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Szanowni Państwo,
Już po raz 10 zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyna-

rodowym Kongresie PSI/ICOI/DGOI, który tym razem odbędzie się w dniach 8 - 10 czerwca 2017 roku w Krakowie.

Ten Kongres PSI zapowiada się jako wydarzenie szczegól-

ne, gdyż powiązany jest z odbywającym się po raz pierwszy

w naszym kraju Kongresem ICOI Europe, zatem spodziewa-

my się uczestników nie tylko z Polski, ale i Europy i świata.
ICOI Europe – najbardziej aktywna jest na rynku europej-

skim, natomiast w skali globalnej prym wiedzie bez wątpie-

nia ICOI, jako wpływowa, największa na świecie organizacja
implantologiczna, skupiająca 59 towarzystw naukowych
z zakresu implantologii stomatologicznej.

Podczas Kongresu w Krakowie uznane międzynarodowe
autorytety zaprezentują najnowsze doniesienia w zakresie

implantologii cyfrowej oraz implantologii minimalnie inwazyjnej. Program Kongresu uzupełnią warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicznych, sesja plakatowa oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii.

Implantologicznym wydarzeniem bez precedensu w Polsce będzie również ICOI Consensus Conference, podczas której
zostaną ustalone standardy leczenia w zakresie rekonstrukcji implantologicznej bezzębnej żuchwy. ICOI Consensus Con-

ference będzie forum wymiany doświadczeń a po stronie przekazujących i systematyzujących wiedzę znajdą się eksperci
– praktycy o bogatym, wieloletnim doświadczeniu, potwierdzonym wynikami zweryfikowanych badań.

Właśnie w celu stworzenia swobodnej platformy wymiany, poglądów, argumentów i ewentualnych zastrzeżeń - ICOI Con-

sensus Conference poprzedzona zostanie - po raz pierwszy zresztą w historii obrad Consensus Conference - otwartym panelem dyskusyjnym. W trakcie przedkongresowej dyskusji 7 czerwca uczestnicy krakowskiego Kongresu będą mieli niepo-

wtarzalną okazję skonfrontować swoje doświadczenie z dokonaniami osób, których nazwiska regularnie widniejących pod
artykułami w prestiżowych periodykach poświęconych implantologii.

Uczestnicy ICOI Consensus Conference mogą liczyć na to, że będą świadkami, a być może także wezmą aktywny udział

w tworzeniu kolejnego wydania Słownika Implantologii Stomatologicznej - Glossary of Implant Dentistry, zbioru definicji
praw i zaleceń, swoistej mapy drogowej opisującej kwestie najistotniejsze dla implantologów na całym świecie. PSI z okazji
Kongresu przygotowuje pierwsze polskie wydanie tego kompleksowego, użytecznego i aktualnego przewodnika i zbioru
wskazań oraz zaleceń obowiązujących w świecie implantologii stomatologicznej.

ICOI Consensus Conference Kraków 2017 będzie 9. z kolei tego typu konferencją i powierzenie przez ICOI jej organizacji PSI,
traktujemy jako uznanie i zaszczyt dla wszystkich członków naszego stowarzyszenia.
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IDEE W IMPLANTOLOGII

Z prof. dr hab. n.med. Mansurem Rahnamą, konsultantem krajowym ds. chirurgii stomatologicznej rozmawia red. Monika Zmuda

do zwiększenia ilości miejsc specjalizacyjnych. W chwili objęcia

przeze mnie tego stanowiska, dostępnych było ich 211, a na dzień
dzisiejszy posiadamy 277, co oznacza wzrost o ponad 30%. Dla
porównania w innych dyscyplinach stomatologicznych dostęp-

nych jest następująca liczba miejsc specjalizacyjnych: protetyka –
295, stomatologia zachowawcza – 276, chirurgia szczękowo-twa-

rzowa – 160, stomatologia dziecięca – 152, periodontologia – 107.
Zgodnie z założeniami, cały czas monitoruję dostępność wol-

nych miejsc specjalizacyjnych i dbam o to, aby ciągle zwiększać
ich ilość. Moim zdaniem, pozwoli to zapewnić odpowiednią do-

stępność do specjalistów oraz pozwoli uniknąć problemu braku
specjalistów, który już jest zauważalny w innych dyscyplinach
medycyny.

MZ: Implantologia jest uznaną metodą leczenia i jednocześnie
częścią chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, za-

tem czy intensywny rozwój tych dziedzin, zwłaszcza w ostatnich

dwudziestu latach, ma swoje odzwierciedlenie w kształceniu
przed- i podyplomowym?
Monika Zmuda: Panie Profesorze, jak po dwóch latach pełnienia
funkcji Konsultanta Krajowego w zakresie chirurgii stomatolo-

gicznej może pan ocenić zmiany i ich efekty w sferze kształcenia
w chirurgii stomatologicznej? Czy są to zmiany w obrębie programu teoretycznego czy również w zakresie nauki praktycznej?

Mansur Rahnama: Chirurgia stomatologiczna jest ciągle rozwijającą się dyscypliną.

W ostatnich latach obserwuje się olbrzymi postęp w stosowanych

technikach zabiegowych. Ma to przełożenie na coraz lepsze efek-

ty leczenia. Funkcję konsultanta krajowego w tej dziedzinie pełnię
od 6 czerwca 2014r. Jest to okres ponad 2,5 roku, w którym moim
zdaniem zaszło kilka istotnych zmian. Za jedną z najważniejszych

uważam wprowadzenie do programów specjalizacji z zakresu
chirurgii stomatologicznej procedur związanych z implantolo-

gią i sterowaną regeneracją kości i tkanek. Moim zdaniem, taka
zmiana była niezbędna, aby kształcący się lekarze mieli pojęcie
również o tego rodzaju zabiegach. Procedury implantacji stają się

powszechne i nie wyobrażam sobie, aby osoba posiadająca tytuł

specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej nie zdobyła tego
rodzaju doświadczenia w trakcie trwania szkolenia. Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi związane z ekstrakcjami zębów.

Dlatego jestem zdania, że procedury mające na celu odtworzenie
brakującego uzębienia, a także zabiegi związane z augmentacją
tkanek twardych i miękkich, powinny być uznane za postępowanie standardowe.

MZ: Czy nastąpiły również zmiany w dostępności do specjalizacji w chirurgii stomatologicznej?

MR: Moje działania od czasu powołania na konsultanta krajowego
zmierzają

8

MR: W związku z ogromnym rozwojem, który obserwowany jest
implantologii, zaistniała potrzeba wprowadzenia kształcenia w tej

dziedzinie w ramach szkolenia przed- i podyplomowego. Tematy

z zakresu implantologii, jak również sterowanej regeneracji tkanek
są ujęte w programach kształcenia studentów na kierunku lekar-

sko-dentystycznym i w kierowanej przeze mnie Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. W trakcie procesu

kształcenia młodych adeptów stomatologii kładziemy nacisk również na te zagadnienia. Ponadto staram się zapewnić możliwość

praktycznego zapoznania się z tą tematyką poprzez aktywne

uczestnictwo i możliwość asystowania w tego rodzaju zabiegach.
Co roku organizowane jest również szkolenie praktyczne w ra-

mach zajęć z chirurgii stomatologicznej dla studentów V-go roku,
podczas którego studenci mają możliwość zapoznania się z in-

strumentarium oraz przeprowadzenia zabiegu implantacji z uży-

ciem przygotowanego do tego celu modelu. Prowadzę również
działania, które mają na celu zachęcenie do udziału współorgani-

zowanego przeze mnie Lubelskiego Forum Implantologicznego konferencji poruszającej zagadnienia z zakresu implantologii. Stu-

denci, jak również osoby w trakcie specjalizacji, mają możliwość
uczestnictwa w sympozjum na preferencyjnych zasadach. Mó-

wiąc o kształceniu podyplomowym, lekarze w trakcie odbywanej
specjalizacji muszą zaliczyć obowiązkowy kurs z zakresu implan-

tologii stomatologicznej oraz wykonać wymaganą programem
specjalizacji określoną liczbę procedur z tego zakresu.

MZ: Jaki zakres procedur zabiegowych z obszaru implantologii
jest włączony do programu specjalizacji?

MR: Zgodnie z prowadzonymi od 1 października 2014r. modułowymi programami specjalizacji, lekarz odbywający szkolenie
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specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej zobowiązany

jest do przeprowadzenia trzech zabiegów implantacji, dwóch zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą,

dziedzinie, jej stały i szybki postęp zmusza do uzupełniania wiedzy
w sposób ustawiczny.

dwóch zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej metodą

MZ: Czy upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technik

świadomość, że liczba tych procedur jest niewielka, jednak należy

wydolność, niekwestionowana przydatność w procesie diagno-

otwartą oraz dwóch zabiegów augmentacji tkanki kostnej. Mam
pamiętać, iż nie jest to specjalizacja wyłącznie z zakresu implan-

tologii i osoba odbywająca takie szkolenie musi również wykazać

się umiejętnością wykonania innych, podstawowych procedur

chirurgicznych. Jednak wprowadzenie do programu specjalizacji
wymienionych wyżej zabiegów uważam za sukces i na pewno
wpłynie on korzystnie na jakość kształcenia.

obrazowania radiologicznego (2 i 3 D), ich cyfryzacja, znakomita
styki i monitorowania, nie powinna skutkować opracowaniem
standardów w tym zakresie (obecnie tylko 5 krajów Europy

posiada takie wytyczne), czy może to poprawić skuteczność
i przewidywalność procedur chirurgicznych (w tym implantologicznych)?

MZ: A jak ocenia Pan dostępne formy podyplomowego szkolenia implantologicznego i implantoprotetycznego?

MR: Cieszy mnie fakt, iż w Polsce zakłada się coraz więcej implan-

tów, jednak wciąż daleko nam do krajów takich jak Niemcy, Wło-

chy, Korea Południowa, Brazylia czy Stany Zjednoczone. Potrzeby
polskich pacjentów są wyzwaniem dla lekarzy. To wymusza zdo-

bycie dobrych podstaw do praktykowania implantologii. Lekarze

rozpoczynający przygodę z implantologią powinni być do tego
odpowiednio przygotowani. Wydaje mi się, że bardzo ważnym
na początku tej drogi jest zdobycie umiejętności chirurgicznych,

a nie zabieranie się od razu za implantologię. Myślę, że często
przemawiają za tym względy finansowe, jednak biorąc pod uwa-

gę dobro pacjenta, powinny one zostać skierowane na drugi plan.

MR: Powszechne stosowanie tomografii wolumetrycznej jest du-

oferty dostępnych szkoleń i kursów. Należałoby wprowadzić me-

W porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami diagnostyki

Moim zdaniem, bardzo ważny jest właściwy wybór z szerokiej
rytoryczny nadzór nad proponowanymi kursami. Rola ta powinna

żym osiągnięciem.

radiologicznej – pantomogramem, czy zdjęciami wewnątrzustny-

spocząć na towarzystwach i Izbach Lekarskich, które mogłyby we-

mi, w znaczący sposób wpływa na proces leczenia. Pozwala to na

skać, jak najwyższy poziom prowadzonej edukacji podyplomowej

nia, a tym samym zwiększa jego przewidywalność. Uważam, że

ryfikować przekazywane treści oraz grono wykładowców, aby uzyw tym zakresie.

Wartymi uwagi są dwa programy szkoleniowe pod egidą polskich
stowarzyszeń implantologicznych. Od 2005 r. PSI prowadzi zorganizowany, obszerny cykl szkoleniowy Curriculum Implantologii

PSI/ICOI/DGOI w formie wykładów i zajęć praktycznych. Rosnące
zainteresowanie i frekwencja potwierdzają potrzebę prowadze-

prawidłowe zaplanowanie, wizualizację i przeprowadzenie lecze-

w przypadku leczenia implantologicznego badania 3D powinny
stanowić standard diagnostyczny. Tego rodzaju badania dostarczają znacznie więcej informacji w stosunku do konwencjonal-

nych metod diagnostycznych. W wielu przypadkach może to
ograniczyć ryzyko ewentualnych powikłań.

nia szkolenia podyplomowego w tej dziedzinie. Szkolenie to jest

MZ: Implantologia to również integralna część chirurgii szczęko-

i problemy współczesnej implantologii. W innej formie prowadzi

czenia implantoprotetycznego dla pacjentów onkologicznych?

dobrze odbierane przez lekarzy, daje szeroki wgląd w podstawy

szkolenia OSIS, gdzie praktykowany jest cykl kursów autorskich,

wo-twarzowej, czy dostępna jest refundacja NFZ w zakresie le-

a praktyka zawodowa odbywa się w układzie mistrz-uczeń. Oba

MR: Na chwilę obecną w zakresie świadczeń gwarantowanych,

cenie umożliwia uzyskanie certyfikatów umiejętności stowarzy-

wotworów w zakresie części twarzowej czaszki nie jest w żaden

szkolenia kończą egzaminy praktyczne i teoretyczne. Takie kształszeń. Tak naprawdę jest to dopiero początek kształcenia w tej

leczenie implantoprotetyczne u osób leczonych z powodu no-

sposób refundowane. Jako konsultant krajowy w zakresie chi-

rurgii stomatologicznej zgłosiłem projekt, który wprowadzałby
możliwość refundacji takiego leczenia. Moim zdaniem, jest bar-

dzo istotny i często zapominany aspekt leczenia nowotworów,
w szczególności jamy ustnej. Tego rodzaju leczenie obejmujące
rekonstrukcję funkcji żucia i podparcia tkanek miękkich twarzy

znacząco poprawia jakość życia tej szczególnej grupy pacjentów.
W związku z tym, w dalszym ciągu będę starał się podejmować
działania, które będą miały na celu wprowadzenie możliwości

refundacji leczenia z wykorzystaniem implantów u pacjentów
onkologicznych.
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MZ: Wzrasta roszczeniowość pacjentów oraz liczba spraw roz-

MR: W nawiązaniu do odpowiedzi na poprzednie pytanie, jestem

ność edukacji implantologicznej lekarzy przekłada się na takie

brakujące uzębienie, najważniejsza jest przewidywalność. Bez

strzyganych w sądach lekarskich i powszechnych. Na ile skuteczpostępowanie pacjentów?

MR: Jestem zdania, iż im lepsze jest wyszkolenie lekarza przepro-

wadzającego różnego rodzaju leczenie chirurgiczne, tym efekt

zdania, że w zakresie implantologii, jako leczenia odtwarzającego

znaczenia jest to, czy brak jest pojedynczego zęba, czy przeprowadzana jest rekonstrukcja całych łuków zębowych, najistot-

niejsze jest osiągnięcie zamierzonego i wcześniej ustalonego
z pacjentem efektu. W sytuacji, gdy postępujemy zgodnie z usta-

jest bardziej przewidywalny. Ze wzrostem umiejętności, doświad-

lonym standardem lub rekomendacją dotyczącą określonej pro-

skutków leczenia. Im efekt zastosowanej przez nas terapii będzie

mogą pojawić się różnego rodzaju powikłania, jednak naszym

czenia i poziomu wiedzy, spada odsetek powikłań i negatywnych

bliższy zamierzeniom i oczekiwaniom stawianym przez pacjenta,
tym szansa (a raczej ryzyko) na roszczenia z jego strony maleje.
W związku z tym, popieram różnego rodzaju inicjatywy w postaci
kursów i szkoleń, których celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost

umiejętności lekarzy zajmujących się szeroko pojętą implantolo-

gią. Jednakże również w sytuacjach prawidłowo przeprowadzo-

nego leczenia implantoprotetycznego zdarza się, że pacjenci

zgłaszają sprawę do sądu. Jeśli leczenie przeprowadzone zostało

zgodnie ze wskazaniami i zachowane zostały protokoły zabiegowe, to przyczyną problemu jest często błąd lub nieporozumienie

na etapie komunikacji z pacjentem. Stanowi to również aspekt
leczenia i uważam, że jest on równie ważny, jak etap chirurgiczny
lub protetyczny.

MZ: W jakim zakresie istnienie standardów lub rekomendacji

cedury chirurgicznej, jest to łatwiejsze do osiągnięcia. Oczywiście

nadrzędnym celem jest minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia.

Stąd, moim zdaniem, konieczne jest opracowanie algorytmów
postępowania w konkretnych przypadkach. Jeśli lekarz przepro-

wadzający leczenie będzie postępować zgodnie z zastosowanym

protokołem, który jest rekomendowany w danym przypadku od

początku do końca, to automatycznie redukuje możliwość ne-

gatywnych skutków leczenia i postępuje zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy. Nawet w sytuacji roszczeń ze strony pacjenta,
lekarz będzie stał po wygranej stronie, bo dowodem jego racji
będzie odpowiednio prowadzona i gromadzona dokumentacja

medyczna, w tym radiologiczna i fotograficzna. Moim zdaniem, to
właśnie towarzystwa i stowarzyszenia implantologiczne powinny

dążyć do tego, aby wprowadzić pewne schematy określające tok
postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

w zakresie implantologii może poprawić jakość leczenia, zmniej-

MZ: Dziękuję za rozmowę i mamy nadzieję, że w kolejnym nu-

warzyszeń implantologicznych w ustaleniu standardów postę-

protokół postepowania w przypadku leczenia bezzębnej żu-

szyć ilość problemów i spraw sądowych? Jaką widzi Pan rolę stopowania w implantologii? Kto powinien je ustalać?

10

merze „Implantologii” będziemy mogli przedstawić pierwszy
chwy, który zostanie ustalony podczas czerwcowej Consensus
Conference ICOI towarzyszącej 10. Kongresowi PSI w Krakowie.
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Z prezeydentem PSI, dr.Mariuszem Dudą, rozmawia red. Monika Zmuda

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne w tym roku jest orga-

MD: Dotychczas odbyło się 8 spotkań w cyklu Consensus ICOI

Międzynarodowego Kongresu ICOI Europe. Leczenie implan-

standardy, które potem obowiązują jako oficjalne procedury po-

nizatorem się 10. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI oraz 1.
tologiczne stało się bardziej dostępne zarówno dla pacjentów,

jak i dla lekarzy dentystów, którzy stosują tę metodę w swoich

i właśnie wtedy największe autorytety wspólnie wypracowywały
stępowania klinicznego w poszczególnych przypadkach. Mam
nadzieję, że nie inaczej będzie w tym roku w Krakowie, zwłasz-

gabinetach, chociaż implantologia nadal nie jest rozwiązaniem

cza, że wśród zaproszonych ekspertów reprezentujących naj-

z prezydentem PSI drem n.med. Mariuszem Dudą.

obecność w Krakowie znajdują znajdują się prof. Norina Forna,

standardowym. O zbliżającym się wydarzeniu rozmawiamy

Monika Zmuda: Już za trzy miesiące odbędzie się 10. Kongres
PSI, dlaczego warto w czerwcu pojechać do Krakowa?

Mariusz Duda: Podczas Kongresu w Krakowie gwiazdy światowej

lepsze ośrodki akademickie na świecie, którzy potwierdzili swoją

prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl
prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman,
prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga, dr Kenneth Judy, prof. Ryszard Koczorowski, prof. Mansur Rahnama

implantologii zaprezentują najnowsze doniesienia w zakresie im-

MZ: Po raz pierwszy odbędzie się też Kongres ICOI Europe.

Program Kongresu uzupełnią warsztaty praktyczne, egzaminy

w świecie implantologów?

plantologii cyfrowej oraz implantologii minimalnie inwazyjnej.

umiejętności implantologicznych, sesja plakatowa oraz między-

Z tego co wiem, jest to nowa organizacja, jaka zatem jest jej rola

narodowy weekend Curriculum Implantologii. Wydarzeniem bez

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

ICOI, podczas której zostaną ustalone standardy leczenia w zakre-

ogromna różnorodność implantologiczna dotycząca nie tylko

precedensu w Polsce będzie również Consensus Conference
sie rekonstrukcji implantologicznej bezzębnej żuchwy.

MZ: Może doktor powiedzieć coś więcej na temat tego wydarzenia?

jów członkowskich na wszystkich kontynentach. Za tym idzie
kształcenia, ale i pewnych cech specyficznych dla poszczegól-

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

przykład Asia Pacific Section, mamy American Section i zaistniała
taka potrzeba, żeby spojrzeć na Europę jako całość, nie tylko jako

fragment ogólnoświatowej organizacji i żeby znaleźć idee, które łączą kraje europejskie, jeżeli chodzi o implantologię. I jedną

12
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z głównych idei jest edukacja, jest sposób edukacji, a także spo-

sób certyfikacji. Przyjęliśmy również jako Polska, poprzez PSI, jako
członek światowego ICOI sposób certyfikowania umiejętności

implantologicznych Fellowship/Diplomate i w podobny sposób
odbywa się to w krajach europejskich. Istnieją pewne różnice,

MZ: Gdzie w takim razie jest miejsce dla zaprezentowania osiągnięć polskiej implantologii?

MD: Będąc międzynarodowym wykładowcą ICOI, zostałem zapro-

szony przez Radę Naukową ze strony ICOI, jako współautor wy-

pewna specyfika, chcemy to ujednolicić. I jeżeli chodzi o edukację

kładu razem z Uli Hauschildem. Szeroki program wykładowców

pokazać standardy, które są wspólne dla Europy i jednocześnie,

prelegentów i uznaliśmy, że równoległe wykłady i kilka podiów w

i certyfikację, takim celem jest szersze spojrzenie, żebyśmy mogli

promując kraje członkowskie (i również ma to miejsce w ramach

wspólnoty europejskiej), będziemy tutaj promowali działania ICOI,
certyfikację umiejętności ICOI, modele edukacyjne. Myślę, że jest
to z korzyścią dla nas wszystkich, taka unifikacja europejska.

MZ: Idea egzaminów z pewnością jest coraz bardziej popularna,
ale czy poziom tych egzaminów też ma tendencję zwyżkową?

MD: Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że poziom prezento-

wanych w czasie egzaminu klinicznych osiągnięć stale wzrasta,
ale też coraz powszechniejsze staje się szczegółowe fotograficz-

ne dokumentowanie własnych przypadków implantologicznych.
Codzienna praca w gabinecie ma zatem przełożenie na poziom
egzaminów, bo dzięki temu otrzymujemy coraz lepsze prezenta-

cje zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Na

pewno też ma na to wpływ główny program szkoleniowy naszego stowarzyszenia, czyli Curriculum Implantologii.

MZ: Aktualnie trwa 13. edycja Curriculum, lekarze zapisują się

z rocznym wyprzedzeniem, ale jakie są plany na przyszłość? Co
PSI proponuje jeszcze w tym roku i następnych?

MD: Prowadzenie stowarzyszenia jest nieustannym wyzwaniem;
organizowanie szkoleń, kongresów, certyfikacji umiejętności,

zagranicznych uniemożliwił nam zaproszenia na kongres polskich

obliczu interesującego programu głównego byłoby niecelowe.

Mam nadzieję, że Sesja Plakatowa podczas Międzynarodowego
Kongresu zachęci naszych lekarzy do zaprezentowania swoich

prac w formie plakatów. Liczę również na udział przedstawicieli
polskich ośrodków akademickich podczas Consensus Conference. Zmieniliśmy też trochę formułę ceremonii wręczenia certy-

fikatów i przenieśliśmy ją na uroczystą Galę Dinner, więc mam
nadzieję, że polscy absolwenci międzynarodowego Curriculum

Implantologii oraz posiadacze tytułów Fellowship i Diplomate też
licznie się pojawią, aby z honorami odebrać dyplomy.

Poza tym podczas Kongresu odbędzie się premiera pierwszej
książki wydanej przez PSI, którą będzie Słownik implantologii sto-

matologicznej ICOI.

MZ: To chyba kolejne duże przedsięwzięcie?
MD: Pomysł nie jest nowy, bo myślimy o tym już od kilku lat, ale

rzeczywiście może się to okazać sporym wyzwaniem, zwłaszcza,
że czasu na realizację nie mamy dużo. Słownik będzie pierwszym
polskim wydaniem „Glossary Implant Dentistry ICOI”, który w pol-

skim tłumaczeniu ukaże się pod moją redakcją, więc tym bardziej
jestem dumny, że ta publikacja będzie dostępna dla polskich den-

tystów. Przedsprzedaż rozpoczniemy zapewne na Krakdencie, ale
premiera jest zaplanowana podczas Kongresu.

wydawanie czasopisma wymaga współpracy i pasji wielu osób.

MZ: A jaka jest aktualnie rola PSI na arenie międzynarodowej?

dentów PSI, Zarządu, Komisji Edukacyjnej czy Rewizyjnej to przede

MD: Od poprzedniego kongresu w roku 2015 konsekwentnie

wspólne wyzwanie, czyli czerwcowy kongres.

logii cieszy się dużym powodzeniem i ma ugruntowaną pozycję

Oprócz zaangażowania w bieżącą działalność kolejnych Prezywszystkim codzienna praca Biura PSI. Na ten rok mamy jedno

MZ: Czym te kongres będzie się różnił od poprzednich?
MD: Tak, jak mówiłem, tak naprawdę organizujemy 1. Międzyna-

rodowy Kongres ICOI Europe, czyli nie rezygnując z zaprezento-

wania polskich osiągnięć, program po raz pierwszy jest całkowicie
międzynarodowy. Dzięki wsparciu ICOI Europe będziemy mieli

kontynuujemy działalność Stowarzyszenia: Curriculum Implanto-

wśród polskich programów edukacji w implantologii, regularnie
ukazuje się czasopismo - Implantologia Stomatologiczna, rośnie
liczba absolwentów Curriculum i egzaminów umiejętności im-

plantologicznych. Rozszerzyliśmy także ofertę programową PSI

o Curriculum Higienistki i Asystentki Implantologicznej, jako
wsparcie dla całego zespołu implantologicznego.

Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profe-

doskonałych wykładowców, wsparcie organizacyjne, ale również

sjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów, pozwala

pe, ale również światowego. Wśród zaproszonych wykładowców

kacyjne i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami, a także

marketingowe wśród krajów członkowskich, nie tylko ICOI Euromamy naprawdę topowych key speakerów z pierwszej ligi świa-

towej implantologii. Godzinne wykłady wygłoszą: prof. Ervin We-

iss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Howard Gluckman, dr Ady
Palti, dr Paul Weigl czy Livio Yosinaga.

nam konsekwentnie realizować wspólne przedsięwzięcia edu-

przynosi nam wiele korzyści i możliwości. Od ostatniego kongresu przybyło również ponad 150 aktywnych członków Stowarzyszenia, PSI skupia bowiem dzisiaj ponad 550 lekarzy dentystów.

Kongres będzie zatem kolejnym podsumowaniem działalności

PSI i okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć, tym razem na
naprawdę międzynarodowym forum.
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ICOI Europe Consensus Conference w Krakowie najprostsza droga do celu
Standard leczenia dla bezzębnej żuchwy - ten temat jest kontrowersyjny i dyskutowany w wielu krajach. ICOI pragnie wprowadzić w tej kwestii consensus w sprawie najważniejszych koncepcji leczenia, aby pomóc implantologom
znalezienie najlepszych rozwiązań dla swoich pacjentów. Dyskusji i ocenie podlegać będą różne kryteria, między innymi
wiek pacjenta, jego oczekiwania, uzębienie przeciwstawne, ogólny stan zdrowia i wiele innych z uwzględnieniem czynników geograficznych. Podstawą do ewaluacji będzie zbiór aktualnych artykułów i zobiektywizowanych naukowo ustaleń funkcjonujących w dotychczasowej literaturze. Wnioski z Consensus Conference zostaną podane do wiadomości
pod koniec Kongresu, a podczas otwartej części Consensus Conference każdy z uczestników Kongresu będzie miał
możliwość śledzić na żywo dyskusję ekspertów.
W implantologii stomatologicznej prestiż zawodowy, żeby nie używać nazbyt już spauperyzowanego słowa kariera, rodzi
się w codziennej pracy, opartej na wykorzystywaniu najlepszych wzorców. To najkrótszy i najogólniejszy zarazem opis drogi do zawodowego sukcesu. Gdzie na tej drodze usytuowane są najbardziej wartościowe drogowskazy?
W stomatologii z pewnością jednym z najistotniejszych azymutów są wydarzenia opisywane jako International Congress of Oral Implantology Europe Consensus Conference. Każdy kto chciałby wziąć udział w tej niepowtarzalnej, organizowanej już po raz dziewiąty, konferencji naukowej, musi zarezerwować czas pomiędzy 8 a 10 czerwca 2017 r., a
najlepiej już od 7 czerwca (o czym później) i przybyć do hotelu Double Tree w Krakowie. Tam bowiem uczestnicy 10.
jubileuszowego Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, połączonego z historycznym, bo pierwszym
Kongresem ICOI Europe, będą mieli także okazję do zapoznania się z wysoką wartością merytoryczną IX ICOI Europe
Consensus Conference.

IX International Congress of Oral Implantology Europe Consensus Conference - po raz pierwszy
w Polsce
Jest kilka istotnych powodów, dla których każdy kto skorzysta z drogowskazu ze znakiem ICOI Europe CC, obiera zdecydowanie najprostszą drogę do zbudowania mocnej pozycji zawodowej. W tym miejscu jedna istotna uwaga, „droga
najprostsza” nie oznacza”drogi prostej”. Wszak zawsze można wybrać ścieżkę nieformalną, na skróty, ale taki niezweryfikowany kierunek w implantologii stomatologicznej w zasadzie zawsze okazuje się być uliczką ślepą.

Czym nie będzie IX ICOI Europe Consensus Conference
Z pewnością nie będzie miejscem przekonywania do określonych systemów implantacji, nie będzie także okazją do
demonstrowania wiedzy służącej li tylko budowaniu prestiżu wykładowców.

Czym będzie IX ICOI Europe CC. W tym przypadku lista jest zdecydowanie dłuższa.
ICOI Europe CC będzie forum wymiany doświadczeń. Po stronie przekazujących wiedzę znajdą się eksperci – praktycy o
bogatym, wieloletnim doświadczeniu, potwierdzonym wynikami zweryfikowanych badań.
Po stronie wiedzę przyswajających będą słuchacze, którzy są na etapie mozolnego „poręczowania” własnej trasy prowadzącej na zawodowy szczyt w implantologii stomatologicznej.

Frazes?
Z pewnością nie. Gwarancją bezpiecznej nawigacji jest status krakowskiego Kongresu - przedsięwzięcia afiliowanego przez ICOI. To pierwsze tej rangi wydarzenie w sferze implantologii stomatologicznej w Polsce. Afiliacja wyznacza
mocny nadzór merytoryczny i organizacyjny ICOI. To dobrze dla prestiżu Kongresu PSI/ICOI, gdyż właśnie w takiej formule największe umysły światowej implantologii mają pieczę nad tym, jaka wiedza będzie przekazywana uczestnikom

ICOI Europe CC (wartościowa), przez kogo (uznane autorytety), a także w jaki sposób (przyjazna relacja mistrz – uczeń).
To właśnie, w celu stworzenia swobodnej platformy wymiany, poglądów, argumentów i ewentualnych zastrzeżeń - IX
ICOI Europe Consensus Conference poprzedzona zostanie (po raz pierwszy zresztą w historii spotkań CC) otwartym dla
publiczności panelem dyskusyjnym. W trakcie przedkongresowej środowej dyskusji (7 czerwca) uczestnicy krakowskiego Kongresu będą mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować swoje doświadczenie z dokonaniami osób, których
nazwiska regularnie widniejących pod artykułami w najbardziej prestiżowych periodykach poświęconych implantologii.
Optymiści powiedzą, że okazja, aby w Polsce, w jednym miejscu i w jednym czasie znalazła się grupa specjalistów
wyznaczająca kierunki rozwoju światowej implantologii, nie powtórzy się szybko. Pesymiści będą utrzymywać, że taka
sytuacja nie wystąpi już nigdy. Niezależnie od tego kto ma rację, nierozsądne byłoby podobną okazję zignorować.
Uczestnicy IX ICOI Europe Consensus Conference mogą liczyć na pomoc, wskazówki i dobre rady ze strony doświadczonych przewodników po świecie implantów. Ich nazwiska, z reguły powiązane z prestiżowymi w skali globu ośrodkami
akademickimi, gwarantują najwyższą merytoryczną wartość przekazywanej wiedzy. O tym, że tak jest z pewnością nie
trzeba przekonywać nikogo kto ma zawodowy związek ze stomatologią.

