Poznań

Słowa kluczowe: 
implantoprotetyka, workflow, higienistka, współpraca lekarza dentysty z higienistką stomatologiczną, niechirurgiczne lecze-
nie chorób przyzębia, chirurgiczne leczenie chorób przyzębia
Key words:
implant prosthetic therapy, nonsurgical treatment in periodontology, cooperation implantologist and dental hygienist

Implantoprosthetic workflow. A unique model of cooperation between implantologist and dental hygienist.

Streszczenie

Wstęp: Od 1952 roku, kiedy to szwedzki chirurg ortopeda Per-Ingvar Branemark 
badał zjawiska gojenia kości oraz procesy regeneracji, trwają badania nad opra-
cowaniem najlepszych rozwiązań implantoprotetycznych. Implant stał się złotym 
standardem w odtwarzaniu utraconych zębów. Jednocześnie wraz ze wzrostem 
liczby przeprowadzanych zabiegów, wzrósł odsetek niepowodzeń. Dziś wiemy, że 
najczęstszą przyczyną utraty implantów jest brak osteointegracji implantu oraz 
periimplantitis. 
Cel: Zmniejszenie ryzyka niepowodzeń w leczeniu implantoprotetycznym 
Materiał i metody: Podstawą modelu współpracy lekarza dentysty-implantologa  
z higienistką jest szczegółowo przeprowadzony wywiad medyczny i stomatologicz-
ny oraz diagnostyka i planowanie, bazujące na współczesnej wiedzy oraz najnow-
szych technologiach CAD/CAM. Warunki kostne są istotnym elementem analizy 
przedzabiegowej, jednakże status periodontologiczny pacjenta oraz tkanki mięk-
kie predestynują przebieg gojenia, wybór rozwiązań implantoprotetycznych oraz 
ich trwałość. Workflow stomatologiczny zaczyna się na etapie rejestracji. Pacjent 
proszony jest o dostarczenie dokumentacji stomatologicznej oraz medycznej z po-
przedniego gabinetu. Na wizycie konsultacyjnej lekarz implantolog przeprowadza 
badanie jamy ustnej, wykonuje zdjęcia OPG oraz zdjęcia cyfrowe, które pozwalają 
przeprowadzić wstępną rozmowę z pacjentem. Na tej podstawie lekarz poznaje 
historię stomatologiczną i medyczną pacjenta oraz jego potrzeby. Niezbędnym ba-
daniem na dalszym etapie jest tomografia CBCT. Lekarz następnie kieruje pacjenta 
do higienistki, która przeprowadza pełną diagnostykę periodontologiczną, dzięki 
której stawiana jest diagnoza oraz powstaje plan niechirurgicznej terapii perio-
dontologicznej. Odpowiednio przeszkolona oraz doświadczona higienistka stoma-
tologiczna realizuje cały plan niechirurgicznej terapii periodontologicznej, według 
opracowanych procedur.

Abstract

Since 1952 when the Swedish orthopedic surgeon Per-Ingvar Branemark 
studied bone healing and regeneration processes, researches has been 
done to develop the best solutions for implantoprosthetic therapy. The den-
tal implant has become a gold standard in reconstruction of missing teeth. 
At the same time the number of implant procedures and the percentage of 
failures increased. Today we know that the most common cause of loss of 
implants is lack of osteointegration and periimplantitis. Medical and dental 
interview, diagnostic and planning based on current knowledge and using of 
high-tech CAD/CAM technologies can reduce the risk of failure. Bone condi-
tion is an important factor of preoperative analysis, however, the patient's 
periodontal status and soft tissue predispose post-healing process and de-
termine the choice of implantoprosthetic solutions and its durability. Dental 
workflow associated with a new patients begin at the front desk. The patient 
is asked to provide dental history from a previous dental office. During first 
visit, implantologist performs an oral exam, takes OPG, and digital pictures. 
That allow to conduct a preliminary treatment plan based on the patient's 
medical and dental history and needs. CBCT is mandatory on the next step. 
The implantologist refer the patient to a hygienist who performs full perio-
dontal diagnostics. On this step a plan for periodontal therapy is being cre-
ated. Properly trained and experienced dental hygienist performs a whole 
plan of non-surgical treatment according to the developed procedures. 
Dental hygienist workes with the assistant and using dental microscope 
go thought the individual stages of no surgical periodontal treatment. This 
workflow improves the effectiveness of the procedures and patients comfort 
and safety. If surgical periodontal treatment is needed, the hygienist refer 
the patient to the specialist. When the outcomes of periodontal treatment 
are stable, the patient can continue the next steps of the treatment plan.

Maciej Marcinowski Paulina Czecholińska
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• wyciski, rejestracja łukiem twarzowym, rejestracja centralnej 
relacji - w celu zarejestrowania sytuacji wyjściowej 

• zdjęcia cyfrowe wewnątrzustne, zewnątrzustne 
• ocena wymagań pacjenta
• ustalenie wstępnego planu leczenia – wizualizacja – infor-

macja – określenie celu 
• omówienie z pacjentem zasad – warunków współpracy

Skierowania, zalecenia:

• CBCT 
• antybiotykoterapia wg potrzeb
• wizyta u higienistki 
• usunięcie zębów, które nie rokują (warunek PI<20%)
• leczenie endodontyczne – przed skalingiem głębokim oraz 

root planing (warunek PI<20 %)

P E R I O D O N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 201762

Druga wizyta – higienistka stomatologiczna - 
zawsze według poniższego schematu:

• zapoznanie się z całą dokumentacją, RTG 
• rozmowa, wywiad 
• badanie – zawsze u każdego pacjenta :

* PI – plaque index + wybarwienie płytki, zdjęcie cyfrowe 
* PPD – probing pocked depth 
* BOP – bleeding on probing 
* CPITN – community periodontal index of treatments 

needs – określenie kodu, potrzeb= jaki zabieg wykona-
my na pierwszej oraz na kolejnych wizytach 

* ocena recesji  
* ocena biotypu dziąsła
* FI – furcation involvement 
* TM – tooth mobility – ustalenie przyczyn 

• rozpoznanie – informacja, edukacja,
• wizualizacja – zdjęcia
• przedstawienie celu
• instruktaż higieny jamy ustnej, trening higieny motywacja 

– edukacja, zalecenia (test PET , antybiotykoterapia wg po-
trzeb)

• poinformowanie pacjenta o zasadach kwalifikacji do kolej-
nych etapów oraz o sekwencji planowanych zabiegów

• ustalenie z pacjentem planu wizyt
• skierowanie do periodontologa np. dla kodu 4-CPITN - de-

cyzja podejmowana jest po wcześniejszym przeprowadze-
niu fazy higienizacyjnej oraz leczenia niechirurgicznego  
z uwzględnieniem osiągniętych wartości wskaźników perio-
dontologicznych. 

Wnioski

Praca wykwalifikowanej, doświadczonej higienistki pracującej 
z mikroskopem oraz z pomocą asystentki, zwiększa jakość i sku-
teczność zabiegów oraz komfort i bezpieczeństwo pacjenta.  
W przypadku konieczności chirurgicznego leczenia przyzębia, 
higienistka kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Gdy 
efekty leczenia periodontologicznego są stabilne, pacjent prze-
chodzi dalsze etapy leczenia interdyscyplinarnego.
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CPITN – Community Periodontal Index of Treatments Needs

Kod 0

Objawy:
• brak objawów choroby przyzębia

Potrzeby:
• nie wymaga leczenia
• ewentualny dobór przyborów, 

produktów do higieny jamy 
ustnej

• ustalenie częstotliwości wizyt u 
higienistki

Kod IV

Objawy:
• brak objawów choroby przyzębia

Potrzeby:
• nie wymaga leczenia
• ewentualny dobór przyborów, 

produktów do higieny jamy 
ustnej

• ustalenie częstotliwości wizyt u 
higienistki

Kod II

Objawy:
• obecność kamienia
• czynniki ułatwiające retencję 

płytki

Potrzeby:
I wizyta:
• skaling naddziąsłowy – lupy
• usunięcie czynników sprzyjają-

cych retencji płytki
• instruktaż higieny
• trening higieny
II wizyta:
• usunięcie kamienia poddziąsło-

wego – mikroskop
• po 2 tygodniach kontrola PI, BOP
• trening higieny
• ustalenie częstotliwości wizyt

Cel:
• PI < 20%
• BOP < 10%

Kod I

Objawy:
• krwawienie podczas sondowania
• szczeliny dziąsłowe do 3,5 mm

Potrzeby:
• instruktaż higieny jamy ustnej
• trening higieny (wybarwienie 

płytki – zdjęcie)
• dobór środków, przyborów do 

higieny jamy ustnej
• zalecenia dietetyczne
• kontrola po 2-3 tygodniach

Osiągnięcie celu – pacjent przygotowywany do 
dalszych etapów leczenia

Skierowanie do lekarza prowadzącego – zaplanowanie leczenia
• analiza okluzji
• leczenie zachowawcze
• ortodontyczne
• leczenie implantoprotetyczne

Kod III

Objawy:
• Obecność kieszeni przyzębnych do 5 mm
Potrzeby:
I wizyta:
• usunięcie kamienia naddziąsłowego – lupy
• instruktaż higieny/trening higieny
• dobór środków, przyborów do higieny jamy ustnej
• zaplanowanie kolejnej wizyty po 1-2 tygodniach
II wizyta:
• kontrola PI, PBI
• wybarwienie płytki, zdjęcie
• usunięcie kamienia poddziąsłowego – mikroskop
• trening higieny/motywacja/przedstawienie 

wskaźników
• zaplanowanie kolejnej wizyty po 2-3 tygodniach
III wizyta:
• badanie periodontologiczne

 ˚ PI
 ˚ PPD
 ˚ BOP

• trening higieny wg potrzeb
• zaplanowanie kolejnej wizyty – najwcześniejszy 

termin – warunek!
 ˚ PI < 20%
 ˚ zęby zakwalifikowane do leczenia kanałowe-

go muszą być wyleczone
IV wizyta:
• kontrola PI, PPD, BOP
ROOT PLANING
• zalecenia
• ustalenie kontroli po 6 tygodniach
Cel:
• PI < 20%
• BOP < 10%
• PPD do 4 mm maksymalnie

Piśmiennictwo
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Wstęp

W dzisiejszej stomatologii uzupełnianie braków zębowych przy 
pomocy metod implantologicznych stało się zjawiskiem po-
wszechnym. Pacjenci coraz częściej decydują się na ten sposób 
postępowania, a i liczba lekarzy wykonujących zabiegi implan-
tacji i odbudowy na wszczepach znacznie wzrosła w przeciągu 
ostatnich lat. Sytuacja ta wiąże się nie tylko z faktem powiększe-
nia się grupy pacjentów posiadających odbudowy protetyczne 
wsparte na implantach, ale także powoduje, że stomatolodzy 
coraz częściej będą musieli stawić czoło powikłaniom leczenia [1].  
W niniejszej pracy autorzy pragną zwrócić uwagę na możliwość 
wystąpienia jednej z klinicznie trudnych sytuacji, jaką bez wątpie-
nia jest złamanie wszczepu.
Tonetti i Schmid przedstawiają podział powikłań leczenia implan-
toprotetycznego, za kryterium przyjmując moment wystąpienia, 
na: wczesne (zazwyczaj uwidaczniające się już na etapie chirur-
gicznym - osseointegracji implantu, przed rozpoczęciem fazy 
protetycznej) i późne (dotyczące zintegrowanych wszczepów) 
[2]. Natomiast Eckert i Salinas dzielą komplikacje ze względu na 
szybkość, koszta i rozległość interwencji, jakie trzeba podjąć by je 
wyleczyć, na: małe, średnie i poważne [1]. Istnieje także podział 

Złamanie wszczepu jako rzadkie powikłanie leczenia implantologicznego – opis 
przypadku.

dr Adrianna Polewaczyk, dr n. med. Dariusz Pituch, dr n.med. Piotr Grochow-
ski
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Fixture fracture as an uncommon complication of dental implant therapy – a case report.

Streszczenie

Złamanie implantu jest rzadkim (0,2% występowania), poważnym powikłaniem 
leczenia implantologicznego mającym wieloczynnikowe podłoże i sprawiającym 
trudności dla pacjenta i dla lekarza. W pracy przedstawiony został przypadek 
67-letniego mężczyzny zgłaszającego się do Kliniki z powodu złamania implantu 
uzupełniającego brak zęba 35. Podjęto decyzję o usunięciu pozostałości zinte-
growanego wszczepu przy pomocy trepanu, przeprowadzeniu regeneracji kości i 
ponownej implantacji w miejscu brakującego zęba. Przypadek opatrzony został 
komentarzem dotyczącym częstości występowania tego rzadkiego powikłania, jego 
etiologii, sposobów zapobiegania, jak również metod leczenia.