Argumenty?
Oto lista gości ICOI Europe CC potwierdzająca tę tezę:
Prof. Ady Palti, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna, prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, prof. Gilberto
Sammartino, dr Howard Gluckman, dr Paul Weigl, Livio Yoshinaga, dr n.med. Mariusz Duda, prof. Ryszard Koczorowski,
prof. Mansur Rahnama.
ICOI Europe Consensus Conference będzie forum dyskusyjnym nad standardami w implantologii, a więc nad tymi zasadami, które należałoby wdrożyć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na powstałe kontrowersje lub
braki w kodyfikacji określonych procedur. Po drugie także z uwagi na konieczność modyfikacji, biorąc pod uwagę np.
postęp naukowo - techniczny.
Chodzi o wyznaczanie godnych zaufania dróg, które omijałyby śliskie i grząskie obszary, w rejony których mniej doświadczonego implantologa doprowadzić może jego autorska mapa, wykonana głównie na podstawie nie zawsze ugruntowanej podręcznikowej wiedzy i nie zawsze uzasadnionej wiary we własne siły.

Konkrety?
Według założeń organizatorów, praca podczas IX ICOI Europe Consensus Conference ma przynieść efekt w postaci
wypracowania standardów leczenia w zakresie rekonstrukcji implantologicznej bezzębnej żuchwy.
To byłoby kolejne zagadnienie, uzupełniające kodyfikację jaka - według ICOI – powinna obowiązywać w implantologii
stomatologicznej:
• Osseointegration in Oral Implantology (CC 1988)
• Pre-Doctoral Dental Implant Education (CC 1990)
• Implant Education in General Practice Residency/Advanced Education in General Dentistry Programs (CC 1991)
• Oral ImplantologyImplant Dentistry for Dental Hygiene Education and Continuing Education for Practicing Dental
Hygienists (CC 1995)
• Vertical Dimension of Occlusion Relating to Implants (CC 2002)
• Consensus Conference Panel Report: Crown-Height Space Guidelines for Implant Dentistry (CC 2005)
• Implant Success, Survival, and Failure: The International Congress of Oral Implantologists (ICOI) Pisa Consensus Conference (CC 2008)
• Use of Cone Beam Computed Tomography in Implant Dentistry (CC 2012)

Na co jeszcze mogą liczyć uczestnicy Consensus Conference?
Na to, że będą świadkami, a być może także wezmą aktywny udział w tworzeniu kolejnego wydania „Glossary of Implant
Dentistry ICOI”, słownika, który ma już 3. Wydanie anglojęzyczne i właśnie na kongresie będzie premiera jego pierwszego
wydania polskiego, swoistej mapy drogowej opisującej zagadnienia i procedury najistotniejsze dla środowiska implantologów na całym świecie.
Mirosław Stańczyk, www.infodent24
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prof. Ady Palti
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Warsztaty Sponsorów
Consensus Conference:
prof. Norina Forna, prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl,
prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga,
dr Kenneth Judy, dr Mariusz Duda

9 czerwca 2017
8.00- 8.45
prof. Reiner Mengel
		Czy potrzebujemy radiografii 3D w planowaniu implantologicznym?
8.45-10.15

prof. Ervin Weiss-Dean

10.15-11.00
dr Zeev Ormianer
		Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości
11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-12.30
prof. Stephen Rosentstiel
		Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej - najnowsze doniesienia
prof. Gerard Scortecci
12.30-13.30
		Basal implantology
13.30-14.30

PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30

tech. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda
Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych

Livio Yosinaga
15.30-17.00
		SKYN Concept
prof. Itzhak Binderman
17.00-18.00
		Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny - biologia przeszczepów
19.00 		

Walne Zebranie Członków PSI

20.30 		

Gala Dinner - ceremionie wręczenia certyfikatów

10 czerwca 2017
8.00- 8.45
dr Armin Nedjat
		MIMI I i II (dystrakcja bez tworzenia płatów) i implantacja natychmiastowa
dr Howard Gluckman
8.45-10.00
		Technika ekstrakcji częściowych dla zachowania wyrostka zębodołowego
10.00-11.00

dr Kenneth Judy

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-12.30

prof. Ady Palti
Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego.
Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.

12.30-13.30

dr Fred Bergmann
Leczenie minimalnie inwazyjne w implantologii, jako rezultat diagnostyki 3D. Planowanie wirtualne i kształt implantu
odpowiedni dla kości - czy to jest nowe podejście do chirurgii?

13.30-14.30

PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30
prof. Florian Bauer
		Technologia cyfrowa w implantologii stomatologicznej
dr Paul Weigl
15.30-16.15
		Koncepcja "Socket Chamber” przy implantacji natychmiastowej
16.15-17.00

dr John Olsen

17.00-18.00
dr Roland Torok
		Nowa metoda poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego oparta na podstawach biologicznych

Regulamin sesj plakatowej
Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach Kongresu i zaprezentowania swoich prac podczas Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu.
Streszczenia należy zgłaszać najpóźniej do 10 kwietnia 2017 roku
Postery na Sesję należy przesyłać na adres organizatora najpóźniej do 20 maja 2017.
Zaprezentowane plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”
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I. ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:
• pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy
• dokonanie zgłoszenia udziału w Kongresie PSI
• uiszczenie opłaty rejestracyjnej za udział w Kongresie
2. Do Sesji Plakatowej przyjmowane będą prace oryginalne i kazuistyczne.
Prace powinny być przygotowane równolegle w dwóch językach: po polsku i angielsku. Każdy uczestnik może
zgłosić maksymalnie 3 prace.
3. Streszczenia prac (plik MS Word, pages) należy przesłać drogą elektroniczną na adres psi@icoi.pl w temacie
„Sesja Plakatowa” według następującej konstrukcji:
• tytuł;
• autorzy (pełne imię i nazwisko autora / współautora / współautorów);
• osoba prezentująca (pełnie imię i nazwisko);
• e-mail osoby prezentującej;
• instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość,kraj);
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów);
• treść streszczenia (z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski); prosimy nie umieszczać
rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.
Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może
przekraczać 2200 znaków (ze spacjami) lub 300 słów.
4. Streszczenia nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany powyżej sposób nie będą przyjmowane.
5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich
współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
6. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Jury Sesji Plakatowej I zakwalifikowane do
prezentacji podczas Sesji Plakatowej Kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów Kongresu
drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do 30 marca 2015 roku.
7. W przypadku zgłoszenia większej liczby streszczeń do Sesji Plakatowej o ich przyjęciu decydowała będzie
recenzja Przewodniczącego Sesji Plakatowej.
9. Najciekawsze plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”
10. Za przygotowanie plakatu podczas Kongresu autorowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.
11. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy niniejszego regulaminu.
II. EKSPOZYCJA PLAKATOWA
1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu o wymiarach 70 x 100 cm (orientacja pionowa).
2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Kongresu.
3. Organizator Kongresu zastrzega sobie prawo zmiany daty i godziny Sesji Plakatowej.
4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem autorów pracy, tytułu pracy oraz zajętego
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* Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Sesji Plakatowej

WARSZTATY
8 czerwca 2017
9.00 - 11.00
BIOTECK - dr Arkadiusz Krężlik
Wykorzystanie Flexu gąbczastego i kortykalnego oraz membrany osirdziowej firmy
BIOTECK w sinus lifcie otwartym oraz rozległych regeneracjach blaszki wargowej.
LIBERDENT - dr n.med. Maciej Michalak
Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta- warsztat
praktyczny
BEGO SEMADOS - dr Grzegorz Ziętek
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii
11.00 - 11.30 przerwa
11.30 - 13.30
W&H - dr Grzegorz Ziętek
Minimalnie inwazyjne procedury w zabiegach podnoszenia zatoki szczękowej
CHAMPIONS - dr A. Nedjat, tech Norbert Bomba
Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I & II) Bezpłatowa dystrakcja kości
z zastosowaniem implantów tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych
(Champions pZircono).
NEO BIOTECH - dr Jerzy Zbożeń
Wybrane techniki augmentacyjne
13.30 - 14.30 LUNCH
14.30 - 16.30
GLOBAL D - dr Konstantinos Valavanis
Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat praktyczny
BEGO SEMADOS - Christoph Staufenbiel
MultiPlus - innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla
pacjentów z bezzebiem w praktyce.
AADVA - prof. Reiner Mengel, dr F. Gockel
Planowanie 3D w implantoprotetyce.
Ilość miejsc ograniczona.
Każdy z warsztatów kosztuje 200 pln brutto.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty polskich prelegentów odbędą się w języku polskim, natomiast
zagranicznych w języku angielskim.
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SKYN Concept
Z Livio Yosinagą rozmawia dr Maciej Marcinowski podczas styczniowego Dental News Congress w Poznaniu

Dr Maciej Marcinowski: - Mam wielką przyjemność porozmawiać

średni SKYN. Bezpośredni SKYN to coś, co wybrać może również

my mieć okazję posłuchać Pana wykładu podczas Kongreu PSI

w sytuacji, gdzie dentysta spotyka pacjenta osobiście i jest to

dzisiaj z Livio Yoshinagą, współautorem koncepcji SKYN. Będziew Krakowie i tam dowiemy się znacznie więcej, ale czy mógłby
Pan przedstawić kilka informacji o koncepcji SKYN?

Livio Yosinag: - Koncepcja SKYN została stworzona przez Paula
Kano, który jest głównym pomysłodawcą, kryjącym się za koncep-

cją kliniczną i laboratoryjną, która dostarcza nowych pomysłów

dentysta i może zastosować SKYN bezpośrednio w jamie ustnej,
znacznie łatwiejsze, bo pracuje się w przestrzeni trójwymiarowej,
na żywym pacjencie. Wymaga to dłuższych wizyt w gabinecie
i dentysta oczywiście musi się nauczyć jak stosować SKYN, co
jest normalne, bo dentysta pracuje w jamie ustnej. Tryb pośred-

ni dotyczy laboratorium; to tam tak naprawdę powstaje projekt,
który tworzy się na podstawie informacji 2D, z późniejszą migra-

dla stomatologii. Zamiast obejmować naturę za cel, my ją imituje-

cją do trójwymiarowej budowy uśmiechu. Zawsze korzystając

frowo, by stworzyć nowy uśmiech dla pacjenta. Zamiast polegać

wsze imitujemy naturę. Jest to wykorzystywane przez wiele firm,

my. Znaczy to, że bierzemy naturalne zęby i wykorzystujemy je cy-

na wiedzy artystycznej i talencie wyspecjalizowanych techników,

po prostu robimy to bez ich udziału. Nie znaczy to, że nie docenia-

my ich umiejętności, po prostu tych naprawdę dobrych techni-

ków nie jest na świecie wielu i są oni dostępni tylko dla nielicznych

z naturalnego uzębienia. Nie korzystamy więc z bibliotek, a za-

wielu twórców oprogramowania - w oparciu o tę samą ideę. SKYN
była pierwszą taką koncepcją, to ona zaczęła to wszystko wiele lat

temu i jestem pewien, że w tej chwili osiągnęliśmy taki poziom,
że już każdy może to robić. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zbu-

dentystów. A my chcieliśmy stworzenia bardziej demokratycznej

dować sobie swój uśmiech w trzech wymiarach, możesz to po

stosunków pomiędzy dentystą i technikiem. Technicy, jeśli mają

boratoriów na całym świecie, które są w stanie zrobić to dla ciebie.

stomatologii, chcieliśmy stworzenia bardziej demokratycznych
talent i pracują naprawdę ciężko to po 10 - 15 latach są w stanie
osiągać bardzo dobre rezultaty pod względem morfologicznym,

więc za dużo czasu mija zanim efekty ich pracy są spektakularne.
Mamy niewielu techników na całym świecie, którzy posiadają ta-

prostu zrobić. A jeśli nie, możesz skorzystać z usług określonych la-

MM: Jak polscy dentyści mogą zacząć korzystać z koncepcji
SKYN?

kie umiejętności. Natomiast SKYN pozwala każdemu technikowi

LY: W Polsce już ta idea działa - to jest moja czwarta wizyta w Pol-

z niej pewnej liczby naturalnych zębów. Możemy wykorzystać tę

widzimy ogromny potencjał wśród młodych polskich dentystów,

i każdemu dentyście na wyszukanie w naturze i wykorzystanie
dokładną morfologię, z najlepszymi proporcjami, z najlepszą tek-

sturą i dostarczyć to bezpośrednio do jamy ustnej pacjenta. Tak

więc, jedyne co musimy zrobić, to wybrać najlepsze kształty, a na-

stępnie ustawić je w odpowiedniej pozycji. To zapewnia zupełnie
nowy poziom estetyki dla pacjenta, dla dentysty.

MM: A jak Smile Design Thinking [Myślenie o Projektowaniu
Uśmiechu] może nam pomóc w koncepcji SKYN?

LY: Smile Design, DSD, koncepcja, której również jestem współ-

autorem wraz z Christianem Coachmanem, to jest koncepcja,
która pozwala nam w sposób ostateczny zaprojektować i zoba-

czyć na ekranie 2D całość projektu. Ale z całą pewnością, ewolucja
tego 2D doprowadza nas dzisiaj do świata 3D. SKYN opiera się na

dwóch liniach. Jedna z nich to bezpośredni SKYN, a druga to po-
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sce i wrócę tu jeszcze za niedługo i to będzie mój piąty raz, bo
rozmawiamy zresztą tutaj na tym kongresie dotyczącym nowości

w stomatologii, który zgromadził ponad tysiąc dentystów. Jestem
więc bardzo zainteresowany Polską, bo ci studenci mają tak wielką
energię. Oni chcą się uczyć, wszyscy są gotowi na erę cyfrową, oni

mają doskonałe komputery, technologia ich nie przeraża. I to w to
musimy zainwestować sporo naszego czasu i wysiłku, by zacząć

- na poziomie studentów, jeszcze nie absolwentów - zacząć ich

zapoznawać z tą nowoczesną technologią. Za pięć lat oni będą
dentystami, będą z niej korzystać w swoich własnych gabinetach.
W Polsce udało nam się znaleźć ten interfejs poprzez Dental News,

przy pomocy EVO, co oznacza przybliżenie SKYN studentom. ICOI
to też już bardzo dobrze znana grupa, ja na przykład miałem wy-

kład na ich kongresie w Singapurze w zeszłym roku. Chciałbym
naprawdę podziękować ICOI za zaproszenie mnie tutaj.
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MM: Słyszałem, że przygotowuje Pan coś specjalnego na to spotkanie w Krakowie.

LY: W Krakowie przedstawimy różne przypadki i pokażemy SKYN
do zastosowania w implantologii. Czyli weźmiemy naturalny ząb

w odpowiedniej pozycji i pokażemy, w jak sposób ten ząb może
poprowadzić nas przy wprowadzaniu implantu. Jestem pewien,

że wszyscy chętnie zobaczą jakie to proste, a także jak bardzo
postępowanie zgodnie z tym protokołem jest dla nich dostępne
i przystępne cenowo - od projektu, od planowania umiejscowienia implantu, ale również pod względem projektu koron i elementów tymczasowych. To będzie fantastyczne. Dlatego jestem bar-

dzo podekscytowany przybyciem do Krakowa, znowu do Polski.

MM: A jaka jest Pana wizja dla stomatologii w nadchodzących
2 czy 5 latach?

LV: Moja wizja jest taka, że dentysta z całą pewnością zastąpi wyci-

ski. W przyszłości nie będzie wycisków ręcznych, tak myślę. Wyci-

dziej przystępne cenowo i zapewniają już rozdzielczość i jakość

potrzebne, by uczynić rzeczywistością sytuację, w której skanuje
się jamę ustną pacjenta i dzięki bardzo podstawowej drukarce 3D
można wydrukować dowolny model, wytwarzając wiele mode-

li o tej samej jakości. Super wysoka jakość, tak wiele materiałów
do wyboru, a drukarki 3D - według mnie - będą stawać się co-

raz bardziej częścią naszego życia codziennego. Czyli wydruki 3D

dla modeli, prowadników, elementów tymczasowych. Patrzymy
też na drukarki 3D z nadzieją, że będziemy mogli za ich pomo-

cą drukować końcowe elementy porcelanowe. Będziemy mogli

drukować porcelanę warstwami, co będzie wspierało komputer

i oprogramowanie. Drukarki to przyszłość.

MM: Bardzo dziękuję za ten wstęp i już nie mogę się doczekać
wykładu w Krakowie.

LV: Ja również dziękuję i do zobaczenia w czerwcu.

ski optyczne, cyfrowe wyciski, skanery doustne stają się coraz bar-

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

23

IDEE W IMPLANTOLOGII

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne w latach 2003-2016

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne zostało założone jako

organizacja non-profit i od tego czasu zrzesza lekarzy zajmujących
się implantologią w Polsce i poza jej granicami.

Głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie

implantologii stomatologicznej. Od początku istnienia, konsekwentnie stawia na rozwój programu edukacyjnego zarówno dla

lekarzy dopiero zaczynających przygodę z implantologią poprzez
CURRICULUM IMPLANTOLOGII 10+2 – jak i dla doświadczonych

klinicystów, pragnących potwierdzić swoje umiejętności dzięki
Egzaminom Fellowship/Diplomate.

Zebranie założycielskie odbyło się 20 maja 2003 r. w I Katedrze
i Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Śląskiej Akademii Me-

dycznej w Zabrzu.

Obecni na Zebraniu Członkowie Założyciele, wybrali spośród siebie Władze Stowarzyszenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

prof.dr hab.n.med. Tadeusz Cieślik – Prezes

prof.dr hab.n.med. Maciej Romanowicz – Zastępca Prezesa
Zarządu

prof.dr hab.n.med. Stefan Baron – Członek Zarządu

prof.dr hab.n.med. Wojciech Pluskiewicz – Członek Zarządu
doc. Piotr Arkuszewski – Zastępca Prezesa Zarządu
dr Mariusz Duda – Skarbnik

lek. stom. Arkadiusz Krężlik – Sekretarz

dr Marcin Kozakiewicz – Członek Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne nawiązało w lipcu 2004
roku ścisłą współpracę naukową i wymianę doświadczeń w za-

Egzamin Curriculum Higienistek i Asystentek Implantologicznych 2016
kresie implantologii stomatologicznej z ICOI, która jest najwięk-

szą, profesjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów.
Spotkania przygotowujące do afiliacji z ICOI rozpoczęły się w maju

2003 roku w Berlinie, podczas spotkania Zarządu PSI z Zarządem
DGZI (Deutsche Geselshaft für Zahnaerztliche Implantologie)
i były kontynuowane do lipca 2004, przy czym dotyczyły one rów-

nież niemieckiej organizacji implantologicznej – DGOI (Deutsche
Geselshaft für Orale Implantologie).

W 2007 roku wraz z powołaniem nowego prezydenta, którym został dr n.med. Mariusz Duda przeniesiono siedzibę PSI z Tomaszo-

wa Mazowieckiego do Katowic.

Po rezygnacji z członkostwa i funkcji wiceprezydenta prof. Piotra
Arkuszewskiego, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków PSI i 9 lutego 2008 w Katowicach, wybrano nowego
zastępcę prezydenta PSI- prof. Tadeusza Cieślika.

dr G. Scortecci, dr K. Judy, dr M. Duda, dr K. Valavanis

24

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

IDEE W IMPLANTOLOGII

Egzamin Curriculum Implantologii 2014
Aktualne Władze Stowarzyszenia, wybrane podczas 9. Kongresu

otrzymali: dr Carl E. Misch, dr Kenneth Judy, dr Morton Perel, prof.

Prezydent PSI - dr n. med. Mariusz Duda

członek PSI oraz prof. zw. dr hab.n.med.Ryszard Koczorowski - wi-

PSI w czerwcu 2016:

1. Wiceprezydent PSI - prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski

2. Wiceprezydent PSI - lek. med., lek. dent. dr hab. Krzysztof Osmola

Ady Palti, prof. zw.dr hab.n.med. Maciej Romanowicz - honorowy
ceprezydent PSI.

lek. dent. Daniel Dłucik (sekretarz)

Głównym celem działalności PSI jest edukacja i certyfikowanie do-

prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk (członek

Od roku 2005 PSI prowadzi roczny cykl szkoleń – Curriculum Im-

lek. dent. Jerzy Zbożeń (skarbnik)
Zarządu)

prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz (członek Zarządu)
lek. dent. Jerzy Szymczak (członek Zarządu)

lek. dent. Bożena Kalmuk (członek Zarządu)

dr n. med. Andrzej Szwarczyński (członek Zarządu)
lek. dent. Grzegorz Ziętek ( członek Zarządu)

Od kilku lat za wybitny wkład w rozwój implantologii oraz w dzia-

łalność Stowarzyszenia, PSI wręcza Statuetki, które do tej pory

świadczonych implantologów.

plantologii - program dydaktyczny dla kształcenia podyplomowego z dziedziny implantologii stomatologicznej – w oparciu o
ośrodki uniwersyteckie oraz prywatne, programowo zgodny ze
szkoleniami organizowanymi przez ICOI oraz DGOI.

Kształcenie podyplomowe ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie, który umożliwi samodzielne
realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne według stan-

dardów obowiązujących we współczesnej implantologii stoma-

Egzamin Curriculum Implantologii 2015
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Egzamin Diplomate 2015

Egzamin Fellowship 2015

tologicznej w zakresie teoretycznym, klinicznym i laboratoryjnym.

do: wydawanej przez PSI „Implantologii Stomatologicznej”, „Im-

prezentacji teoretycznych oraz zajęć praktycznych.

„Stomatologii Współczesnej”.

Szkolenie obejmuje 136 h wykładów i ćwiczeń, które mają formę

Obecnie cykl został dodatkowo rozszerzony o dwa weekendy
szkoleniowe z udziałem wykładowców reprezentujących ICOI

i certyfikat Curriculum zyskał rangę międzynarodową, a uczestni-

cy otrzymują również 136 punktów Continuing Education Units
(CEU) nadanych przez DGOI.

Absolwenci szkolenia otrzymują licencję Praktyka Implantologicz-

na oraz certyfikaty nadawane przez PSI, Uniwersytet Nowojorski/
ICOI oraz DGOI, które respektowane są w USA, UE i wielu innych
krajach.

Co dwa lata podczas Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI/

DGOI członkowie PSI mogą przystąpić do Egzaminu Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship i Diploma-

te ICOI. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, w skład

której wchodzą przedstawiciele z Niemiec, USA oraz Polski. Po-

zytywne zdanie egzaminu uprawnia do używania tytułu lekarz

implantolog PSI, Fellowship ICOI oraz ekspert ds implantologii
stomatologicznej/Diplomate ICOI.

Wysokim poziom merytoryczny, doskonali wykładowcy, zintegrowane tematycznie moduły o różnym stopniu zaawansowania oraz

indywidualne zaliczenia odnotowywane w indeksach, to szkole-

plant Dentistry” – która jest oficjalnym czasopismem ICOI, oraz
Czasopismo „Implantologia Stomatologiczna” wydawane od
roku 2010 pod redakcją dra n.med Mariusza Dudy przez Pol-

skie Stowarzyszenie Implantologiczne, jest częścią uniwersalnej

platformy wymiany myśli i doświadczeń z zakresu implantologii

stomatologicznej oraz uzupełnieniem oferty edukacyjnej PSI. Publikacja łączy wysokie standardy merytoryczne z atrakcyjną formą

graficzną. Dystrybucja obejmuje członków PSI w ramach składki
członkowskiej oraz prenumeraty indywidualne dla lekarzy niebę-

dących członkami stowarzyszenia. Większość nakładu rozdawana

jest bezpłatnie podczas ważnych wydarzeń implantologicznych

i targowych, a także jest konsekwentnie prezentowana za granicą na kongresach DGOI oraz ICOI, celem promowania osiągnięć

polskich lekarzy implantologów. W każdym wydaniu artykuły

są publikowane w języku polskim i angielskim, tak, aby prace
polskich lekarzy mogły zaistnieć również w formie przedruków
w innych czasopismach zagranicznych, dzięki umieszczeniu ich

w zbiorach wydawnictwa Teamwork Media. Celem „Implantologii
Stomatologicznej” jest integracja środowiska lekarzy implantologów i stomatologów w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu
wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Czasopismo znajduje

nia w cyklu Expert Program PSI. Organizowane przez współpracujące z PSI podmioty dydaktyczne, niezależne od siebie, modułowe

szkolenia praktyczne w najlepszych ośrodkach szkoleniowych na

świecie już od trzech lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Po

3 latach i 5 zaliczonych kursach, lekarze dodatkowo otrzymują certyfikat Expert PSI.

Do tej pory odbyło się kilka edycji szkolenia: na Uniwersytecie

Nowojorskim w USA, Barcelonie, w Zimmer Institute w Szwajcarii,
w Bremie oraz ponownie w Nowym Jorku.

Program edukacyjny PSI nie ogranicza się tylko do lekarzy, ale
zapewnia podnoszenie kwalifikacji również dla zespołów implan-

tologicznych. W 2013 roku przygotowano szkolenie Curriculum
Asystentki i Higienistki Implantologicznej. Program wzorowany
jest na międzynarodowych standardach AIDA (The Association of
Dental Implant Auxiliaries) i umożliwia zdobycie specjalistycznej

Prof. J. Wysokińska- Miszczuk i prof. R. Koczorowski - Kongres
FDI Poznań 2016

wiedzy i umiejętności, koniecznych do dalszego rozwoju zawo-

się na liście czasopism punktowanych z liczbą 6 pkt MNiSzW.

nauczenie pacjenta współpracy pod kątem utrzymania wzorowej

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne ściśle współpracuje

kontroli w gabinecie implantologicznym.

W grudniu 2013r. podpisano porozumienie pomiędzy Polskim

dowego. Gwarantuje też długofalowe efekty lecznicze poprzez
higieny jamy ustnej, zapewniając równocześnie stałą możliwość
W ramach rocznej składki członkowie mają zapewniony dostęp
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międzynarodową platformą zrzeszającą tylko i wyłącznie wysokiej
klasy specjalistów w zakresie implantologii stomatologicznej.

Przynależność do LIC jest jednoznaczna z uznaniem najwyższych
kompetencji i gwarancji profesjonalizmu na światowym pozio-

mie, dostępnym tylko dla elitarnych 2% implantologów na całym
świecie.

Od stycznia 2014r. PSI zostało jednym z członków POSEIDO, mię-

dzynarodowej naukowej sieci zorganizowanej jako forum umożliwiające prowadzenie badań naukowych oraz kompleksową edukację implantologiczną.

Natomiast podczas XXXII Światowego Kongresu ICOI w Berlinie,
w dniu 17 października 2015 r. odbyło się spotkanie grupy inicja-

tywnej ICOI EUROPE, tworzącego się wśród ogólnoświatowych
Prof. R. Koczorowski, prod. Ady Palti, dr M. Duda - 8. Kongres
PSI, Kraków 2013

struktur ICOI.

Spotkaniu przewodniczyli prof. Ady Palti, dr Kenneth Judy, dr Mor-

Prof. Ryszard Koczorowski i prof. M. Romanowicz po otrzymaniu statuetek PSI - 9 Kongres PSI, Poznań 2015

PSI w Berlinie, XXXII Kongres ICOI, Berlin 2015

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

27

IDEE W IMPLANTOLOGII

Otrzymanie tytułu honorowego członka DGOI przez prezydenta PSI - dra Mariusza Dudę
ton Perel i Betty Lukacs.

W spotkaniu udział wzięło ponad 20 przedstawicieli z różnych
krajów europejskich, którzy reprezentowali poszczególne kraje
członkowskie.

Z Polski zaproszono prof. Ryszarda Koczorowskiego i dra Mariusza
Dudę.

PSI w DGOI, Karlsruhe 2004 - dr E. Krężlik, dr A. Krężlik, prof. A. Palti, dr M. Duda, dr P. Ehrl, mgr inż. M. Pieńkowski, dr A. Kurrek
KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W PSI
•
•
•
•
•
•

afiliacja w międzynarodowych organizacjach ICOI i DGOI,

program ubezpieczeniowy przygotowany specjalnie dla lekarzy implantologów,

pomoc prawna w razie problemów zawodowych,

wzór zgody na przeprowadzenie zabiegu implantologicznego w języku polskim, angielskim i niemieckim,

•
•

możliwość wykupienia dostępu do aktywnego korzystania z

platformy dentalxp w pakiecie premium na preferencyjnych
warunkach,

możliwość uczestniczenia w Curriculum Implantologii,
możliwość

przystąpienia

Fellowship/Diplomate.

do

egzaminu

umiejętności

3 certyfikaty członkowskie: PSI, DGOI i ICOI,
prenumerata czasopism:

•

"Stomatologia Współczesna"- 6 numerów w roku,

•

„Implant Dentistry” ICOI - 6 numerów w roku,

•
•

•

"Implantologia Stomatologiczna" - 2 numery w roku,

preferencyjne warunki udziału w kongresach i szkoleniach
organizowanych przez PSI i współpracujące z nami firmy
i ośrodki edukacyjne,

28
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PSI w Nowym Jorku - Expert Program 2016 - dr M. Marcinowski, dr M. Duda, dr P. Borowski, dr J. Szymczak, dr A. Suchanek,
dr A. Skwarczyński

PSI ON - LINE

www.psi-icoi.pl

Bieżące sprawy Stowarzyszenia, informacje o kursach, szkoleniach

www/facebook.pl/Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

nie www.psi-icoi.pl. Można tam również pobrać wszystkie formu-

www.implantologiastomatologiczna.pl

www.kongrespsi.pl.

dostępne w pełnych wersjach na stronie internetowej czasopi-

oraz newsy i kalendarium wydarzeń są zawsze dostępne na stro-

larze, deklaracje i aplikacje.

Pełny program kongresu, formularze rejestracyjne, relacje z po-

bieżące informacje i relacje z działalności Stowarzyszenia

Regulamin publikacji, bezpłatne artykuły z poprzednich wydań są
sma.

przednich imprez

PSI w Nowym Jorku - Expert Program 2010
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EGZAMIN CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2016

tologii PSI/ICOI/DGOI 2015/2016 oraz tablic potwierdzających
nadanie Licencji Praktyki Implantologicznej PSI odbyła się tuż po
ogłoszeniu wyników i wypiciu symbolicznej lampki szampana.

Wszystkim zdobywcom dyplomów oraz Licencji Praktyka Implantologiczna PSI raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

2 grudnia 2016 r. w krakowskim hotelu Best Western Premier od-

była się kolejna edycja egzaminu teoretycznego Curriculum Im-

plantologii PSI.

W tegorocznej edycji Curriculum wzięło udział 35 lekarzy, z czego
do egzaminu przystąpiło 32 i wszyscy zdali pomyślnie.

Już od kilku lat wyróżnieni zostają też lekarze, którzy najlepiej zdali egzamin praktyczny i w tym roku byli to: dr Andrzej Wielebski,
dr Michał Szewczyk, dr n.med. Paweł Studnicki, dr Michał Heigelmann.

W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: prof. dr hab. Ryszard Ko-

czorowski, prof. dr hab. Maciej Romanowicz, dr hab. Krzysztof

Osmola, dr n.med. Mariusz Duda, dr n. med. Andrzej Szwarczyński, dr n.med. Dariusz Pituch, dr Bożena Kalmuk, dr Elżbieta Krężlik,
dr Arkadiusz Krężlik, dr Grzegorz Ziętek, dr Jerzy Szymczak

Uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatów Curriculum Implan-
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ABSOLWENCI CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2015/2016
GRUPA 1
dr Michał Baćmaga

dr Marta Bednarska

dr Katarzyna Buss-Maleszka

dr Magdalena Duliban-Grochla
dr Tomasz Gnarowski
dr Robert Goraj
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dr Tomasz Gretkierewicz
dr Krzysztof Grzelak

dr Marcin Kowalczyk

dr Ryszard Piotrowski

dr Marek Połowianiuk
dr Rafał Przybylski
dr Samir Rahma

dr n. med. Paweł Studnicki
dr Kamil Szymański
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GRUPA 2
dr Karol Badeja

dr n. med. Wojciech Grzebieluch
dr Michał Heigelmann
dr Jakub Janicki

dr Jakub Klimczyk
dr Wojciech Kot

dr Witold Kozłowski
dr Maciej Krzesiński

32

dr Przemysław Mucha
dr Marek Pakaszewski
dr Michał Romaniec
dr Bartosz Rutecki

dr Wojciech Sawko
dr Piotr Szczęsny

dr Michał Szewczyk

dr Andrzej Wielebski
dr Michał Wierzbicki
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Nowojorski Expert Program

Nowojorski Expert Program sprawił, że grupa polskich implanto-

wstanie tyle samo. Duże okienko ułatwia zobaczenie histologii

w Warszawie, by wsiąść do samolotu Dreamliner i udać się za oce-

dualnej należy poczekać 10 miesięcy, aby implantować. Aktualne

logów 1 listopada stawiła się na lotnisku im. Fryderyka Chopina
an, po najnowsze standardy leczenia implantoprotetycznego.

Big Apple powitał nas przyjemną, kilkunastostostopniową temperaturą.

Time Square, 5 Aleja oraz widok Empire State Building potwierdzał

fakt, że jesteśmy w miejscu, gdzie dzieją się najważniejsze sprawy

dla świata, także tego stomatologicznego. Nowy Jork od kilku dni
wiedział, że następcą prezydenta Obamy będzie Donald Trump.

W poniedziałkowy poranek stawiliśmy się na sali wykładowej New
York Uniwersity, mieszczącej się w budynku Hall of Dental Science
na rogu pierwszej i dwudziestejczwartej na Manhattanie.

Naszym opiekunem był dyrektor Linhart Education dr Kendall Be-

i statystycznie powoduje mniej powikłań. Przy 3mm kości rezybadania pokazują, że już 6 milimetrowy implant daje dobrą prze-

żywalność. Przy grubej ścianie bocznej zatoki zacznij preparację
okienka prostnicą i potem zawsze używaj piezosurgery. Robiąc

okienko, zlikwiduj kość wewnątrz okienka, zamiast zbierać kość

dookoła, bo to może uszkodzić błonę. Przy krwawieniach z tętnicy
zatoki, użyj bone wax i zrób większe okienko z użyciem piezosur-

gery. Zaleca się użycie techniki dask oraz diamentowego wiertła.

Kiedy jest podzielona zatoka nie powinniśmy robić 2 okienek. Należy zrobić okienko na środku przegrody oraz podnosić błonę po
dwóch stronach zatoki.

acham. Pierwszy dzień wykładów poświęcony był zagadnieniom
związanym z augmentacją w obrębie zatok szczękowych. Dr Ste-

phen Wallace, światowej sławy autorytet z dziedziny implantologii, omówił aktualny stan wiedzy z zakresu sinus liftów.
Dowiedzieliśmy o tym że:

Nie ma powodu, by używać kości autogennej. Lepsze wyniki uzy-

skuje się przy kości ksenogennej. Należy stosować grube granula-

ty. Złoty standard wg dr Walleca to Biooss plus czynniki wzrostu

i błona kolagenowa. Wg badań kość cały czas się przebudowywuje i po kilku latach mamy więcej żywej kości. Nawet przy istnie-

niu tylko 4% kości żywej, implanty przeżywają. Badania pokazują,
że duże okienka zmniejszają ukrwienie i mniej kości powstanie
w określonym okresie czasu, ale gdy dłużej poczekamy, to po-
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utraty kości, a co za tym idzie - utraty implantów. W przypadku

dużych rekonstrukcji jednoczęściowych, utrata jednego implantu
sprawi, że praca dalej będzie mogła funkcjonować i klinicznie na-

dal odniesiemy sukces. W przypadku pacjentów, u których stwier-

dziliśmy choroby przyzębia oraz wykonamy rekonstrukcje oparte
na implantach, powinniśmy kierować tego pacjenta na zabiegi
higienizacyjne minimum co trzy miesiące. U pacjentów, gdzie nie

stwierdziliśmy jakichkolwiek wcześniejszych problemów to miesięcy 6 stanowi dobry okres pomiędzy wizytami kontrolnymi.

W przypadku terapii związanych z rekonstrukcją zgryzu, każdy pacjent powinien mieć indywidualny plan wizyt kontrolnych.

Dr Evian podkreślił rolę higienistki, która powinna przede wszyst-

kim nauczyć pacjenta tego, jak dbać o higienę oraz dostosować
Po takiej dawce informacji przyszedł czas na odrobinę kultury.
Udaliśmy się do słynnego klubu Birdland, by przy lampce wina
oddać się czarowi nowojorskiego klimatu jazzowego.

Następnego dnia o poranku stawiliśmy się na NYU, a dr Kendall
Beacham oprowadził nas po klinikach uniwersyteckich.

Dr Cyril Evian przybliżył nam tematykę implantacji natychmiastowej. Oto zasady jakimi musimy kierować się przy tego typu zabie-

gach. Jeżeli planujemy implantację w przednim odcinku, należy

wybrać implanty o mniejszej średnicy i umieścić je dopodniebiennie. Wykonać augmentację szczeliny pomiędzy blaszką po-

liczkową oraz implantem. Dr Evian sugeruje użycie w przednim

odcinków implantów od 3.5 do 3.8 mm średnicy. Jeżeli mówimy

o okolicy siekacza bocznego, to możemy użyć implant o średnicy 3.4mm. W przypadku kła możemy użyć średnicy 4.5, a jeżeli
mówimy o siekaczu centralnym to wybieramy implanty od 3.5

do 3.8mm. Jeżeli mówimy o długości implantów, to satysfakcjo-

nującą długością powinno być 8 mm. Jak najbardziej możemy
planować mosty także w obszarach, gdzie dokonywaliśmy aug-

mentacji. W przypadku dużych rekonstrukcji zaleca się łączenie
implantów, gdyż z wiekiem istnieje pewne niebezpieczeństwo

plan wizyt higienizacyjnych do rozwiązań protetycznych, jakie
zostały zastosowane wraz ze zwróceniem uwagi na zdolności
manualne pacjenta .

Wykładowca podkreślił, że dożywotnia gwarancja na implanty

powinna być realizowana przez firmy dostarczające implanty
w przypadku ich utraty. Trwałość zastosowanych rozwiązań, zależy od samego pacjenta oraz jego współpracy z lekarzem pro-

wadzącym. W biologii nic nie jest wieczne i wszystko podlega
naturalnym przemianom. Musimy ten fakt monitorować, aby cały

czas osiągać sukces terapeutyczny. Nie możemy także zapominać

o chorobach systemowych, na które cierpi pacjent oraz używki
i leki które zażywa. Wszystko to determinuje trwałość leczenia.

Kolejnym prelegentem był Prezydent Polskiego Stowarzyszenia

Implantologicznego dr Mariusz Duda, który przedstawił najnow-

sze metody cyfrowe, które pozwalają zaplanować i przeprowadzić
leczenie. Poznaliśmy możliwości wykorzystania szablonów im-

plantologicznych, tak by natychmiastowa implantacja była precyzyjna i mogła być połączona z jednoczasowym odtworzeniem
estetyki, będącej kopią naturalnego zęba pacjenta.

Skanery oraz drukarki 3D mimo, że cały czas podlegają unowocze-

śnieniu, są już dziś pomocne w uzyskaniu efektów, dotąd niedostępnych z użyciem tradycyjnych metod.

Kolejny dzień wykładowy należał do prof. Georgiosa Romanosa,
który skupił się zabiegach augmentacji kości.

Omówił zasady jakimi powinniśmy się kierować w naszych proce-

durach. Najważniejsze jest poszanowanie zasad biologii gojenia
oraz unieruchomienie biomateriału, w celu uniemożliwiania roz-

winięcia się zakażenia oraz zapewnienie dobrego unaczynienia
miejsca poddanego zabiegowi. Bardzo ważnym aspektem wykładu było omówienie badań, jakie na małpach w Malezji przepro-

wadził dr Romanos. Bone training jest istotnym aspektem gojenia
kości. Obserwuje się wzrost gęstości kości poddanej natychmia-
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z danego kraju. Co roku ok 500 uczestników odwiedza Nowojorski

Uniwersytet, by zgłębiać najnowszą wiedzę głównie z zakresu im-

plantologii, periodontologii, stomatologii estetycznej i ortodoncji.
Dr Beacham wspominał także swój College, w którym spotkał wy-

kładowców, którzy wyróżniali się na tle innych. W ten sam sposób

znajduje wykładowców dla swoich cyklów szkoleniowych. Aktualnie z NYU współpracuje ok 75 autorytetów z 20 krajów, reprezentujących różne dziedziny stomatologii. Istnieje możliwość wzię-

cia udziału zarówno w jednodniowych kursach, jak również w 5
dniowych. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz ICOI jest

partnerem Uniwersytetu w Nowym Jorku i dzięki temu Uczestnicy
Curriculum Implantologii otrzymują międzynarodowe certyfikaty
z NYU College of Dental Medicine.

stowemu obciążeniu. Z własnych obserwacji wynika, że w przy-

padku zastosowania ksenograftu, allograftu czy materiałów alloplastycznych, zmieszanie ich z kością własną pacjenta, daje lepsze

parametry kości oraz właściwą mineralizację augmentowanego
obszaru. Obciążenie natychmiastowe w sytuacji, kiedy zblokuje-

my łączniki jest kluczowych aspektem, do którego powinniśmy
zawsze zmierzać. Dr Romanos opowiedział również o zabiegach
augmentacyjnych z użyciem kości pobranej z okolicy bródki. Tutaj znajomość anatomii oraz analiza tomografii danego pacjenta

może nas uchronić przed kłopotami pozabiegowymi. Unerwienie
okolicy zębów dolnych przednich, często pochodzi z odgałęzień

nerwu bródkowego. Ich pozostałość może dawać nieprzyjemne
doznania pacjentom poddanym implantacji w przednim regionie
żuchwy.

Kolejny intensywny dzień zbliżał się ku końcowi. Polscy uczest-

nicy Expert Programu, pragnęli jeszcze skorzystać z nowojorskiej
późnej jesieni, która pozwalała w marynarkach przechadzać się

po okolicach Time Squre. Broadway kusił premierami musicali. My

pozostaliśmy w kręgu klasyki i wybraliśmy się na obsypany wielo-

ma nagrodami musical Cats.

Scenografia oraz gra aktorska zrobiła wrażenie na nas wszystkich,
niezależnie od sympatii muzycznych.

Pod koniec naszej wizyty miałem okazję porozmawiać z dr Ken-

dallem Beachamem, dyrektorem Linhard Education. Dr Beacham

opowiedział o początkach szkoły stomatologicznej, które sięgają
1865 roku. NUY zawsze stawiała na globalną edukację. Co roku

przygotowywane są liczne kursy, w których uczestniczą dentyści

z całego świata, bo NYU współpracuje z 28 krajami. Wykładow-

Podsumowaniem naszego pobytu w Nowym Jorku było 27 Annual NYU/ICOI Implant Symposium.

Słowo wstępne wygłosił jeden z współtwórców i ikona ICOI

dr Kenneth W.M. Judy.

Jak zwykle doskonały wykład na temat maksymalizacji efektu estetycznego wygłosił słynny nowojorski protetyk dr Stephen Chu.

Dr Ady Palti przedstawił złote standardy, o których musimy pamiętać wykonując pełne rekonstrukcje protetyczne oparte o im-

planty. Dr Joseph Kan mówił o brodawkach między implantami

w strefie estetycznej.

Dr Guido Sarnachiaro przedstawił zagadnienie natychmiastowej
implantacji w przypadku defektów kostnych. Dr Homa Zadeh za-

jął się tematem porównania implantacji natychmiastowej i odro-

czonej w aspekcie biologii gojenia oraz skomplikowania zabiegu.

Dr Fabio Scutella skupił się na wpływie morfologii łącznika na stan
tkanek miękkich. Na zakończenie kongresu dr Richard Kraut wpro-

wadził wszystkich w tajniki zastosowania białek morfogenetycznych w terapii implantologicznej.

Zbliżał się sobotni wieczór. Zmęczeni, lecz spełnieni polscy
uczestnicy Expert Programu powoli zaczęli pakować walizki, by
w niedzielę wrócić do Polski.

Niedzielny finał naszego pobytu w Nowym Jorku zbiegł się z nie-

dzielną metą tysięcy maratończyków, którzy postanowili wziąć
udział w słynnym corocznym nowojorskim maratonie. Ten implantologiczny maraton dał nam nieoceniony zastrzyk nowych

wiadomości, gotowych do wykorzystania w naszych praktykach
implantologicznych.

dr n. med Maciej Marcinowski

cy związani z Linhart Education odwiedzają zaprzyjaźnione kraje

i prowadzą zaawansowane programu szkoleniowe, będące za-

wsze odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie specjalistów
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KONGRES DGAO W KOLONII
dr n.med. Maciej Marcinowski
biegiem leczenia. W systemie Clear Aligner lekarz bierze udział

w planowaniu leczenia, ale także co miesiąc kontroluje jego efek-

ty. Pacjent podczas comiesięcznych wizyt ma pobierane wyciski
i po kilku dniach otrzymuje komplet 3 nakładek. W innych systemach pacjent otrzymuje nakładki na kilka miesięcy lub nawet
na cały czas leczenia. W tym drugim przypadku większa odpo-

wiedzialność ciąży na laboratorium, bo to ono planuje wirtualnie

leczenie na najbliższe kilka miesięcy, przewidując, jak zęby mogą

i powinny się przemieszczać. Plan leczenia zakłada zawsze pewne
biologiczne i funkcjonalne cele leczenia. Naszym zadaniem jest

je osiągać, a wtedy możemy dokonywać jakiś niewielkich korekt,

które będą wynikały z indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasem
W dniach 18-19 listopada w Kolonii odbywał się kongres DGAO

leczenie musi trwać dłużej, nawet po osiągnięciu zadowolenia

miałem przyjemność być zaproszony jako przedstawiciel redakcji

osiągnięte. Relacja centralna jest bardzo istotna w trakcie diagno-

Ortodoncja nakładkowa - alignery, to dynamicznie rozwijająca się

suwają, kontakty międzyzębowe często nie pozwalają nam na

stych płytek. Podobne do znanych wszystkim retainerów, apa-

czyli dostosowanie punktów kontaktowych między łukiem dol-

czyli Niemieckiego Stowarzyszenia Ortodoncji Nakładkowej, gdzie

przez pacjenta, gdyż cele lecznicze i zgryzowe nie zostały jeszcze

„Implantologii Stomatologicznej”.

zy oraz na końcu leczenia. W trakcie leczenia, kiedy zęby się prze-

gałąź ortodoncji, która oparta jest o wykorzystanie przezroczy-

uzyskanie centralnej relacji. Ważnym aspektem jest ekwilibracja,

raty potrafią przestawiać zęby z niebywałą precyzją zaledwie w

nym i górnym, która powinna być wykonana na końcu leczenia.

leczenia często towarzyszy leczeniu z użyciem implantów. Nasi

chwowego, powinniśmy przeprowadzić wnikliwą analizę sta-

ją przywrócenia funkcji oraz estetyki w możliwie krótkim czasie.

bruksizmu, alignery mogą potęgować zaciskanie, dlatego ich

wać klasycznych zamków ortodontycznych przyklejonych do ich

lub przeciążeniach w stawach skroniowo-żuchwowych, alignery

Możemy je zastosować u pacjentów, którzy wymagają poprawy

zwiększenie wymiaru pionowego oraz zlikwidowanie nieprawi-

kilka miesięcy. Przygotowywanie interdyscyplinarnych planów

W przypadku pacjentów z dysfunkcjami stawu skroniowo-żu-

implantoprotetyczni pacjenci to zwykle dorośli, którzy wymaga-

wów, mięśni i przeprowadzić dokładny wywiad. W przypadku

Dodatkowo dojrzali pacjenci często nie są w stanie zaakcepto-

stosowanie jest ograniczone. Przy przeciążeniach mięśniowych

zębów. Tutaj doskonałym rozwiązaniem wydają się być alignery.

sprawdzą się doskonale. Efekt uboczny stosowania alignerów to

estetyki przed leczeniem implantologicznym lub konieczne jest

dłowych kontaktów międzyzębowych i w ten sposób likwiduje-

pozycjonowanie dla wszczepu. U części osób z brakami zębowy-

aqualizery lub miękkie szyny.

w postaci pierścieni na zębach byłoby także niemożliwe. W przy-

sukces w leczeniu alignerami. Najważniejsza sprawa to ciągłe kon-

O zaletach leczenia z użyciem systemu Clear Aligner, będącego

tora Echarriego nie jest zalecane, by pacjent otrzymał wszystkie

z dr Pablo Echarrim z Hiszpanii, który może pochwalić się ogrom-

możliwe. Oczywiście należy dążyć do redukcji czasu, jaki pacjent

przesunięcie zęba lub zębów, aby uzyskać możliwie najlepsze

my problemy natury przeciążeniowej. Nakładki działają wtedy jak

mi, zastosowanie aparatów stałych wymagających zakotwiczenia

Są pewne reguły, którymi powinniśmy się kierować, by osiągać

padku termoformowalnych płytek ten problem zostaje rozwiązany.

trolowanie efektów leczenia podczas wizyt kontrolnych. Wg dok-

jednym z dostępnych na rynku, miałem okazję porozmawiać

nakładki na cały proces leczenia, mimo że technologicznie jest to

ną liczbą pacjentów leczonych płytkami. Wg dra Echarri pacjen-

spędza na fotelu, ale nie poprzez całkowite wyeliminowanie wi-

w strukturę zęba oraz będą niewidoczne. Dzięki alignerom

w leczeniu nakładkami. Powinniśmy trzymać się zasady, by strip-

ci oczekują rozwiązań, które nie będą wiązały się w ingerencją

zyt. Stripping jest standardową procedurą, którą wykorzystujemy

i najnowszym technologiom, możemy zaoferować pacjentom
leczenie szybsze i bardziej efektywne. Stosowanie alignerów

powinno się ograniczyć do maksymalnie jednorocznego planu

leczenia, chyba, że motywacja pacjenta jest wyjątkowo wysoka.
Jeżeli analiza pokazuje, że potrzebny jest dłuższy czas na poprawę
zgryzu, wtedy należy rozważyć tradycyjne metody. Inna kwestia
to konieczność zastosowania ataczmentów, czyli elementów ja-

kie musimy przykleić do zębów, aby ich przesuwanie było efek-

tywne. Największą zaletą systemów nakładkowych jest estetyka,
mała inwazyjność, minimalizacja ryzyka resorpcji korzeni i kości
oraz mniejsze ryzyko próchnicy, zapalenia dziąseł i odwapnienia.

W różnych systemach, różnie wygląda kontrola lekarza nad prze-
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ping wynosił w granicy 0,3-0,5 mm mezjalnie i tyle samo dystal-

nie. Powinno to stanowić do 50% grubości szkliwa i wtedy jest to
bezpieczne. Ta metoda jest także wskazana w przypadku, kiedy
analiza Boltona wskazuje na nieprawidłowe relacje szerokości zę-

bów do szerokości wyrostka zębodołowego. W przypadku braku
nieprawidłowości w analizie Boltona, należy wykonać stripping
w obydwu łukach. W przeciwnym wypadku możemy stworzyć

nieprawidłowość, która nie pozwoli nam uzyskać satysfakcjonującego efektu leczenia.

torem 2 książek na temat leczenia alignerami oraz średnio co 2

miesiące publikuje artykuły na temat leczenia nakładkami. Istnieje
potrzeba powstawania krajowych stowarzyszeń, które integrowałyby lekarzy stosujących różne metody ortodoncji nakładkowej.

Mamy już stowarzyszenie niemieckie, hiszpańskie, włoskie i francuskie, a także europejskie. Powstające właśnie Polskie Stowarzyszenie Ortodoncji Nakładkowej (PTON), zainicjowane przez auto-

ra tego artykułu, może się stać platformą wymiany doświadczeń
przez lekarzy pracujących w Polsce z alignerami.

Dwa intensywne dni mijały nieubłaganie. Konferencji towarzyszyła, także wystawa systemów nakładkowych. Wszystkie znane

firmy takie jak: Clear Aligner, Invisalign, Ortocaps, K Line, Clear
Correct czy eCligner były tutaj obecne. Także firmy produkujące
systemy wspomagające leczenie prezentowały swoje produkty.
Można było porozmawiać z przedstawicielami Orthoaccel, czy też

firmami specjalizującymi się we wspomaganiu lekarzy na etapie
procesu planowania leczenia.

Drugiego dnia konferencji udało mi się porozmawiać z przed-

stawicielem firmy Align Technology, która jest dystrybutorem

w Polsce systemu Invisalign, będącej istotnym graczem na rynku
systemów alignerowych. Jego historia zaczęło się bardzo dawno

Leczeniu zgryzu otwartego jest także możliwe z użyciem aligne-

rów, jednakże w tych przypadkach często musimy wykorzystywać
ataczmenty oraz wyciągi elastyczne. Kiedy leczenie dobiegnie

końca należy pamiętać o zastosowaniu retencji. Dr Echarri jest
zwolennikiem podwójnej retencji, czyli zastosowania klasycznego metalowego drutu od językowej strony zębów oraz retainera
wytłoczonego z termoplastycznej płytki. To jak podwójne klucze
do samochodu czy domu. Dają one podwójne bezpieczeństwo

stabilizacji efektów leczenia. Czasem sam stały metalowy retainer
nie wystarcza, zwłaszcza jeśli korygowaliśmy wadę, której zęby
były wychylone dowargowo lub mocno zrotowane. Leczenie
z użyciem alignerów powinno być prowadzone przez doświad-

czonych lekarzy. Proste sytuacje, czyli leczenie od 3 do 3, każdy
dentysta jest w stanie przeprowadzić. Dwuszczękowe korekty
wymagają wnikliwej analizy i doskonałego zaplanowania. Tutaj
wiedza specjalisty ortodonty, z którym będziemy współpracować
może okazać się bardzo pomocna.

Alignery nie są jakąś czarodziejską różdżką, tylko metodą lecze-

nia, z którą każdy może nauczyć się pracować, tak jak z użyciem
innych narzędzi lub metod. Diagnostyka w kierunku możliwości

zastosowania alignerów powinna być częścią kształcenia podczas
studiów stomatologicznych, a szkolenie z zakresu stosowania
nakładek należy przeprowadzać wśród lekarzy dentystów posia-

dających już pewne doświadczenie stomatologiczne. W Polsce

dr Echarri przez ostatnie lata prowadził wiele kursów podyplomowych z zakresu zastosowania nakładek Clear Aligner i docenia

profesjonalizm polskich dentystów. W 2017 roku rusza program
studiów na poziomie Master, podczas którego uzyskuje się 90
punktów ECTS. 12 lekarzy dentystów przez 2 lata będzie uczest-

niczyło w tym programie szkoleniowym. Zajęcia będą odbywały
się w Polsce oraz w Hiszpanii. Program powstaje przy współpra-

cy Athenea Dental Institute, Uniwersytetu San Jorge oraz Kliniki

Stomatologicznej w Rzeszowie. Kongresy takie jak ten w Kolonii,

zdaniem dr Echarriego są doskonałym miejscem, gdzie lekarze
z doświadczeniem mogą poznać nowe kierunki rozwoju leczenia
alignerami, a osoby zainteresowane wejściem w systemy aligne-

rowe, znajdą tutaj wiele wskazówek i informacji. Dr Echarri jest au-

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

temu w USA. Od dwóch lat ta metoda dostępna jest w Polsce.

Możemy podzielić ten system na cztery grupy. Pierwsza o nazwie

“7” dotyczy możliwości leczenia małych wad od 3 do 3. Pacjent
otrzymuje siedem nakładek na łuk dolny i siedem nakładek na łuk
górny. W ten sposób możemy dokonać przemieszczenia zębów

do 2,5 mm. Dedykowany jest ten system pacjentom po leczeniu
ortodontycznym w sytuacji, kiedy chcemy dokonać jeszcze do-

datkowych, precyzyjnych korekt. Ten system sprawdza się także
przy zamykaniu szparowatości oraz przy korekcie niewielkich stłoczeniach. Pacjent powinien nosić płytki ok 22 godziny, czyli zdejmować do jedzenia i picia i zmieniać nakładki co 14 dni. Druga

opcja leczenia występuje pod nazwą “Light”. Pacjent otrzymuje

czternaście nakładek na górny i dolny łuk. Ta metoda pozwala na
korektę większych wad. Nadal jednak możliwa jest korekta wad
przednio-tylnych u pacjentów będących w I klasie Angle’a. Do
dużych korekt dwuszczękowych u pacjentów z II klasy Angle’a
wykorzystujemy opcję “Full” i 60%-70% wad możemy leczyć tą

metodą. Aby rozpocząć pracę tym systemem, lekarz musi odbyć
kurs ceryfikacyjny, który odbywa się w Polsce 3-4 razy do roku.
Kurs ceryfikacyjny składa się z trzech części. Pierwsza część kur-

su jest wprowadzeniem do systemu. Lekarz pozna zasady pra-

cy Invisalign oraz wskazania i ograniczenia do jego stosowania,

otrzymuje także konto, służące do przesyłania danych pacjentów
oraz tworzenia planów leczenia. ClinCheck to program, w których powstaje na podstawie wycisków lub skanów, wysłanych

do firmy, symulacja stanu wyjściowego. Następnie tworzony jest

plan leczenia pokazujący efekt końcowy. Dostajemy informację
o ilości nakładek, jakie będą potrzebne oraz o wartościach strip-

pingu czy potrzebnych ataczmentach. Ważne są tego typu dane

w przypadku planowania miejsca na implant, a później na przy-

szłą odbudowę protetyczną. Plan leczenia tworzy lekarz. Specja-

liści z firmy Invisalign udzielają wsparcia na etapie przeniesienia
danych przy tworzeniu wirtualnych modeli. Po zaakceptowaniu
planu leczenia w systemie, po około 14 dniach otrzymujemy gotowy komplet szyn- alignerów.

Globalnie na dzień dzisiejszy metodą Invisalign zostało przeleczonych około 4 miliony pacjentów. Pacjenci są zadowoleni, że

nie muszą już nosić klasycznych zamków, szyny są higieniczne
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i przezroczyste. W Polsce ok. 100 lekarzy pracuje tym systemem,

gaż informacji jakie udało mi się zebrać, by przedstawić czytelni-

a każdy lekarz może przejść szkolenie z sytemu Invisalig. Lecze-

kom „Implantologii Stomatologicznej”, wart był poświeceń. Mam

współpracy z ortodontami. Ważnym elementem systemu, który

mogą wesprzeć leczenie implantologiczne, zainteresują ich na

nie dużych dwuszczękowych wad, powinno być prowadzone we

ułatwia bardzo pracę jest skaner iTero. Oprócz funkcji skanowania
to także doskonałe narzędzie pomocne w rozmowie z pacjentem,
gdyż po kilku minutach otrzymujemy wstępną symulację efektu
końcowego.

W czasie kongresu mieliśmy możliwość dowiedzieć się także o za-

stosowaniu mini implantów w leczeniu alignerami.

nadzieję, że te nowe metody leczenia, które w wielu przypadkach
tyle, że zechcą je wdrożyć do codziennej praktyki.

Osoby chętne do współpracy w ramach Polskiego Stowarzyszenia Ortodoncji Nakładkowej zachęcam do bezpośredniego kon-

taktu ze mną, a także śledzenia profilu PTON na Facebooku.

Do zobaczenia podczas kolejnych kongresów w kraju i zagranicą.

Wykładowcy mówili także o możliwościach i metoda wykonywania strippingów czy też o planowaniu leczenia w oparciu

o szczegółową diagnostykę stawów skroniowo-żuchowych oraz

mięśni. Dr Kandil pokazywał możliwości zastosowania akcesoriów
wspomagających aktywację płytek. Dr Arimoto przedstawił meto-

dy przyspieszenia leczenia. Dr Schwarze omówił metody korekcji

zgryzu głębokiego, a dr Cauchat pokazywał przemieszczania zę-

bów zatrzymanych z użyciem alignerów. Dr Thomas z kolei pokazał możliwości wykorzystania skanerów w leczeniu płytkami.

Kongres zbliżał się ku końcowy. Podczas ostaniem przerwy mię-

dzy wykładami, udało mi się porozmawiać z Prezydentem DGAO

oraz przedstawicielem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodoncji
Nakładkowej (EOS). Oboje wyrazili chęć współpracy z lekarzami

z Polski, którzy będą zainteresowani wykorzystaniem systemów
alignerowych w leczeniu ortodontycznym. Wyrazili także swoją
aprobatę dla inicjatywy powstania Polskiego Stowarzyszenia Or-

todoncji Nakładkowej (PTON).

Mimo, że plan wyprawy do Kolonii powstał w ostatniej chwili, bareklama

Bioaktywna membrana
łatwość stosowania
doskonałe gojenie
czynniki wzrostu
znakomite efekty
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Wstęp
W dzisiejszych czasach nowoczesna stomatologia, jak i inne dzia-

ły medycyny, w coraz szerszym stopniu opierają się na cyfryzacji.

Duży postęp w tej dziedzinie doprowadził nawet do utworzenia
terminu telestomatologia, jako specjalizacji szeroko już znanej
telemedycyny [1]. Rozwój digitalizacji w implantologii stomato-

logicznej obserwowany na przestrzeni kilku ostatnich lat, związany jest głównie z rozpowszechnieniem tomografii stożkowej

oraz wykorzystaniem technik CAD/CAM i skanerów. Działania te
w znacznej mierze przyczyniają się do zwiększenia precyzji pla-

nowania leczenia implantologicznego, a co za tym idzie, reduk-

cji traumatyzacji zabiegów oraz wyeliminowania potencjalnych
czynników jatrogennych [2,3].

Uwaga lekarzy klinicystów często jest również skupiona na no-

wych metodach leczenia, które pozwalają na skrócenie do minimum czasu trwania rehabilitacji implantoprotetycznej.

Znając dokładne położenie implantów, w programie wirtualnym
możliwe jest wcześniejsze zaprojektowanie tymczasowego uzu-

pełnienia protetycznego i wykonanie go już przed przeprowadzeniem zabiegu. W przypadku klasycznych implantów wyelimino-

wanie drugiego zabiegu otwarcia oraz procedur laboratoryjnych
Streszczenie

Abstract

W pracy opisano przypadek kliniczny, w którym wykorzystano tomografię wolumetryczną oraz skaner wewnątrzustny (3 Shape) w celu wydrukowania (Varseo)
szablonu implantologicznego wraz z natychmiastowymi mostami tymczasowymi
wykonanymi w technologii CAD/CAM. Po wgojeniu się implantów wykonano pełną
rehabilitację łuku zębowego w szczęce przy użyciu odbudowy pełnoceramicznej
dokręcanej okluzyjnie.