Abstract

Implant fracture is an uncommon (0,2% of incidence), severe complication of 
dental implant therapy, which has multifactorial ground and can cause serious 
problems for patients and dentist as well. This report describes a case of 67-year 
old patient presented to the clinic with fracture of fixture restoring the second 
left premolar in the mandible. The decision was taken to remove the remaining 
osseo-integrated portion of the implant with trephine and, after regeneration of 
bone, replacement of implant and refabrication of the prosthesis. Also the com-
plication`s incidence, etiology, prevention and management are determined and 
discussed in this study.
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powikłań protetycznych związanych z pracami opartymi na im-
plantach, który rozróżnia trudności biologiczne, mechaniczne  
i estetyczne [3, 4].
Zgodnie z tymi podziałami złamanie implantu jest powikłaniem 
późnym, poważnym, mechanicznym.
Złamanie wszczepu nie jest zjawiskiem często spotykanym. Liczne 
badania podają niską powszechność tej komplikacji na poziomie 
0-1% [5-16]. Jedynie pojedyncze doniesienia wskazują wyższe wy-
niki wynoszące 3,5% [17], 3,8% [18], a nawet 7,35% [19]. Ogólną 
częstość występowania złamań implantów określa się na 0,2% 
[20]. Autorzy nie są zgodni jeśli chodzi o wskazanie typowego 
umiejscowienia omawianego powikłania – część z nich nie wy-
kazuje znaczących statystycznie różnic między szczęką a żuchwą. 
Natomiast według Adell et al. to wszczepy w szczęce częściej ule-
gają złamaniom. Niemal 90% przypadków występuje w obszarze 
zębów przedtrzonowych i trzonowych [6, 14]. Komplikacja ta do-
tyczy szczególnie implantów o średnicy 3,75 mm [14]. 
Potencjalne przyczyny złamań implantów można podzielić na trzy 
kategorie:
1. wady projektu lub materiału, z którego wykonany jest im-

plant,
2. niepasywne dopasowanie uzupełnienia protetycznego, 
3. biomechaniczne przeciążenie [14].
Mimo, że wady fabryczne implantu są wymieniane w wielu arty-
kułach jako możliwa przyczyna omawianego powikłania, w żad-
nym z poddanych analizie mikroskopowej złamanych implantów 
nie stwierdzono defektów materiału. Ta kategoria uznana jest za 
najmniej prawdopodobną [14, 21]. Druga grupa przyczyn zwią-
zana jest z odbudową protetyczną niedokładnie dopasowaną do 
zintegrowanych wszczepów, która poprzez śruby łączące gene-
ruje różnego rodzaju siły (zginające, ściskające, skręcające), do-
prowadzające do zmęczenia materiału i jego łamania [14]. Trzecią 
kategorię uznaje się za najczęstszą [14]. Przeciążenie może wyni-
kać z dwóch obszarów – zależnych od pacjenta oraz od projektu 
uzupełnienia protetycznego. Parafunkcje, bruksizm centryczny  
i ekscentryczny – zgrzytanie i zaciskanie powodują powstanie sił 
mających negatywny wpływ na zęby własne, jak i wszelkie uzupeł-
nienia protetyczne. Natomiast cechy odbudowy jak na przykład: 
nieodpowiednie ukształtowanie powierzchni żującej (nadmier-
na wysokość i kąt nachylenia guzków), oś odbudowy niezgodna  
z osią implantu, obecność wszelkich elementów zwiększających 
obszar pracujący – jak na przykład spotykane czasami „przęsła” 
mostu jednobrzeżnego - skutkują pojawieniem się sił zginających 
[14].
Nowsze doniesienia za jedną z przyczyn pękania implantów po-
dają efekt elektrogalwaniczny, który na skutek przepływu jonów 
między tytanem implantu a niklem odbudowy protetycznej, ma 
przyspieszać utratę kości, a w konsekwencji doprowadzać do zła-
mania implantu [20, 22].
Literatura określa także sygnały ostrzegające przed możliwością 
pojawienia się złamania implantu, podzielone na kategorie: zależ-
ne od pacjenta, od implantu i uzupełnienia protetycznego. Znaki 
alarmowe związane z pacjentem to: obecność kieszonki dziąsło-
wej o głębokości większej niż 5 mm, utrata kości wokół implantu 
oraz przeciążenie (Bruksizm). Cechy implantu predysponujące do 
łamania to: średnica poniżej 4 mm, kształt cylindryczny, stosunek 
liczby koron do liczby implantów większy niż 1. Sytuacje związane 
z odbudową protetyczną jak powtarzające się epizody odkręcenia 
śruby łączącej, konstrukcje typu mostu jednobrzeżnego, wystę-

pujące pęknięcia porcelany mogą poprzedzać wystąpienie zła-
mania wszczepu. Jeżeli jednocześnie obecne są co najmniej trzy  
z wymienionych czynników, ryzyko złamania implantu jest wyso-
kie [20, 23].
Postępowaniem z wyboru po wystąpieniu złamania implantu jest 
jego usunięcie [20]. Inny sposób na wyjście z sytuacji to usunięcie 
jedynie części koronowej złamanego wszczepu, pozostawiając 
resztę zintegrowanego implantu jako „uśpiony” w kości. W zależ-
ności od warunków można podjąć decyzję o implantacji jednego 
lub nawet dwóch wszczepów mezjalnie/dystalnie od uśpionego 
fragmentu i wykonaniu nowej konstrukcji protetycznej. Pozo-
staje również wykorzystanie metod tradycyjnej protetyki w celu 
uzupełnienia brakującego zęba, czy to przy pomocy mostu, czy 
poprzez protezę częściową ruchomą. Bardziej skomplikowaną 
i obarczoną dużym ryzykiem niepowodzenia metodą leczenia 
tego powikłania jest usunięcie koronowego odłamu wszczepu, 
dostosowanie zintegrowanej pozostałości poprzez wygładzenie 
powierzchni złamania pod kątem odpowiednim do długiej osi 
implantu przy pomocy wykonanych na zamówienie wierteł typu 
end mill z nieścinającą prowadnicą umieszczaną w otworze dla 
śruby łączącej. Następnie wykonuje się nową konstrukcję pro-
tetyczną z wykorzystaniem indywidualnego łącznika, który po-
winien swoją budową uzupełnić brakujący fragment wszczepu. 
Sposób ten wymaga jednak spełnienia odpowiednich warunków 
– pozostały fragment wszczepu powinien posiadać na tyle długą 
część mocującą (gwintowaną) dla śruby łączącej, by można było 
uzyskać jej dobre utrzymanie, jak również uszkodzony implant 
powinien stanowić element większej konstrukcji [14, 25].
W celu uniknięcia powikłań w postaci złamania implantu należy 
dokładnie rozważyć i przeanalizować sytuację kliniczną, miejsce 
implantacji, rodzaj i liczbę wszczepów, a także zaplanować od-
powiednią odbudowę protetyczną. Zalecane jest, o ile warunki 
kostne na to pozwalają, wszczepianie implantów o jak najwięk-
szej średnicy, zwłaszcza w odcinku bocznym. Jeżeli brak obejmuje 
kilka zębów, implanty obciążone jedną konstrukcją nie powinny 
być wszczepiane wzdłuż jednej linii. W tworzeniu odbudowy po-
winno się unikać nadmiernego zachodzenia guzków zębów, sto-
sowania konstrukcji jednobrzeżnych, jak również przekonturowa-
nia mezjo-dystalnego i językowo-policzkowego uzupełnianych 
zębów w celu poprawy estetyki pracy – wytwarza to siły porów-
nywalne do występujących przy konstrukcji mostu jednobrzeż-
nego. Jeżeli podczas przymiarki uzupełnienia wspartego na kilku 
implantach pacjent czuje rozpychanie ciągnięcie, należy ocenić 
jakość biernego dopasowania. W tym celu należy rozdzielić ele-
menty konstrukcji, przymierzyć w poprawnej pozycji i połączyć 
wewnątrzustnie, a następnie odesłać do zlutowania. W przypad-
kach pacjentów z parafunkcjami, stosowaną metodą jest uzupeł-
nianie braku pojedynczego zęba trzonowego dwoma implanta-
mi oraz wyłączenie udziału w okluzji dystalnych koron konstrukcji 
wieloczłonowych. Pacjenci z parafunkcjami powinni stosować 
szyny zgryzowe. Zaleca się przeprowadzanie wizyt kontrolnych 
co sześć miesięcy w celu stwierdzenia bądź wykluczenia obecno-
ści znaków alarmowych poprzez: wykonywanie rentgenowskich 
zdjęć kontrolnych do oceny zaniku kości, badanie głębokości kie-
szonek dziąsłowych, ocenę kontaktów zwarciowych i eliminację 
wszystkich kontaktów w ruchach ekscentrycznych (bocznych) 
żuchwy. W sytuacji odkręcenia śruby łączącej – niezbędna jest 
ponowna dokładna ocena uzupełnienia pod kątem pasywnego 
dopasowania i okluzji [20, 23, 25, 26].
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Opis przypadku

67-letni mężczyzna zgłosił się do kliniki Dental Service z powodu 
– jak podawał – ruchomości korony przykręconej do implantu 
umiejscowionego w pozycji 35. W wywiadzie pacjent leczony na 
nadciśnienie, z parafunkcjami zwarciowymi, stale stosujący szynę 
relaksacyjną, zatrudniony w zawodzie o wysokim poziomie stresu.
Zabieg implantacji 35 wykonany został 4 lata przed dniem 
zgłoszenia, przy użyciu implantu Branemark Mark III Groovy RP 
3,75x11,5 mm. Po 4 miesiącach integracji implantu z kością wy-
konano zabieg odsłonięcia, a następnie pobrano wyciski do ko-
rony przykręcanej. Pacjent jeszcze przed zabiegiem implantacji 
użytkował szynę relaksacyjną z powodu zgrzytania i zaciskania 
zębów. Pomiędzy wizytą kończącą leczenie implantoprotetyczne  
a dniem zgłoszenia, pacjent kilkakrotnie zgłaszał się na wizyty  
z powodu odkręcenia śruby łączącej, jak również z powodu epizo-
dów odpryśnięć porcelany. Pacjent deklarował sumienne korzy-
stanie z wykonanej szyny relaksacyjnej.
W dniu zgłoszenia koronowy odłam wszczepu usunięto razem 
z odbudową protetyczną. Pacjent został skierowany na badanie 

CBCT w celu oceny sytuacji i zaplanowania dalszego postępowa-
nia. Ze względu na poziom złamania implantu, zdecydowano o 
wykonaniu zabiegu eksplantacji pozostałości wszczepu przy uży-
ciu trepanu, odbudowę kości i ponowną implantację, w trybie 
zależnym od sytuacji śródzabiegowej. Z pacjentem przeanalizo-
wano możliwości pozostałych działań w zastanej sytuacji, to jest: 
wyjęcie lub pozostawienie złamanego wszczepu w kości z wygo-
jeniem tkanek miękkich nad miejscem złamania i pozostawienie 
bez uzupełnienia lub wykorzystanie metod tradycyjnej protetyki 
w celu uzupełnienia brakującego zęba 35. Pacjent wyraził zgo-
dę na zaproponowane powtórne leczenie implatoprotetyczne.  
W znieczuleniu nasiękowym wykonano cięcie na szczycie wyrost-
ka. Trepanem uwolniono implant i usunięto jego część wierzchoł-
kową. Ranę wyłyżeczkowano, przepłukano metronidazolem. Ze 
względu na rozległą utratę kości - zewnętrzna średnica trepanu 
i wewnętrzna defektu kostnego wynosiła 5 mm - odstąpiono od 
natychmiastowej implantacji. Wykonano augmentację kości sto-
sując wióry kości gąbczastej allogennej, świeżej, mrożonej. Ranę 
zaopatrzono szwami.
Po 3 miesiącach od zabiegu wprowadzono implant w pozycji 35 
przy zastosowaniu wszczepu Alpha Bio ICE 4,65x13mm. Implant 
pozostawiono na 3 miesiące do osseointegracji. Na tym etapie nie 
stwierdzono żadnych powikłań chirurgicznych. Następnie odsło-
nięto wszczep, zbadano stabilność przy użyciu Osstell [RFA 79/78 
ISQ]  i po kolejnym miesiącu pobrano wycisk do korony przykrę-

canej metodą łyżki otwartej. Skrupulatnie oceniono występujące 
kontakty zwarciowe nowej korony, zlikwidowano wszelkie kontakty 
przy ruchach bocznych, uzyskano niewielkie kontakty okluzyjne.
Z powodu silnej parafunkcji, niewystarczającego efektu terapii 
szyną relaksacyjną, zaproponowano zmniejszenie napięcia mię-
śni żwaczy poprzez zastosowanie toksyny botulinowej. Pacjent, 
mimo świadomości destrukcyjnego wpływu zaciskania zębów, 
do tej pory nie zdecydował się na tę terapię.

Dyskusja

W przypadku zgłoszenia się pacjenta z problemem dotyczącym 
ruchomości pracy osadzonej na implantach, pierwszym krokiem 
jest stwierdzenie przyczyny problemu, którą – poza omawianym 
złamaniem implantu – może być także odkręcenie lub złamanie 
śruby łącznika, złamanie łącznika, utrata integracji z kością na 
skutek przeciążenia lub periimplantitis. Badanie kliniczne i radio-
logiczne, a czasami odkręcenie wykonanej pracy, pozwala nam 
zlokalizować problem.
Pacjenci zgłaszający się z powodu złamania implantu podają 

przede wszystkim zwiększoną ruchomość lub wręcz utratę ko-
rony protetycznej, osadzonej na problematycznym wszczepie.  
W badaniu klinicznym stwierdzić można ponadto głębokie kiesze-
nie dziąsłowe wokół implantu i obecność parametrów świadczą-
cych o zapaleniu dziąsła wokół wszczepu. Badanie radiologiczne 
zazwyczaj uwidocznia zanik kości, jak również szczelinę złamania 
między odseparowanymi fragmentami [20]. Utrata kości wokół 
złamanych implantów ma swój specyficzny obraz w kształcie li-
tery V lub krateru. Resorpcja kości w części koronowej implantu 
powoduje zwiększenie sił zginających na skutek zaniku podparcia 
ścian implantu. Zajmując obszar do wysokości zakończenia śru-
by łączącej zmniejsza odporność tego miejsca na zginanie. Jest 
to częste miejsce pękania implantu [20, 27]. W prezentowanym 
przypadku zdjęcia radiologiczne potwierdziły typowy zanik kości 
w części koronowej wszczepu. Po odkręceniu korony wizualnie 
można było stwierdzić znaczną ruchomość widocznej części 
wszczepu, niekorespondującą ze stanem ogólnym kości ocenio-
nym radiologicznie. 
U omawianego pacjenta spełniona została zasada obecności 
co najmniej trzech czynników ryzyka. Zastosowany implant był 
implantem standardowym o średnicy 3,75 mm, o kształcie cylin-
drycznym, ze stwierdzoną w badaniu radiologicznym utratą kości 
w kształcie krateru. Pacjent miał długą historię leczenia bruksizmu 
przy zastosowaniu szyny relaksacyjnej. Zgłaszał się do Kliniki z po-
wodu zarówno odpryśnięć porcelany koron protetycznych, jak  

Ryc. 1. Stan po implantacji w pozycji 35, 4 lata przed momentem zgłoszenia.
Ryc. 2. Stan po usunięciu koronowego fragmentu wszczepu, widoczny typowy zanik kości w kształcie krateru.
Ryc. 3. W badaniu zewnątrzustnym widoczny przerost mięśnia żwacza – objaw istniejącej parafunkcji.