The article describes the clinical case, using volumetric CT and intraoral scanner (3
Shape) and printing the surgical guide (Varseo) with immediate temporary prosthetics made in CAD / CAM technology. After healing the implants full rehabilitation
of the dental arch in the maxilla with all-ceramic screwed occlusive restoration
has been done.
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związanych z łącznikami protetycznymi, pozwala na znaczne skró-

ści kości. Kryterium bezpośrednio przesądzającym o możliwości

Nawigacja implantologiczna umożliwia planowanie przedzabie-

pu po jego wprowadzeniu, za minimalną wartość przyjmuje się

cenie czasu leczenia [4].

gowe, które pozwala znaleźć prawidłowe umiejscowienie implan-

tów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne jak i estetyczne.

obciążenia bezpośrednio po implantacji jest stabilizacja wszcze-

wówczas 35 Ncm [4].

Jest to możliwe na podstawie oceny badania rentgenowskiego

Opis przypadku

zębodołowego, gęstości kości, grubości warstwy kortykalnej, po-

Pacjent lat 54, zgłosił się do kliniki implantologicznej celem zaopa-

ny przebiegu nerwu zębodołowego dolnego i odniesienia tych

żadnego ruchomego uzupełnienia protetycznego i oczekiwał

tomografii komputerowej, między innymi kształtu kości wyrostka
miarów odległości w dowolnym przekroju trójwymiarowym, oce-

danych do możliwości implantacji. Dokładna ocena powyższych
struktur pozwala na planowanie przedzabiegowe i umożliwia
przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego zabiegu implantologicznego [5].

Nawigacja implantologiczna pozwala na wykonanie szablonów

chirurgicznych i prac implantoprotetycznych przed samym zabiegiem implantacji. Zdarzają się jednak przypadki niedopaso-

wania takich prac w związku z nieprecyzyjnym wprowadzeniem

trzenia braków zębowych w szczęce. Pacjent nie użytkował nigdy
stałego uzupełnienia braków zębowych.

W badaniu fizykalnym stwierdzono obecność nieszczelnego mostu 12-22, zniszczone zęby

i pozostawione w szczęce korzenie, nienadające się do dalszej odbudowy protetycznej. Po analizie zdjęć RTG - zdjęcia panoramicznego i CBCT zaproponowano następujący plan leczenia:
•

implantów. W przypadku przezśluzówkowego wprowadzania

W przypadku klasycznego protokołu postępowania w leczeniu
implantoprotetycznym obciążenie implantów odroczone jest

okolicy poekstrakcyjnej biomateriałem kościozastępczym

•

o 3 - 6 miesięcy po zabiegu chirurgicznym. Odroczenie obciąże-

nia stosujemy również w przypadku trudnych warunków anato-

micznych, jeżeli przeprowadzamy regeneracje kostne w pobliżu

miejsca implantacji czy też implantujemy w szczęce w okolicach
zatok z jednoczesnym sinus liftingiem, przy niewielkiej gęsto-
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tymczasowego na zębach 11,21 wraz z częściową protezą

ruchomą, jako uzupełnieniem tymczasowym i augmentacją

implantów technika jest bardziej wrażliwa na błędy operatora jeśli
występują obszary nieregularnej kości [5].

I etap - pełna sanacja jamy ustnej z wykonaniem mostu

i PRF,

II etap - po około 4 miesiącach od augmentacji, implantacja

8 wszczepów wewnątrzkostnych w szczęce, przy użyciu sza-

blonu do nawigacji implantologicznej wraz z natychmiasto•

wym obciążeniem protetycznym,

III etap - po około 6 miesiącach od implantacji, ostateczna
odbudowa protetyczna mostami pełnoceramicznymi.
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wanie jamy ustnej. Na podstawie tomografii komputerowej oraz
skanów zaprojektowano szablon do nawigacji implantologicznej

oraz mosty natychmiastowe , używając oprogramowania Implant
Studio do szablonu oraz Dental System do mostów natychmiastowych. Szablon do nawigacji wydrukowano na drukarce Varseo
(Bego).

W znieczuleniu nasiękowym, 4% roztworem chlorowodorku ar-

tykainy z dodatkiem noradrenaliny rozcięto most tymczasowy.
Przy pomocy wcześniej przygotowanego szablonu do nawigacji

implantologicznej metodą przezśluzówkową opracowano łoża
i wprowadzono implanty Bego RSX w pozycjach: 16, 15, 13, 12, 22,
Zabieg sanacji wykonano w znieczuleniu miejscowym 4%

roztworem chlorowodorku artykainy z dodatkiem noradrenaliny. Metodą atraumatyczną usunięto ząb 17 i zniszczone
korzenie zębów 13 oraz 23. Wszelkie zmiany zapalne i ziarninę dokładnie wyłyżeczkowano, zębodoły poekstrakcyjne za-

opatrzono materiałem Bego Oss oraz PRF i zbliżono szwami,
używając nici monofilamentowych 5-0. Wykonano ruchome

uzupełnienie protetyczne w celu tymczasowego zaopatrzenia pacjenta. Pacjent nie zaakceptował takiego rozwiązania

i oczekiwał stałego uzupełnienia. Na czas gojenia został wykonany
4 punktowy most tymczasowy w odcinku 12-22, jako rozwiązanie
kompromisowe.

Po upływie 4 miesięcy wykonano kontrolne badanie CBCT. Wyka-

zało ono wystarczającą ilość tkanki kostnej do implantacji. Przy pomocy skanera wewnątrzusnego 3Shape wykonano pełne skano-
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23, 25, 26. Stabilizacja pierwotna wszczepów wewnątrzkostnych
przekroczyła 35 Ncm oprócz wszczepu 22.

Następnie zlecono kontrolne zdjęcie panoramiczne. Implant 22

został zabezpieczony śrubą zamykającą ze względu na stabilizację
poniżej 35 Ncm, natomiast na pozostałych wszczepach osadzo-

no łączniki tymczasowe (non-hex) oraz wcześniej przygotowane

mosty natychmiastowe wycięte w technologii CAD/CAM. Otwory
śrub łączników zabezpieczono sterylnym teflonem oraz kompozytem Gradia Flo. Zalecono doustną antybiotykoterapię Amoksy-

cyliną z kwasem klawulonowym w dawce 0,625, 1 tabletka co 12
godzin przez 7 dni. W celu zmniejszenia dyskomfortu pozabie-

gowego zalecono stosowanie leków przeciwbólowych Ketonal
w dawce 0,1g oraz płukanki z chlorcheksydyną. Wyznaczono ter-

min wizyty kontrolnej po 4 dniach od zabiegu. Gojenie przebiegało

w sposób prawidłowy, pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
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Wykorzystanie szablonu do nawigacji jako techniki chirurgicznej

nież zdjęcie OPG w celu weryfikacji szczelności suprastruktury.

niósł około 40 minut. Minimalnie inwazyjna procedura (implan-

2 pełnoceramiczne mosty w odcinkach bocznych 16-12 i 22-26

cjalnych powikłań, takich jak obrzęk i dolegliwości bólowe oraz

snych wklejono tymczasowo na cemencie tymczasowym Tem-

do natychmiastowej rehabilitacji protetycznej pacjenta z jedno-

Podczas kontroli po 7 dniach od oddania gotowej pracy, pacjent

znacznie skróciło czas wykonania zabiegu implantacji, który wytacja przezśluzówkowa) wpłynęła na wyeliminowanie poten-

skróciła czas rekonwalescencji. Mosty tymczasowe przyczyniły się
czesnym kształtowaniem prawidłowych profili wyłaniania.

Po zakończeniu procesu osteointegracji wszczepów wewnątrzkostnych, który wynosił 6 miesięcy przystąpiono do pełnej rehabilitacji uzębienia w szczęce przy użyciu odbudowy implantopro-

Ostateczna praca pełnoceramiczna w szczęce na implantach:
dokręcono z siłą 30 Ncm, natomiast most 11-21 na zębach wła-

p-Bond (Kerr).

nie zgłaszał żadnych uwag i był w pełni usatysfakcjonowany z es-

tetyki i funkcjonalności uzupełnienia. Most na zębach własnych
został przeklejony na cement ostateczny Fuji Plus (GC). Jako ko-

lejny etap rehabilitacji zaplanowano leczenie implantologiczne
w żuchwie.

Dyskusja
Od lat dziewięćdziesiątych, stożkowa tomografia komputerowa
(CBCT) jest szeroko stosowana w celu oceny struktury twardych

tkanek okolicy twarzoczaszki w codziennej praktyce i badaniach
klinicznych. Znaczną korzyścią jest skrócenie czasu ekspozycji,
niższe dawki promieniowania, wysoka rozdzielczości przestrzen-

na. CBCT całkowicie wyparło z użycia konwencjonalną tomografię
komputerową dla większości zadań w stomatologii [6].

Z kolei cyfryzacja kształtu 3D rzeczywistych obiektów jest szybko
rozwijającą się dyscypliną, o szerokim zakresie zastosowań, które
tetycznej. Zlecono wykonanie łyżek indywidualnych do wycisku

między innymi umożliwiają pomiary i zastosowanie nawigacji implantologicznej. Postęp w technice komputerowego projektowa-

transferowego metodą otwartą. Po osadzeniu transferów wyci-

nia produktów, zautomatyzowanie produkcji oraz ograniczenie

użyciu materiału szybkopolimeryzującego Pattern-resin (GC). Wy-

nym elementem życia w przewidywalnej przyszłości. Również

jednoczasowo, z poziomu implantów i oszlifowanych zębów 11

kładne, przenośne i bezkontaktowe skanery 3D [7].

skowych w implantach, przystąpiono do zblokowania ich przy

cisk transferowy pobrano metodą łyżki otwartej, dwuwarstwowo,
i 12, używając a-silikonu Aquasil Regular i Ultra (Dentsply). Niezależnie od wycisków transferowych łyżką otwartą zeskanowano

pole protetyczne przy użyciu skanera 3Shape i scan bodies oraz
wydrukowano modele na drukarce (Bego).

W etapie pośrednim zadecydowano o wykonawstwie pełno-

konturowego uzupełnienia protetycznego w szczęce z użyciem

tolerancji błędów produkcyjnych jest faktem i będzie nieodzow-

w stomatologii istnieje rosnące zapotrzebowanie na szybkie, doUniwersalny, trójwymiarowy, kolorowy cyfrowy model uzębienia
z indywidualnym doborem barw powstaje w wyniku połączenia
procesu skanowania 3D i cyfrowej fotografii. W codziennej praktyce komunikacja na linii pacjent – lekarz może być wspomagana

przez wizualizację własnego cyfrowego modelu uzębienia, co
przyczynia się do lepszego zrozumienia i postrzegania zapropo-

przezroczystego polimetakrylanu (PMMA), celem kontroli oraz

nowanego leczenia [8].

podparcie powłok skórnych twarzy, a także celem wychwycenia

jest obecnie uważana za bardzo wysoką. Flügge porównał od-

ekwilibracji zwarcia, profilów wyłaniania, wpływu konstrukcji na
ewentualnych trudności z prawidłową wymową. Zlecono rów-
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obrazów z modeli odlanych metodą tradycyjną, z odchyleniami

światła przenosi warunki panujące w jamie ustnej na język kom-

pień dokładności był niższy niż w skanie bezpośrednim. Mniejsza

bów i dziąseł na ekranie komputera. Obrazy te można dowolnie

przez wiele czynników, takich jak ograniczenie manewrowania

cjent może zobaczyć, jak wygląda sytuacja w ustach przed roz-

kąta padania światła laserowego podczas skanowania, obecność

Metody i technologie wytwarzania uzupełnień protetycznych

zeskanowanych metodą bezpośrednią łuków zębowych i sto-

precyzja bezpośredniego skanowania może być spowodowana
końcówką skanującą na skutek anatomii jamy ustnej, ograniczenie
śliny, drżenie rąk z powodu trudności związanych z manipulacją

końcówką skanującą. W związku z tym, uznano, że dalsze bada-

puterowy. Urządzenie tworzy przestrzenne, kolorowe obrazy zępowiększać, obracać i dzięki temu już na etapie konsultacji papoczęciem leczenia.

podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania. Zwłaszcza po XX

wieku, gdy w stomatologii rozpoczęło się wprowadzanie kompu-

nia eksperymentalne mierzące dokładność bezpośrednio skano-

terowego wspomagania projektowania i wytwarzania nowych

zębów, jak w tym badaniu, mają znaczenie [9].

dukcyjnych i technologii, dokładne pozyskanie obrazów braków

niem wykorzystującym skaner zewnątrzustny, który dzięki wiązce

znaczenie przy wytwarzaniu uzupełnień protetycznych [10].

wanych łuków zębowych, posiadających nieregularne położenie
Skanowanie jest nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym bada-

uzupełnień. Niemniej jednak, pomimo postępu w procesach promiędzyzębowych nadających się do uzupełnienia ma ogromne
Większość systemów CAD / CAM oferuje kompletne rozwiązania,
umożliwiające skanowanie, projektowanie i frezowanie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę poszczególne procesy w każdym
etapie i ocenić ich wpływ na dokładność wykonania oraz funkcjonowanie ostatecznej pracy. Dane statystyczne dotyczące do-

kładności mogą służyć jako wskaźnik jakości stałych uzupełnień

dentystycznych. W wyniku tego przeprowadzonych zostało wiele
badań pomiaru i zwiększenia dokładności tych struktur [10].

Ostateczne prace protetyczne – licówki, korony i mosty na zębach
własnych lub korony i mosty na implantach coraz częściej wyko-

nujemy w technice cyfrowej. Na podstawie wirtualnego projektu elementy protetyczne wycina się ze specjalnych, barwionych
bloków cyrkonu i nadaje się gotowym pracom indywidualny dla
pacjenta charakter. Takie pełnoceramiczne korony i mosty mają
dużą trwałość i są bardzo precyzyjnie dopasowane do zębów pa-

cjenta.
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Podsumowanie
Wcześniejsze dokładne zaplanowanie przypadku przy użyciu na-

Część chirurgiczna została przeprowadzona w Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna, natomiast część protetycz-

rzędzi telestomatologicznych przyczynia się do ograniczenia wła-

na przy współpracy z Laboratorium Protetyczno-Ortodontycz-

cyzję. Wykorzystanie wewnątrzustnego skanowania do cyfrowego

Gliniecki.

ściwego czasu pracy gabinetowej oraz znacznie zwiększa jej pre-

nym SmileLab – Karol Pudło, Filip Pudło oraz Zirkonart, Dominik

planowania leczenia, na podstawie oprogramowania CAD/CAM

umożliwia szczegółowe dopasowanie pracy protetycznej przed
jej osadzeniem. Technologie te przyczyniają się do poprawy wyników leczenia i usprawniają komunikację na linii lekarz-technik. Za-

stosowanie mostów natychmiastowych ma znaczący wpływ na

komfort pacjenta oraz przyczynia się do lepszego przygotowania

warunków protetycznych pod wykonanie pracy ostatecznej. Należy jednak pamiętać, że nie każdy przypadek kliniczny kwalifikuje
się do leczenia z użyciem technologii cyfrowych. Konieczny jest
odpowiedni dobór pacjenta i zrozumienie nowo opracowanych

technik i ograniczeń, aby zapewnić wysoki wskaźnik sukcesu oraz
eliminację potencjalnych powikłań [11].
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[1]. Nawet jeśli od tego czasu doszło do znacznego poszerzenia

zakresów wskazań dla zastosowania implantów, to rehabilitacja
pacjentów bezzębnych również w przyszłości pozostanie waż-

nym elementem codziennej praktyki stomatologicznej. Co praw-

da, w krajach wysoko rozwiniętych w ostatnim dwudziestoleciu
odsetek utraty zębów bardzo się obniżył, jednocześnie jednak
wzrosła przewidywana długość życia każdego z nas. Jest to rów-

nocześnie związane ze wzmożoną liczbą chorób społecznych
,prowadzących do utraty zębów - często z powodu parodonto-

patii - także długoterminowo można oczekiwać istotnego wzrostu ilości pacjentów z bezzębiem [2, 3]. Nie jest więc rzeczą dziw-

ną, że w ubiegłych latach przyjęły się różne koncepcje kliniczne
Streszczenie

Abstract

Standardową terapią w rehabilitacji bezzębia żuchwy stanowią implanty stomatologiczne wykorzystywane do stabilizacji protez ruchomych. Z biegiem lat ugruntowały się różnorodne koncepcje opierające na zastosowaniu dwóch lub większej
liczby implantów. Z reguły ruchome protezy zębowe są stabilizowane za pomocą
struktury pośredniej – tzw. mezostruktury, w połączeniu z różnymi elementami retencyjnymi. Przykładowo, belki charakteryzują się dobrymi wynikami klinicznymi,
oferują dobry efekt stabilizacyjny i umożliwiają nawet natychmiastowe obciążenie
w przypadku czterech implantów wprowadzonych w obszarze między otworami
bródkowymi. Niestety wykonywanie precyzyjnych konstrukcji belek metodą klasyczną jest pracochłonne i w związku z wieloma etapami obróbki, mogą w jej
trakcie wystąpić błędy powodujące naprężenia po osadzeniu protezy. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak CAD/CAM, co prawda poprawia
się stopień dopasowania odbudowy, generowane są jednak wysokie koszty. Autorzy przedstawiają prostą i niekosztowną alternatywę opartą na prefabrykowanych
elementach konstrukcji systemu belek SFI, które można zastosować w przypadku
wielu powszechnie używanych systemów implantologicznych.

The utilization of dental implants to support a removable prosthesis is considered to be the standard therapy for the prosthetic rehabilitation of the edentulous mandible. Within the past years several treatment concepts combined with
two or more implants have been clinically established. Usually the overdenture is
stabilized by the usage of a mesostructure, which can be combined with various
attachment systems. Amongst others, bars are showing reliable clinical results and
providing sufficient stabilization; even the immediate load of four interforaminal
placed implants can be facilitated. However, the fabrication of precisely fitting
bar-restorations with con- ventional dental techniques is very complex. The high
number of work steps easily leads to inaccuracies, thus the achievement of a tension-free fit may be compromised. State-of-the-art CAD/CAM techniques are very
reliable tools to improve the fit, but these proce- dures could have a tremendous
impact on the costs as well. A practicable option offers the innovative SFI-Bar
(Wegold Edelmetalle,GmbH Wendelstein, Germany). The prefabricated parts are
combined according to the „tube-in-tube“-principle. The barrestoration can be fabricated in the dental laboratory as well as chairside directly. Due to the fact that
the individualized parts are assembled in the patient’s mouth definitely, stress
which may render the long- term success of the implants can be excluded. The
SFI-system is designed as an open system, thus precisely matching abutments
which are acting as a link between implant and bar construction are available for
numerous renowned manufacturers. Moreover the tension- free fit and the adequate stabilization modalities allow the immediate loading of the implants, where
possible. Two patient cases to demonstrate the implant-supported rehabilitation in
combination with a SFI®-Bar are presented in the following.
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i rodzaje elementów retencyjnych stosowanych do rehabilitacji

Zatrzaski kulowe, teleskopy, korony stożkowe

cji konsensusu McGill-Consensus pojawiło się zalecenie, aby do

Podczas planowania należy brać pod uwagę zarówno pozytyw-

bezzębia za pomocą implantów. Już w roku 2002 na konferen-

stabilizacji pełnych protez żuchwy wybierać jako standardowe

leczenie zastosowanie dwóch implantów [4]. Taka koncepcja
nie wymaga wielkiego nakładu technicznego i chirurgicznego,

toteż jest bardzo efektywna pod względem kosztów. Jednak

w przypadku tego rodzaju leczenia, dystalna cześć protezy może

osadzać się w podłożu tkanek miękkich. W przeciwieństwie do tak
zwanych "kombinowanych" protez opartych na błonie śluzowej
i implantach, protezy oparte jedynie na czterech lub więcej im-

plantach stabilizują również płaszczyznę okluzji i pozycję protezy.
Dzięki temu zmniejsza się możliwość wystąpienia resorpcji dystal-

nych obszarów żuchwy, wywołanej przez dynamiczne podparcie
protezy jedynie na dwóch implantach. Wykazano również, że

w rozwiązaniach opartych całkowicie na implantach, rzadziej wy-

stępuje konieczność działań korygujących, takich jak podścielanie
protez [5].

ne, jak i negatywne właściwości elementów retencyjnych, które należy przeanalizować razem z pacjentem. I tak oto zatrzaski

kulowe, które ze względu na ich mechanikę poleca się stosować
na dwóch implantach i wyłącznie w żuchwie, pogarszają proces

osteointegracji w związku z występującymi obciążeniami [6].
Z drugiej strony, ich założenie, a następnie wykonanie supra-

konstrukcji, wymaga mniejszego nakładu pracy aniżeli zrobienie

protezy teleskopowej. Umocowanie protezy ruchomej na teleskopach prowadzi, w przypadku korzystnego rozmieszczenia

filarów, do równomiernego obciążenia, zapewniając dobry efekt
stabilizujący. Idealne usytuowanie implantów w takiej sytuacji jest
jednak możliwe jedynie przy wystarczającej ilości materiału kost-

nego. Do szczególnych rodzajów takich elementów retencyjnych

należą korony stożkowe, których prefabrykowane konstrukcje

Elementy łączące
Ogólnie do stabilizacji protezy opartej na dwóch lub czterech
implantach przyjęło się stosowanie mezostruktur z różnymi ele-

mentami łączącymi, takimi jak na przykład korony teleskopowe,

zaczepy kulowe, belki, lokatory i magnesy. Prawie wszystkie te

koncepcje wykazują zarówno pozytywne wyniki kliniczne, jak

ryc. 1

duża akceptacja z jednej strony oraz w zależności od systemu

Ryc.1 Przypadek 1: Początkowe zdjęcie rentgenowskie pacjentki; w związku ze znaczną utratą przyczepu i próchnicą uzębienie resztkowe zostało usunięte

mułowanych przez Krennmaira i wsp., iż ostatecznie optymalne

o różnych kątach stożka umożliwiają uzyskiwanie zróżnicowanych

i zadowolenie ze strony pacjentów. Pozytywne doświadczenia,

plusy i minusy z drugiej strony, były podstawą wniosków sforrozwiązanie w każdym przypadku klinicznym jest wynikiem usta-

leń pomiędzy prowadzącym leczenie a pacjentem [5]. Z tego po-

wodu życzenia pacjenta podczas planowania każdego leczenia,

powinny w miarę możliwości pozostawać w centrum rozważań
terapeutycznych.

wielkości sił retencyjnych. W ten sposób istnieje możliwość dość

dużej redukcji płyty protezy [7]. Niestety, szczególnie w przypadku
tych rozwiązań, konieczne jest dokładne przestrzeganie zaleceń

producenta, aby unikać niepowodzeń, takich jak zbyt małe lub
zbyt duże siły podczas zdejmowania protez lub ich łamanie się.

Lokatory
Lokatory, których działanie oparte jest na zasadzie guzika zatrza-

skowego, umożliwiają nieskomplikowaną odbudowę, jednak

tylko ograniczone podparcie protezy – przynajmniej w przypadku tylko dwóch implantów. Z drugiej strony pozwalają one na

skompensowanie rozbieżności osi do 20°i w razie potrzeby ich

poszczególne części łatwo wymienić bezpośrednio w gabinecie.

Na konstrukcjach tych jednak łatwo osadza się kamień nazębny
oraz gromadzą się resztki jedzenia, których usunięcie, zwłaszcza

dla starszych pacjentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, staje się problematyczne [8].

Magnesy
Magnesy umożliwiają raczej niewielką stabilizację protez. Jed-

nak w związku z tym, że siły boczne przenoszone na implanty są
ryc. 2

Ryc. 2 Trzy miesiące po usunięciu zębów wykonana została
tomografia wolumetryczna i ustalono plan leczenia implantologicznego w 3D (Galileos Implant, Sirona Dental Systems);
grzbiet wyrostka zębodołowego wykazuje silną atrofię i ma
żyletkowaty kształt
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również niewielkie, tego rodzaju systemy retencyjne działają jak

łamacze naprężeń (stress breakers). Dlatego też te dość łatwe

w wykonaniu zaczepy można stosować na przykład u osób
z bruksizmem [9].
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ryc. 3

ryc. 4

Ryc. 3 Miejsce zabiegu odsłonięte za pomocą lasera CO2 wykazuje znaczną atrofię wyrostka: konieczna jest osteotomia wyrównująca poziom kości. Stan kości pozwala, przy braku zgody na augmentację, tylko na wprowadzenie implantów o zredukowanej
średnicy. Wykonujemy nawiercenie pilotujące pod zaplanowane cztery implanty w obszarze międzybródkowym
Ryc. 4 Wprowadzenie czterech implantów (Roxolid SLActive RN 3,3, Straumann) o średnicy 3,3 mm i długości 12 mm zgodnie
z zaleceniami producenta. Na zdjęciu widoczne są jeszcze nieusunięte przenośniki implantów

Belki

latach ogromnego znaczenia. Przede wszystkim belki przyjęły się
jako efektywny klinicznie sposób rehabilitacji bezzębnej żuchwy

Belki to z pewnością podstawowy rodzaj elementu łączącego

z natychmiastowym obciążaniem i posiadają obszerną dokumen-

w terapii implantologicznej. Przy czym występują ich różne rodza-

tację naukową. Sztywne połączenie jest sprawdzonym sposobem

techniki ich wytwarzania i wykorzystuje do tego celu różne mate-

połączenia z łącznikiem. Zostało to uznane już wcześniej jako je-

mocowane przez lutowanie, przeważnie ze złota; możliwe są też

Ledermanna [12]. Dzięki natychmiastowemu obciążeniu reduku-

lewane lub frezowane. Belki oferują dobrą retencję, zapewnioną

koszty terapii, a bezzębna żuchwa, przede wszystkim z powodu

wy protezy. W zależności od wzorów i użytego tworzywa, również

wego czynnościowego obciążania implantów. W większości

[10,5]. Do wad należy zaliczyć również relatywnie wysoki koszt

koncepcji, takie jak wystarczająco stabilne pierwotne zakotwienie

nia techniczne są odpowiedzialne za wysoki stopień możliwych

plantach bez naprężeń, które jest warunkiem koniecznym dla dłu-

kujemy w przypadku implantów osadzonych w kości – w prze-

tej na implantach, łatwiej osiągnąć za pomocą nowoczesnych

je: z przekrojem okrągłym bądź owalnym, stosuje się różnorakie

unikania mikroruchów w obszarze interfejsu implantu, czyli jego

riały. Do rozwiązań klasycznych należą elementy prefabrykowane,

den z głównych wymogów w koncepcji opisanej przez Philippe’a

części tytanowe łączone laserowo. Ponadto spotyka się belki od-

je się wyraźnie czas leczenia, ilość chirurgicznych zabiegów oraz

przez stosowanie zaczepów siodłowych, wklejonych do podsta-

sytuacji kostnej, oferuje optymalne warunki dla natychmiasto-

w ich przypadku może dojść do akumulacji kamienia nazębnego

przypadków uzyskuje się niezbędne warunki dla realizacji tej

wykonywania belek. Wiele faz obróbki i skomplikowane działa-

implantów [13 ]. Wymienione powyżej mocowania belki na im-

błędów [11]. Dopasowanie protezy bez naprężeń, jakiego ocze-

gofalowych i pewnych rezultatów rehabilitacji protetycznej opar-

ciwieństwie do prac opartych na naturalnych zębach mających

technologii cyfrowych, aniżeli metodami konwencjonalnej tech-

ryc. 5

ryc. 6

Ryc. 5 Nałożenie materiału kościozastępczego od strony wargowej jako ochrona przed resorpcją (BioOss, Geistlich Biomaterials)
Ryc. 6 Aplikacja błony fibrynowej pozyskanej z krwi własnej pacjentki (PRGF; osocze bogate w czynniki wzrostu) w celu uzyskania
optymalnego procesu gojenia tkanek miękkich
pewną ruchomość w zębodołach – często nie jest takie proste

niki dentystycznej. Wspomagane komputerowo procesy wytwa-

do osiągnięcia lub jest trudne do weryfikacji. Szczególnie w przy-

rzania precyzyjnych i mocowanych bez naprężeń belek, stanowią

niezbędne.

Taki sposób postępowania, łączący implantację

niczne i finansowe związane z wykonywaniem belek za pomo-

w obszarze między otworami bródkowymi, nabrał w ostatnich

z powyższego założenia, że w planowaniu powinny być uwzględ-

padku natychmiastowego obciążania implantów jest to jednak

wprawdzie wartościową pomoc, jednak nakłady czasowe, tech-

z natychmiastowym obciążeniem implantów wprowadzonych

cą technologii CAD/CAM są stosunkowo duże [14]. Wychodząc
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cie dentystycznym, co przyczynia się do znacznych oszczędności
czasu i kosztów, natomiast wariant z czterema implantami lepiej

wykonać w laboratorium. W ten sposób wszystkie komponenty
będą opracowane w optymalny sposób.

Zalety belek SFI:

ryc. 7
Ryc. 7 Szczelne zaszycie; implanty zostają zamknięte

•

W zależności od sytuacji klinicznej belki mogą być dopaso-

•

Możliwe jest wykonywania prac opartych na dwóch lub na

•

przezdziąsłowymi czapeczkami gojącymi

i kosztownym leczeniu. Właśnie rozległe zabiegi operacyjne, kosz-

ty i okres leczenia, często odstraszają pacjentów od skorzystania

z terapii implantologicznej [15]. Jednocześnie, łączne koszty wykonania belki, która w przypadku wykonania wspomaganego

komputerowo niewątpliwie jest najwyższej jakości, z powodu na-

kładu technicznego i użytych materiałów, łatwo przekracza kilka

tysięcy euro. Do tego nie każdy gabinet i laboratorium są w stanie
zaoferować takie rozwiązanie cyfrowe.