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3
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i epizodów odkręcania się oraz łamania śrub łączących. Podsumo-
wując, pacjent wykazywał 6 z 9 sygnałów alarmowych złamania 
implantu.
Przypadek idealnie wpisuje się w epidemiologię omawianego 
powikłania – złamaniu uległ implant o niewielkiej średnicy (3,75 
mm), o połączeniu zewnętrznym i uzupełniający brak pojedyn-
czego zęba przedtrzonowego. Grubość tytanowej ściany na 
odcinku przeznaczonym dla śruby łączącej we wszczepie o tej 
średnicy to jedynie 0,4 mm [27]. Badania dowodzą, że implanty o 
średnicy 5 mm są 3 razy bardziej wytrzymałe od implantu o śred-
nicy 3,75 mm, natomiast przy użyciu implantu o średnicy 6 mm, 
wytrzymałość wzrasta sześciokrotnie [22, 23]. Warto wziąć ten fakt 
pod uwagę przy doborze rodzaju wszczepu i w dobie skuteczno-
ści dzisiejszych technik augmentacyjnych pokusić się o przygoto-
wanie pacjenta w taki sposób, by umożliwić wprowadzenie im-
plantu o odpowiednich parametrach. Rozmiar wszczepu należy 
dostosować do miejsca w łuku, warunków zwarciowych, a także  
do obecności ewentualnych czynników ryzyka (Bruksizm) i stop-
nia ich nasilenia. W sytuacji uzupełniania braku zęba przedtrzono-
wego rekomendowane jest stosowanie implantów o małej (3.0-

3.5 mm) lub regularnej (3,75-4,5 mm) średnicy [28]. Prezentowany 
przypadek ilustruje wpływ czynników zwarciowych i parafunkcji 
na sukces terapii - pomimo użycia zalecanej średnicy implantu,  
z powodu nasilonego bruksizmu doszło do komplikacji – złama-
nia implantu. Nowy implant miał średnicę 4,65 mm, a więc nie-
znacznie większą od maksymalnej zalecanej. Należy pamiętać, że 
dla długoczasowego funkcjonowania wszczepu istotne jest za-
chowanie lub odtworzenie minimum 2 mm grubości kości wokół 

implantu i 2 mm szerokości dziąsła rogowaciejącego przytwier-
dzonego, co ogranicza możliwość wyboru średnicy wszczepu 
[29].
W omawianym przypadku zastosowano postępowanie z wyboru, 
czyli usunięcie złamanego wszczepu w całości i następnie ponow-
ną implantację. Implant można usunąć wiertłami trepanowymi 
lub zestawami narzędzi do usuwania wszczepów „wykręcającymi” 
implant z kości (na przykład Implant Removal Kit - Zimmer Biomet 
[30], Implant Removal Tool – Zimmer [31]). Zestawy umożliwiają 
minimalnie inwazyjne przeprowadzenie zabiegu, z zachowaniem 
jak największej ilości kości, dzięki czemu ponowna implanta-
cja często jest możliwa na tej samej wizycie. Elementy zestawu 
lub pojedyncze narzędzie należy wkręcić w usuwany implant,  
w związku z czym musi istnieć zachowana minimalna głębokość 
[około 3 mm] gniazda wszczepu. Instrumenty te, zgodnie z infor-
macją producenta, służą głównie do usuwania implantów nieusz-
kodzonych, z utratą integracji z kością i zwiększoną ruchomością 
[30, 31]. W prezentowanym przypadku złamanie umiejscowiło się 
niekorzystnie, dyskwalifikując zastosowanie tego typu techniki,  
a w konsekwencji pozostawiając jedynie możliwość wykorzy-

stania wierteł trepanowych. Użyta metoda powoduje większe 
zniszczenia kości, co uniemożliwiło jednoczasową implantację. 
Zastosowano postępowanie dwuetapowe – augumentację loży 
kostnej i następową implantację. Zgodnie z wytycznymi kolejny 
implant ma większą średnicę [4,65 mm] od poprzedniego (3,75 
mm) [3].
Wykonaną nową koronę dokładnie oceniono pod kątem zwar-
ciowym – uzyskano lekkie kontakty okluzyjne, prowadzenie kło-

Ryc. 4. Widok wewnątrzustny po usunięciu koronowego fragmentu implantu, tkanka miękka uległa wygojeniu w trakcie planowania 
postępowania.
Ryc. 5. Przekrój z badania CBCT ukazujący fragment złamanego implantu.
Ryc. 6. Widoczny fragment złamanego implantu pozostający w kości.

Zdjęcie 7. Augmentacja kości – wypełnienie ubytku kostnego wiórami kości allogennej, świeżej, mrożonej, gąbczastej.
Zdjęcie 8. Usunięty fragment implantu.

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8
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Wnioski

Złamanie implantu jest rzadkim, ale brzemiennym w skutkach po-
wikłaniem, najczęściej wymagającym usunięcia wszczepu, pocią-
gającym za sobą konieczność wykonania kolejnych zabiegów, an-

Ryc. 9. Przekrój z badania CBCT wykonanego przed zabiegiem ponownej implantacji.
Ryc. 10. Nowy, szerszy wszczep po implantacji.

ryc. 9 ryc. 10

gażujących pacjenta także pod względem ekonomicznym. Dzięki 
wyodrębnieniu czynników ryzyka istnieje możliwość dokładnej 
analizy stanu danego pacjenta i zaplanowania leczenia, które bę-
dzie obarczone mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia 
powikłań. Regularne wizyty kontrolne pozwalają na monitorowa-
nie sytuacji i podjęcie kroków zapobiegawczych.
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Wstęp

Torbiel korzeniowa jest najczęściej występującym typem torbieli 
zębopochodnej. Zgodnie z definicją, jest ona jedno- lub wieloko-
morową patologiczną jamą wypełnioną płynem w obrębie kości 
wyrostka zębodołowego [1]. Wywodzi się z komórek nabłonko-
wych Malasseza, pozostających w okolicy okołowierzchołkowej 
zęba na skutek niecałkowitego zaniku narządu szkliwotwórczego. 
Komórki te często występują w formie nieaktywnej przez wiele 
lat. Dopiero w wyniku stymulacji przez czynniki zapalne lub ura-
zowe zaczynają się intensywnie dzielić, biorąc udział w tworzeniu 
ziarniniaka okołowierzchołkowego [2]. W wyniku dalszego rozwo-
ju, ciągle dzielące się komórki nabłonkowe, są niewystarczająco 
odżywiane i ulegają degradacji. Powoduje to powstanie ubytku 
kostnego, który stopniowo wypełnia się płynem, zwiększając ci-
śnienie panujące w jamie torbieli. Wzrost ciśnienia w tej przestrze-
ni powoduje resorpcję z ucisku otaczającej tkanki kostnej. Rozwój 
torbieli jest początkowo bezobjawowy, dlatego zazwyczaj jest 
wykrywana przypadkowo podczas analizy obrazu RTG. Niezakażo-
ne torbiele nie dają objawów, do momentu, gdy nie powodują̨ 
ucisku na okoliczne struktury anatomiczne [3,4].
Celem pracy jest przedstawienie opisu leczenia 22-letniej pa-

Leczenie chirurgiczne torbieli żuchwy z użyciem fibryny bogatopłytkowej (PRF -Platelet 
Rich Fibrin) - opis przypadku
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The surgical treatment of the mandibular cyst with usage of PRF (Platelet Rich Fibrin) - the case report

Streszczenie

Autorzy prezentują przypadek wystąpienia torbieli korzeniowych u 22-letniej ko-
biety, która zgłosiła do naszej kliniki celem konsultacji i leczenia. Obraz radiolo-
giczny przedstawiał obecność dużej torbieli korzeniowej w okolicy siekaczy żu-
chwy. Wykonano zabiegi operacyjne ich wyłuszczenia w połączeniu z leczeniem 
endodontycznym i augmentacją ubytków kostnych przy użyciu fibryny bogatopłyt-
kowej (PRF- Platelet Rich Fibrin).

Abstract

The study describes a case of 22 year old female who came to our clinic for con-
sultation and treatment. The  radiological diagnosis showed a large cyst in the 
front part of the mandible. In this case the cyst was removed combined with the 
root resection, the endodontic treatment and  augmentation with the usage of PRF 
(Platelet Rich Fibrin).
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cjentki z torbielą korzeniową żuchwy dużych rozmiarów w rejonie 
siekaczy z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej (PRF- Platelet 
Rich Fibrin).

Opis przypadku

Pacjentka, lat 22, zgłosiła się do naszej kliniki w celu rutynowej kon-
troli jamy ustnej, zwracając uwagę na przebarwiony w niewielkim 
stopniu ząb 41. W wywiadzie nie stwierdzono chorób i alergii, nie 
zgłaszała również żadnych dolegliwości związanych z układem 
stomatognatycznym. Badaniem wewnątrzustnym stwierdzono 
brak reakcji na test termiczny i faradyczny zęba 41, jego nieznacz-
nie wzmożoną ruchomość i dolegliwości podczas badania palpa-
cyjnego przedsionka jamy ustnej w okolicy siekaczy żuchwy (ryc. 
1).

W celu kompleksowego zobrazowania tej okolicy wykonano to-
mografię komputerową, na podstawie której stwierdzono obec-
ność znacznych rozmiarów torbieli korzeniowej, obejmującej 
wyrostek zębodołowy i trzon żuchwy w okolicy siekaczy żuchwy 
(ryc. 2,3).
U pacjentki zaplanowano wykonanie leczenia endodontyczne-
go zęba 41 jako przygotowania do resekcji wierzchołka korzenia  
z jednoczesnym zabiegiem cystektomii. 
W związku z utrzymującym się stale wysiękiem w świetle kanału, 
który uniemożliwiał jego prawidłowe wypełnienie, zdecydowano  
o przeprowadzaniu tej procedury w trakcie zabiegu chirurgiczne-
go. Zabieg wykonano w osłonie antybiotykowej (Klindamycyna 
600 mg co 12 g.) i znieczuleniu miejscowym 4-proc. artykainą  
z adrenaliną. Przed leczeniem pobrano pacjentce 40 ml krwi  
(ryc. 4), celem przygotowania kilku porcji fibryny bogatopłytkowej 
(PRF- Platelet Rich Fibrin).
Komunikację ze zmianą zapalną uzyskano przez zniesienie blaszki 
przedsionkowej w projekcji szczytu korzenia zęba 41 (ryc. 5). Do 

preparacji okna w ścianie wyrostka zębodołowego, oczyszcze-
nia jamy torbieli i opracowania szczytu korzenia zęba 41, użyto 
chirurgiczny nóż piezoelektryczny firmy Dmetec (ryc.6). Zmianę 
wyłuszczono we fragmentach i przesłano do badania histopa-
tologicznego. Po oczyszczeniu jamy torbieli wykonano resekcję 
szczytu korzenia zęba 41. Pomimo obejmowania przez ubytek ko-
stny wierzchołków korzeni sąsiednich siekaczy (tj.42,31), zaniecha-
no ich leczenia endodontycznego z uwagi na prawidłową reakcję 
miazgi, jaką wykazywały przed zabiegiem. 
Kolejnym etapem było śródzabiegowe wykonanie leczenia en-
dodontycznego. Po wypełnieniu jamy torbieli sterylnymi tampo-
nami, uzyskano dobre warunki do poszerzenia i osuszenia kanału 
zęba 41 (ryc. 7,8). Kanał zęba został wypełniony w całości materia-
łem Biodentine (Septodont), który daje nam odpowiednie para-
metry do pracy w takich warunkach [5,6].
Powstałą jamę kostną wypełniono kilkoma porcjami przygoto-
wanego wcześniej preparatu z pobranej przed zabiegiem krwi, tj. 
fibryny bogatopłytkowej (PRF- Platelet Rich Fibrin), (ryc. 9,10,11). 
Sieć fibrynowa wzbogacona czynnikami wzrostu zawartymi  
w A-PRF doskonale stymuluje regenerację ubytku kostnego, 
co potwierdziło już wielu badaczy [7,8,9]. Do zamknięcia ściany 
przedsionkowej użyto wykonanych z PRF błon pokrywających  
i zaszyto ranę przy pomocy monofilamentu nieresorbowalnego 
6,0. (ryc.12). Korona zęba 41 została zszynowana przy pomocy ma-
teriału kompozytowego z sąsiednimi siekaczami.
Zalecono kontynuację antybiotykoterapii klindamycyną – 600 g  

Ryc. 1 Obraz stanu jamy ustnej pacjentki przed leczeniem

Ryc. 2,3 Obraz tomografii komputerowej przed zabiegiem

ryc. 1

ryc. 2 ryc. 3

Ryc. 4 Przygotowywanie preparatu A- PRF

ryc. 4
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2 razy dziennie przez 4 dni i płukankę z zawartością chlorcheksydy-
ny do momentu usunięcia szwów. Pacjentka regularnie zgłaszała 
się na wizyty kontrolne, okres pozabiegowy przebiegał bez powi-
kłań. Po 10 dniach usunięto szwy i wykonano badanie żywotności 
sąsiednich zębów, potwierdzając ich prawidłową reakcję (ryc.13).
Kontrola radiologiczna wykonana po 4 tygodniach dowodziła pra-
widłowości gojenia tkanek (ryc. 14). Po okresie 6 miesięcy wykona-
no kontrolne badanie tomograficzne, którego obraz jednoznacz-
nie przedstawiał prawidłowo wygojone i zregenerowane tkanki  
w rejonie usuniętej zmiany (ryc.15,16). Przeprowadzone badanie 

żywotności zębów 31 i 42  potwierdziło także prawidłową reakcję 
miazgi.

Podsumowanie

Opisany przypadek przedstawia możliwości połączenia cystek-
tomii, resekcji wierzchołka korzenia i leczenia endodntycznego 
w jeden zabieg. Otrzymane wyniki w postaci zachowania żywot-
ności miazgi sąsiednich zębów, pomimo niezaprzeczalnego ze-
rwania ich pęczków naczyniowo-nerwowych, dowodzą wysokich 

Ryc. 5 Wstępne opracowanie blaszki przedsionkowej z zapewnieniem dojścia do zmiany zapalnej
Ryc. 6 Użyty podczas zabiegu chirurgiczny nóż piezoelektryczny firmy Dmetec
Ryc. 7,8 Śródzabiegowe leczenie endodntyczne

ryc. 7

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 8

Ryc. 9,10,11 Przygotowanie i aplikacja A-PRF

ryc. 9 ryc. 10 ryc. 11
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możliwości regeneracyjnych zabiegów z zastosowaniem fibryny 
bogatopłytkowej (PRF- Platelet Rich Fibrin) [10]. Preparaty boga-
topłytkowe, pozyskiwane z osocza krwi pacjentów, stanowią nie-
wątpliwie w wielu przypadkach poważną alternatywę dla materia-
łów allogenicznych i ksenogenicznych [11,12].
Użyta technika piezochirurgiczna zapewnia mniejszą traumatyza-
cję, a efekt kawitacji towarzyszący pracy tymi narzędziami niewąt-
pliwie wpływa na lepsze, niż w technice konwencjonalnej, oczysz-
czenie tkanek ze zmian patologicznych [13,14].
Połączenie małoinwazyjnej techniki zabiegowej z preparatami 
pozyskiwanymi z własnych tkanek pacjenta, gwarantuje nam za-
wsze skrócenie czasu gojenia i lepszą regenerację w miejscu prze-
prowadzanego zabiegu chirurgicznego [15,16].

Ryc. 12 Stan po zabiegu

Ryc. 13 Stan śluzówki po 10 dniach od zabiegu
Ryc. 14 Zdjęcie wewnątrzustne wykonane po upływie 4 tyg. od zabiegu

Ryc. 15,16 Obraz tomografii komputerowej po upływie 6 miesięcy od zabiegu

ryc. 12

ryc. 13 ryc. 14

ryc. 15 ryc. 16

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 201774

Piśmiennictwo

[1]. PAWLAK W. I WSP.: Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004-
2007. „Dent. Med. Probl.”, 2009, 46, 49-53.
[2]. JANKOWSKA-ANTCZAK E., WOJTOWICZ A.: Ocena poziomu wybranych 
metaloproteinaz i ich tkankowego inhibitora w ziarniniakach okołowier-
zchołkowych u pacjentów leczonych immunosupresyjnie. „Nowa Stomatolo-
gia”, 2008, 3, 103-107.
[3]. PINTO AS, COSTA AL, GALVÃO ND, FERREIRA TL, LOPES SL. Value of 
Magnetic Resonance Imaging for Diagnosis of Dentigerous Cyst. Case Rep 
Dent.2016; ID2806235,e342-e347. 
[4]. BHARDWAJ B, SHARMA S, CHITLANGIA P, AGARWAL P, BHAMBOO A, 
RASTOGI K. Mandibular Dentigerous Cyst in a 10-Year-Old Child. Int J Clin 
Pediatr Dent. 2016 Jul-Sep;9(3):281-284.5.
[5].  NIRANJAN B, SHASHIKIRAN ND, DUBEY A, SINGLA S, GUPTA N.: Bio-
dentine-A New Novel Bio-Inductive Material For Treatment of Traumatically In-
jured Tooth (Single Visit Apexification). J Clin Diagn Res. 2016 Sep;10(9):ZJ03-
ZJ04. 
[6]. ESCOBAR-GARCÍA DM, AGUIRRE-LÓPEZ E, MÉNDEZ-GONZÁLEZ V, 
POZOS-GUILLÉN A.: Cytotoxicity and Initial Biocompatibility of Endodontic Bi-
omaterials (MTA and Biodentine™) Used as Root-End Filling Materials. Biomed 
Res Int. 2016;2016:7926961.
[7]. PRADEEP K, KUDVA A, NARAYANAMOORTHY V, CARIAPPA KM, SAR-
ASWATHI MV.: Platelet-rich fibrin combined with synthetic nanocrystalline hy-
droxy apatite granules in the management of radicular cyst. Niger J Clin Pract. 
2016 Sep-Oct;19(5):688-91
[8]. DAR M, HAKIM T, SHAH A, NAJAR L, YAQOOB G, LANKER F.: Use of 
autologous platelet-rich fibrin in osseous regeneration after cystic enucleation: 
A clinical study. J Oral Biol Craniofac Res. 2016 Nov;6(Suppl 1):S29-S32

[9]. MESHRAM VS, LAMBADE PN, MESHRAM PV, KADU A, TIWARI MS.:
The autologous platelet rich fibrin: A novel approach in osseous regener-
ation after cystic enucleation: A pilot study. Indian J Dent Res. 2015 Nov-
Dec;26(6):560-4.
[10]. ŞENSES F, ÖNDER ME, KOÇYIĞIT ID, KUL O, AYDIN G, INAL E, ATIL 
F, TEKIN U.: Effect of Platelet-Rich Fibrin on Peripheral Nerve Regeneration.  
J Craniofac Surg. 2016 Oct;27(7):1759-1764.
[11]. PATIL VA, DESAI MH, PATIL VS, REDDY KAVETI H, GANJI KK, DAN-
APPANAVAR PM.: A novel approach for treatment of an unusual presenta-
tion of radicular cysts using autologous periosteum and platelet-rich fibrin in 
combination with demineralized freeze-dried bone allograft. Case Rep Dent 
2013;2013:893791  z
[12]. MOUSSA M, EL-DAHAB OA, EL NAHASS H.Anterior Maxilla Augmen-
tation Using Palatal Bone Block with Platelet-Rich Fibrin: A Controlled Trial.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2016 May-Jun;31(3):708-15.
[13]. PAPPALARDO S, GUARNIERI R.: Randomized clinical study comparing 
piezosurgery and conventional rotatory surgery in mandibular cyst enucleation. 
J Craniomaxillofac Surg. 2014 Jul;42(5):e80-5. doi: 10.1016/j.jcms.2013.06.013
[14]. MARCONCINI S, BARONE A, PERRINI N, GELPI F, RICCI M, DE SANTIS 
DA, COREGA C, BERTOSSI D, PARDO A, NOCINI PF, RIGONI G, COVANI 
U.: Conservative treatment of unicystic odontogenic keratocyst by piezosurgery 
approach. A case report. Minerva Stomatol. 2014 Jan 14. 
[15]. EZIRGANLI S, KAZANCIOGLU HO, MIHMANLI A, SHARIFOV R, AYDIN 
MS.: Effects of different biomaterials on augmented bone volume resorptions. 
Clin Oral Implants Res. 2015 Dec;26(12):1482-8.
[16]. KOBAYASHI M, KAWASE T, OKUDA K, WOLFF LF, YOSHIE H.: In vitro 
immunological and biological evaluations of the angiogenic potential of plate-
let-rich fibrin preparations: a standardized comparison with PRP preparations. 
Int J Implant Dent. 2015 Dec;1(1):31.

www.cwittdental.pl 

PRACOWNIA
POZYTYWNYCH

ZMIAN

O R G A N I Z A T O R

INFORMACJE

szkolenia@pracowniapz.pl
+48 793 199 770

reklama



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 2017 75

www.cwittdental.pl 

PRACOWNIA
POZYTYWNYCH

ZMIAN

O R G A N I Z A T O R

INFORMACJE

szkolenia@pracowniapz.pl
+48 793 199 770



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 2 (16) 201776

Implanty w praktyce stomatologicznej

Implantologia to istotny obszar praktyki stomatologicznej. Im-
planty stomatologiczne umożliwiają wykonywanie stałych uzu-
pełnień protetycznych, zapewniających pacjentowi maksymalny 
komfort. Mogą to być rekonstrukcje pojedynczych braków zębo-
wych, jak i mosty. Prace oparte na implantach pozwalają zrezy-
gnować z dodatkowej preparacji zdrowych zębów sąsiednich,  
a także wykonywać stałe uzupełnienia protetyczne u pacjentów 
z bezzębiem. Wszystkie rozwiązania oparte na implantach wyma-
gają stabilnej integracji wszczepu z kością, który będzie w stanie 
sprostać obciążeniom powstającym podczas żucia. Integracja 
kostna implantów zależy od wielu czynników. Oprócz tych uza-
leżnionych od pacjenta, jak np. palenie papierosów czy higiena 
jamy ustnej, pojawiają się także czynniki uzależnione od samego 
implantu. Obejmują one zarówno jego mikrostrukturę, czyli ce-

Kołnierz implantu. Obróbka mechaniczna czy mikrostruktura – które rozwiązanie jest 
lepsze?

dr Tim Fienitz, 
Klinika Chirurgii Jamy Ustnej i Plastycznej, Klinika Uniwersytecka Kolonia

Słowa kluczowe: 
kołnierz implantu opracowany mechanicznie, mikrostruktura, platform switching
Key words:
Implant shoulder, machined, microstructured, platform switching 

Shoulder design. Machined versus microstructured implant shoulder – which is better? 

Streszczenie

Streszczenie
Większość z dostępnych obecnie na rynku stomatologicznym systemów implan-
tologicznych charakteryzuje się porównywalnie wysokim odsetkiem przetrwania. 
Coraz większe znaczenie zyskują zatem efekty estetyczne, które można uzyskać 
w wyniku zastosowania poszczególnych systemów implantologicznych. Na osta-
teczny efekt estetyczny w dużej mierze wpływa tkanka miękka otaczająca implant, 
której wygląd jest bezpośrednio uzależniony od ilości kości wyrostka zębodołowe-
go. Ilość ta zależy zarówno od makro- jak i mikrostruktury powierzchni implantu. 
W niniejszej pracy przeanalizowano na podstawie aktualnego przeglądu literatury 
znaczenie kołnierza implantu, a dokładnie cech jego powierzchni. 
Implanty o mikrostrukturalnej powierzchni wydają się mieć pozytywny wpływ na 
resorpcję kości wyrostka zębodołowego, natomiast powierzchnia implantu opra-
cowana mechanicznie – dzięki mniejszemu odkładaniu się płytki bakteryjnej – 
zmniejsza ryzyko infekcji w przypadku niepożądanej ekspozycji implantu w jamie 
ustnej. 
Na podstawie aktualnych badań nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki rodzaj 
kołnierza implantu pozwala uzyskać lepsze wyniki, a decyzję o wyborze jednej  
z dwóch możliwości należy podejmować na podstawie indywidualnej sytuacji pa-
cjenta. 

Abstract

The majority of the implants currently available on the dental market have 
good and comparable implant survival rates. In light of this, the aesthetic 
outcomes when using different implant systems is becoming increasingly 
important. The aesthetic outcomes are essentially determined by the sur-
rounding soft tissue which is in turn directly dependent on the crestal bone 
level. The crestal bone level can be affected by the macroarchitecture of the 
implant body as well as the microarchitecture of the implant surface. This 
review article examines the importance of the implant shoulder with special 
consideration of the surface properties in this area using a recent literature 
review. A microstructured implant shoulder appears to have a positive ef-
fect on the crestal bone resorption, whereas a machined implant shoulder 
is associated with a re- duced risk of infection if the implant is exposed to 
the oral cavity because there is less plaque accumulation. On the basis of 
the current body of trial data, no clear statement can be made about the 
superiority of one particular type of implant shoulder and the choice of one 
of the two options should be made taking the patient’s individual situation 
into consideration. 

Tim Fienitz
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chy powierzchni, jak i makrostrukturę czy kształt. Istotne znaczenie  
w tym kontekście ma również stopień implantu i jego wpływ na 
zanik kości wyrostka zębodołowego. 