Belka SFI
Atrakcyjną alternatywą wydaje się być nowa belka SFI (Wegold

Edelmetalle GmbH). Ten wariant belki składa się z przemysłowo
wstępnie przygotowanych części, które mogą być modyfikowane

czterech implantach;

Regulowane przeguby belek mogą być pozycjonowane
w każdym miejscu, można skompensować rozbieżności
osi do 15°na implant, a dzięki różnym wysokościom przez-

dziąsłowych części nadbudów, można korygować różnice

nione życzenia pacjenta, należy zawsze brać pod uwagę ograni-

czenia finansowe i czasowe. Pacjent nie zawsze marzy o dużym

wane w laboratorium, bądź w gabinecie dentystycznym;

•

•

•

•

poziomów implantów;

Przedstawiona koncepcja belek nadaje się – w związku

z krótkim czasem realizacji – zarówno do natychmiastowej,
jak i do odroczonej rehabilitacji bezzębnej żuchwy;

Brak kosztownych i indywidualnie przygotowanych dla pa-

cjenta w laboratorium konstrukcji, prowadzi do wyraźnej
redukcji kosztów technicznych;

Zastosowany tytan jest materiałem biokompatybilnym, odpornym na osadzanie kamienia nazębnego i jest zgodny

z komponentami implantologicznymi;

Belka SFI jest kompatybilna z systemami połączeń wiodących producentów implantów, a użytkownicy nie są ograniczeni w wyborze systemu implantologicznego i mogą

wykorzystać w swoim gabinecie zalety techniczne tej zmodyfikowanej belki Ledermanna.

w laboratorium lub nawet bezpośrednio przy fotelu i indywidu-

Na podstawie dwóch przypadków klinicznych przedstawiamy

system „tube-in-tube“ (rurka w rurkę), który składa się z nadbu-

każdorazowo do danej sytuacji klinicznej pacjenta.

alnie dopasowane do potrzeb pacjenta. Podstawowa zasada to

dowy mocowanej na implancie i osadzanego na nim, dokładnie

realizację różnych koncepcji terapeutycznych, dopasowanych

dopasowanego złącza kulowego. Element ten można połączyć

z tuleją na belce. Brak sztywnego łącza między nadbudową a belką

eliminuje niekorzystne dla implantu ruchy boczne. W przeciwień-

stwie do klasycznych prefabrykowanych elementów belek, nie
zachodzi tu potrzeba lutowania czy spawania elementów. Takie
techniki generują powstawanie połączeń, które nie zapewniają ja-

kości jednolitego materiału i nie mogą być używane jako retencja
dla zaczepów siodłowych. Powoduje to redukcję długości belki
służącej do stabilizacji protezy. Ponadto miejsca te podatne są na
osadzanie się kamienia nazębnego, którego pacjent w wielu przy-

padkach nie jest w stanie usunąć samodzielnie. Belka SFI może

być stosowana w połączeniu z coraz większą liczbą systemów

znanych producentów produkujących prefabrykowane, pasowa-

ryc. 8

Ryc. 8 Pooperacyjny pantomogram; dzięki trójwymiarowemu planowaniu implanty zostały wprowadzone z optymalnym wykorzystaniem istniejącej tkanki kostnej w żuchwie

ne elementy do łączenia belek z różnymi rodzajami implantów.

Przypadki kliniczne

rozbieżności osi nawet do 15°na implant. Za pomocą nadbudów

implantach o zmniejszonej średnicy w żuchwie

Tak zwane "połączenia kulowe" pozwalają na skompensowanie
o różnej wysokości można również skorygować różnice w pozycji

Przypadek 1: Belka SFI osadzona na czterech przezdziąsłowych
Pierwszy przypadek opisuje leczenie pacjentki z resztkowym uzę-

w wymiarze pionowym. Komponenty są łączone ostatecznie do-

bieniem w żuchwie. 61-letnia pacjentka przyszła do w naszego

żeń w systemie [16]. Umożliwia to stosowanie z różnych koncepcji,

bilnej rehabilitacji żuchwy, bez większych zabiegów augmen-

piero w jamie ustnej pacjenta, co zapobiega powstawaniu naprę-

gabinetu z życzeniem wykonania możliwie korzystnej, ale sta-

poczynając od prostej i szybkiej rehabilitacji protetycznej opartej

tacji (Ryc. 1). Badanie kliniczne i ocena na podstawie tomografii

żaniu prac opartych na czterech implantach wprowadzonych

żuchwy, w której nie było możliwości wszczepienia standardo-

na dwóch implantach, a kończąc na natychmiastowym obciąw obszarze międzybródkowym. Konstrukcja oparta na dwóch im-

plantach może być wykonana w całości bezpośrednio w gabine-
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wolumetrycznej (Galileos Implant) wykazały mocny zanik kości

wych implantów bez wcześniejszej augmentacji (Ryc. 2). Pomimo

tego, udało się wyjść naprzeciw życzeniom pacjentki i nie po-
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miesiącach pobrano wycisk Impregum Penta Soft (3M Espe)

w celu wykonania protezy docelowej (Ryc. 9 i 10). W laboratorium
techniki dentystycznej wykonano funkcjonalną i estetycznie do-

pasowaną kopię istniejącej protezy (Ryc. 11 do 13). W jamie ustnej

pacjentki na implantach zamocowano prefabrykowane, dobrze
ryc. 9

ryc. 10

dopasowane nadbudowy, osadzono na nich elementy belki, połączono je bez naprężeń i zespolono z suprakonstrukcją (Ryc. 14

i 15). Pacjentka była zadowolona z końcowego wyniku. Zarówno

dobre podparcie protezy, jak i korzystna kosztowo odbudowa

wykonana bez potrzeby większych zabiegów augmentatywnych,

ryc. 11

ryc. 12

odpowiadały całkowicie oczekiwaniom pacjentki.

Ryc. 9 Około osiem tygodni później implanty są stabilne,
a tkanki miękkie wygojone
Ryc. 10 Do pobrania wycisku założone zostają prefabrykowane, dopasowane transfery wyciskowe. Następnie zostaje pobrany wycisk z zastosowaniem materiału polieterowego (Impregum Penta Soft, 3M Espe)
Ryc. 11 Model roboczy z prefabrykowanymi, pasującymi do
danego systemu implantologicznego podstawowymi komponentami systemu SFI
Ryc. 12 Tulejki belek zostają skrócone zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjentki i połączone wstępnie
z łącznikami kulowymi oraz półpanewkami na modelu

Przypadek 2: Natychmiastowe obciążenie czterech implantów

dejmować dodatkowych działań związanych z odbudową kości:

być, zgodnie z koncepcją Ledermanna, zaopatrzone w ciągu jed-

od pewnego czasu mamy w takich przypadkach do dyspozycji

implanty o zmniejszonej średnicy (Roxolid SLActive RN ø 3,3) wykonane ze stopu tytanu i cyrkonu. Połączenie materiału Roxolid
(wykazującego w badaniach większą wytrzymałość niż czysty ty-

tan) ze sprzyjającą osteointegracji powierzchnią SLActive, może
zapewnić dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie

ryc. 13

wprowadzonych między otworami bródkowymi zespolonych
belką SFI

67-letniej pacjentce zależało również na nieskomplikowanym,
możliwie niekosztownym i rozsądnym czasowo wykonaniu no-

wego zaopatrzenia żuchwy. Jej problemem było niezadawalające
trzymanie się dotychczasowej protezy. Ponadto, zależało jej na

uniknięciu stosowania często niewygodnej protezy tymczasowej.

Plan leczenia, opracowany na podstawie tomografii wolume-

trycznej, zakładał wszczepienie czterech implantów, które miały
nego dnia docelową belką SFI (Ryc. 16). Aby zapewnić konieczną
do tego celu stabilność pierwotną, zastosowano implanty Xive-S-

-plus (Dentsply Implants). Dzięki specjalnemu kształtowi gwintu
tych implantów oraz dostosowanemu do gęstości kości sposo-

bowi opracowania łoża kostnego, prawie zawsze osiągana jest

ryc. 14

Ryc. 13 Belka SFI przykręcona na modelu z założonymi matrycami z tytanu, które zostaną wpolimeryzowane w protezę
Ryc. 14 Dopiero w jamie ustnej komponenty belek zostaną ostatecznie połączone i zespolone bez naprężeń
w trudnych klinicznie sytuacjach [17]. Po odsłonięciu obszaru
zabiegu, mocno atroficzny i zwężający się wyrostek zębodołowy

został wygładzony i opracowany, po czym wprowadzone zostały

cztery implanty w obszarze międzybródkowym w zaplanowanych
w 3D pozycjach oraz zgodnie z zaleceniami producenta (Ryc. 3
i 4). Jako ochronę przed resorpcją od strony wargowej zastoso-

wano materiał kościozastępczy (BioOss) (Ryc. 5). W celu poprawy

procesu gojenia tkanek miękkich zastosowano błonę fibrynową,

pozyskaną z krwi pacjentki (PRGF; osocze bogate w czynniki wzro-

stu), [18] (Ryc. 6). Następnie wykonano repozycję i zszycie tkanek
miękkich. Dzięki małej średnicy implantów wynoszącej 3,3 mm

i przygotowaniu odpowiednich warunków kostnych, implanty
wykazywały wystarczającą stabilność pierwotną i zostały pozo-

w ich przypadku konieczna stabilność pierwotna. Implanty zosta-

ły wprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta i założono
na nich dopasowane nadbudowy filarowe, po czym wykonano

adaptację i szczelne zszycie tkanek miękkich (Ryc. 17), co jest
szczególnie istotne ze względu na następujące po nim pobra-

nie wycisku. W laboratorium została wykonana konstrukcja belki
i proteza (Ryc. 18). Już trzy godziny po zabiegu założono pacjent-

ce prefabrykowane nadbudowy i dopasowaną belkę SFI wraz

z protezą ruchomą (Ryc. 19 do 21). Również w tym przypadku

udało się uwzględnić oczekiwania pacjentki, bez konieczności

pójścia na kompromis odnośnie funkcji, utrzymywania protezy
czy estetyki.

stawione do gojenia przezdziąsłowego. Na tym etapie nie było
możliwe ich funkcjonalne obciążanie (Ryc. 7 i 8). Po około dwóch
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ryc. 15

ryc. 16

Ryc. 15 Widok od spodu na nowo przygotowaną protezę ze szkieletem metalowym, wpolimeryzowanymi matrycami (naczepami
siodłowymi) i zatrzaskami retencyjnymi do ustawienia wielkości siły potrzebnej do zdejmowania protezy
Ryc. 16 Przypadek 2: Początkowy obraz rentgenowski drugiej osoby; 67-letnia pacjentka skarży się na niewystarczające trzymanie
się protezy żuchwy

Podsumowanie

mów implantologicznych. Użytkownik może zatem wybrać im-

planty, które będą najlepiej pasować do jego sytuacji klinicznej,

Oczekiwania pacjentów odnośnie leczenia, które byłoby efek-

korzystając mimo to z zalet przedstawionej koncepcji wykonywa-

i biokompatybilne, doprowadziło do opracowania systemu bel-

cepcja ta dobrze sprawdza się w natychmiastowej rehabilitacji

rehabilitacji bezzębnej żuchwy z wykorzystaniem protezy typu

w zakresie gojenia i długoterminowej stabilności między implan-

stego tytanu mogą być łączone w laboratorium lub bezpośrednio

kości oraz jej jakość są czynnikami decydującymi o odbudowie

tywne kosztowo i rozsądne czasowo, a zarazem funkcjonalne

nia belek. W związku z szybkim wykonywaniem takich prac, kon-

ki SFI. System ten umożliwia szybkie i łatwe wykonanie belki do

bezzębnej żuchwy. Badania kliniczne wykazują, że nie ma różnic

overdenture. Przemysłowo przygotowane elementy belek z czy-

tacją natychmiastową lub odroczoną [19]. Często ilość dostępnej

natychmiastowej, która jest preferowana przez pacjentów przede
wszystkim ze względu na czas i koszty. W przypadku niedoborów

kości konieczne jest gojenie zamknięte, a dopiero potem leczenie
protetyczne. Przedstawione rozwiązania laboratoryjno-techniczne, takie jak zaprezentowana belka SFI, pomagają w uproszczeniu

leczenia protetycznego, które często bywa skomplikowane i przez
to kosztowne. Pokazany system charakteryzuje się wysokim po-

ziomem adaptacji, oferując bardzo praktyczne rozwiązania oparte
na zasadzie „tube-in-tube“, które pozwala na dopasowywanie, ze-

spalanie i skracane belki na modelu lub w jamie ustnej. Belka SFI
stanowi zatem świetne uzupełnienie belek wykonywanych za po-

mocą technologii CAD/CAM lub konwencjonalnie odlewanych

ryc. 17

konstrukcji, ponieważ może być wykonana bez nadmiernego

Ryc. 17 Cztery implanty o średnicy 3,8 mm i długości 14 mm
wprowadzono zgodnie planem ustalonym przed zabiegiem
(Xive, Dentsply Implants) i zaopatrzono

nakładu technicznego i przy minimalnym nakładzie pracy w labo-

w gabinecie dentystycznym. Łączenie ich w jamie ustnej pacjenta

zastosowania dwóch implantów. W leczeniu natychmiastowym

łoimplantowej resorpcji kości. System ten jest na tyle elastyczny,

implantów, polecamy opracowanie komponentów w laborato-

ratorium. Naszym zdaniem, rozwiązanie to przeznaczone jest do

wykonania w gabinecie dentystycznym szczególnie w przypadku

w docelowej pozycji zmniejsza naprężenia, obniżając ryzyko oko-

i generalnie w koncepcjach wykorzystujących użycie czterech

że może być kompatybilny z ciągle rosnącą liczbą nowych syste-

rium dentystycznym. Nie są do tego wymagane żadne specjalne

ryc. 18

ryc. 19

warunki techniczne.

ryc. 20

Ryc. 18 Indywidualnie dopasowana konstrukcja belki i dopasowane do niej proteza żuchwy na modelu
Ryc. 19 Już trzy godziny po zabiegu komponenty belki są mocowane bez naprężeń; postępowanie jest szybkie i łatwe do wykonania
Ryc. 20 Widok protezy od spodu; w przypadku rehabilitacji natychmiastowej, gdy proteza musi zostać wykonana w przeciągu
paru godzin, zatrzaski retencyjne zostały wpolimerowane w istniejącą protezę nie posiadającą szkieletu metalowego
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ryc. 21

Ryc. 21 Kontrola rentgenowska po założeniu belki w dniu
wprowadzenia implantów
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ale również przyspieszenie leczenia bez negatywnego wpływu na

tkanki przyzębia. Ortodontyczny ruch zęba znacznie różni się od

ruchu fizjologicznego, gdyż jest biologiczną odpowiedzią tkanek

przyzębia na zastosowanie siły zewnętrznej, która doprowadza do
przebudowy więzadeł i kości wskutek czego następuje przemiesz-

czanie zębów [1]. Średni czas leczenia ortodontycznego wynosi od
16 do 18 miesięcy i zależy od wielu czynników, takich jak: morfo-

logia wady zgryzu, płeć, wiek, profil psychologiczny i preferencje
estetyczne pacjenta oraz reakcja tkanek na działanie sił biomechanicznych [2]. Długi czas leczenia jest jednym z ważniejszych ne-

gatywnych aspektów ortodoncji, szczególnie w ocenie dorosłych

pacjentów. Jego skrócenie jest nie tylko pożądane ze względu na
dyskomfort oraz problemy estetyczne i funkcjonalne, ale przede

wszystkim, ze względu na zmniejszenie prawdopodobieństwa
wystąpienia powikłań, takich jak: resorpcje korzeni, próchnica, de-

hiscencje i fenestracje kostne czy recesje dziąsła [3-7]. Większość
powyżej przytoczonych powikłań jest szczególnie często obserwo-

wana u osób z cienkim fenotypem i ubytkami w przedsionkowej

blaszce wyrostka, których leczenie wymaga doprzedsionkowego
Streszczenie

Abstract

Celem badań była ocena tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision).
Materiał i metody. Badania wykonano w grupie 10 ogólnie zdrowych kobiet w wieku 18-39 lat z rozpoznanym zwężeniem szczęki. Ocenie poddano 50 zębów (kłów
i przedtrzonowców) w szczęce. W celu określenia stanu przyzębia wykorzystano
następujące parametry: głębokość sondowania (PD), kliniczne położenie przyczepu
(CAL), wysokość dziąsła skeratynizowanego (KT) oraz grubość dziąsła (biotyp).
Wyniki. Po leczeniu wartości wszystkich badanych parametrów uległy poprawie, w
tym CAL, KT i biotyp zmieniły się statystycznie istotnie.
Wnioski. Leczenie ortodontyczne poprzedzone zabiegiem bezpłatowej kortykotomii korzystnie wpływa na stan tkanek miękkich otaczających kły i przedtrzonowce
szczęki przemieszczane doprzedsionkowo.

The aim of the study was to evaluate soft tissue after orthodontic treatment
preceded by flapless corticotomy (piezocision).
Material and methods. The study was performed in a group of 10 generally healthy
women aged 18-39 years diagnosed with narrow maxilla. 50 teeth were evaluated
(canines and premolars) in the maxilla. To determine the periodontal status the
following parameters were used: probing depth (PD), clinical attachment level
(CAL), keratinized mucosa height (KT) and gingiva thickness (biotype).
Results. The values of all tested parameters improved. Changes in CAL, KT and
biotype after treatment were statistically significant.
Conclusions. The orthodontic treatment preceded by flapless corticotomy positively effects on the soft tissues surrounding maxillary canines and premolars moved
in vestibular direction.
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przesunięcia zębów poza kopertę wyrostka zębodołowego [4,8-10].
Szybkość przesuwania zębów jest ważnym czynnikiem wpływa-

jącym na czas leczenia ortodontycznego, a siły ortodontyczne są

zależne od interakcji pomiędzy ruchem zęba a tkankami przyzębia

ryzykiem i powikłaniami chirurgicznymi oraz podpisali świadomą

zgodę na leczenie. Na wykonanie badań uzyskano zgodę lokalnej
Komisji Bioetycznej UM w Białymstoku.

[4]. Szybkość przesuwania zębów odzwierciedla tempo obrotu

Badanie kliniczne

Optymalizacja reakcji biologicznych na przyłożone siły ortodon-

Ocenie poddano 50 zębów (kłów i przedtrzonowców) w szczęce,

na zmniejszenie skutków niepożądanych. W celu poprawy warun-

w kierunku doprzedsionkowym. W celu określenia stanu przyzę-

kostnego, który jest sterowany przez aktywność osteoklastów [11].
tyczne może nie tylko przyspieszyć ruch zębów, ale także wpłynąć
ków do ortodontycznego przesuwania zębów wprowadzane są

które podczas leczenia ortodontycznego wymagały przesunięcia
bia wykorzystano następujące parametry: głębokość sondowa-

różnorodne dodatkowe techniki zabiegowe takie jak: biologiczne,

nia (PD), kliniczne położenie przyczepu (CAL), wysokość dziąsła

się one różną skutecznością i prawdopodobieństwem wystąpie-

wykonano przy użyciu sondy periodontologicznej (PCP UNC15,

fizyczne, biomechaniczne i chirurgiczne [12,13]. Charakteryzują
nia działań niepożądanych [14,15]. Procedury niechirurgiczne

obejmują między innymi: terapię laserową o niskiej intensywności, fotobiomodulację, impuls w polu elektromagnetycznym, prą-

dy elektryczne, ultradźwięki oraz farmakoterapię [16-22]. Metody

chirurgiczne to kortykotomia, osteotomia i dystrakcja o różnych
wzorach i modyfikacjach, których działanie oparte jest na regio-

nalnym zjawisku akceleracji (RAP) opisanym przez Frosta [23-25].
Spowodowane nacięciem uszkodzenie kości rozpoczyna kaskadę

skeratynizowanego (KT) oraz grubość dziąsła (biotyp). Badanie

Hu-Friedy, USA) przed leczeniem oraz 3 i 6 miesięcy po zabiegu
piezocizon, po fazie szybkiej ekspansji łuku zębowego.
Pomiary periodontologiczne polegały na określeniu:
•
•

reakcji zwiększającą przebudowę kości przyspieszając jej napra-

•

krutację osteoblastów i osteoklastów aktywowanych przez miej-

•

wę i osiągnięcie pełnej funkcji. Proces ten odbywa się przez rescowe mediatory międzykomórkowe. W konsekwencji dochodzi
do przejściowej osteopenii charakteryzującej się zmniejszeniem
gęstości tkanki kostnej, a przez to zmniejszeniem jej oporu na
ruch zęba [25-30]. Regionalne zjawisko akceleracji daje przemi-

jający impuls do przebudowy i może przyspieszyć proces goje-

nia tkanek twardej i miękkich od dwóch do dziesięciu razy [31].

PD - odległości pomiędzy brzegiem dziąsła a dnem szczeliny
dziąsłowej w centralnym punkcie powierzchni wargowej,

CAL - odległości pomiędzy połączeniem szkliwno-cemen-

towym a dnem szczeliny dziąsłowej w centralnym punkcie
powierzchni wargowej,

KT - odległości od granicy śluzówkowo-dziąsłowej do brzegu dziąsła pomniejszonej o głębokość szczeliny,

biotypu - grubości tkanek miękkich (w znieczuleniu) z uży-

ciem narzędzia endodontycznego nr 25 z ogranicznikiem;
pomiaru dokonywano 1mm poniżej dna szczeliny dziąsło-

wej w centralnym punkcie powierzchni wargowej, prostopadle do korzeni zębów (bez nadmiernego nacisku) do uzy-

skania kontaktu ogranicznika z powierzchnią błony śluzowej.

Najnowsze techniki chirurgiczne ewoluują w kierunku procedur

Procedura chirurgiczna

piezocision, aby eliminować ewentualne powikłania wynikające

Dzień przed zabiegiem wykonywano profesjonalne oczyszcze-

41]. Piezocision to bezpłatowa procedura kortykotomii, podczas

ortodontycznego. Bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym

mało inwazyjnych, takich jak mikroosteoperforacje, corticision czy
z rozległego podniesienia płata śluzówkowo-okostnowego [32-

której za pomocą piezoelektrycznego noża wykonywane są mikronacięcia w korowej blaszce przedsionkowej [42,43]. Z dostęp-

nych w piśmiennictwie danych wynika, że zabiegi kortykotomii
poprzedzające leczenie ortodontyczne przynoszą wiele zalet,
takich jak: szybsze przesuwanie zębów, krótszy czas leczenia, bezpieczna rozbudowa wyrostka zębodołowego, czy stabilność efek-

tów leczenia [44,46]. Autorzy podają ponadto brak negatywnego

wpływu przyśpieszonego leczenia ortodontycznego na tkanki

przyzębia, nie przytaczając jednakże bardziej szczegółowych

danych na temat stanu tkanek miękkich po leczeniu. W związku

z powyższym, celem badań własnych była ocena tkanek miękkich
po leczeniu ortodontycznym poprzedzonym zabiegiem bezpłatowej kortykotomii (piezocision).

Materiał i metody
Badania wykonano w grupie 10 ogólnie zdrowych dorosłych ko-

biet w wieku 18-39 lat z rozpoznanym zwężeniem szczęki. Przed

nie zębów i naklejano zamki ortodontyczne bez zakładania łuku
podawano amoksycilinę w dawce 1g oraz ibuprofen w dawce
200mg. Zabiegi przeprowadzano w znieczuleniu miejscowym

z użyciem 4% artykainy (Ubistesin forte, 3M ESPE, USA). Aby
uzyskać dojście do powierzchni wyrostka zębodołowego wykonywano pionowe cięcia w dziąśle, w przestrzeniach miedzyko-

rzeniowych, po czym delikatnie rozsuwano tkanki miękkie, bez
odpreparowywania płata. Do nacięcia blaszki przedsionkowej

wyrostka stosowano końcówkę ultradźwiękową OTS7-4,OT7S-3
urządzenia Piezosurgery (Mectron s.p.a., Włochy). Zakres osteotomii obejmował pionowe cięcie pomiędzy korzeniami o długości

około 5-8mm i głębokości ograniczonej do grubości blaszki zbitej.

Ranę dziąsła pozostawiano bez szycia lub zaopatrywano szwami
węzełkowymi z resorbowalnych nici monofilamentowych 6,0
(Monoacryl, Ethicon Johnson & Johnson International, USA). Po
zabiegu zlecano amoksycilinę 1g co 12h przez 7 dni, Ibupro-

fen 200mg 3x dziennie oraz płukanie jamy ustnej preparatem
chlorheksydyny (Eludril, Pierre Fabre Sante, Francja).

leczeniem wykonano pełną analizę estetyczno-funkcjonalno-or-

Leczenie ortodontyczne

nych i badania radiologicznego (pantomogram, cefalogram

Do leczenia ortodontycznego zastosowano stałe aparaty cien-

cjenci zostali poinformowani o procedurach z zakresu leczenia

USA). Bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym zakładano łuk po-

todontyczną z wykorzystaniem fotografii, modeli diagnostyczboczny głowy, stożkowa tomografia komputerowa – CBCT). Paortodontycznego i chirurgicznego (piezocision) wraz z możliwym
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kołukowe samoligaturujące (System Damon, slot 0.022, Ormco,
czątkowy 0.012 lub 0.014 Cooper Ni-Ti (Ormco, USA). Wizyty kon-
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trolne odbywały się co 2 tygodnie przez pierwsze trzy miesiące,

lizują ryzyko resorpcji brzegu kości i powstawania dehiscencji

wano łuki o wzrastającej sekwencji.

czesną augmentacją zapobiega uszkodzeniom przyzębia brzeż-

a następnie co 4 - 6 tygodni. W kolejnym etapach leczenia stoso-

Wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem oprogramowania Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Do porównania zmian parame-

trów klinicznych w czasie wykorzystano test t-Studenta. Jako statystycznie istotne uznano wyniki na poziomie p<0,05.

Wyniki

[39,50,52,53]. Według niektórych autorów kortykotomia z jedno-

nego, a poprzez rozbudowę objętości wyrostka daje podparcie
tkankom miękkim podczas przesunięcia zębów poza kopertę
wyrostka, zapewniając ich długoterminową stabilność, a przez

to utrzymanie efektów leczenia ortodontycznego [44,46,52,53].
Kortykotomia z dodatkową augmentacją kości jest jednak tech-

niką znacznie bardziej inwazyjną, w związku z czym wiąże się

Gojenie tkanek po zabiegach chirurgicznych przebiegało pra-

widłowo i nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych.
Wszystkie oceniane parametry kliniczne po fazie aktywnego rozszerzania łuków zębowych zmieniły się korzystnie. Wartość PD

i CAL zmniejszyła się odpowiednio o 0,1mm i 0,74mm, przy czym

różnica w wartościach CAL była statystycznie istotna. Wysokość
dziąsła skeratynizowanego wzrosła znamiennie o 0,83mm, po-

dobnie jak jego grubość o 0,59mm. Szczegółowe dane liczbowe
przedstawiono w Tabeli 1.

z większym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań oraz
dyskomfortem pozabiegowym [13,18].

W dostępnym piśmiennictwie brak jest szczegółowych danych

oceniających poszczególne parametry przyzębia podczas leczenia
ortodontycznego poprzedzonego kortykotomią. Większość auto-

rów ogólnie podaje brak negatywnego wpływu nacięcia blaszki
zbitej na przyzębie, to jest: zwiększonej głębokości sondowania,
rozwoju recesji, utraty przyczepu lub krwawienia po sondowaniu

w porównaniu ze stanem wyjściowym [23,28,39]. Wg Shoreiba
i wsp. [54,55] można nawet obserwować zmniejszenie średniej

Czas po zabiegu chirurgicznym
Parametr [mm]
PD

Przed leczeniem
1,54±0,68

3 miesiące
1,45±0,5

6 miesięcy
1,44±0,54

Różnica pomiędzy
pomiarem przed
zabiegiem i 6 miesięcy po zabiegu
-0,1mm

P
0,20829

CAL

2,25±1,42

1,58±0,75

1,51±0,67

-0,74mm

0,00009*

KT

4,06±1,41

4,75±1,36

4,89±1,14

+0,83mm

0,00002*

BIOTYP

1,00±0,13

1,61±0,59

1,59±0,65

+0,59mm

0,00000*

*- różnica istotna statystycznie pomiędzy badaniem przed leczenie i 6 miesięcy po zabiegu chirurgicznym
Tabela 1 PD, CAL, KT i BIOTYP (średnia ± odchylenie standardowe) przed leczeniem i w kolejnych badaniach kontrolnych.

Dyskusja
Podczas konwencjonalnego leczenia ortodontycznego, szczególnie u pacjentów z cienkim fenotypem, doprzedsionkowy ruch

zęba może powodować ścieńczenie lub utratę blaszki przed-

sionkowej, ścieńczenie dziąsła, zmniejszenie wysokości dziąsła

skeratynizowanego oraz zwiększenie wysokości koron klinicznych
[4,7,9,45]. Garib i wsp. [47] wykazali korelację pomiędzy szybką
ekspansją podniebienia a ścieńczeniem blaszki przedsionkowej
prawie o 1mm. Także Lund i wsp. [48], na podstawie stożkowej

tomografii komputerowej, wykazali ponad 2mm dowierzchołkowe przesunięcie brzegu blaszki zbitej w stosunku do pozycji przed

leczeniem. Powyższe powikłania, wynikające z ortodontycznego
doprzedsionkowego przesuwania zębów, dały podstawy do poszukiwania dodatkowych procedur, które zwiększyłyby bezpie-

czeństwo leczenia. Dlatego też zaproponowano wykorzystanie
biologicznych efektów RAP obserwowanych po zabiegach kor-

tykotomii jako przygotowania tkanek do leczenia ortodontycz-

nego. Uzyskiwane po kortykotomii szybsze przesuwanie zębów

prowadzące do skrócenia czasu leczenia, redukcja ryzyka powsta-

nia dehiscencji kostnych, recesji dziąsłowych, czy też resorpcji
korzeni zębów stały się wyjątkowo cennymi aspektami zwiększa-

jącymi bezpieczeństwo i efektywność leczenia ortodontycznego
[12,44,49,50,51].

Zabiegi kortykotomii mogą być prowadzone w różny sposób,

również łącznie z procedurami augmentacyjnymi z wykorzysta-

niem biomateriałów, które dodatkowo potencjalnie minima-
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głębokości sondowania po leczeniu o 0,2-1,5 mm. Również Gantes

i wsp. [56] po osteotomii odnotowali zmniejszenie wartości PD
i CAL oraz powstanie minimalnych recesji dziąsłowych przy jednoczesnym zadawalającym wyglądzie brodawek międzyzębowych.

Rekomendowana przez niektórych autorów technika kortykotomii z dodatkową argumentacją kości poprawia zarówno parame-

try kostne, jak i dziąsłowe. Wilcko i wsp. [52] uzyskali znamienny
wzrost o 0,78mm wysokości KT w grupie pacjentów leczonych or-

todontycznie z dodatkową kortykotomią i augmentacją w porównaniu do zmniejszenia tego parametru o 0,38mm w grupie pa-

cjentów leczonych klasycznie. Z kolei Bertossi i wsp. [57] wykazali,
że zabiegi kortykotomii mogą być stosowane bez dodatkowej au-

gmentacji u pacjentów z niedorozwojem szczęki i zaburzeniami

porzecznymi. Autorzy ci nie zaobserwowali negatywnego wpływu leczenia na tkanki przyzębia, za to w ciągu 68-150 dni uzyskali

uszeregowanie łuku, co skróciło ortodontyczny czas leczenia
o 65% w stosunku do grupy nieoperowanej. Z badań innych au-

torów wynika ponadto, że nawet zabiegi bezpłatowej kortykotomii, są wystraczające aby znacząco zmniejszyć gęstość kości,
umożliwiając przez to szybszy i bezpieczny ruch zęba oraz zwięk-

szenie przebudowy kości i tkanek miękkich [32,33]. Wydaje się, że
w bezpłatowej technice piezocizon selektywny mikrouraz wywo-

łany nacięciem przy użyciu noża piezoelektrycznego jest również
odpowiedni do indukowania efektu RAP [35,36,42]. Pozytywne

wyniki po zastosowaniu metody piezocizon przedstawili Charavet

i wsp. [58]. Odnotowali znacznie skrócony czas leczenia o 43%

w grupie pacjentów, u których wykonano piezocision w porów-
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naniu z grupą kontrolną. Jednocześnie, pomimo braku dodatkowej procedury augmentacyjnej wykazali, że PD i recesje dziąsła
nie zmieniły się po zakończeniu leczenia. Badania własne potwier-

nie ze względu na niewielką liczbę przebadanych pacjentów. Nie

mniej jednak uzyskane wyniki własne zwracają uwagę na fakt, że
w planowaniu leczenia pacjentów ze zwężeniem szczęki, zabie-

dzają obserwacje powyżej cytowanych autorów. Po zakończe-

gi kortykotomii powinny być zawsze poważnie rozważane jako

w przyzębiu, co może mieć ścisły związek z procesem przebu-

tej tezy jest też zakres interwencji chirurgicznej. Piezocision jest

niu aktywnej fazy ekspansji łuku stwierdzono korzystne zmiany

dowy tkanek, którego ekspresja jest największa bezpośrednio po

zabiegu chirurgicznym [25-30]. Wszystkie oceniane parametry poprawiły się, przy czym zmiany CAL, KT i biotypu były statystycznie
istotne. Uzyskane wyniki własne wskazują, że doprzedsionkowy

ruch zęba poprzedzony zabiegiem piezocision jest ruchem nie
tylko bezpiecznym, ale i prowadzącym do korzystnych zmian
w przyzębiu brzeżnym. Dane te należy traktować jednak ostroż-

profilaktyka rozwoju dehisccencji kości i recesji dziąsła. Poparciem
procedurą minimalnie inwazyjną, powodującą niewielki dyskom-

fort pozabiegowy i nie może się równać z bolesnymi i dającymi
znaczne obrzęki zabiegami pokrywania recesji. Zabiegi pokrywania recesji są bowiem częstą koniecznością wynikającą z faktu po-

wstawania recesji dziąsła jako konsekwencji doprzesionkowego
ruchu zęba w czasie leczenia ortodontycznego.
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Wstęp
Liszaj płaski jest przewlekłą chorobą skórno-śluzówkową o nie-

określonej etiologii [1]. Aktualne dane wskazują na wieloczynnikową etiopatogenezę schorzenia ze szczególnym uwzględnieniem
różnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej [2]. Wielu

autorów [3-6] poza modulacją układu odpornościowego podkreśla w niej udział czynników genetycznych, infekcyjnych, psychologicznych i toksycznych.

Częstość występowania schorzenia w populacji waha się od 0,5
do 2,2,%. Częściej chorują kobiety z przewagą między 1,4-2:1, bez
predyspozycji rasowych [1, 7, 8]. Cordova i wsp. [2] donoszą, że
zmiany najczęściej dotyczą osób w 6 i 7 dekadzie życia. Zmiany
skórne często cofają się, w przeciwieństwie do zmian umiejsco-

wionych w jamie ustnej, które są przewlekłe i rzadko ulegają spontanicznej remisji.

Streszczenie

Abstract

Wstęp: Różnorodność obrazu klinicznego liszaja płaskiego jamy ustnej (OLP) skutkuje zmiennym spektrum zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. Niepoznana
etiologia schorzenia sprawia że leczenie stanowi szczególne wyzwanie dla lekarza
dentysty.
Celem badań była kliniczna ocena skuteczności własnego protokołu terapii fotodynamicznej w leczeniu siateczkowej postaci liszaja płaskiego języka (OLP).
Materiał i metody: Własny protokół terapii fotodynamicznej (PDT) zastosowano
u 15 osób w wieku 37-84 lat, u których rozpoznano 22 ogniska OLP. Zabiegi wykonywano w odstępach cotygodniowych przez 10 sesji. Skuteczność leczenia oceniano makroskopowo prowadząc monitoring wielkości ognisk na poszczególnych
sesjach PDT wykonując pomiar (w mm) przy pomocy sondy periodontologicznej.
Efekty przeprowadzonej terapii oceniono klinicznie bezpośrednio po zakończeniu
leczenia i podczas kolejnych 12 miesięcy.
Wyniki: Średnia wielkość ognisk OLP przed leczeniem wynosiła 2,44cm2±1,78.
Po leczeniu poprawę stwierdzono w 18 miejscach, w tym w 10 - całkowite ustąpienie zmian. Średnia redukcja wielkość zmian po 10 sesji PDT wyniosła 34,84%.
Po zakończeniu 12 miesięcznej obserwacji średnia wielkość zmian wynosiła
0,42cm2±0,98 wskazując na 82,79% skuteczność PDT w obszarze błony śluzowej
języka.
Wnioski: Otrzymane wyniki sugerują, że PDT może stać się alternatywą dla dotychczas stosowanych metod leczenia siateczkowej postaci OLP.

Introduction: The diversity of the clinical picture of oral lichen planus (OLP) results
in a variable range of symptoms reported by the patient. Due to unknown etiology
the treatment is a particular challenge for the dentist.
Aim: The aim of the study was to clinically evaluate the efficacy of own protocol of
photodynamic therapy in the treatment of reticular tongue’s lichen planus.
Methods: Own protocol of photodynamic therapy (PDT) was used in 15 people
aged 37-84 years diagnosed with 22 OLP lesions. 5% 5-aminolevulinic acid was
used as a photosensitizer, which was applied on the lesion 2 hours prior to illumination. The light source was a custom-made diode lamp emitting a light of 630 nm
of wavelength and a power of 300mW.The efficacy of treatment was macroscopically measured (in millimetres) with a periodontal probe and clinically evaluated
at particular session.The effects of conducted therapy were clinically assessed on
completion of treatment and over the 12-month follow-up.

62

Results: The mean size of OLP lesions before treatment was 2.44cm2±1.78.
Post-treatment improvement was found in 18 lesions, 10 of which were in remission. The mean reduction in size after 10-session therapy was 34.84%. After
completion of the 12 month follow the mean size of lesions was 0.42cm2 ± 0.98
indicating a 82.79% efficacy PDT in the area of mucous membrane of the tongue.
Conclusions: The results suggest that PDT may be an alternative to previously
used methods of treatment reticular form of OLP.
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Klinicznie liszaj płaski jamy ustnej charakteryzuje się zróżnico-

Materiał i metody

zmian: siateczkową, nadżerkową (erozyjną), płytkową (tarczkową),

Terapię fododynamiczną (PDT) zastosowano u 15 osób (11 kobiet,

waniem makroskopowym. Andreasen [9] wyróżnił się 6 typów
grudkową, atroficzną (zanikową) i pęcherzową (brodawkowatą).
Najczęściej występuje postać siateczkowa i nadżerkowa, dlatego
też niektórzy autorzy wyszczególniają tylko te dwie postaci OLP
[10, 11]. Różnorodoność obrazu klinicznego liszaja płaskiego jamy

ustnej skutkuje zmienną symptomatologią zmian. Liszaj siateczkowy, grudkowy i tarczkowy mają zazwyczaj przebieg bezobjawowy.

Erozyjne, zanikowe i pęcherzowe formy OLP są często przyczyną
silnego bólu i pieczenia [12, 13]. Schorzenie wykazuje szczególną
predylekcję do błony śluzowej policzków, chętnie umiejscawia sie
także na błonie śluzowej języka, dziąseł i wargi dolnej [10, 14]. For-

ma siateczkowa charakteryzuje się występowaniem symetrycznie

rozmieszczonych zrogowaciałych pasm zwanych siateczką lub
rozstępami Wickhama. Rozpoznanie liszaja płaskiego powinno

opierać się na szczegółowo zebranym wywiadzie i wnikliwym
badaniu klinicznym oraz ocenie histopatologicznej wycinków pobranych ze zmienionego chorobowo obszaru [15].

Uwzględniając przewlekły charakter schorzenia, celem każdej za-

stosowanej terapii jest przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości i wydłużenie okresu intermisji. Asymptomatyczne formy liszaja

wymagają okresowej kontroli w celu wykluczenia ewentualnego
zezłośliwienia zmian [15]. Przed rozpoczęciem właściwego lecze-

nia należy zawsze wyeliminować czynniki zaostrzające proces
chorobowy, wykonać sanację jamy ustnej, zoptymalizować higienę, unikać tytoniu, alkoholu i pikantnych potraw [4, 5, 15].

Niemożność określenia etiologii schorzenia sprawia, że leczenie

jest zwykle trudne i tylko objawowe. Obecnie brak jednoznacz-

nego, skutecznego schematu leczenia zmian o charakterze liszaja
płaskiego w jamie ustnej. Częsta nieskuteczność standardowo
stosowanej farmakoterapii, liczne niepożądane efekty uboczne

i nawrotowość zmian skłania do poszukiwania nowych rozwiązań
i alternatywnych metod leczenia [1, 2, 7, 12, 14-16]. Postępowanie

niefarmakologiczne z zastosowaniem klasycznej chirurgii, kriochirurgii czy laseroterapii [15, 17-20] jest także ograniczone poprzez
rozległość, topografię i rodzaj zmian OLP, a przy laserze CO2 przez

brak możliwości przeprowadzenia badania histopatologicznego

[15]. Poważnymi efaktami ubocznymi, z których najpoważniejszym jest potencjał kancerogenny obarczone są: miejscowa foto-

chemioterpia PUVA (Psolaren Ultra-Violet A), PUVASOL (psolaren
ultra-violet A and solar radiation), wąskopasmowy zakres promieniowania UVB (narrow band UVB-NB-UVB) [8, 15, 21-23.]

Szczególną nadzieję w leczeniu objawowego OLP budzi zasto-

sowanie terapii fotodynamicznej (Photodynamic therapy - PDT).
Procedura wykorzystuje substancję fotouczulająca, która selektywnie gromadzi się w miejscu zmienionym chorobowo. Akty-

wowana światłem o odpowiedniej długości wykazuje działanie

immunomodulujące, cytotoksyczne, niszcząc zapalne komórki
obecne w ogniskach liszaja płaskiego [7, 15, 24]. Istotnym atutem

PDT jest niewielka inwazyjność oraz ograniczona liczba i nasilenie
objawów ubocznych. Skuteczność tej metody natomiast wyda-

je się obiecująca, ale nie do końca określona, ze względu na zbyt

mało danych w piśmiennictwie oraz różnorodność stosowanych

4 mężczyzn) w wieku 37-84 lat (67,38 ± 14,14) z 22 ogniskami
siateczkowej postaci liszaja płaskiego języka. Wszystkie zmiany

zlokalizowane były na bocznych powierzchniach języka i były
przyczyną dolegliwości bólowych .

Terapię i obserwację pacjentów prowadzono w okresie od 2013

do 2015 roku w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy
Ustnej Uniwersytyetu Medycznego w Białymstoku. Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej UmwB na przeprowadzenie cyklu terapeu-

tycznego (R-I-002/263/2012).

U każdego z chorych przeprowadzono badanie podmiotowe

i przedmiotowe, na podstawie których ustalono przebieg choroby i ewentualne dotychczasowe leczenie oraz rodzaj, rozległość

i lokalizację zmian. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia tera-

pii fotodynamicznej było potwierdzenie rozpoznania klinicznego
wynikiem uzyskanym z badania histopatologicznego.
Procedura terapeutyczna

W terapii fotodynamicznej jako prekursora fotouczulacza użyto
kwasu

5-aminolewulinowego (ALA). 5 % żel ALA aplikowano bezpośrednio na zmianę i otaczająca błonę śuzową w ilości 2 mm, na

2h przed naświetlaniem, stosując opatrunek okluzyjny własnego
autorstwa. Arkusz włókniny fizelinowej o rozmiarach przekraczających ognisko chorobowe pokrywano starannie wartswą
fotouczulacza. Następnie usuwano ślinę z okolic ogniska liszaja
i przykładano do wysuszonej błony śluzowej włókninę z nanie-

sionym preparatem. Następnie opatrunek stabilizowano kilkoma

warstwami jałowej gazy. Po 30 minutach opatrunek wymieniano
i nakładano nową porcję żelu, celem umożliwienia penetracji fotouczulacza w głębsze warstwy zmiany. Po 2 godzinach od apli-

kacji fotosensybilizatora rozpoczynano naświetlanie lampą dio-

dową własnej konstrukcji dostarczającą za pomocą światłowodu
promieniowanie o długości fali 630nm i mocy 300mW z końca

światłowodu. Powierzchniowa gęstośc energii (dawka światła)
wynosiła 150J/cm2.

W związku z brakiem wczesnej odpowiedzi na leczenie, u wszyst-

kich pacjentów wykonano 10 zabiegów PDT powtarzanych w odstępach cotygodniowych.

Na wizycie rozpoczynającej właściwe leczenie, wielkość zmian

oceniano makroskopowo przy pomocy sondy periodontologicznej PCPUNC 15 (Hu-Friedy, IL, USA), podając wynik w milimetrach
oraz wykonywano dokumentację fotograficzną. Pomiar dotyczył

długości i szerokości najdłuższego odcinka łączącego skrajne
punkty w obrębie ogniska chorobowego i granicy zdrowej błony

śluzowej, przez co wielkość zmian była charakteryzowana przez
pole powierzchni zmiany zajmującej błonę śluzową języka.

Na potrzeby badań zmiany OLP podzielono w zależności od ich
wielkości:

Grupa 0 - brak widocznych zmian

Grupa I - zmiana o wielkości < 1,5cm2

Grupa II - zmiana o wielkości ≥ 1,5cm2 i < 3cm2
Grupa III - zmiana o wielkości ≥ 3 cm2

protokołów [7, 25-28]. Dlatego celem prezentowanych badań

Ocenie poddano ponadto subiektywne doznania pacjentów.

todynamicznej z użyciem 5% kwasu 5-aminolewulinowego (ALA)

(ból, pieczenie, kłucie, napięcie błony śluzowej) podczas terapii

była kliniczna ocena skuteczności własnego protokołu terapii fow leczeniu siateczkowej postaci liszaja płaskiego języka.
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Skala subiektywnej oceny dolegliwości:

języku była najwyższa (po 10x PDT i po 12 m-cach obsewrwacji)

0 - brak objawów

w grupie III. Porównując jednak zmiany zachodzące bezpośrednio

2 - dolegliwości o średnim natężeniu

leży zauważyć, że najwyższa 91,02% redukcja dotyczy ognisk OLP

1 - dolegliwości o lekkim natężeniu

po zakończeniu terapii względem okresu rocznej obserwacji, na-

3 - dolegliwości o ciężkim natężeniu.

sklasyfikowanych w grupie I (11,24% + 79,78%) (Tabela 3).

Wywiad dotyczący subiektywnej oceny leczenia zbierano na każ-

dej wizycie, a na wizytach nieparzystych (3, 5, 7 i 9) przed aplikacją

Na uwagę zasługuje fakt, że po okresie 12 miesięcznej obserwacji

wykonywano dokumentację fotograficzną. Po zakończonej tera-

żej 3 cm2 i tylko dwie zmiany o powierzchni pomiędzy 1,5-3cm2.

ALA i naświetlaniem dokonywano oceny makroskopowej oraz

stwierdzono obecność tylko jednej rozległej zmian o polu powy-

pii pacjenci byli monitorowani przez kolejne 12 miesięcy. Wizyty

Piętnaście zmian uległo remisji (wyleczeniu) a pozostałe cztery zo-

kontrolne odbywały się po tygodniu od ostatniej sesji PDT oraz po

stały sklasyfikowano w grupie I, czyli przedziale wielkości poniżej

1, 3, 6, 9 i 12 miesiącach. Podczas kontroli wykonywano pomiary

1,5 cm2. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 4.

wielkości ognisk i dokumentację fotograficzną.

Wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem oprogramowa-

Bezpośrednio po dziesięciu naświetlaniach w 18 miejscach od-

trów klinicznych w czasie wykorzystano test t-Studenta. Jako sta-

OLP. Cztery ogniska chorobowe nie odpowiedziały na terapię,

nia Statistica 10.0 (StatSoft, USA). Do porównania zmian parame-

notowano poprawę, wyrażoną poprzez redukcję wielkości zmian

tystycznie istotne uznano wyniki na poziomie p<0,05.

zwiększyły pole powierzchni zajmowanego obszaru błony śluzowej języka. Cztery ogniska z grupy III uległy wyleczeniu, dwa pozo-

Wyniki

stałe - nie zmieniły przedziału wielkości (tabela 4).

U przebadanych 15 pacjentów potwierdzono histopatologicznie

scach (95,45%), w tym w 15 przypadkach - wygojenie zmian. Tylko

wstępnym badaniu klinicznym stwierdzono, że średnia wielkość

leczenie. Zwiększyło zasięg zajmowanej powierzchni o 2,29cm2 ,

Po okresie rocznej obserwacji otrzymano poprawę aż w 21 miej-

obecność 22 miejsc z siateczkową postacią liszaja płaskiego. We

1 ognisko liszaja zlokalizowanego na języku nie odpowiedziało na

ognisk wynosiła 2,44 cm2±1.77. Najczęściej, w 40,91% przypad-

zmieniając przedział wielkości z grupy II na grupę III.

ków (dziewięć miejsc OLP) występowały zmiany o wielkościach
≥1,5 cm2 sklasyfikowanych w grupie II. Do grupy I przydzielono

Subiektywna ocena leczenia zmienia

sześć (27,27%).

Przed rozpoczęciem terapii PDT dziesięć osób (66,67% badanych)

scach, w tym w 10 – odnotowano całkowite ustąpienie zmian.

podawało ból o średniej sile ekspresji (skala 2). Każda osoba poda-

siedem ognisk liszaja płaskiego języka (31,82%), a do grupy III –

Po leczeniu poprawę stwierdzono w 18 obserwowanych miej-

zgłaszało ból o ciężkim natężeniu (skala 3), pięć pozostałych osób

Cztery miejsca nie odpowiedziały na leczenie, odnotowano

wała wzrost dolegliwości po spożyciu ostrych i/lub kwaśnych po-

wzrost ognisk liszaja płaskiego języka.

traw, często niemożność prawidłowego odżywiania i utrzymania

Średnia redukcja wielkości zmian OLP po 10 sesjach naświetla-

higieny jamy ustnej.

nia wyniosła 34,84% i nie była istotna statystycznie (p=0,06166).

Przez pierwszych 5 serii - bezpośrednio po naświetlaniu - wszy-

W trakcie 12 miesięcznej obserwacji odnotowano dalsze goje-

scy pacjenci deklarowali ból o ciężkim natężeniu trwający przez

nie zmian uzyskując 82,79% redukcję wielkości ognisk OLP, przy

1-2h (skala 3) i umiarkowane dolegliwości przez ok 3-4 dni (skala

p=0,00004. Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w tabe-

2). Kolejne naświetlania przyniosły zmniejszenie dolegliwości; po

lach 1 i 2.

Miejsce
wystąpienia
Zmiany
Liszaj płaski
Języka

9 serii PDT jedenaście osób (73,33%) odczuwało ból pozabiego-

Liczba zaobserwowanych zmian bezpśrednio po leczeniu
wszystkie
22

Liczba zaobserwowanych zmian po 12 miesiącach

wyleczone

częściowo
wyleczone

Brak
odpowiedzi

wyleczone

częściowo
wyleczone

10

8

4

15

6

45,46%

36,36%

18,18%

68.18%

27,27%

niezmienione
1

4,55%

Tab. 1. Liczba i odsetek zmian siateczkowej postaci OLP języka przed, po leczeniu i po okresie 12 miesięcznej obserwacji.
Po zakończeniu serii 10 naświetlań największą -58,52%- średnią

wy - pieczenie, kłucie - jedynie kilka godzin po zabiegu (skala 2),

wielkości zmian odnotowano w grupie II, natomiast w grupie

Po dziesiątej serii PDT dziesięć osób (83.33%) deklarowało ból do

redukcję wielkości zmian uzyskano w grupie III. 11,79% redukcję
I zaobserwowano wzrost wielkości ognisk liszaja języka o 11,24%.

Po okresie rocznej obserwacji średnia redukcja wielkości zmian

u czterech kolejnych dolegliwości utrzymywały się przez 24-48h.
2 h po naświetlaniu (skala 2), u 7 z nich ból lekkim natężeniu utrzymywał się do 24-48h (skala 1). Dwie osoby zgłaszały lekki dyskom-

była w każdej z grup wyższa i wynosiła ponad 67%. Uzyskano

fort przez kolejne 2 dni (skala 1), trzy pozostałe - brak objawów

szaja języka w grupie III, w porównaniu do grupy I i II, w których

Po 5 naświetlaniu dziewięć osób (60%) odczuwało znaczną po-

wyższą - 92,59% - redukcję wielkości pola powierzchni ognisk li-

zmniejszenie wielkości ognisk OLP wynosiło odpowiednio 79,78%

bólowych (skala 0).

prawę; trzy - zgłaszało ból o sile umiarkowanej (skala 2), trzy kolej-

i 67,18%.

ne - o lekkiej (skala 1), trzy pozostałe - zupełny brak dolegliwości

stwierdzono, że średnia redukcja ognisk OLP zlokalizowanych na

Po 7 serii PDT czterech pacjentów (26.67%) podawało umiarkowa-

Analizując zmiany w poszczególnych grupach wielkościowych

64

(skala 0).
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Średnia wielkość zmian[cm2]
i odchylenie standardowe

Miejsce
wystąpienia
zmiany

Liczba zmian

Liszaj płaski

22

Przed
leczeniem

Po leczeniu

Po 12
m-cach

Średnia
redukcja
zmian po
10x PDT

2,44±1,48

1,59±2,39

0,42±0,98

34,84%

p
przed i po
10x PDT

Średnia
redukcja
zmian po 12
m-cach

p
przed i po 12
m-cach

0,0002*

82,79%

0,00001*

*istotność statystyczna

Tab. 2. Średnia wielkość, odchylenia standardowe i średnia redukcja zmian OLP języka przed, po leczeniu i okresie 12 m-cznej
obserwacji.
ne dolegliwości bólowe (skala 2), sześć osób (40%) - ból o lekkim

W dostępnym piśmiennictwie podawana jest różna - jednak za-

natężeniu (skala 1), kolejne pięć (33,33%) - brak dolegliwości po-

wsze wysoka - skuteczność PDT w zależności od stosowanego

Po dziesiątym naświetlaniu wszystkie osoby podawały zmniejsze-

błękitu metylenowego (MB) 26 ognisk OLP, w tym 12 z postacią

mimo obencości zmian (skala 0).

protokołu. Aghahosseini i wsp. [25] poddali PDT z wykorzystaniem

nie dolegliwości bólowych, pomimo obecności zmian. Trzy osoby

siateczkową. Poprawę odnotowano w przypadku 16 (61,54%)

(20%) odczuwały ból o umiarkownych natężeniu (skala 2), siedem

zmian, zaś w 4 - uzyskano całkowitą remisję. Wszystkie wyleczo-

(46,67%) - o lekkim (skala 1), pięć pozostałych (33,33%) - brak dole-

ne zmiany były sklasyfikowane jako postać siateczkowa. 10 zmian

W okresie 12 miesięcznej oberwacji zmniejszenie dolegliwości

wielkości wynosiła 44,3% [25]. W innych badaniach powyżej cy-

gliwosci bólowych (skala 0).

(38.46%) nie odpowiedziało na leczenie. Przeciętna redukcja

utrzymywało się. Siedem pozostałych ognisk OLP występowało

towani autorzy uzyskali poprawę w czterech z pięciu leczonych

u 5 osób. U jednej z osób, obecności zmian towarzyszył ból

ognisk OLP. W dwóch przypadkach zmiany ustąpiły, zaś w dwóch

o umiarkowanym natężeniu (skala 2). Dwie soby zgłaszały ból

kolejnych - uległy zmniejszeniu o 50%. Jedno ognisko OLP nie od-

o lekkim nasileniu (skala1), a dwie pozostałe - brak dolegliwósci

powiedziało na leczenie [7]. Sadaksharam i wsp. [26] odnotowali

bólowych (skala 0).

podobną 50% istotną redukcję wielkości zmian OLP po zastosoLiszaj płaski języka

Pomiar wielkości

Przed
(cm2)

Po leczeniu
(cm2)

Średnia redukcja
wielkości

Po 12 m-cach
(cm2)

Średnia redukcja
wielkości

Grupa I

0,89±0,29

0,99±2,05

+11,24%

0,18±0,42

79,78%

Grupa II

1,95±0,43

1,72±1,62

11,79%

0,64±1,37

67,18%

Grupa III

4,99±1,10

2,07±3,74

58,52%

0,37±0,20

92,59%

Tabela 3. Pola powierzchni i średnia redukcja wielkości siateczkowych zmian OLP języka przed i po leczeniu w poszczególnych
grupach.

Dyskusja

waniu tego samego fotouczulacza. Z badań Sobaniec i wsp. [27]

Celem prezentowanych badań była ocena skuteczności wła-

pozwala na osiągnięcie nieco większej - 55% redukcji wielkości

wynika, że zastosowanie innego fotosensybilatora - Chlorinu-e6,

snego protokołu PDT w leczeniu siateczkowej postaci liszaja

powierzchni ognisk. Z 48 leczonych zmian, poprawę uzyskano

płaskiego języka. Stwierdzono, że bezpośrednio po wykonaniu

w 39 miejscach (81,25%), w tym - w przypadku 14 zmian - remisję

10 naświetlań średnia redukcja wielkości ognisk nie była istotna

choroby. Kvaal i wsp. [28] po użyciu estru metylowego 5% kwasu

i wyniosła 34,84%. Otrzymany wynik może wydawać się nieza-

ALA (methyl 5-aminolevulinate- MAL) podali istotną poprawę po

dowalający. Należy go jednak interpretować ostrożnie, ponieważ

leczeniu, nie przedstawiając jednak pierwotnych wielkości zmian

jest on skutkiem obliczeń matematycznych. Rzeczywistą kliniczną

jak i wartości ich redukcji.

skuteczność leczenia można określić poprzez wnikliwą analizę in-

Analiza przedstawionych powyżej publikacji dowodzi, że efekt

dywidualnych przypadków. Po przeprowadzonej terapii PDT do

terapii może być widoczny bezpośrednio po jej zakończeniu lub

wygojenia lub zmniejszenia doszło w przypadku 81,82% ognisk

dopiero po pewnym czasie [7, 25-28]. Kvaal i wsp. [28] zwraca-

OLP. Poprawę zaobserwowano w 18 z 22 zmian, z których 8 zosta-

ją uwagę na fakt, że 1 miesiąc po zakończeniu leczenia wielkość

ło całkowicie wyleczonych.
Pomiar
przed
Leczeniem

ognisk zmniejszała się nieznacznie, a dopiero po 3 miesiącach od-

Pomiar po leczeniu

Pomiar po 12 m-c obserwacji

Grupa III

Grupa II

Grupa I

Grupa 0

Grupa III

Grupa II

Grupa I

Grupa 0

Grupa I
(n=7)

1

-

2

4

-

-

2

5

Grupa II
(n=9)

1

4

2

2

1

1

1

6

Grupa III
(n=6)

2

-

-

4

-

1

1

4

n – liczba obserwowanych zmian w danym przedziale wielkości

Tabela 4. Liczba zmian liszaja płaskiego języka przed i po leczeniu w poszczególnych grupach
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notowano istotnie zmniejszenie ich rozmiaru. Z badań własnych

ślanej przez badaczy, jako umiarkowana poprawa. Aghahosseini

sze gojenie ognisk OLP, a redukcja wielkości ognisk osiąga wartość

po pojedynczej sesji PDT z wykorzystaniem lasera niskoenerge-

wynika, że w ciągu roku od zakończenia leczenia ma miejsce dal82,79%. Poprawę odnotowano w 21 na 22 miejsc, co odpowia-

dało remisji i/lub redukcji wielkości aż 95,45% ognisk OLP, w tym

i wsp. [7, 25] redukcję zmian zaobserwowali w ciągu 1 tygodnia
tycznego emitującego światło o długości fali 632nm i gęstości

energii 100J/cm2 lub 120J/cm2. Szybką odpowiedź na leczenie

całkowite wyleczenie 15 miejsc. Na leczenie nie odpowiedziało

odnotowali również Kvaal i wsp. [28], którzy przeprowadzili le-

czenie, że PDT stymuluje mechanizmy gojenia, których skutki

energii wynoszącej 75J/cm2.

zaledwie 7,26% zmian. Powyższe dane mogą nasuwać przypuszobserwowane są wyraźniej w obserwacjach długoterminowych,

co wydaje się tym bardziej istotne uwzględniając przewlekły cha-

rakter schorzenia. Obserwacja ta wymaga jednak potwierdzenia

czenie laserem diodowym o długości fali 600 - 660nm i gęstości

W trakcie rocznego okresu obserwacji od zakończenia leczenia,

nie odnotowano nawrotu choroby. Liczba wyleczonych ognisk

względem wyniku bezpośrednio po 10 seriach PDT wzrosła o 5

w badaniach długoterminowych i na większej liczbie przypadków.

(z 10 do 15), a średnia redukcja wielkości ognisk o 47,95% (z 34,84%

Po 10 sesjach naświetlania, powierzchnia zmian uległa redukcji

zgłaszał się regularnie na wizyty kontrolne przez cały okres obser-

Średnia wielkości powierzchni ognisk OLP wynosiła 2,44cm2±1,48.

do 82,79%). Godnym podkreślenia jest fakt, że każdy z pacjentów

o 0,85cm i wynosiła 1,59cm ±2,39. Średnia wielkości ognisk li-

wacji. Z innych badań wynika, że jest możliwe jest długoczasowe

się o 2,02cm2, osiągając wartość 0.42cm2±0,98. Bezpośrednio po

stabilny rezultat leczenia u 10 z 14 pacjentów podczas 4 letniej

2

2

szaja języka po 12-miesięcznym okresie obserwacji zmniejszyła

zakończeniu terapii, 4 zmiany (18,18%) nie zareagowały na leczenie. Po rocznym okresie obserwacji brak efektu terapeutycznego

utrzymanie remisji choroby po PDT. Kvaal i wsp. [28] obserwowali
obserwacji. Wynik leczenia u pozostałych 4 osób (28.58%) nie

był znany, gdyż nie zgłosiły się one na badanie kontrolne. Agha-

stwierdzono już tylko w 1 miejscu, gdzie ognisko liszaja zwiększy-

hosseini i wsp. [7, 25] podają, że trwałość efektu po przeprowa-

ni 4cm2. Należy jednak zauważyć, że omawiana zmiana OLP-

Sadaksharam i wsp. [26] przez 6 miesięcy. Możliwość kilku czy kil-

ło swe wymiary o 2,29cm2 osiągając wielkość pola powierzchw czasie 12 miesięcy- zmniejszyła się o 1,4cm względem wartości
2

otrzymanej bezpośrednio po zastosowanej terapii, co może su-

gerować potrzebę zastosowania większej ilości naświetlań. Aghahosseini i wsp. [25] podają podobną 0,8cm2 redukcję powierzch-

ni ognisk OLP po leczeniu z użyciem MB przy niższej wyjściowej

wartości tego parametru wynoszącej 1cm2±0,9. Wyższą sku-

teczność PDT z wykorzystaniem Chlorinu-e6 otrzymali Sobaniec
i wsp. [27]. Średnia powierzchnia ognisk OLP po leczeniu wynosiła

2,7cm2±2,62 zmniejszając swe wymiary o 3,3cm2. W większości

dostępnych publikacji [7, 26, 28] autorzy nie podają jednak ani
początkowych ani końcowych wielkości leczonych ognisk OLP,
co znacznie utrudnia porównanie i odniesienie się do wyników
uzyskanych w badaniach własnych.

Autorski protokół terapii zakładał wykorzystanie promieniowania
o długości fali 630nm, mocy 300mW i energii 150J/cm2 emito-

dzonej terapii może być utrzymana przez okres 3-9 miesięcy, zaś
kunastomiesięcznego utrzymania remisji zmian wydaje się dużą

zaletą PDT w porównaniu do leczenia farmakologicznego, którego skuteczność jest bardzo różna. Zmiany OLP są często oporne
na leczenie farmakologiczne, a wielu pacjentów zgłasza nawroty
w krótkim czasie po przerwaniu leczenia [1, 9, 10, 30].