Makrostruktura implantów stomatologicznych 
/ kształt implantu

Kształty wszczepów zostawiają dużą swobodę w zaopatrywaniu 
indywidualnych przypadków i zaspokajają upodobania użytkow-
ników. Mamy do dyspozycji: 
• różne rozmiary - długości i szerokości - implantów, 
• kształt cylindryczny i stożkowy, 
• jedno- lub wieloczęściowe systemy implantologiczne,  
• jeden lub większą liczbę i ułożenie gwintów.
Wybór długości implantu zależy najczęściej od indywidualnej sy-
tuacji kostnej danego pacjenta oraz od położenia nerwu zębodo-
łowego dolnego. Ponadto w niektórych sytuacjach można stoso-
wać implanty krótsze lub o mniejszej średnicy, aby zrezygnować  
z augmentacji kości lub przemieszczenia nerwu, a dzięki temu 
uniknąć ewentualnych powikłań związanych z takimi zabiegami. 
Jednak uznaje się, że krótkie implanty (<10 mm) są bardziej po-
datne na niepowodzenia (MISCH, 2005). Miniimplanty o zreduko-
wanej średnicy (<3 mm) charakteryzują się początkowo porów-
nywalnymi odsetkami przetrwania do implantów standardowych, 
jednak dotąd nie udało się przedstawić zadawalających wyników 
w zakresie przetrwania długoczasowego (BIDRA i wsp., 2013).  
Istotny wpływ na obciążenia występujące w miejscu kontaktu 
kości korowej z powierzchnią implantu (Bone-Implant-Interface) 
wydaje się mieć zarówno średnica implantu, jak i długość oraz 
nachylenie szyjki implantu (FAEGH i wsp., 2010). I tak na przykład 
obciążenia pojawiające się między obiema powierzchniami moż-
na zmniejszyć poprzez zwiększenie średnicy implantu, wydłuże-
nie szyjki implantu oraz pozytywne nachylenie szyjki implantu 
tzn. wzrost średnicy w kierunku wierzchołka implantu (FAEGH 
& MUFTU, 2010). Wybór między systemem jedno- lub dwuczę-
ściowym jest uzależniony głównie od indywidualnych wskazań 
danego pacjenta. Dwuczęściowe systemy implantologiczne skła-
dają się ze śruby implantologicznej, którą umieszcza się w kości 
poniżej poziomu dziąsła oraz z nadbudowy (łącznika), która jest 
elementem łączącym implant ze spoczywającą na nim koroną 
protetyczną. W przypadku systemów jednoczęściowych implant 

posiada już element łączący z uzupełnieniem protetycznym – po 
umieszczeniu implantu w kości wystaje on ponad dziąsło. Im-
planty jednoczęściowe sprawdzają się szczególnie w sytuacjach, 
w których chcemy zastosować obciążenie natychmiastowe, na-
tomiast implanty dwuczęściowe w większości przypadków od-
słaniane są dopiero po fazie wgajania, a następnie zaopatrywane  
w łącznik. Badania porównujące zalety i wady obu systemów 
dostarczają bardzo różne wyniki w zakresie wpływu danego im-
plantu na okołowszczepową tkankę twardą i miękką (przegląd: 
[PRITHVIRAJ i wsp., 2013]. W niektórych badaniach potwierdzono 
mniejszy zanik kości i mniejsze zmniejszenie szerokości biolo-
gicznej w przypadku systemów jednoczęściowych (HERMANN  
i wsp., 2001), w innych natomiast odnotowano mniejszy odsetek 
powodzenia i zwiększoną resorpcję kości w przypadku implantów 
jednoczęściowych (OSTMAN i wsp., 2007; ZEMBIC i wsp., 2012). 
Powodem tych różnic może być fakt, że implanty zastosowane 
w poszczególnych badaniach różniły się nie tylko przynależnością 
do systemów jedno- i dwuczęściowych, lecz także innymi cecha-
mi, co znacznie utrudnia ich bezpośrednie porównanie. 

Szerokość biologiczna

Wspomniana już wcześniej szerokość biologiczna to coraz bar-
dziej istotny czynnik w implantologii stomatologicznej. W prze-
szłości zwracano uwagę głównie tylko na wgajanie implantu  
w kość, jednak wraz ze wzrostem odsetka przetrwania implantów 
zwiększyły się także wymagania dotyczące estetyki, która zależy 
od okołowszczepowej tkanki miękkiej. Szerokość biologiczna 
zębów własnych różni się tylko nieznacznie od szerokości biolo-
gicznej przy implantach. W przypadku zębów własnych obszar 
między najwyższym punktem kontaktu dziąsła z koroną zęba,  
a najwyższym punktem kości wyrostka zębodołowego określany 
jest jako „zespół zębowo-dziąsłowy”. Składa się on z kieszonki (0,2 
– 0,5 mm) i szerokości biologicznej, która dzieli się na przyczep 
nabłonkowy (około 1 mm) i przyczep łącznotkankowy (około 
1 mm). Zespół ten spełnia przede wszystkim funkcję ochronną,  
a jego zadaniem jest odgraniczenie włóknami łącznotkankowymi 
i nabłonkiem znajdującej się poniżej tkanki od środowiska jamy 
ustnej (SICHER, 1959). Włókna przyczepu łącznotkankowego 
przy zębach własnych przebiegają trójwymiarowo (FENEIS, 1952) 
wzdłuż i w poprzek osi zęba, natomiast włókna łącznotkankowe 

Ryc. 1 Szerokość biologiczna przy zębach własnych i implantach
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szerokości biologicznej przy implantach układają się wyłącznie 
równolegle względem osi długiej implantu (BUSER i wsp., 1992; 
BERGLUNDH i wsp., 1991) (Ryc. 1). Wykazano, że wysokość zespołu 
zębowo-dziąsłowego jest stosunkowo stabilna i wynosi około 3 
mm (GARGIULO i wsp., 1961), a zmiana wysokości wyrostka zębo-
dołowego przy niezmieniającym się zespole zębowo-dziąsłowym 
powoduje odpowiednią zmianę wysokości dziąsła. W implanto-
logii oznacza to, że zmniejszenie kości wyrostka zębodołowego 
przy implancie skutkuje spadkiem wysokości dziąsła i tym samym 
nieestetycznym odsłonięciem szyjki implantu. W przypadku 
systemów dwuczęściowych zaobserwowano tu zależność mię-
dzy resorpcją kości wyrostka, a umiejscowieniem mikroszpary 
(HERMANN i wsp., 1997; HERMANN i wsp., 2000). Ta mikroszpara 
znajduje się między stopniem implantu, a umieszczonym na nim 
łącznikiem. Kształt stopnia implantu i osadzonego na nim łącznika 
może mieć wpływ na zmianę lokalizacji mikroszpary i tym samym 
w sposób bezpośredni wpływać na resorpcję kości wyrostka zę-
bodołowego. 

Platform switching

Platform switching to metoda, która pozwala uwzględnić zależ-
ności między resorpcją kości wyrostka zębodołowego a lokaliza-
cją mikroszpary, a tym samym poprawić sytuację kości brzeżnej. 
Dwuczęściowy implant stomatologiczny zostaje zaopatrzony  
w łącznik o mniejszej średnicy. W ten sposób mikroszpara pomię-
dzy implantem a łącznikiem zostaje przemieszczona poziomo 
od zewnętrznej ściany implantu w kierunku środka implantu.  
W niektórych badaniach – zarówno z udziałem zwierząt (BECKER 
i wsp., 2009), jak i ludzi (ATIEH i wsp., 2010) – odnotowano mniej-
szą resorpcję kości. Była ona tym mniejsza im większa była różnica 
wielkości między implantem a łącznikiem. 
Mniejszą utratę kości dzięki zastosowaniu platform switching 
można tłumaczyć w różny sposób:
• dzięki platform switching uzyskujemy optymalną ilość miej-

sca dla tkanki na potrzeby szerokości biologicznej (DEGIDI  
i wsp., 2008)

• zapalna tkanka łączna w obszarze połączenia implant-łącznik 
zostaje przemieszczona poziomo w kierunku środka implan-
tu (LUONGO i wsp., 2008)

• obszar maksymalnego obciążenia biomechanicznego zo-
staje przemieszczony w kierunku osi implantu (CHANG  
i wsp., 2010).

Mniejszą resorpcję kości brzeżnej przy implantach potwierdza 
praca przeglądowa Annibaliego i wsp. (ANNIBALI i wsp., 2012). 
Nie udało się jednak wykazać istotnej różnicy w zakresie odsetka 
przetrwania między implantami z i bez platform switching.

Mikroarchitektura kołnierza implantu

Istotne znaczenie dla utraty kości wyrostka zębodołowego ma 
oprócz kształtu i umiejscowienia kołnierza implantu także rodzaj 
jego powierzchni. Dostępne obecnie na rynku implanty można 
podzielić zasadniczo na implanty z kołnierzem opracowanym 
mechanicznie (Ryc. 5 i 3) oraz implanty z kołnierzem o mikrostruk-
turze (Ryc. 4 i 5) – są one w całości pokryte w większości porowatą 
powierzchnią. Pozostała powierzchnia prawie wszystkich implan-
tów tytanowych jest obecnie matowiona różnymi metodami. 
Celem jest zmiana przylegania komórek do implantu, ponieważ 
w przypadku gładkich powierzchni tytanowych zaobserwowano 
wolniejsze przyleganie komórek niż w przypadku powierzchni 
zmatowionych (NISHIMOTO i wsp., 2008). Zauważono także, że 
osteoblasty są bardzo wrażliwe na zwiększoną porowatość po-
wierzchni, co zwiększa tworzenie różnych czynników wzrostu.  
W ten sposób skraca się czas wgajania przed obciążeniem im-
plantów, ponadto można stosować także mniejsze implanty (NA-
SATZKY i wsp., 2003).
Do metod pozwalających modyfikować powierzchnię implantów 
należą:
• oksydacja anodowa 
• mechaniczne piaskowanie różnymi materiałami (np. tlen-

kiem tytanu, tlenkiem glinu, hydroksyapatytem) oraz che-
miczne wytrawianie różnymi kwasami (np. kwasem solnym, 
fluorowodorowym)lub połączenie metod mechanicznych  
i chemicznych

Oprócz zmiany morfologii implantu metody te mogą nadawać 
powierzchni implantu cechy hydrofilowe. Zwiększona hydrofilo-
wość to kolejny korzystny czynnik dla początkowego przylegania 
komórek kostnych (WATANABE i wsp., 2012).
W przypadku implantów o mikrostrukturze na pierwszym miej-
scu pojawia się kwestia lepszego tworzenia kości na porowatej 
powierzchni, także w obszarze kołnierza implantu i tym samym 
mniejszy zanik kości brzeżnej. Wynik ten potwierdzono w różnych 
badaniach. Wypiaskowane i wytrawione kwasem implanty tyta-
nowe, bez kołnierza opracowanego mechanicznie, charakteryzo-
wały się w porównaniu z implantami z kołnierzem opracowanym 
mechanicznie mniejszą utratą kości okołowszczepowej (HER-
MANN i wsp. 2011). 
W badaniu porównawczym odnotowano po roku nawet przyrost 
kości brzeżnej w przypadku implantów z mikrostrukturą SLA® oraz 
utratę kości w przypadku implantów opracowanych mechanicz-
nie (VALDERRAMA i wsp., 2010). Również dla wszczepów opraco-
wanych mechanicznie stwierdzono, że utrata kości brzeżnej jest 
tym mniejsza im mniejszy jest stopień opracowania. W badaniu 
tego samego systemu implantologicznego z różnymi stopnia-
mi opracowanymi mechanicznie (0,4 mm lub 1,6 mm) implanty  
o mniejszym stopniu opracowania mechanicznego charaktery-
zowały się po trzech miesiącach znacznie mniejszą utratą kości 
brzeżnej i większym kontaktem kość-implant (SCHWARZ i wsp., 
2008).

Ekskurs 1
Platform Switching

Łącznik = średnica implantu 
Mikroszpara znajduje się na 
zewnętrznej stronie implantu

Łącznik < średnica implantu
Mikroszpara zostaje przesunię-
ta się w kierunku osi implantu 
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Ten korzystny wpływ na powstawanie nowej kości wiąże się jednak 
także ze zwiększonym ryzykiem odkładania się płytki bakteryjnej. 
Ryzyko to pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy proces gojenia rany nie 
przebiega bez powikłań, a kołnierz implantu jest narażony na kon-
takt z florą bakteryjną jamy ustnej. W jednej z prac przeglądowych 
Subramaniego i wsp. (2009) stwierdzono, że wzrost porowatości 
implantów i łączników wiąże się z ryzykiem powstawania biofilmu. 
Stwierdzono 25-krotnie większe odkładanie się płytki bakteryjnej  
w obszarze poddziąsłowym niż w przypadku gładkich powierzchni 
(QUIRYNEN i wsp., 1996). Powstający biofilm jest często odpowie-
dzialny za stany zapalne w obrębie jamy ustnej, takie jak np. za-
palenie dziąseł, tkanek okołowszczepowych i zapalenia przyzębia, 
dlatego też należy zapobiegać jego powstawaniu (DHIR, 2013). 
Aby zminimalizować ryzyko zapalenia tkanek okołowszczepowych, 
i tym samym, uniknąć powikłań prowadzących do utraty wszcze-
pu należy oprócz tradycyjnych czynników ryzyka, takich jak palenie 
papierosów i zła higiena jamy ustnej unikać także porowatych po-
wierzchni stopnia i łącznika (QUIRYNEN i wsp., 2002). 
Inaczej niż w przypadku łączników, które regularnie są narażone na 
działanie flory bakteryjnej jamy ustnej, implanty śródkostne wyma-
gają kompromisu między porowatą powierzchnią wspomagającą 
powstawanie nowej kości a powierzchnią gładką odporną na po-
wstawanie biofilmu. 

Ryc. 3 Zdjęcie pod elektronowym mikroskopem skaningowym przy 100-krotnym powiększeniu: opracowany mechanicznie stopień 
implantu BEGO Semados® RS 
Ryc. 4 Zdjęcie pod elektronowym mikroskopem skaningowym przy 400-krotnym powiększeniu: opracowany mechanicznie stopień 
implantu BEGO Semados® RS
Ryc. 5 Zdjęcie pod elektronowym mikroskopem skaningowym przy 100-krotnym powiększeniu: stopień implantu z mikrostrukturą 
BEGO Semados® RSX
Ryc. 6 Zdjęcie pod elektronowym mikroskopem skaningowym przy 400-krotnym powiększeniu: stopień implantu z mikrostrukturą 
BEGO Semados® RSX

Wnioski 

Na podstawie aktualnych badań nie da się jednoznacznie odpo-
wiedzieć na pytanie, czy lepszy jest kołnierz opracowany mecha-
nicznie czy ten posiadający mikrostrukturę. Kołnierz o mikrostruk-
turze jest bardziej korzystny pod względem resorpcji kości 
brzeżnej, ponieważ wspomaga tworzenie nowej kości. Kołnierz 
opracowany mechanicznie charakteryzuje się mniejszym odkła-
daniem płytki bakteryjnej i tym samym mniejszym ryzykiem in-
fekcji w przypadku powikłanego procesu gojenia z odsłonięciem 
implantu.  
Wybór między implantami opracowanymi mechanicznie i z mi-
krostrukturą wymaga doświadczenia lekarza i zależy także od ży-
czeń pacjenta i jego współpracy w zakresie higieny jamy ustnej. 

ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5 ryc. 6
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Wprowadzenie:

Implantologia stomatologiczna jest jedną z najszybciej rozwijają-
cych się metod uzupełniania ubytków w jamie ustnej. Cechuje ją 
przede wszystkim efekt końcowy zbliżony do stanu szczęki pacjen-
ta sprzed utraty uzębienia. Estetyka implantów porównywalna jest 
do wyglądu naturalnych zębów, co jest najczęstszym powodem 
decyzji o odbudowie uzębienia lub poprawy jego stanu [1]. Oprócz 
wielu aspektów estetycznych i biologicznych, wyróżnić należy rów-
nież aspekty mechaniczne. Stosowanie wszczepów jest bezpiecz-
ną metodą odbudowy uzębienia, jednak wiele zjawisk mechanicz-
nych nie zostało nadal dostatecznie przebadanych. Należą do nich 
głównie zagadnienia związane ze stabilnością implantu w żuchwie 
czy w szczęce, procesami osteointegracji czy siłą mocowania koro-
ny protetycznej na łączniku, a także wpływ obciążeń na konstrukcję 
systemu implantacyjnego [2].
Zbadanie rzeczywistego zachowania się kości i systemu implanta-
cyjnego pod wpływem sił działających na implant nie jest łatwym 
zadaniem, pomimo istnienia wielu metod doświadczalnej analizy 
[3]. Prowadzenie badań na żywych pacjentach jest zbyt skompli-

Analiza stanu naprężenia i odkształcenia implantu stomatologicznego przeprowadzona 
przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych
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Dental implant stress and strain analysis carried out using Finite Elements Method

Streszczenie

Metoda Elementów Skończonych wykorzystywana jest w coraz szerszych aspek-
tach. Przykładem może być implantologia stomatologiczna. Dzięki badaniom in 
silico możliwe jest wsparcie wstępnej decyzji o stopniu powodzenia leczenia im-
plantacyjnego dla każdego indywidualnego przypadku leczenia. W pracy przedsta-
wiona została analiza MES stanu naprężenia oraz stanu odkształcenia w konstrukcji 
implantu z łącznikiem. Przedstawione zostały warstwice naprężenia, odkształcenia 
oraz przemieszczenia wraz z ich wielkościami dla każdego elementu systemu im-
plantacyjnego.

Abstract

Finite Element Method is more and more often use in wider aspects. Dental im-
plantology can be an example.  Using in silico study it is possible to support the 
assessing the level of treatment success for every individual patient. FEM stress 
and strain analysis for implant and abutment system was shown in this paper. The 
stress, strain and displacement distribution with values was shown for every piece 
of implant system.
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kowane. Z tego względu często wykorzystuje się symulacje kom-
puterowe, które wspomagają proces przewidywania zachowania 
się konstrukcji wszczepu pod wpływem zadanego obciążenia,  
a także pozwalają na oszacowanie wartości generowanego naprę-
żenia, odkształcenia czy przemieszczeń jeszcze przed rzeczywistym 
zabiegiem.

Cel pracy:

Celem pracy jest zastosowanie Metody Elementów Skończonych, 
dzięki której możliwa jest analiza stanu naprężenia oraz odkształce-
nia uproszczonego modelu implantu stomatologicznego. 

Metodyka badań:

1. Modelowanie z wykorzystaniem MES:
Model przeznaczony do badań przy pomocy Metody Elementów 
Skończonych przygotowany został wzorując się na rzeczywistym 
implancie dwufazowym produkowanym przez firmę CAMLOG®. 
Został jednak znacznie uproszczony dla ułatwienia badań i skróce-
nia czasu obliczeń. System implantacyjny składał się z kilku elemen-
tów (ryc. 1): 
• śruby implantu (o długości l=16mm i ø6mm), 
• łącznika (o długości l=17mm, średnicy górnej ø1=4,8mm i naj-

większej ø2=7,8mm),
• śruby łączącej łącznik z implantem (o długości l=14mm  

i ø2,2mm).

Zamodelowano również uproszczoną strukturę kostną składającą 
się z kości trabekularnej oraz dwumilimetrowej warstwy kości zbitej 
(ryc. 2), którym nadano odrębne właściwości materiałowe. Model 
kości uproszczono do formatu bryły otaczającej śrubę z warstwą 
kości zbitej na zewnątrz tak, jak spotyka się to w podobnych bada-
niach zawartych w literaturze [4-7]. Modele zostały zaprojektowane 
w programie Autodesk Inventor Professional. W programie doko-
nano także podziału na 97660 elementy skończone i 147254 węzły 
(ryc. 3). 

2. Właściwości materiałów:
Do analizy przypisano materiały najczęściej wykorzystywane na 
systemy implantacyjne przez firmę CAMLOG® [8]. Dla zapewnienia 
prawidłowego zachowania się kości na skutek wprowadzenia w nią 
śruby implantu, obie struktury – trabekularna i korowa – otrzyma-
ły inne właściwości materiałowe odpowiadające im rzeczywistym 
właściwościom. Dla uproszczenia analizy kość trabekularna została 
zamodelowana jako materiał liniowy. Dla kości zbitej przyjęto or-

totropowy rodzaj materiału, dla którego określone zostały moduły 
sprężystości oraz współczynniki Poissona w trzech podstawowych 
kierunkach: X, Y, Z. Kierunek X oznacza pionową siłę zgryzu, Y siłę 
poziomą rzucia, a kierunek Z siłę symulującą oddziaływanie języka 
na kość. W tabeli 1 przedstawione zostały właściwości materiałowe 
oraz elementy, którym poszczególne materiały zostały przypisane.

3 Warunki brzegowe:

Wykonane zostały trzy analizy dla trzech różnych wartości sił:
• 100N – jako wartość najczęściej przytaczana w literaturze [9],
• 157,5N – jako siła działająca na zęba o numerze 35 [11],
• 500N – jako siła działająca u osób posiadających parafunkcję 

zgryzu, a zakwalifikowanych do leczenia implantacyjnego 
[12].

W przypadku wszystkich analiz, siła została zadana prostopadle 
do płaszczyzny górnej średnicy łącznika, czyli wzdłuż osi Y. Model 
utwierdzono przy dolnej płaszczyźnie kości trabekularnej. Zostały 
zastosowane kontakty pomiędzy poszczególnymi elementami sys-
temu.

Wyniki:

Analiza statyczna stanu naprężenia i odkształcenia przeprowadzo-
na została w środowisku kalkulacyjnym zaimplementowanym do 
programu Autodesk Inventor Professional 2017. Uzyskane wartości 
zaprezentowano w tabeli 2.
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Ryc. 1. Model systemu implantacyjnego: (od lewej) łącznik, śruba 
łącząca, śruba implantu

Tabela 1. Właściwości materiałowe wykorzystane do analizy [4, 
9, 10]

Ryc. 2. Uproszczony model do badań
Ryc. 3. Model z podziałem na elementy skończone

ryc. 2 ryc. 3

Właściwości materiałowe

Materiał Przypisany 
element

Moduł Young’a 
[GPa]

Współczynnik 
Poisson’a

Stop tytanu
(Ti6Al4V) Śruba implant E = 110 ʋ = 0,32

Stop kobal-
towo-chro-

mowy

Łącznik
E = 220 ʋ = 0,3Śruba mocu-

jąca

Kość trabekularna E = 2,13 ʋ = 0,3

Kość korowa

Ex = 20,5 ʋxy = 0,229

Ey = 12,5 ʋyz = 0,433

Ez = 11,3 ʋxz = 0,236
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1. Śruba implantu:
Maksymalne naprężenia zredukowane wg hipotezy Hubera-Misesa 
w śrubie implantu zanotowano w środkowej części, na styku ze śru-
bą mocującą, podobnie jak maksymalne odkształcenie. Przemiesz-
czenia względem osi Y, X, Z przedstawiono na ryc. 4.

2. Łącznik:
Maksymalne naprężenia zredukowane wg hipotezy Hubera-Misesa 
w łączniku zauważono w górnej części, przy płaszczyźnie przylega-
jącej do kleju i korony, maksymalne odkształcenie natomiast przy 
„kołnierzu” łącznika. Przemieszczenia pokazano na ryc. 5.

3. Śruba mocująca:
Maksymalne naprężenia zredukowane według hipotezy Hube-
ra-Misesa w śrubie mocującej zanotowano w dolnej części, przy 
łączeniu z implantem, podobnie jak maksymalne odkształcenie. 
Przemieszczenia przedstawiono na ryc. 6.

4. Kość trabekularna:
Maksymalne naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-
-Misesa w kości trabekularnej zanotowano w dolnej części, przy im-
plancie, podobnie jak maksymalne odkształcenie. Przemieszczenia 
przedstawiono na ryc. 7. 

5. Kość korowa:
Maksymalne naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-
-Misesa w kości korowej zanotowano w wewnętrznej części u styku 
z implantem, podobnie jak maksymalne odkształcenie. Przemiesz-
czenia przedstawiono na ryc. 8.

Dyskusja:

Model systemu implantacyjnego opracowany został na podstawie 
rzeczywistego implantu produkowanego przez firmę CAMLOG®, 
co zadecydowało o użyciu do badań również materiałów, którymi 
firma się posługuje. Obecnie jednak coraz częściej odchodzi się od 
stopu tytanu Ti6Al4V ze względu na zawartość wanadu w swoim 
składzie i coraz głośniejsze doniesienia o szkodliwym wpływie tego 
materiału na organizm ludzki [13]. W zastępstwie tego rodzaju sto-
pu coraz bardziej popularny staje się stop Ti6Al4V ELI, w którego 
składzie obniżona została zawartość tego szkodliwego pierwiastka 
[14]. Pod względem właściwości materiałowych oba stopy nie od-
biegają od siebie, a ich moduły sprężystości i współczynniki Poisso-
na potrzebne do badań pozostają na tym samym poziomie [15]. 
Ewentualna zmiana materiału zatem nie wpływa na otrzymane 
wyniki, a jedynie na stan zdrowia pacjenta.
Uzyskane wyniki dla każdej z trzech sił nie wpływają w znacznym 
stopniu na konstrukcję implantu. Żaden ze współczynników bez-
pieczeństwa nie został przekroczony. 
Maksymalne naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-
-Misesa zauważono w jednej z części systemu implantacyjnego – 
w śrubie mocującej, które przy najwyższej sile wyniosły prawie 94 
MPa (ryc. 9). Dla śruby mocującej został przypisany stop kobalto-

Ryc. 4. Warstwice naprężenia/odkształcenia/przemieszczenia 
względem osi: Y/X/Z

Ryc. 5. Warstwice naprężenia/odkształcenia/przemieszczenia 
względem osi: Y/X/Z

Ryc. 6. Warstwice naprężenia/odkształcenia/przemieszczenia 
względem osi: Y/X/Z

Ryc. 7. (Na górze) warstwice naprężenia/odkształcenia/(na dole) 
przemieszczenia względem osi: Y/X/Z

Ryc. 8. (Na górze) warstwice naprężenia/odkształcenia/(na dole) 
przemieszczenia względem osi: Y/X/Z
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Oddziaływanie siły na implant umieszczony w kości żuchwy może 
powodować problemy z prawidłowym przebiegiem procesu 
osteointegracji. Zmagają się z tym problemem dentyści na całym 
świecie, ponieważ naruszona integracja tytanowej śruby z kością 
może skutkować niepowodzeniem leczenia implantacyjnego. Ba-
dania in silico implantów dobranych do indywidualnego przypad-
ku wspomagają leczenie poprzez wstępne badania zachowania się 
planowanej geometrii implantu. Oczywiście powodzenie leczenia 

wo-chromowy, którego współczynnik bezpieczeństwa w postaci 
granicy plastyczności wynosi 610MPa [10] i nie został przekroczony. 
Zauważyć można, że naprężenia generujące się w kości korowej są 
znikome i bliskie 0 MPa.

Maksymalne odkształcenia równomierne, w przeciwieństwie do 
stanu naprężenia, przy największej sile zanotowano w kości koro-
wej. To ona się najbardziej odkształca pod wpływem zadanej siły,  
a wartości odkształcenia dynamicznie ulegają zmianom przy róż-
nych wielkościach obciążenia. Na ryc. 10 zauważyć można, że od-
kształcenia w elementach stalowych i tytanowych utrzymują się na 
niskim poziomie bez względu na przyrost siły.

Największe przemieszczenia odnotowano względem osi Y, wzdłuż 
której przyłożone zostało obciążenie. Dla łącznika przy największej 
sile, przemieszczenie wyniosło około 0,01 mm. Nie jest to duża 
wartość, ale drgania występujące w czasie z odpowiednią często-
tliwością mogą przyczyniać się do wykruszania się kleju stomatolo-
gicznego i odcementowania się korony protetycznej z powierzch-
ni łącznika. Na ryc. 11 zawarto wykres przemieszczeń względem 
trzech osi dla każdego elementu systemu implantacyjnego.