Dane z piśmiennictwa, dotyczące wieku i płci wskazują, że ryzyko wystąpienia liszaja płaskiego jamy ustnej jest wyższe u kobiet
zwłaszcza w szóstej i siódmej dekadzie życia [1,8]. Badania własne
wskazują na słuszność tych obserwacji. Spośród 15 pacjentów,
kobiety stanowiły grupę 11 osób, co stanowiło 73,33% badanych.
Przedział wiekowy naszych pacjentek wynosił 60-84 lata, ze śred-

nią wieku wynoszącą 72±7,94. Większość z nich była obciążona
długoletnim wywiadem choroby. Mężczyźni stanowili zaledwie
26,67% badanych, najmłodszy uczestnik miał 37, a najstarszy 77

lat. Średnia wieku populacji mężczyzn wynosiła 51,75±18,46.

wanego przez lampę diodową. Zaplanowano wykonanie nie-

W badaniach Sobaniec i wsp. [27] grupa kobiet była ponad 2x

ale nie więcej niż 10. Ze względu na brak wczesnej odpowiedzi

micznej. W badaniach Sadaksharam i wsp. [26] i Aghahosseini

Zaobserwowano także, że liczba wyleczonych zmian wzrastała

65% i 92.3% badanych grup.

zbędnej liczny naświetlań pozwalających na wyleczenie zmiany,
na leczenie, u każdego pacjenta przeprowadzono 10 sesji PDT.

wraz z liczbą cykli PDT. Chen i wsp. [29] dopiero po 22 sesjach

uzyskał remisję zmian raka brodawkowatego, zlokalizowanego
wewnątrzustnie. Wyniki uzyskane w badaniach sugerują, że sto-

sując ALA należy rozważyć stosowanie terapii dłużej niż przez 10
sesji. Inni autorzy odnotowywali różną reakcję na terapię z zależ-

ności od zastosowanego protokołu. Sobaniec i wsp. [27] do PDT
wykorzystali światło o długości fali 660nm i dawce energii 90J/

cm2. Analogicznie do rezultatów własnych, ze względu na brak
wczesnej odpowiedzi na leczenie wszystkie zmiany poddane były

także 10 -krotnemu naświetleniu. Sadaksharam i wsp. [26] zasto-

sowali PDT, w której źródło światła stanowiła łukowa lampa ksenonowa, emitująca falę świetlną o długości 630nm i dawkę energii
120J/cm . Protokół leczniczy zawierał cztery sesje naświetlań 2

większa i stanowiła 69,57% osób poddanych terapii fotodyna-

i wsp. [25] także dominowały kobiety stanowiąc odpowiednio
Pomimo selektywności fotouczulacza do chorobowo zmienio-

nych tkanek, PDT może powodować piecznie, kłucie, obrzęk, ból

w pobliżu zdrowych tkanek [31, 32]. Ból może być odczuwany

w trakcie, bezpośrednio po i w ciągu kilku godzin po naświetlaniu,
a różnice w subiektywnej ocenie terapii przez pacjentów mogą
mieć związek z różną procedurą PDT, w tym z zastosowaną dawką energii, czy rodzajem fotoczułego związku. Można go jednak

skutecznie zmniejszyć lekami przeciwbólowymi podanymi bez-

pośrednio przed lub po terapii [31-33]. W badaniach własnych
po pierwszych pięciu naświetleniach, wszyscy nasi pacjenci
deklarowali ból o ciężkim natężeniu trwający przez 1-2h. Osoby

poddane terapii nie wymagały jednak podawania żadnych leków
przeciwbólowych i znieczulających, wydaje się więc, że zapro-

w 1, 4, 7 i 15 dniu terapii. Po pierwszych trzech naświetlaniach żad-

ponowana przez nas procedura terapeutyczna może być pole-

istotną statystycznie redukcję wielkości zmian po 4 naświetleniu.

zmianami. Odczuwany dyskomfort okołozabiegowy stopniowo

na ze zmian nie odpowiedziała na leczenie. Autorzy odnotowali
10 z 20 leczonych ognisk uległo redukcji w zakresie 20-49%, okre-
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zmniejszał się wraz z liczbą wykonywanych sesji PDT. Po dziesią-
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tym naświetlaniu wszystkie osoby podawały zmniejszenie dolegliwości bólowych, pomimo obecności zmian OLP w jamie ustnej.
W okresie kolejnych 12 miesięcy obserwacji po zakończeniu leczenia dolegliwości w dalszym ciągu zmniejszały się, a te zgłasza-

ne były zdecydowanie mniejsze niż przed rozpoczęciem terapii.

W badaniach Kvaal i wsp. [28] po zastosowaniu MAL pacjenci tak-

że zgłaszali nieznaczny ból podczas naświetlania i umiarkowany
dyskomfort w trakcie pierwszego tygodnia. Wszyscy akceptowali jednak leczenie, nie podając innych skutków ubocznych [28].

Przeciwstawne spostrzeżenia wysnuli Chen i wsp. [33], którzy
przeprowadzali PDT z 5% ALA w znieczuleniu miejscowym ze

względu na silny, pulsujący ból i/lub znaczne pieczenie. Ból często
występował 1 lub 2 godziny po PDT i trwał 24-48 godzin. Nato-

miast zastosowanie takich fotouczulaczy jak Chlorinu-e6 czy MB
wydaje się bardziej komfortowe dla pacjenta. Autorzy [7, 25-27]

podkreślają doskonałą tolerancję terapii fotodynamicznej wśród
swoich pacjentów. Z dostępnych danych wynika, że żaden z obję-

tych badaniami pacjentów nie zgłaszał nasilonego bólu, pieczenia

lub jakichkolwiek działań niepożądanych w trakcie lub bezpośrednio po leczeniu [7, 25-27]. Aghahosseini i wsp. [25] zaobserwowali
wydłużenie okresów remisji, a tym samym polepszenia jakości

życia badanych pacjentów. Ból oceniany przez pacjentów w skali
od 1 - 10 uległ znacznemu zmniejszeniu. Przed leczeniem średnia wartość wynosiła 5.1±1.7 a po zakończeniu terapii zmalała do

0.9±1.5. Pacjenci nie wymagali podawania żadnych leków przeciwbólowych i znieczulających podczas leczenia.

Terapia fotodynamiczna jest szczególną formą fotochemioterapii
składającą się z dwóch samodzielnych niezależnych składowych
– źródła światła i fotouczulacza, które działając razem wywołują

komórkową i tkankową destrukcję w sposób zależny od tlenu.
Zdeponowanie fotoczułego związku, do zmienionej chorobowo
tkanki, z następową jego aktywacją za pomocą określonej długo-

ści fali świetlnej powoduje przeniesienie energii kwantów światła
na molekularny tlen i wytworzenie reaktywnych form tlenu – ROS

[34]. Dane z piśmiennictwa podkreślają znaczenie fotouczulacza

i wskazują, że jego wybór jest krytycznym elementem procedur
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PDT. Zastosowany w badaniach własnych 5% kwas aminolewuli-

nowy nie jest fotouczulaczem, ale po dostaniu się do komórki,

w przebiegu procesów komórkowych, przekształcany jest w naturalny fotosensybilizator - protoporfirynę IX (PpIX). ALA należy do
fotosensybilizatorów drugiej generacji, które mają większą zdol-

ność tworzenia tlenu singletowego w porównaniu do prepara-

tów pierwszej generacji, często powodując znaczący ból podczas

terapii [35-36]. Powyższe informacje mogą wskazywać na przyczy-

nę zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości podczas leczenia,
zwłaszcza w początkowych seriach naświetlań.

Przedstawione dane z piśmiennictwa oraz wyniki własne wskazują, że terapia fotodynamiczna, jako nieinwazyjna metoda leczenia
zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, może stanowić al-

ternatywę lub uzupełnienie innych obecnie stosowanych metod

leczenia siateczkowej postaci liszaja płaskiego. Liczne zalety PDT:
znaczna skuteczność, znikoma inwazyjność, bezpieczeństwo oraz

wydłużenie okresów remisji choroby, zachęcają do jej stosowania.

Terapia może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych

i powtarzana bez konieczności ograniczenia dawki, ze względu
na brak toksyczności i rozwoju oporności na leczenie nawet po
wielokrotnym zastosowaniu [31, 32]. Przewaga terapii fotodynamicznej nad konwencjonalnymi metodami chirurgicznymi i ra-

dioterapeutycznymi polega nie tylko na dwoistej selektywności.
PDT prowadzi do ogólnoustrojowej antynowotworowej reakcji
immunologicznej [37, 38]. Jako metoda łatwa do przeprowadzenia i powtórzenia w każdym momencie wydaje się być szczegól-

nie przydatna u osób obciążonych innymi chorobami ogólnymi
bądź w podeszłym wieku. Zgłaszana przez pacjentów ogromna
poprawa subiektywna, pomimo obecności zmian jest niezwykle
optymistycznym elementem leczenia.

Mimo, że reakcja na przeprowadzone leczenie jest różna to uzyskane wyniki i liczne zalety terapii są obiecujące. Jednakże, ze

względu na różnorodność stosowanych aktualnie protokołów

PDT oraz zauważalne rozbieżności w ich skuteczności, konieczna
jest kontynuacja badań w celu określenia możliwie najskutecz-

niejszego modelu terapeutycznego oraz oceny stabilności wyników w obserwacjach długoterminowych.
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Fotobiomodulacja, PMB jest pewną manipulacją zachowań komórek organizmu żywego, poprzez oddziaływanie na nie światłem laserowym o niskiej intensywności. Leczenie za pomocą
światła lasera (aplikacja energii z fotonów za pomocą odpowied-

niej długości fali), to indukcja biologicznej odpowiedzi komórkowej w tkance, poprzez oddziaływanie energii dostarczonej i przenoszonej w głąb tkanki, wpływającej na jej procesy biologiczne.

Terapia laserami małej mocy, LLLT (Low Energy-Level Laser Thera-

py), charakteryzuje się pracą w zakresie < 500mW i długością fali
od 540-1064nm bez ablacji tkanek i bez efektu ich cięcia[1].

LLLT modyfikuje reakcję komórek poprzez oddziaływanie na mito-

chondrialny łańcuch oddechowy, znajdujący się na wewnętrznej
błonie mitochondrialnej, przez co zwiększa wytwarzanie wyso-

koenergetycznego trifosforanu adenozyny (ATP) i ułatwia synte-

zę kolagenu i angiogenezę [2]. Biomodulacja laserowa opisana

jako indukcja wewnątrzkomórkowych zmian metabolicznych,
prowadzi do szybszego podziału komórek, wzrostu wskaźnika
proliferacji i migracji fibroblastów. Dowiedziono w badaniach in

Streszczenie

Abstract

Zastosowanie źródła światła do przyśpieszenia gojenia ran oraz redukcji bólu opisywane jest już od XIX wieku. Pierwsza Nagroda Nobla za tego rodzaju użycie
laserów przyznana została w 1903 roku, a od tego czasu nastąpił olbrzymi rozwój
nauki i praktycznych zastosowań na tym polu. Dzisiaj lasery znajdują zastosowanie między innymi w fotobiomodulacji (PBM), która zapewnia wiele korzyści
w stosunku do konwencjonalnych metod leczenia. PBM skraca czas gojenia ran,
zmniejsza pozabiegowy ból, obrzęk oraz prowadzi do zwiększenia komfortu i zadowolenia pacjenta.

The history of using light source for the promotion of wound healing and pain
reduction has been known and used since the nineteenth century. First Nobel Prize
for applying of the artificial light source for mucosal healing received in 1903.
Since then the research in this field has been developed more and more. Nowadays we use laser light for photobiomodulation (PBM). PBM has many advantages
over traditional healing modalities. It effectively shortens healing time, lessens
postoperative pain, oedema, leading to increased patients’ comfort and satisfaction.
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vivo i in vitro, że LLLT daje pozytywny efekt w procesie gojenia

stycznie istotną różnicę w wygojeniu tkanek, redukcję głębokości

proces regeneracji kości [4,5], zwiększa przepływ krwi, aktywność

Chirurgia periodontologiczna obejmuje w olbrzymiej części za-

ran pozabiegowych [3], jak również posiada pozytywny wpływ na

osteoblastów i zmniejsza aktywność osteoklastów. Wpływa rów-

defektu i niższy wskaźnik krwawienia (p < 0.05).

biegi z zakresu regeneracji tkanek przyzębia. Oprócz zręczności

nież pozytywnie na reparacje kości wyrostka zębodołowego po

i doświadczenia operatora wymaga szeregu złożonych procesów,

Kreisler i wsp., Quadri i wsp., AboElsaad i wsp. oraz Bhardwaj i wsp.,

niego i pośredniego wpływania na procesy komórkowe w tym

usunięciu zębów [6],

w badaniach in vitro udokumentowali poprawę adhezji fibroblastów więzadła przyzębia (komórek PDL) po zabiegu SRP i dodat-

kowej modulacji laserem o długości fali 635nm, 810nm i 830nm.
[3,4,8,9]

Dogán i wsp. w 6-miesięcznej obserwacji przedstawili, że dodat-

kowe zastosowanie laserowej modulacji o długości fali 1064nm,
po zabiegu sterowanej regeneracji tkanek GTR (Guided TissueRre-

generation) o parametrach 100mW, 100mJ i 4 J/cm2, dało staty-

w tym różnych technik wspomagania gojenia ran oraz bezpośred-

zakresie. Warto zastosować każdy dodatkowy czynnik i technikę
poprawiającą jakość gojenia. Oprócz konwencjonalnych technik
wspomagania gojenia ran, wysoką skuteczność uzyskano przy

zastosowaniu dodatkowo terapii laserowej. Zarówno z punktu
widzenia lekarza, jak i pacjenta daje ona wymierne korzyści, skraca

czas gojenia rany, zmniejsza ból, wymiernie zwiększając komfort

i zadowolenie.

Pzypadek 1
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Sytuacja wyjściowa recesja 21,22

Śródzabiegowo, podnabłąkowa tlanka
łączna wprowadzona w tunel

Bezpośrednio po zabiegu widoczne
szycie rany

D

E

F

Gojenie po 14 dniach stymulowane
laserem 635nm 60mW, 3j/cm2

Usunięcie szwów po 14 dniach

Gojenie po 4 tygodniach
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Pzypadek 2

A

Uraz na błonie śluzowej po zbyt silnym
użyciu szczoteczki

Uraz na błonie śluzowej po zbyt silnym
użyciu szczoteczki

Parametry fotobiomodulacji

D

E

F

Widok śrózabiegowy podczas zabiegu
PBM laserem Nd:YAG (1064nm)

Widok śrózabiegowy podczas zabiegu
PBM laserem Nd:YAG (1064nm)

Szczoteczka pacjenta
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Pzypadek 3

A

B

C

Sytuacja wyjściowa: recesje mnogie
12,13,14

Widok bezpośrednio po zabiegu
pokrycia recesji metodą tunelową

Parametry fotobiomodulacji laserem
Nd:YAG (1064nm)

D

E

F

Widok gojenia tkanek stymulowanego
PBM po 10 dniach

Po 10 dniach gojenie

Po 14 dniach usunięcie szwów

Pzypadek 4

A

B

C

Sytuacja wyjściowa recesje 24,25

Bezpośrednio po zabiegu widoczne
szycie rany

Gojenie po 14 dniach stymulowane
laserem Nd:YAG (1064nm)

D

E

F

Usunięcie szwów

Zastosowane parametry

Gojenie po 5 tygodniach
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Wstęp
Podniesienie dna zatoki szczękowej jest podstawowym zabiegiem
augmentacyjnym w przypadkach atroficznych wyrostków zębo-

dołowych szczęki. Zabieg otwartego sinus liftingu daje nam pełną
możliwość kontroli wzrokowej wykonywanych czynności i prze-

prowadzenia znacznie rozleglejszych augmentacji w porównaniu

do technik zamkniętych, które ograniczone są tylko do niewielkich
deficytów kostnych [1,2]. Procedura ta daje wysoki procent sukce-

su, ale jako zabieg bardziej inwazyjny, także większą częstotliwość

występowania powikłań śród- i pozabiegowych. Jako najczęstsze
powikłanie, określana przez licznych autorów, jest perforacja błony
Schneidera z odsetkami występowania między 11% a 56% [3,4].

Przebyte przewlekłe stany zapalne zatok, ścieńczenie błony, nieregularna anatomia ścian zatoki zwiększają ryzyko wystąpienia per-

foracji [5,6].
Streszczenie

Abstract

Według różnych autorów najczęstszym powikłaniem zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej z odsetkiem pomiędzy 10% a 56% jest perforacja błony Schneidera. Celem pracy jest przedstawienie techniki opracowania bocznego okna w ścianie
zatoki szczękowej minimalizującej ryzyko perforacji błony Schneidera. W pracy
omówiono przypadek podniesienia dna zatoki szczękowej z dojścia bocznego przy
użyciu zestawu SLA firmy Neobiotech i fibryny bogatopłytkowej PRF (Platelet Rich
Fibrin) u 50-letniej pacjentki.
W opisanym przypadku zastosowano wiertła trepanowe systemu SLA, które umożliwiają lepszy dostęp do podejścia bocznego i minimalizują ryzyko perforacji membrany.

According to the different authors, the most frequent complication during the sinus floor elevation treatment is the Schneiderian membrane perforation with a
percentage of perforations between 11% and 56% . The aim of this study is to
describe another membrane approach technique for the sinus lateral wall osteotomy that minimizes the risk of Schneiderian membrane perforation. The study
describes a case of sinus floor elevation with a lateral approach using SLA-kit and
PRF (Platelet Rich Fibrin) of a fifty-year-old patient.
In this described case, the usage of trephine drills of the SLA system mounted
in a handpiece allows a better access to the lateral approach and minimize the
membrane perforation risk.
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 1 Przedzabiegowy obraz tomografii komputerowej
Ryc. 2 Przedzabiegowy obraz tomografii komputerowej - strona lewa
Ryc. 3 Przedzabiegowy obraz tomografii komputerowej - strona prawa
Wieloletnie obserwacje kliniczne, przy zastosowaniu różnych

zowanie ryzyka perforacji błony.

Schneidera przy zbiegach piezochirurgicznych [3,6,7,8]. Jednak

ki zakwalifikowanej do obustronnego zabiegu sinus lift z zastoso-

technik zabiegowych, wykazały mniejszy odsetek perforacji błony

ultradźwiękowa preparacja okna w ścianie zatoki szczękowej także
nie zapewnia w pełni satysfakcjonujących efektów, co przedstawił

Celem pracy jest przedstawienie opisu leczenia 50-letniej pacjentwaniem zestawu SLA firmy Neobiotech i fibryny bogatopłytkowej

(PRF- Platelet Rich Fibrin).

ryc. 4

ryc. 6

Ryc. 4 Zestaw SLA - Neobiotech

Ryc. 6 Wiertło użyte do zabiegu

w swoich badaniach Blus i wsp. [9], określając ten stopień powikłań

na 3,8%. Nieustannie trwają badania nad opracowaniem technik
zabiegowych chroniących w jeszcze większym stopniu błonę Sch-

Opis przypadku
Pacjentka, lat 50, zgłosiła się do naszej kliniki w celu konsultacji

neidera przed uszkodzeniem w trakcje zabiegu sinus lift. Taką próbą

i leczenia implanto-protetycznego. W wywiadzie nie stwierdzono

trepanów, których konstrukcja i tryb pracy mają na celu zminimali-

analizy artykulacyjnej, określono potrzebę kompleksowej rehabi-

jest niewątpliwie zastosowanie do tego typu zabiegów specjalnych

ryc. 7

przeciwskazań do leczenia implantologicznego. Po wykonaniu

ryc. 8

Ryc. 7 Wstępna preparacja okna w ścianie zatoki szczękowej
Ryc. 8 Ostateczny kształt bocznego dostępu
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membranę SinoosFleece, której zadaniem jest wzmocnienie bło-

ny Schneidera i osłona jej przed ewentualną perforacją ze strony
augmentatu (ryc. 9). W przypadku lewej zatoki szczękowej wpro-

wadzono kilka porcji A- PRF oraz preparat SinoosGraft, który jest

mieszanką Hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia pod postacią
ryc. 9

ryc. 10

Ryc. 9 Membrana kolagenowa użyta podczas zabiegu
Ryc. 10 Materiał augmentacyjny
litacji zgryzu z odtworzeniem stref podparcia i ustaleniem nowej
płaszczyzny zgryzowej. Po przeprowadzeniu leczenia zachowawczego, zaplanowano zabiegi augmentacyjne w postaci podniesienia dna zatoki szczękowej lewej i prawej metodą otwartą.

W badaniu tomograficznym dostrzegalna była znaczna pneuma-

kulistych granulek (ryc.10,11). Do zabiegu po stronie prawej został
użyty A-PRF oraz preparat SinoosGraft w połaczeniu z nano-hy-

droksyapatytem. W obu zabiegach augmentat został zarobiony
z uzyskanym wcześniej z krwi pacjenta osoczem bogatopłytkowym

PRP (Platelet-rich plasma) (ryc.12). Po wprowadzeniu augmentatu,

okno w ścianie zatoki zostało zamknięte podwójną błoną z A-PRF
(ryc.13,14). Kontrolne badania radiologiczne wykonano po upływie
dwóch tygodni i sześciu miesięcy od drugiego zabiegu.

tyzacja obu zatok w rejonie bezzębnych części wyrostka zębodo-

Podsumowanie

2-5 mm (ryc.1,2,3).

Wykorzystany w zabiegach zestaw SLA (Neobiotech) daje nam

łowego, a jego wysokość w tych obszarach wahała się w granicach
Zabiegi wykonano w osłonie antybiotykowej (Klindamycyna 600
mg co 12 g.) w dwóch etapach z miesięcznym odstępem, stosując dla obu stron analogiczny schemat postępowania. W znieczu-

leniu nasiękowym (artykaina 4% z adrenaliną) wykonano nacięcie
na szczycie wyrostka zębodołowego, uzyskując dostęp do bocznej
ściany zatoki szczękowej. Preparację okna w ścianie zatoki wykona-

no przy pomocy trepanów z zestawu SLA-kit (Neobiotech) (ryc. 4,6).

Po wykonaniu pierwszego otworu, wstępnie odwarstwiono błonę
Schneidera (ryc. 7) i wykonano kolejną preparację trepanem, uzy-

skując wystarczający dostęp do przeprowadzenia zaplanowanej
augmentacji (ryc. 8).

Po całkowitym odwarstwieniu błony przy pomocy narzędzi znaj-

dujących się w zestawie, w pierwszej kolejności wprowadzono

ryc. 11

ryc. 13

możliwość stworzenia szybkiego dostępu do błony Schneidera

z jednoczesnym zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa
i jej ochrony przed perforacją, co gwarantuje specyficzny kształt po-

wierzchni tnących trepanów. Nie zwalnia oczywiście to operatora

z należytej dla tego zabiegu czujności i umiejętnego posługiwania
się tym instrumentarium. Preparacja okna w bocznej ścianie zatoki

szczękowej jest zdecydowanie szybsza niż w technice tradycyjnej
czy piezoelektrycznej [11].

Zestaw narzędzi zawartych w kasecie w pełni umożliwia przepro-

wadzenie nawet rozległych zabiegów.

Wielu autorów potwierdza skuteczność hydroksyapatytu i trójfos-

foranu wapnia jako materiału augmentacyjnego w zabiegach sinus

ryc. 12

ryc. 14

Ryc. 11 Materiał augmentacyjny
Ryc. 12 Dodanie PRP (Platelet-rich plasma) do augmentatu
Ryc. 13 Okno w ścianie zatoki zabezpieczone błonami PRF
Ryc. 14 Stan śluzówki bezpośrednio po zabiegu
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ryc. 15

ryc. 17

ryc. 16

Ryc. 15 Obraz TK po upływie miesiąca
Ryc. 16 TK rzut boczny strony lewej po upływie miesiąca
Ryc. 17 Obraz TK po upływie pół roku

liftu [12,13,14]. Połączenie tych materiałów z osoczem bogatopłyt-

procedurą [17,18,19,20]. W radiologicznym obrazie kontrolnym po

ryzację wszczepu, umożliwiając uzyskanie dużych przyrostów kości,

są wysokości augmentatu na poziomie 11 mm dla zatoki prawej

kowym PRP (Platelet Rich Plasma) dodatkowo przyspiesza waskula-

nawet do 15 mm, co w swoich badaniach potwierdził Boyapati
oraz Riaz i wsp. [15,16]. Zastosowanie PRF (Platelet Rich Fibrin)
jako dodatkowej ochrony błony Schneidera lub wykorzystanie jej

w postaci błony pokrywającej jest także coraz częściej stosowaną

Piśmiennictwo

dwóch tygodniach od wykonanego ostatniego zabiegu widoczne

i 13,7 mm dla zatoki lewej (ryc.15,16). Utrzymanie tych samych po-

ziomów wyrostka potwierdza także badanie po okresie 6 miesięcy
(ryc.17).
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Wstęp
W 2003 roku Murata i wsp.[1] przedstawili po raz pierwszy opis wy-

korzystania tkanek usuniętego zęba do augmentacji kości podczas
zabiegu sinus liftu. Od tego momentu wiele ośrodków badawczych potwierdziło znaczącą przydatność augmentatu pozyski-

wanego z usuniętych zębów [2, 3, 4]. W 2008 roku w Seulu został

założony bank tkanek zajmujący się pozyskiwaniem augmentatu
z zębów ludzkich metodą gazowej demineralizacji. Trwające do
dnia dzisiejszego badania nad użyciem tkanek zęba do zabiegów
regeneracji kości przynoszą nam coraz więcej informacji zwią-

zanych z tym zagadnieniem. Kabir i wsp.[5] w swoich badaniach
jednoznacznie potwierdzili prawie całkowitą zgodność architektury histologicznej odcinków kości zdrowej i poddanej augmentacji

materiałem uzyskanym ze zdemineralizowanej tkanki zęba ludzkie-

go. Istota zgodności tkanki kostnej i tkanki zębowej opiera się na
Streszczenie

Abstract

Pierwszy przypadek użycia ludzkiej zębiny jako materiału rekonstrukcyjnego został
opisany w 2003r. Od tego czasu wielu autorów potwierdziło przydatność tkanek
zębowych jako materiału augmentacyjnego. Badanie to miało na celu ocenę klinicznej przydatności wytworzenia materiału kościotwórczego z usuniętych zębów i
użycia go do rekonstrukcji ubytku kostnego podczas zabiegu wszczepienia implantu. Opis przypadku przedstawia technikę pozyskania materiału kościozastępczego
z usuniętych korzeni zębów po leczeniu kanałowym z implantacją natychmiastową
w tych miejscach.
Śródzabiegowe uzyskanie auto-augmentatu z zębów po ekstrakcji może stanowić
użyteczną alternatywę dla zastosowania autogennej kości lub innych materiałów
augmentacyjnych przy natychmiastowej rekonstrukcji ubytków kostnych połączonych z jednoczesną implantacją.

Human dentin autograft was reported in 2003 as a first clinical case. Since then,
many authors have confirmed the usefulness of dental tissue as a bone graft
material.
The study aimed to evaluate the clinical usefulness of autogenous tooth graft
prepared at the chairside for alveolar bone grafting during dental implant surgery.
A case presents a technique of obtaining autograft from the removed teeth roots
after root canal treatment with immediate implantation in post-extraction places.
Chairside preparation of autogenous teeth after extraction can be a useful alternative to the use of autogenous bone or other graft materials for the immediate
reconstruction of alveolar bone defects combined with the simultaneous implantation.
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ryc. 1

ryc. 3

ryc. 2

prawie identycznym ich składzie. Objętościowo tkanki te zawierają:

stwierdzono obecność znacznie uszkodzonych korzeni zębów po

Huanga i wsp. [9] oceniające stan tkanek po augmentacji przy po-

TK (ryc.1,2,3,4) zaplanowano ekstrakcję z natychmiastową implanta-

10% płynu, 20%kolagenu i 70% hydroksyapatytu [6, 7, 8]. Badania
mocy dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i spektro-

skopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDX) potwierdziły bardzo

znaczącą analogię struktury krystalicznej tkanki poaugmentacyjnej i
kości nieobjętej zabiegiem chirurgicznym.

W chwili obecnej istnieje kilka sposobów przygotowywania pre-

paratu kościotwórczego z usuwanych zębów ludzkich. Najbardziej
rozpowszechnione są metody demineralizacji gazowej i chemicz-

nej przy użyciu roztworu 0.34 N HNO3. Uzyskujemy w ten sposób
augmentat prawie całkowicie zdemineralizowany. W celu uzyska-

nia materiału o niezmienionym składzie mineralnym stosujemy
rozwory 20% alkoholu lub 0,5 M NaOH w zestawie z odpowiednimi
solami buforującymi.

Zmineralizowany wszczep wg Bindermana [10] jest w porównaniu
do tkanek zdemineralizowanych dodatkowym źródłem substancji

leczeniu endodontycznym 17,15,14. Na podstawie analizy obrazu
cją w miejscu usuniętych zębów. Omówiono także kwestię ewentualnego wykorzystania usuniętych zębów do stworzenia materia-

łu augmentacyjnego, uzależniając tą procedurę od ich stanu po
ekstrakcji.

Przed zabiegiem pobrano krew pacjenta do wykonania preparatów PRP (Platelet-Rich Plasma) i PRF (Platelet-Rich Fibrin).

W znieczuleniu miejscowym artkaina 4% przeprowadzono ekstrak-

cję korzeni 17,15,14 (ryc.5). Następnie wykonano natychmiastową
implantację przy pomocy implantów Bego RI 17: 5,0-10mm, 15: 4,113mm, 14 3,75-13mm (ryc.6).

W trakcie zabiegu część zespołu przygotowywała usunięte ko-

rzenie do dalszej procedury. W tym celu zostały one oczyszczone
z tkanek zmienionych próchnicowo, wypełnień endodontycznych

mineralnych dla nowo-powstającej kości. Większość badaczy po-

zyskuje augmentat z zębów z żywą miazgą [11,12]. W opisanym
przypadku autorzy użyli do augmentacji materiał wytworzony
z usuniętych korzeni zębów po leczeniu endodontycznym.

Opis przypadku
Pacjent lat 45 zgłosił się do naszej kliniki celem leczenia protetycz-

nego, przedstawiając uszkodzenie użytkowanego do tej pory mo-

stu metalo-ceramicznego 17v15,14. W badaniu wewnątrzustnym
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ryc. 5

ryc. 6

i uszkodzonego wkładu koronowo-korzeniowego. Po oczyszcze-

powierzchni membran PRF (ryc.13). Kontrola radiologiczna przed-

NaOH na czas 10 min. (ryc.7), a następnie w celu neutralizacji tego

dzo zbliżonym do okolicznej tkanki kostnej (ryc 14,15).

niu mechanicznym, korzenie zębów zostały umieszczone w 0,5 M
środka, w roztworach buforowych. Kolejno zęby osuszono steryl-

nym kompresem i umieszczono w komorze młynka (ryc.8). Po usta-

wieniu odpowiednich parametrów urządzenia, przeprowadzono

ich zmielenie uzyskując porcję augmentatu (ryc.9). Materiał na-

stępnie został zmieszany z porcją PRP (ryc. 10) i tak przygotowany

stawiała poprawne ułożenie użytego materiału o wysyceniu bar-

Podsumowanie:
Opisany przykład przedstawia możliwość śródzabiegowego pozy-

skania preparatu ze zmielonych zębów pacjenta po leczeniu endo-

wprowadzono do ubytków kostnych wokół implantów (ryc. 11). Po

dontycznym w połączeniu z PRP I PRF. Zastosowanie PRP jak i PRF

i zamknięte szwami materacowymi. Celem zachowania architek-

kostnych znacznie przyspiesza waskularyzację wszczepu, co istot-

augmentacji brzegi zębodołów zostały zaopatrzone błonami PRF
tury tkanek miękkich, każdy z implantów został zaopatrzony śrubą
gojącą (ryc.12).