Ryc. 9. Analiza stanu naprężenia w poszczególnych elementach 
systemu implantacyjnego przedstawiona na wykresie

Ryc. 10. Analiza stanu odkształcenia w poszczególnych elemen-
tach systemu implantacyjnego przedstawiona na wykresie

Ryc. 11. Analiza przemieszczeń w poszczególnych elementach 
systemu implantacyjnego przedstawiona na wykresie

Tabela 2. Wyniki analizy naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia dla poszczególnych elementów systemu implantacyjnego

implant łącznik śruba kość korowa kość trabekular.
ob

cią
że

ni
e 

10
0 

N naprężenia zred. wg hip. Hubera-Misesa 
[MPa] 10,8 8,8 18,7 2,114e-07 2,4

równomierne odkształcenia 8,928e-05 3,672e-05 7,558e-05 0,001704 0,001112
przemieszczenia względem osi Y [mm] 0,001728 0,002 0,001699 0,001711 0,001639
przemieszczenia względem osi X [mm] 4,403e-05 7,531e-05 3,01e-05 3,394e-04 2,843e-04
przemieszczenia względem osi Z [mm] 3,422e-05 2,819e-05 2,114e-05 3,208e-04 2,717e-04

ob
cią

że
ni

e 
15

7,
5 

N naprężenia zred. wg hip. Hubera-Misesa 
[MPa] 17 14 29,4 3,329e-07 3,8

równomierne odkształcenia 1,406e-04 5,778e-05 1,19e-04 0,002684 0,001751
przemieszczenia względem osi Y [mm] 0,002721 0,00315 0,002675 0,002694 0,002581
przemieszczenia względem osi X [mm] 6,935e-05 1,186e-04 4,741e-05 5,346e-04 4,478e-04
przemieszczenia względem osi Z [mm] 5,389e-05 4,441e-05 3,33e-05 5,052e-04 4,28e-04

ob
cią

że
ni

e 
50

0 
N naprężenia zred. wg hip. Hubera-Misesa 54 MPa 44,3 MPa 93,4 MPa 1,057e06 MPa 12 MPa

równomierne odkształcenia 4,464e-04 1,834e-04 3,779e-04 0,008522 0,005558
przemieszczenia względem osi Y 0,008639 0,01 0,008494 0,008553 0,008194
przemieszczenia względem osi X 2,202e-04 3,766e-04 1,505e-04 0,001697 0,001422

przemieszczenia względem osi Z 1,711e-04 1,41e-04 1,057e-04 0,001604 0,001359
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zależne jest od  wielu zależności i czynników, a przede wszystkim od 
przebiegu procesu stabilizacji. Przy założeniu, że procesy przebie-
gają poprawnie, analiza wykonana przy pomocy Metody Elemen-
tów Skończonych może wspomóc podjęcie decyzji o wszczepie-
niu wybranej geometrii śruby implantu lub o jej zmianie.
Założone poprawnie przebiegające procesy stabilizacji oraz nie-
przekroczone wskaźniki bezpieczeństwa, które wykazały badania, 
sugerować mogą, że nawet przy sile 500N wybrana średnica ø6mm 
i długość l=16mm przy konkretnym umiejscowieniu implantu  

(w miejscu zęba 35) ma wysoką szansę na powodzenie leczenia 
implantacyjnego. 

Wnioski:

Badania in silico są coraz bardziej popularne i coraz częściej wyko-
rzystywane. Jest to ciekawy i tani sposób na wstępne oszacowanie 
poziomu powodzenia leczenia przy zaplanowanej geometrii śruby 
implantu bez ingerencji w jamę ustną pacjenta.
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Wypalenie zawodowe to pojęcie, które na dobre zadomowiło się 
zarówno w terminologii psychologicznej, jak i potocznej. Nikogo 
już więc nie dziwią stwierdzenia, że ktoś „wypalił się” w pracy albo 
– w kontekście bardziej naukowym – cierpi na syndrom wypale-
nia zawodowego. Nie było tak jednak zawsze. Badacze, którzy jako 
pierwsi rozpoczęli dyskusję na temat zjawiska przeciążenia pracą  
i zaproponowali określenie „wypalenie zawodowe” (ang. burnout), 
spotkali się ze ścianą niechęci ze strony środowiska psychologów. 
Metaforyczne, nienaukowe, nieprofesjonalne – tak określali je po-
czątkowo naukowcy nieprzychylnie nastawieni do tego pomysłu. 
Rzeczywiście można zauważyć, że różni się od innych określeń  
z psychologicznego żargonu, które często albo nic nam nie mó-
wią o istocie tego, co nazywają, albo są zupełnie niezrozumiałe. 
Kariera tego pojęcia rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Herbert 
Freudenberger, psychiatra pracujący w Nowym Jorku w ośrodku 
dla młodocianych narkomanów, zauważył niepokojące zjawi-
sko. Pracę ośrodka wspomagała grupa młodych wolontariuszy: 
chętnych do pomocy, idealistycznie nastawionych, otwartych 
na innych, pełnych empatii. Amerykańskiego psychiatrę zdziwiło 
i zastanowiło to, że wolontariusze dość szybko tracili energię do 
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Mariusz Oboda Aleksandra Brońska

Streszczenie

W artykule autorzy opisali pojęcie wypalenia zawodowego, przedstawili jego po-
chodzenie oraz wskazali trzy podstawowe komponenty tego konstruktu: emo-
cjonalne wyczerpanie, depersonalizację oraz obniżone zadowolenie z osiągnięć 
zawodowych. Scharakteryzowano specyfikę występowania syndromu wypalenia 
zawodowego w środowisku polskich dentystów. Wskazano oraz opisano postawę 
zaangażowania jako rozwojową oraz sprzyjającą zdrowiu psychofizycznemu.

Abstract

In this article the authors described the concept of burnout, they presented its 
origin and they pointed out 3 crucial components of this construct:  emotional 
exhaustion, depersonalization, reduced personal accomplishment. Specificity of 
burnout occurence in polish dental trade has been charaterized. The attitude of 
involvement has been indicated and described as a developmental and health-pro-
moting.
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pracy, wydawali się mniej zaangażowani w pomoc – która była 
przecież dobrowolna. Co więcej zaczęły występować także obja-
wy psychosomatyczne (Freudenberger, 1974; 1983). Zauważono, 
że po rocznej działalności w ośrodku młodzi pracownicy są wy-
czerpani emocjonalnie i fizycznie. Freudenberger zaczął nazywać 
ten stan wypaleniem – na wzór określenia, które stosowano wo-
bec osób z ośrodka, którzy od dłuższego czasu byli uzależnieni.  
W 1974 roku opisał on swoje spostrzeżenia i stał się „ojcem” okre-
ślenia „wypalenie zawodowe”. 
Jednak osobą, z którą najczęściej kojarzony jest rozwój badań nad 
znaczeniem tego pojęcia jest Christina Maslach. Razem z zespo-
łem z Uniwersytetu w Berkeley prowadziła badania wśród osób, 
które pracowały w zawodach narażonych na duże obciążenie 
stresem np. pracowników socjalnych, pracowników więzień czy 
psychiatrów. Co ciekawe, jej celem w tamtym momencie było 
zbadanie ich strategii radzenia sobie ze stresem, a nie eksplorowa-
nie pojęcia wypalenia (pamiętajmy, że było ono wtedy w powija-
kach). Co się okazało? Większość pytanych osób opowiadała o ob-
jawach takich jak emocjonalne wyczerpanie, zmiana nastawienia 
do klientów i sposobu obcowania z nimi na bardziej negatywne, 
poczucie niskich kompetencji (spowodowanym właśnie tym na-
pięciem). W toku badań to właśnie te objawy stały się podstawą 
trójczynnikowej teorii wypalenia zawodowego, którą później za-
proponowała Maslach. Mimo początkowych trudności, obecnie 
jest powszechnie uznawana w środowisku psychologicznym,  
a narzędzie pomiaru poziomu wypalenia zawodowego skonstru-
owane właśnie przez Maslach jest jedną z najrzetelniejszych me-
tod jej pomiaru. 
Co mają wspólnego obie przytoczone przez nas historie? Pokazu-
ją wyraźnie, że konstrukt wypalenia zawodowego został wywie-
dziony z praktyki, z obserwacji rzeczywistych osób, które w spo-
sób systematyczny doświadczały danych trudności. Zatem nie 
akademickie rozważania czy psychologiczne teorie, ale właśnie 
pragmatyka stała się podstawą jego rozwoju – była bezpośrednią 
odpowiedzią na palący problem społeczny. Tak jak wspomnieli-
śmy – było to jego zaletą, ale także przez długi czas ciążyło nad 
uznaniem tej teorii w środowisku specjalistów. Dzisiaj wiemy, że 
po przejściu przez okres opisowy, Maslach zajęła się wieloletnią 
pracą empiryczną, w której przez serię licznych badań, udało jej się 
potwierdzić pierwotne założenia. 
Na czym polega fenomen tego zjawiska? Czy jest tylko przecią-
żeniem pracą, które objawia się zmęczeniem, a remedium na ten 
problem to po prostu odpoczynek? A może dotyka tylko osób 
nadmiernie wrażliwych, które – jak powiedzielibyśmy potocznie 
– „trzęsą się nad sobą” i przesadzają? Okazuje się, że jest to bar-
dziej skomplikowane. Wyróżnia się trzy podstawowe komponenty 
wypalenia zawodowego: emocjonalne wyczerpanie, depersonali-
zację oraz obniżone zadowolenie z osiągnięć zawodowych. Przyj-
rzymy się im dokładniej.

Emocjonalne wyczerpanie (ang. emotional 
exhaustion)

Osoba, która doświadcza emocjonalnego wyczerpania odczuwa 
ogólne zmęczenie, nie ma energii, która do tej pory towarzyszyła 
jej w pracy, czerpie mniej satysfakcji z życia. Jest bardziej drażli-
wa, częściej zachowuje się w sposób impulsywny. Czuje, że aby 
osiągnąć w pracy te same efekty co do tej pory, musi włożyć  
w to dużo więcej wysiłku. Mimo tego, że pracuje tę samą liczbę 

godzin (a w każdym razie nie dużo większą), nie czuje się wypo-
częta. Symptomatyczną sytuacją jest fakt, że po powrocie z wa-
kacji lub po weekendzie ma wrażenie, że ma tak samo mało sił, 
energii i zapału do pracy jak przed dniami wolnymi. Słowem – nie 
jest w stanie zregenerować sił. Wyczerpana, wyeksploatowana – 
tak najczęściej opisałaby to, jak czuje się w pracy. W efekcie często 
ma gorszy kontakt z ludźmi: współpracownikami lub (w kontek-
ście stomatologicznym) z pacjentami. Nie umie - i bardzo często 
nie chce - nawiązywać kontaktu, inicjować rozmowy, być aktywną 
w relacji. Do tego obrazu należy dołączyć także objawy psycho-
somatyczne: bóle głowy, bezsenność, obniżoną odporność czy 
problemy metaboliczne.

Depersonalizacja (ang. depersonalization) 

Objawia się obojętnością, brakiem osobistego stosunku do pro-
blemów przedstawianych przez pacjentów. Może przybrać róż-
ne formy: skrócenia czasu rozmowy, formalizowania kontaktu, 
wyjaśnienia własnych niepowodzeń zawodowych zachowaniem 
pacjentów. To typowy przypadek traktowania pacjentów jak „jed-
nostek chorobowych”, „zębów do wyleczenia” a nie cierpiącej 
osoby, którą traktuje się podmiotowo i holistycznie, poświęcając 
jej pełnię uwagi oraz chcąc poznać jej indywidualny świat. Innym 
objawem depersonalizacji może być wzrastająca skłonność do 
stawiania szybkich diagnoz. Osoby takie robią to niemal mecha-
nicznie, tak by nie musieć wchodzić w głębszą relację w pacjen-
tem. Skąd bierze się taka postawa nawet u osób, które dotychczas 
miały bardzo dobre kontakty z pacjentami i chętnie wchodziły w 
kontakt? Według Maslach jest to pochodna wyczerpania emo-
cjonalnego. Dystans wobec pacjentów staje się mechanizmem 
obronnym wobec obniżonych zasobów radzenia sobie z emocja-
mi. Można wyobrazić to sobie jako swego rodzaju mur czy bańkę, 
która chroni przed zaangażowaniem i kontaktem. Niebezpieczeń-
stwo nadmiernego otaczania się wspomnianym murem jest takie, 
że w pewnym momencie trudno zza niego dostrzec człowieka  
i traktować go podmiotowo. 

Obniżone zadowolenie z osiągnięć zawodo-
wych (ang. reduced personal accomplishment)

Ostatni komponent wypalenia zawodowego wiąże się z przeko-
naniem o własnej niekompetencji. Osoba doświadczająca syn-
dromu wypalenia jest niezadowolona z tego, co osiąga w pracy, 
ma niskie poczucie wartości (siebie, jako jednostki oraz swojej 
pracy). Często czuje, że przełożeni jej nie rozumieją, ma trudności 
z rozwiązywaniem pojawiających się problemów oraz adaptacji 
do zmieniających się warunków pracy. Skutkuje to obniżonym 
nastrojem, podwyższonym poziomem stresu. W wyniku działa-
nia tych czynników pojawia się postawa zniechęcenia i apatii, to  
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z kolei prowadzi do tego, że taka osoba nie ma zapału do podno-
szenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rysuje się tu błędne koło, 
ponieważ rezygnacja z działań rozwojowych pogłębia poczucie 
niekompetencji (która przy długotrwałym działaniu tego mecha-
nizmu, może przecież przerodzić się w rzeczywisty brak umiejęt-
ności). Mając obniżone zdanie na temat własnej skuteczności –  
a raczej jej braku – osoba wypalona zawodowo może utwierdzić 
się w przekonaniu, że jest bezużyteczna: dla zespołu, praktyki i pa-
cjentów. 
Wystąpienie trzech komponentów wypalenia zawodowego po-
zwala odróżnić ten stan od innych następstw stresu związanego 
z pracą. 

Środowisko stomatologiczne

Pojawia się pytanie, czy środowisko lekarzy i zespołów stomato-
logicznych jest narażone na syndrom wypalenia zawodowego, 
a jeśli tak – jakie czynniki sprzyjają rozwijaniu się tego syndromu 
w kontekście polskiej stomatologii. Na te pytanie wyczerpująco 
odpowiedzieli Kotowicz-Gears, Bladowski i Reszczyński, którzy 
przeprowadzili pilotażowe badanie skali występowania syndromu 
wypalenia zawodowego wśród polskich dentystów (2012). Wyniki 
pokazały jasno, że problem ten dotyka środowisko polskich sto-
matologów we wszystkich opisanych wymiarach (wyczerpania 
emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżenia poczucia wła-
snej kompetencji). Badacze wysnuli także niepokojący, wstępny 
wniosek, że poziom nasilenia syndromu wypalenia zawodowego 
w rodzimym środowisku jest znacznie wyższy niż w innych kra-
jach, w których do tej pory przeprowadzono podobne badania 
(m.in.: Holandia, Wielka Brytania czy Australia). Autorzy upatrują 
źródeł tej różnicy w specyfice realiów zawodowych w Polsce, 
innych standardach organizacyjnych, uwarunkowaniach admini-
stracyjnych i innym poziomie świadomości pacjentów. Co wska-
zują, jako czynniki sprzyjające nasileniu tego problemu? Dzielą 
je na czynniki organizacyjne, czyli te związane bezpośrednio  
z pracą oraz czynniki indywidualne, czyli związane z jednostką. Do 
pierwszej grupy zaliczają przede wszystkim codzienny kontakt  
z pacjentami, który jest podstawą pracy stomatologów oraz pra-
cę pod presją czasu. Do tego dochodzi niejasność roli – często 
lekarze nie mają jasno określonego zakresu obowiązków, brakuje 
im informacji proceduralnych obowiązujących w danej praktyce.  
W Polsce wciąż dominuje stereotyp stomatologa, którego głów-
nym celem – w percepcji pacjentów – jest zadawanie bólu, pa-
cjenci mają negatywne nastawienie do wizyt stomatologicznych, 
często są roszczeniowi bądź odczuwają wysoki poziom lęku. 
Wówczas to na lekarza spada dodatkowa odpowiedzialność, by 
takimi pacjentami odpowiednio się zająć i rozpoznać ich potrzeby 
emocjonalne. Analizy jasno pokazują, że w szczególny sposób na 
wysoki poziom stresu związanego w wykonywaną pracą naraże-
ni są lekarzy udzielający świadczeń w ramach NFZ. Do czynników 
indywidualnych należy przede wszystkim poziom odporności 
psychicznej, czyli zdolności do radzenia sobie z kryzysami, niepo-
wodzeniami, trudnymi sytuacjami, umiejętności osiągania celów 
mimo przeszkód i presji. Wszyscy znamy osoby, które nie poddają 
się mimo niepowodzeń, nie zniechęcają się łatwo, potrafią świet-
nie odnaleźć się w nowych sytuacjach. Nietrudno przewidzieć, że 
osoby, które cechują się wysoką odpornością psychiczną, będą 
mniej podatne na proces powstawania wypalenia zawodowego. 
Jednocześnie podkreślamy, że odporność psychiczna to nie wła-

ściwość nabyta, której nie można zmienić. Wsparta odpowiednią 
pracą nad ograniczającymi przekonaniami oraz nad efektywną 
regulacją emocjonalną jest w dużej mierzej możliwa do rozwi-
nięcia. Innymi cechami, które wpływają na większą podatność na 
syndrom wypalenia zawodowego są: niska samoocena, bierność, 
unikanie trudnych sytuacji, zewnętrzne umiejscowienie kontroli 
(przekonanie, że od działań danej osoby niewiele zależy), ale tak-
że perfekcjonizm i nadmierne poczucie obowiązku. Ilustruje to 
przykład osoby, która jest wobec siebie bardzo wymagająca, ale 
jednocześnie ma niską samoocenę, nie jest przekonana o swojej 
kompetencji, unika trudnych sytuacji (zamiast się z nimi zmierzyć), 
ma poczucie, że „tak już musi być i tak nic nie mogę zmienić”. Taka 
osoba będzie systematycznie obciążona nadmiernym stresem, na 
który będzie reagować silnymi emocjami. Każde niepowodzenie 
czy niesprostanie narzuconym sobie standardom będzie trakto-
wać jak osobistą porażkę, która tylko utwierdzi ją w przekonaniu, 
że nie jest sobie w stanie poradzić z trudnościami. 
Dodatkowo, często obserwowanym zjawiskiem jest konfrontacja 
oczekiwań i wyobrażeń wykreowanych przez młodych lekarzy  
w czasie studiów z rzeczywistością i realiami polskiej stomatologii, 
chociażby w zakresie uzyskania specjalizacji, dostępu do sprzętu 
czy adekwatnego miejsca pracy. Inną sprawą jest zmierzenie się 
z nastawieniem bardziej doświadczonych lekarzy, którzy wycho-
wani w innym czasie i kontekście historycznym, często mają od-
mienne przekonania, potrzeby relacyjne. Nie zawsze stanowią dla 
młodych lekarzy wsparcie w procesie nauki i nabywania doświad-
czenia. To wszystko sprawia, że na zmierzenie się z problemem 
wypalenia zawodowego adepci stomatologii narażeni są już po 
kilku latach pracy.

Koszt stresu

Tylko w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że z powodu nad-
miernego obciążenia stresem w pracy rocznie gospodarka traci 
około 3,5 miliarda dolarów (The American Institute of Stress)! Jest 
to wynik wypadków, zwolnień lekarskich, rotacji pracowników, 
obniżenia produktywności, kosztów związanych z ubezpieczenia-
mi, poradami prawnymi, opieką medyczną. Widać więc wyraźnie, 
że na wszystkich poziomach problem wypalenia zawodowego 
jest istotny. Zarówno z perspektywy jednostki, która zmaga się  
z tym problemem, jej rodziny, współpracowników, pracodawcy, 
klientów, a ostatecznie – także w skali gospodarki całego kraju. 
Nie bez powodu problem ten nazwano w latach 90. „chorobą 
XX wieku”, a dziesięć lat później „światową epidemią”.  Jeżeli więc 
jako pracodawca, dostrzegasz u swoich pracowników bądź u sie-
bie wskazane w tym artykule objawy, nie bagatelizuj problemów. 
Częstą tendencją jest uruchamianie w momencie rozpoznania 
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niższej efektywności pracownika mechanizmu obwiniania ofiary, 
a więc szukania winy w osobie. Nawet jeżeli pracodawca weźmie 
pod uwagę, że być może niższa wydajność pracownika wynika 
z syndromu wypalenia zawodowego (a nie np. z jego lenistwa, 
niekompetencji itd.), pierwszą strategią zaradczą jest próba wpro-
wadzenia zmian na poziomie jednostki. Może potrzebuje trenin-
gu radzenia sobie ze stresem? Indywidualnej pracy z coachem, 
albo wizyty u psychologa? Choć umiejętność zarządzania sytu-
acjami stresogennymi jest niezwykle cenna, to w perspektywie 
długoterminowej nie przyniesie trwałej poprawy bez zmian na 
poziomie organizacji praktyki. Właśnie dlatego naszą współpra-
cę z przychodniami najczęściej zaczynamy od analizy modelu 
organizacyjnego, kultury organizacyjnej oraz stylu zarządzania. 
Symptomami, które powinny skłonić zarządzających praktykami 
i właścicieli do zastanowienia są: duża rotacja personelu, częste 
zwolnienia lekarskie (bądź absencja pracowników), zmniejszona 
efektywność, nadmiar konfliktów w zespole, obniżona jakość kon-
taktu z pacjentami. 

Drugi biegun – zaangażowanie 

Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że na pozytywnym biegunie 
konstruktu wypalenia zawodowego nie mieści się – jak począt-
kowo przypuszczono – brak wypalenia, a więc stan neutralny, ale 
zaangażowanie. Można to przedstawić obrazowo, jako przeci-
wieństwo trzech wymiarów wypalenia zawodowego 
• wyczerpanie emocjonalne wigor, 
czyli wysoki poziom energii w pracy, chęć inwestowania dodatko-
wego wysiłku w wykonywane zadania, wytrwałość, także w obli-
czu trudności 
• depersonalizacja identyfikacja
czyli poczucie, że wykonywana praca ma sens i jest ważna, en-
tuzjazm, duma z efektów swojej pracy oraz chęć podejmowania 
wyzwań. Efektem jest dobry kontakt z klientami i współpracow-
nikami. 
• brak poczucia zawodowej skuteczności absorpcja, 
Czyli stan pełnej koncentracji na pracy, wskaźnikiem wysokiej 
absorpcji jest subiektywne poczucie „szybkości” upływającego  
w pracy czasu, trudność z oderwaniem się od zadania. 
W rezultacie zaangażowany zespół przekłada się na lepsze rezul-
taty biznesowe. Potwierdza to zarówno obserwacja przychodni 
z którymi pracujemy i firm, w których kładzie się duży nacisk na 
dobrostan pracowników i wspieranie ich efektywności, jak i licz-
ne badania prowadzone nad zjawiskiem wypalenia zawodowe-
go. Wskazują one, że zaangażowanie pracowników przekłada się 
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na wysoki poziom obsługi, retencję klientów, wyższą wydajność, 
mniejszą absencję, zyski. Nastawienie do pracy, które określili-
byśmy jako zaangażowanie wiąże się dla samych pracowników  
z poczuciem spełnienia, licznymi pozytywnymi doświadczeniami. 
Łączy się z lepszym zdrowiem i zachowaniami proaktywnymi np. 
podejmowaniem inicjatywy, stawianiem sobie celów rozwojo-
wych. Nasza współpraca z przychodniami, oprócz przedstawiania 
profesjonalnych standardów pracy z pacjentem, jest skoncentro-
wana na budowaniu wizji rozwoju przychodni. W zakresie tej wizji 
projektujemy działania, które umożliwiają uaktywnienie w człon-
kach zespołu ich zasobów oraz zaangażowanie ich do realizacji 
ambitnych celów zawodowych.
Problem wypalenia zawodowego jest wciąż marginalizowany, 
choć widać, że świadomość pracowników i pracodawców rośnie. 
Świadczy o tym deklaracja przyjęta w 2003 roku przez Europejskie 
Forum Stowarzyszeń Medycznych na temat wypalenia zawodo-
wego wśród lekarzy. Uznano w nim, że częste występowanie syn-
dromu wypalenia zawodowego jest zagrożeniem dla ich zdrowia 
oraz wpływa na niższą jakość świadczonych przez nich usług oraz 
opieki nad pacjentem. Zalecono przeprowadzenie komplekso-
wych badań na ten temat oraz nakłaniano do podjęcia szeroko 
zakrojonych działań związanych ze zwiększeniem świadomości 
na temat istnienia problemu wypalenia oraz konsekwencji, które 
z tego wynikają. Zachęcono do rozpoczęcia działań związanych  
z profilaktyką wypalenia. 
Ten artykuł miał służyć wypełnieniu celu związanego z poszerze-
niem świadomości problemu wypalenia zawodowego w branży 
stomatologicznej w Polsce. W kolejnym artykule przedstawimy 
możliwe do pojęcia działania profilaktyczne oraz sposoby radze-
nia sobie z tym problemem.
Niech przestrogą dla wszystkich, którzy wciąż z lekceważeniem 
podchodzą do problemu wypalenia zawodowego (które można 
chyba bez większych kontrowersji nazwać palącym problemem 
społecznym) będzie zjawisko karōshi – śmierci z przepracowa-
nia oraz nadmiernego obciążenia stresem. Szacuje się, że w ten 
sposób rocznie umiera około 10 tysięcy Japończyków. Większość  
z nich to pracownicy umysłowi. 
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isko i przyczyny zespołu wypalenia zawodowego w środowisku polskich leka-
rzy dentystów – badania pilotażowe i przegląd literatury. E-dentico, 2012, nr 
3(37), s. 114-125.
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Seminarium Periodontologiczno-Protetyczne. Interdyscyplinarne 
Leczenie Chorób Przyzębia odbyło się 25 marca 2017r. w warszaw-
skim hotelu Marriott i po raz kolejny okazało się wielkim sukcesem 
nie tylko pod względem frekwencyjnym. Znakomity program  
i największe nazwiska współczesnej światowej periodontologii za-
owocowały przyjazdem prawie 200 uczestników i kompletem na 
sali wykładowej oraz na warsztatach. 
Prof. Mario Aimetti wygłosił wykład Minimalnie inwazyjne po-
dejście do leczenia periodontologicznego: zachowanie estetyki  
u pacjentów z chorobą przyzębia, natomiast 
Dr Attilio Bedendo zaprezentował prelekcję Perio-protetyka. Pla-
nowanie leczenia i leczenie złożonych przypadków periodontolo-
giczno–protetycznych.

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa dotycząca periodonto-
logii i chorób błony śluzowej jamy ustnej. 

3. KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PERIODONTOLOGICZNEGO Perio2017

W Y D A R Z E N I A
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20 maja w Warszawie odbyła się konferencja inna niż te, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni. Konferencja 15 minut okazała się nie tyl-
ko sukcesem frekwencyjnym, ale i pokazała, jak bardzo dentystom 
potrzebna jest edukacja nie tylko z nowych osiągnięć naukowych, 
ale i z zakresu umiejętności miękkich, których opanowanie niejed-
nokrotnie jest najważniejszym czynnikiem powodzenie praktyki.

Przez 6 godzin 250 lekarzy z zaciekawieniem słuchało rzetelnej, 
psychologicznej analizy 15-minutowej rozmowy z pacjentem na 
temat kompleksowego leczenia protetycznego i zmiany estety-
ki uśmiechu. Prezentacja rzeczywistych rozmów, udowodniła, że 
przedstawiony model rozmowy jest możliwy do zastosowania  
w każdej praktyce i z każdym pacjentem. Wyznacza on kanon za-
wodowego profesjonalizmu prowadzenia rozmowy z pacjentem.

Czy kwadrans to wystarczająco dużo czasu, żeby zmienić przeko-
nanie pacjenta? Na to pytanie odpowiedź znają tylko uczestnicy 
konferencji, którzy spróbowali wcielić zdobytą wiedzę w swoją 
codzienną praktykę.

Konferencja 15 minut

W Y D A R Z E N I A
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