Na wizycie kontrolnej po upływie 7 dni od przeprowadzonego za-

biegu, stwierdzono dobry stan tkanek miękkich wokół osadzonych
implantów z widocznymi cechami tworzenia nowego nabłonka na

w połączeniu z materiałem używanym do augmentacji ubytków
nie stymuluję jego osteointegrację [13].

Pang i wsp.[14] w swoich badaniach wykazali, że zmielone zęby
własne w porównaniu do innych materiałów augmentacyjnych

zapewniają istotnie szybszą osteointegrację, dając kość bardzo
zbliżoną histologicznie i mechanicznie do kości własnej. Augmen-

ryc. 7

ryc. 9
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ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

tat pozyskany z usuniętych zębów ludzkich może być zastosowany
nie tylko w postaci zmielonego preparatu. Liczni autorzy wykorzy-

stują z dużym powodzeniem klinicznym także całe bloki zębowe
[15,16,17]. Ma to szczególne zastosowanie w implantacji natychmiastowej przy rozległych ubytkach poekstrakcyjnych.

Wykorzystanie zębów po leczeniu endodontycznym lub ich części
do zabiegów augmentacyjnych wymaga nieco dłuższego postępowania przygotowawczego niż w przypadku zębów żywych, nie-

mniej jednak daje możliwości pozyskania znacznej porcji materiału.
Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt psychologiczny dla sa-

mego pacjenta, który zdecydowanie lepiej odbiera fakt wykorzysta-

nia własnych tkanek do zabiegu regeneracji kości, szczególnie gdy
pozyskiwane są w nieinwazyjny dla niego sposób.

ryc. 14

ryc. 15
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Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego jako jedna z technik chirurgicznych
implantacji w odcinku bocznym żuchwy.
Transposition of the inferior alveolar nerve as one of the surgeon technique of implantation in the lateral part of
mandible.
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nia częściowo lub całkowicie utraconego uzębienia, ale u wielu
pacjentów, zarówno warunki anatomiczne, jak i ilość i struktura

tkanki kostnej, uniemożliwiają zastosowanie tego typu leczenia.

Dlatego też często stosujemy substytuty kości do regeneracji

lub używamy przeszczepów autogennych. W niniejszym artykule przedstawiono opis leczenia dwóch pacjentek, u których
wcześniej wykonano rekonstrukcję wyrostka zębodołowego

w bocznym odcinku żuchwy. W obydwu przypadkach wykona-

no rekonstrukcję wyrostka zębodołowego w pionie w odcinku
bocznym żuchwy przy zastosowani biomateriału wraz z kością

autogenną. Jednak leczenie zakończyło się niepowodzeniem.

Streszczenie

Abstract

Cele: Artykuł jest omówieniem transpozycji nerwu zębodołowego dolnego w celu
wszczepienia implantustomatologicznego. Artykuł ten jest opisem przypadków klinicznych w celu przenalizowania powikłań neurosensorycznych, zagrożeń oraz wad
lateralizacji transpozycji nerwu zbodołowego dolnego poprzedzającego wszczepienie implantu w bezzębną, atroficzną boczną część zuchwy.
Materiał i metody: Analiza dotyczyła dwóch dorosłych pacjentek w grupie wiekowej
53-66 rok życia, które posidały minimalną grubość kości nad kanałem żuchwy oraz
przeszły repozycjonowanie nerwu zębodołowego dolnego.
Wyniki: Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego ma do zaoferowania pacjentom
jedną z możliwości otrzymania gotowych uzupełnień protetycznych żuchwy.
Wnioski: Wewnętrzna lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego w większości
przypadków, powoduje wstępne, przmijające zmiany w odczuwaniu czucia. Najbardziej popularnymi przypadkami uszkodzenia nerwu są: ciśnienie spowodowane
zaawansowanym zapaleniem, zbieranie się płynów wokół nerwu oraz późniejszy
rozwój przejściowego niedokrwienia a także złamania żuchwy.

Objectives: This article is the discussion of inferior alveolar nerve transposition for
dental implant placement. The aim of this article is to review clinical cases reports
in order to analyse the neurosensory complications, risks and disadvantages of
lateralization of the inferior alveolar nerve followed by implant placement in an
edentulous atrophic posterior mandible.
Material and Methods: Our analyse included two adult patients between 53-66
years of age who had minimal residual bone above the mandible canal and had
undergone inferior alveolar nerve (IAN) repositioning, with minimum 6 months of
follow-up, were included.
Results: The lateralization of the inferior alveolar nerve offers patients the possibility of obtaining a fixed prosthesis in the mandible.
Conclusions: Inferior alveolar nerve lateralization is related to initial transient
change in sensation in the majority of cases. The most popular causes of nerve
damage are pressure due to severe inflammation or retention of fluid around the
nerve and subsequent development of transient ischemia, and mandibular body
fracture.
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W wyniku perforacji sztywnych błon zaporowych nieresorbowanych doszło kilka tygodni po zabiegu do dehiscencji śluzówki

na szczycie wyrostka zębodołowego, co skutkowało zakażeniem

i brakiem przebudowy kostnej wraz z utratą implantów w oby-

dwu przypadkach. Z powodu zrostów śluzówki, jak i blizn powodujących upośledzenie ukrwienia w tej okolicy, nie zdecydowano
się na zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej lub odbudowy
wyrostka zębodołowego metodą Khoury’go [11,12]. Obydwie pacjentki zakwalifikowano do zabiegu transpozycji nerwu zębodoło-

wego dolnego z jednoczasową implantacją [1,2,3,6,18].

zabiegiem lateralizacji TIAN. Podobne wyniki uzyskał Jensen [7].
Kan porównał obie techniki [8] operacyjne na podstawie 21 za-

biegów, podczas których zainstalował 64 implanty w okresie od

10 do 67 miesięcy. Zaobserwował on, że zaburzenia czucia wy-

stępują znamiennie częściej (66,7%), wówczas gdy przesuwano

otwór bródkowy niż kiedy otwór bródkowy pozostawał na miej-

scu i wykonywano lateralizację tylko nerwu (33,3%). Ponadto
stwierdził, że u 90% pacjentów występują czasowe zaburzenia

czucia w okolicy bródki i ustępują one samoczynnie po upływie
8 tygodni.

W swoich obserwacjach Kan zwrócił również uwagę na możli-

Technika chirurgiczna

wość wystąpienia samoistnego złamania żuchwy, podczas wykonywania wyżej wymienionego zabiegu [8,9,19].

W 1987 roku Jensen i Nock [7] jako pierwsi opracowali i opublikowali technikę transpozycji nerwu zębodołowego dolnego. Polega

ona na wykonaniu płata śluzówkowo-okostnowego tak, aby odsłonić otwór bródkowy. Po odsłonięciu otworu bródkowego przy

użyciu piły piezo, wycinamy blaszkę korową pokrywającą kanał
nerwu zębodołowego dolnego, odpreparowujemy nerw z kanału
kostnego, przesuwając dystalnie otwór bródkowy. Odpreparowany nerw zębodołowy dolny przesuwamy policzkowo, uzyskując
dzięki temu miejsce, gdzie możemy założyć wszczepy [15,16].

Ferrigno, i Kan [5,8] opracowali inną technikę lateralizacji nerwu
zębodołowego dolnego. Polega ona na tym, że po uprzednim

odpreparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego, lokalizujemy
otwór bródkowy. W tej technice także wycinamy blaszkę koro-

Opis przypadków.
Pacjentka 1
Pacjentka, lat 66, leczona była od 16 lat implantologicznie. W dol-

nym prawym segmencie miała wykonywaną 10 lat wcześniej,
dwukrotnie, rekonstrukcję wyrostka zębodołowego przy zastoso-

waniu bloczków kostnych wraz z błoną zaporową nieresorbowa-

ną o żebrowaniu tytanowym. Dwukrotnie leczenie zakończyło się
niepowodzeniem i utratą przeszczepu kostnego oraz implantów.
Z powodu istnienia blizn, jak i zrostów okostnej, pacjentka została

zdyskwalifikowana zarówno do zabiegu, przy zastosowaniu osteo-

genezy dystrakcyjnej, jaki i osteotomii wg Khoury’go [11,12]. (Fot.1).

wą pokrywającą kanał kostny nerwu zębodołowego dolnego, ale
otwór bródkowy pozostawiamy nienaruszony. Po odpreparowaniu nerwu, lateralizujemy go delikatnie na tyle, aby można było

wszczepić implanty i pozostawiamy nerw w kanale kostnym policzkowo od wszczepionych implantów. Defekt kostny możemy
przykryć błoną zaporową resorbowalną.

Zabieg lateralizacji/transpozycji nerwu zębodołowego dolnego
TIAN niesie za sobą poważne ryzyko podrażnienia lub trwałego

uszkodzenia tego nerwu. Może to skutkować czasową lub nawet
trwałą parastezją wargi dolnej. Potwierdzenie tego powikłania

możemy znaleźć w dostępnej nam literaturze. Rosenquist [17]

w 1992 roku wykonał zabieg TIAN u 26 pacjentów i u 10 zaobser-

wował w okresie 12 miesięcy zaburzenia czucia w zakresie wargi
dolnej. Peleg w swoich badaniach [14] z roku 2002, nie stwierdził

żadnych trwałych zaburzeń czucia po zabiegach lateralizacji nerwu. Ferrigno [14] w 2005 roku opublikował wyniki 12- miesięcz-

nych obserwacji, w których stwierdził zaburzenia czucia u 10%

pacjentów, u których wykonano implantacje z jednoczesnym

ryc. 2

ryc. 1

Ryc. 1 Zdjęcie pantomograficzne przed zabiegiem
Pacjentka została zakwalifikowana natomiast do zabiegu laterali-

zacji nerwu zębodołowego dolnego. Następnie poinformowano
ją o możliwości wystąpienia ewentualnych powikłań, jak i ryzyka
zabiegu. Pacjentka wyraziła świadomą zgodę na zaproponowa-

ne leczenie. Z powodu wysokiego i niekorzystnego położenia

otworu bródkowego, zdecydowano się na wykonanie lateralizacji
nerwu zębodołowego dolnego (Fot. 2) metodą Jensena i Nocka

ryc. 3

ryc. 4

Ryc. 2 Preparacja kanału nerwu zębodołowego dolnego
Ryc. 3 Implanty z widocznym odpreparowanym nerwem TIAN metodą Jensen’a i Nock’a [7]
Ryc. 4 Implanty z widocznym odpreparowanym nerwem TIAN metodą Jensen’a i Nock’a [7]
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ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7

Ryc. 5 Zdjęcie pantomograficzne po zabiegu chirurgicznym
Ryc. 6 Pantomogram wykonany sześć miesięcy od daty zabiegu chirurgicznego
Ryc. 7 Zdjęcie pantomograficzne po zakończeniu leczenia implanto-protetycznego
(Fot. 3) wraz z dystalizacją otworu bródkowego. W dalszej kolejności usunięto implant (45) i ząb 44 oraz jednocześnie założono

w w/w miejscu trzy impanty Straumann SLActive (Fot. 4, 5).

W drugiej dobie od zabiegu chirurgicznego w obrębie zarów-

Pacjentka wyraziła świadomą zgodę na leczenie chirurgiczne i zo-

stała poinformowana o możliwych powikłaniach i ryzyku zabiegu.
Zabieg chirurgiczny został wykonany techniką opracowaną przez

Ferrigno i Kan’a, bez dystalizacji otworu bródkowego. Nerw zę-

no całej wargi dolnej, jak i bródki, występowało czucie głębokie.

bodołowy dolny został zlateralizowany tylko na czas wszczepie-

w obrębie wargi dolnej, powrócił po 8 tygodniach od daty zabie-

SLActive oraz jeden implant AlfaDent o agresywnym gwincie,

Całkowity powrót czucia, porównywalny do tego sprzed zabiegu
gu. Upośledzenie czucia pozostało tylko na skórze w okolicy bródki, na obszarze wielkości monety 10gr.

nia implantów. U pacjentki założono dwa implanty Straumann
z powodu trudności w uzyskaniu stabilizacji pierwotnej w tym
miejscu. Po zabiegu implantacji nerw zębodołowy dolny umiesz-

czono ponownie w kanale kostnym. Całość przykryto preparatem
TachoComb (Fot.10).

Leczenie zakończono wykonaniem pracy protetycznej, cementowanej na implantach - 12 miesięcy od daty zabiegu chirurgiczne-

go (Fot.11).

W drugiej dobie od zabiegu czucie głębokie obejmowało całą

wargę i bródkę, oprócz niewielkiego obszaru w okolicy kącika
wargi - wielkości 0,5cm na 0,5cm. Po upływie 6 miesięcy czucie

powierzchowne powróciło w obrębie całej bródki oprócz kącika
wargi dolnej.
ryc. 8

Ryc. 8 Stan po 12 miesiącach od zakończenia leczenia
protetycznego
Niestety, sześć tygodni od zabiegu, doszło do samoistnego pęk-

Wnioski
1.

nięcia żuchwy bez przemieszczenia odłamów kostnych. W wyni-

żuchwy u których występuje niekorzystne z punktu widzenia

ku tego powikłania utracono środkowy implant (Fot.6).

Po upływie 8 miesięcy od zabiegu chirurgicznego, wykonano pra-

cę protetyczną w postaci mostu cyrkonowego cementowanego

zabiegu implantologicznego [5,13] położenie otworu bród2.

na dwóch implantach (Fot.7, 8).

kowego jak i samego nerwu zębodołowego dolnego.

W niektórych przypadkach jest to jedyna możliwa procedura
umożliwiająca wykonanie uzupełnienia stałego w odcinku
bocznym żuchwy szczególnie u pacjentów u których wystą-

Pacjentka 2
Pacjentka, lat 53, także po niepowodzeniu leczenia implantologicznego. Około 5 lat wcześniej miała wykonaną augmentację kostną

3.

wyrostka zębodołowego po stronie lewej w żuchwie, przy zastoso-

waniu biomateriału wraz z błoną nieresorbowaną. Leczenie zakoń-

czyło się niepowodzeniem z powodu dehiscencji śluzówki, a co za
tym idzie, proliferacją ziarniny w obrębie wszczepionego biomate-

riału (Fot. 9).

ryc. 9

Zabieg transpozycji nerwu zębodołowego dolnego umożli-

wia założenie implantów u pacjentów w bocznym odcinku

4.

ryc. 10

piło wcześniej niepowodzenie leczenia implantologicznego.

Mamy dwa racjonalne powody przemawiające przeciwko
wykonywaniu tej procedury:

•

skomplikowana procedura chirurgiczna wymagająca

•

poważne ryzyko upośledzenia czucia w obszarze uner-

doświadczonego chirurga,

wienia nerwu zębodołowego dolnego.

Porównując [10] dwie techniki chirurgiczne uzyskaliśmy

ryc. 11

Ryc. 9 Pantomogram przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego
Ryc. 10 Pantomogram po zabiegu chirurgicznym.
Ryc. 11 Pantomogram po zakończeniu leczenia protetycznego.
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podobne rezultaty kliniczne, ale możliwości wystąpienia
dodatkowych powikłań przemawiają na niekorzyść techniki
5.

Jensena i Nock’a [7].

Zabieg przy zastosowaniu procedury Ferrigno i Kan’a wymaga większej precyzji i jest bardziej wymagający od chirurga.
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Wykorzystanie fotografii w gabinecie dentystycznym - zagadnienia ogólne
Digital photography in dentistry - general issue
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Wstęp
Fotografia stała się niezbędnym elementem w stomatologii, dając
możliwość pełnej oraz rzetelnej dokumentacji przebiegu leczenia

pacjenta. Wpływa to na podniesienie oferty gabinetu dentystycznego, wgląd lekarza w proces leczenia pacjenta, jak również na
Marek Galica
Marek Galica Photograpy
www.marekgalica.com
kontakt: info@marekgalica.com
+48 602 288 829

zadowolenie pacjenta.

Należy także nadmienić, że w sytuacji publikacji naukowej wykonanego leczenia lub przygotowania szkoleń związanych z kon-

kretnym przypadkiem, dobrze wykonana fotorelacja znacząco
wpłynie na jakość prezentacji.

Kluczowym zagadnieniem jest odpowiednie dobranie sprzętu do

naszego gabinetu. Na wstępie należy wybrać odpowiedni system,
tu tak naprawdę nie ma znaczącej różnicy na jakiego wiodącego
producenta się zdecydujemy. Każda z firm oferuje stosunkowo

podobne parametry w danej klasie. Obecnie na rynku dostępne

są dwa systemy, które pozwolą na uzyskanie bardzo dobrych efektów:
1.

tradycyjny DSLR (Digital Single Lens Reflex Camera), który
dzieli się na aparaty z matrycami (ryc.1):

• APS-C (Advanced Photo System type-Classic) popularne
aparaty średnio zaawansowane z przelicznikiem x1.5 do

pełnej klatki 35m. W tym przypadku ogniskowa obiektywu

przeliczana jest x1.5 np. 100mm będzie odpowiednikiem
150mm,

Streszczenie

Abstract

W artykule zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące wykorzystania fotografii w gabinetach dentystycznych celem dokumentowania przebiegu
leczenia, a także dalszych publikacji naukowych.

The article presents basic information about usage of digital photography in dentistry in order to document the course of treatment and further scientific publications.
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z nich ma funkcję makro (ostrzenie z bliskich odległości). Funkcja

macro rozumiana jest tutaj nie jako rodzaj fotografii, w której fo-

tografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony (aby umożliwić tak duże
zbliżenie, konieczne może być zastosowanie specjalnego obiektywu) lecz jako funkcja ostrzenia z bliskich odległości, która w

gabinecie sprawdzi się doskonale. Standardowy obiektyw spełni
wymagania w podstawowym zakresie dokumentowania przebie-

gu pracy. Możemy się także zaopatrzyć w bardziej specjalistyczne
obiektywy jak np. 100mm macro. Należy jednak liczyć się z częstszą wymianą obiektywów, co wiąże się z potencjalnym dosta-

niem się kurzu do korpusu. Kurz osiadając na matrycy powoduje
Ryc. 1 Porównanie matryc DSLR

2.

niechciane ciemne plamy widoczne na fotografiach, szczególnie
widocznych przy wysokich numerach przesłony. W każdym no-

• APS-H (Advanced Photo System type-High definitione) za-

woczesnym aparacie jest funkcja automatycznego czyszczenia

pełnej klatki 35mm. W tym przypadku ogniskowa obiekty-

gdy nieczystość jest duża. W innych przypadkach należy udać się

kiem 130mm,

menduje się czyszczenia na własną rękę, gdyż istnieje duże ryzyko

klatką będący odpowiednikiem tradycyjnych aparatów

razić nas na duże koszty naprawy.

awansowane aparaty reporterskie z przelicznikiem x1.3 do

matrycy. Działa ona jednak tylko w sporadycznych przypadkach

wu przeliczana jest x1.3 np. 100mm będzie odpowiedni-

do wykwalifikowanego serwisu, który wyczyści aparat. Nie reko-

• full frame - zaawansowane aparaty z tak zwaną pełną

zniszczenia bardzo delikatnych elementów korpusu, co może na-

35mm. Ogniskowa obiektywów pozostaje bez zmian.

aparaty bezlusterkowe

Porównując oba systemy należy zwrócić uwagę na kilka elemen-

tów. Wielkość samego aparatu znacząco wpłynie na łatwość pra-

cy, szczególnie w przypadku wykonywania zdjęć, podczas gdy

pacjent leży na fotelu. W tej sytuacji bezlusterkowce mają dużą
przewagę, ze względu na swoją kompaktową budowę. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę zakres wyboru osprzętu, tradycyjny DSLR
plasuje się na wysokiej pozycji. Wynika to chociażby z kompaty-

bilności z aparatami analogowymi. Obiektywy, lampy błyskowe

w ramach jednego producenta będą działać bez problemu.

W przypadku bezlusterkowców największym mankamentem są
obiektywy. Mają one inny system mocowania i tradycyjna optyka

nie będzie pasować. Można obejść ten problem odpowiednimi

Najlepszym rozwiązaniem przy zakupie obiektywu jest prosty test,

wykonanie kilku zdjęć różnymi ogniskowymi i dopasowanie ich
do swoich potrzeb. Kąty widzenia poszczególnych ogniskowych
przedstawia ryc. 2.

Podstawowe ustawienia
Aby ustawić odpowiednią ekspozycję zdjęcia należy wziąć pod
uwagę trzy elementy:
•

przesłonę (f/stop)

•

czułość (ISO)

•

szybkość migawki (shutter speed)

Przesłona

przejściówkami, aczkolwiek nie ma gwarancji pełnej skuteczności.

W dużym uproszczeniu przesłona informuje nas o ilości wpadają-

części.

tym bardziej domknięta przesłona, przez co światła dociera mniej,

Wymagane będą odpowiednie testy i dopasowanie wszystkich

Wybór optyki

cego światła przez obiektyw na matrycę. Im wyższy numer f/stop,
analogicznie niższy numer f/stop powoduje otwarcie obiektywu
oraz dotarcie większej ilość światła. Standardowe obiektywy oscy-

lują w okolicach F/3.5 – 5.6; dla obiektywów o zmiennej ognisko-

Standardowy obiektyw dla małej klatki (APS-C) to 16-35mm, a dla

wej np. 15-55mm, 15mm daje nam przesłonę F/3.5, a po zbliżeniu

- od szerokich kadrów do lekkich zbliżeń, jak również większość

na matrycy. W przypadku obiektywów bardziej profesjonalnych

pełnej 24-70mm. Charakteryzują się one dużym zakresem pracy

55mm mamy F/5.6, czyli im większe zbliżenie tym mniej światła

Ryc. 2 Porównanie obiektywów oraz kątów widzenia

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

87

Z INNEJ PERSPEKTYWY
ta wartość jest stała na całej rozpiętości obiektywu i powinna wynosić F/2.8. Jeżeli będziemy w posiadaniu obiektywu stało ogni-

skowego np. 85mm, wartość F może spaść nawet do F/1.0. Jest

fotografii. Bez względu na producenta jaki i jakość procesorów

użytych w aparacie, zwiększanie ISO zawsze będzie skutkowało
spotęgowaniem „szumu”, co w konsekwencji prowadzi do po-

obiektyw idealny, który nie pochłania światła.

gorszenia jakości fotografii i mniejszej czytelności detali. Sugeru-

ści (Ryc. 3). Im bardziej otwarta przesłona (numer F niski), tym

w jednakowych warunkach oświetleniowych i dobranie takiej

Przesłoną, oprócz ilości światła, wpływamy także na głębię ostro-

ję przetestowanie całej gamy ISO na aparacie, który posiadamy

Ryc. 3 Wpływ przesłony na głębię ostrości. Diagram ma charakter orientacyjny
mniejsza głębia ostrości; zamykając przesłonę (większy numer F)
powiększamy głębię ostrości.

Na głębię ostrości wpływa także odległość od fotografowanego
obiektu oraz ogniskowa obiektywu. (Ryc. 4, 5)

wartości, która najlepiej sprawdzi się w dokumentowaniu naszej

pracy. Istnieje duża gama programów graficznych pozwalających
na niwelowanie „szumu”. Efekt jednak będzie dobry tylko w pew-

nych granicach.

Ryc. 4 Wpływ odległości na głębię ostrości. Diagram ma charakter orientacyjny

Ryc. 5 Wpływ ogniskowej obiektywu na głębię ostrości. Diagram ma charakter orientacyjny
Szybkość migawki

Przy fotografowaniu przebiegu pracy przypadku dentystycznego

Przedział, w jakim operuje większość aparatów to przedział od 30s

tować przesłonę. Wiąże się to z fotografowaniem obiektu małych

nieważ zbyt długi czas naświetlania może spowodować porusze-

tografowanego, głębia ostrości będzie płytka, dlatego też należy

jest 1/100s do 1/250s. Dla ciekawostki wprawna osoba jest wsta-

wartości.

Im dłuższa ogniskowa aparatu tym trudniej będzie stabilnie utrzy-

ku z czym obiekt należy ustawić równolegle do aparatu (Ryc. 6).

Czułość

mycie na bliższym i dalszym planie. Taki efekt może też być zamie-

Wartość ta informuje o czasie w jakim naświetlana jest matryca.

pacjenta jak i elementów protetycznych, za priorytet należy trak-

do 1/8000s. Należy zwrócić szczególną uwagę na tę wartość po-

rozmiarów z bliskiej odległości. Ze względu na bliskość obiektu fo-

nie kadru, co skutkuje nieostrym zdjęciem. Bezpieczną wartością

ustawić f/stop na wysokim numerze i wydłużyć do maksymalnej

nie utrzymać stabilny kadr nawet przy migawce 1/15s.

Głębia ostrości charakterystyką zbliżona jest do liniowej, w związ-

mać kadr przy wolnych czasach migawki.

Należy unikać zdjęć pod kątem, gdyż pojawi się dość mocne roz-

Wartość ISO wskazuje jak czuła jest matryca na wpadające na nią

rzony w przypadku uwypuklenia konkretnego detalu.

aparatach najniższe ustawienie to 50 ISO, dochodzące nawet do

Oświetlenie

prześcigają zwiększając zakres czułości w swoich produktach.

Aby cały kadr był równo naświetlony będą potrzebne odpowied-

światło. Wartość ta waha się od 100 do 6400 ISO. W nowszych

256000 ISO. Producenci sprzętu fotograficznego nieustannie się
Efektem ubocznym zwiększania ISO jest tak zwany „szum” na
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Używamy lamp pierścieniowych, montowanych bezpośrednio na
obiektywie, dzięki czemu kadr naświetlany jest równo i bez zbęd-

nych cieni.

Standardowe lampy błyskowe makro wyzwalają się w momencie
robienia zdjęcia, dlatego też należy dobrze dopasować moc do

Temperatura światła
w kalwinach

Źródło światła

1800-2000 K

płomień świecy

2500 K

żarówka latarki

2800 K

żarówka w lampie

3500 K

wczesny poranek, późne popołudnie

4000 K

jarzeniówka

5200-5500 K
5500 K

południe, bezpośrednie słońce
światło lampy błyskowej

6000-6500 K

zachmurzone niebo

7000-8000 K

cień

Przechowywanie danych
Kluczowym elementem jest archiwizacja i dokładny opis każdego

przypadku. Ułatwi to szybkie i efektywne odszukanie potrzebnych
materiałów (Ryc. 7).

Ryc. 6 Wizualizacja głębi ostrości
odległości aby nie prześwietlić lub nie doświetlić zdjęcia. Na rynku
dostępne są również lampy makro dedykowane dentystom. Cha-

rakteryzują się one światłem ciągłym LED, co ułatwia ustawienie
ostrości (np. firma doctorsEYES).

Ryc. 7 Struktura katalogów na dysku zabezpieczającym

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania zdjęcia np. protezy, warto

Doskonałym rozwiązaniem dla każdego gabinetu są zewnętrze

się z małego namiotu bezcieniowego, lamp błyskowych lub świa-

każdego użytkownika. Przy odpowiedniej konfiguracji będziemy

kompaktowy i łatwy do złożenia oraz przechowywania. Zdjęcia

waniu. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed niespodziewanymi

nym doświetleniem bez niepotrzebnych cieni.

w tak zwanych chmurach. Obecnie na rynku pojawiło się kilka

Balans bieli

roczną, na zabezpieczenie swoich danych. Dropbox, googleDRI-

zaopatrzyć się w mini set do fotografii produktowej. Całość składa
tła stałego. Warto również zakupić statyw. Cały sprzęt jest bardzo
wykonane z takim zestawem charakteryzują się doskonałym rów-

Jest to ustawienie mające na celu korekcję temperatury światła.

dyski sieciowe z ograniczonym dostępem definiowanym dla
mieli dostęp do danych z każdego miejsca po uprzednim zalogo-

wypadkami, rekomendowane jest stworzenie kopii zapasowych

usług typu CLOUD DRIVE, pozwalających za opłatą miesięczną lub

VE, AMAZON DRIVE oferują nieograniczoną przestrzeń dyskową.
Ceny wahają się od 60 do 120 dolarów rocznie. Tego typu roz-

Każde źródło światła charakteryzuje się inną temperaturą liczoną

wiązania posiadają dużo zalet, przede wszystkim bezpieczeństwo

Znacząca część aparatów dobrze sobie radzi przy ustawieniach

- telefonu, tabletu, komputera.

niejszej korekcji koloru w programach graficznych, dobrze jest do-

Podsumowanie

w kalwinach (Tabela 1).

automatycznego balansu bieli ale dla pewności i uniknięcia późbrać balans na poziomie robienia zdjęcia.

Wybór formatu pliku i jakości

ale także dostęp do materiałów praktycznie z każdego urządzenia

Jest takie powiedzenie wśród fotografów „to nie aparat zdjęcia
robi tylko fotograf” - to trochę jak motto American Gun Associa-

tion „to nie broń zabija ludzi, to ludzie zabijają ludzi”. Jak powie-

Aparaty cyfrowe posiadają możliwość wyboru zarówno jakości

dział pewien komik „(…) myślę, że broń trochę pomaga”. Dokład-

wane jest ustawienie plików RAW (cyfrowy negatyw), co oznacza,

najlepszy fotograf nie osiągnie zakładanego efektu. Pozostaje tyl-

zwala na zmianę części ustawień, nawet po wykonanym zdjęciu

ale odpowiadającego naszym potrzebom. Przy wyborze nowego

chociaż zajmują mniej miejsca są trudniejsze w obróbce i wyma-

na opinii i radach sprzedawców. Zalecam zaciągnąć informacji

zdjęć, formatu ich zapisu oraz wielkości. Najbardziej rekomendo-

nie tak samo jest z fotografią! Bez odpowiedniego sprzętu nawet

że aparat zapisuje wszystkie informacje w postaci kontenera i po-

ko właściwe dobranie wyposażenia, niekoniecznie najdroższego

(np. balans bieli, kontrast, korekcje obiektywu, ostrość). Pliki jpg

aparatu oraz dodatków nie należy opierać się tylko i wyłącznie

gają większej znajomości programów graficznych.

od znajomego fotografa lub skontaktować się ze mną mailowo,
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12.Sympozjum CEIA

logicznym, opowiadając, na co zwrócić uwagę w rozwijaniu lub

optymalizacji działalności biznesowej, jaką jest klinika stomatologiczna. Kolejny wykład poprowadził Oliver Hill prezentując nowe
cyfrowe rozwiązania dla skanowania wewnątrzustnego i stoma-

tologii cyfrowej (Zfx). Po krótkiej przerwie wykłady poprowadził

dr n. med. Stavros Pelekanos na temat przygotowania otocznia
implantu pod profil wyłaniania wraz z planowaniem rehabilitacji
implantologicznej w bezzębnej żuchwie i szczęce. Wykładowca
przedstawił w nim szereg przypadków klinicznych, na podsta-

wie których uzasadnił znaczenie właściwej diagnozy warunków
kostnych, tkanek miękkich i okołozębowych w umiejętności pro-

gnozowania efektów estetycznych w procesie pełnej odbudowy.

W dniach 28 i 29 października 2016 r. w Krakowie w Auditorium

Zwrócił również uwagę na fakt, że długotrwały efekt kliniczny

narodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implan-

obecne na rynku.

Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 12. Między-

mogą zapewnić wyłącznie systemy implantologiczne długo

tologii (CEIA). Dwudniowy cykl wykładów dotyczył zagadnień

z zakresu regeneracji, estetyki, leczenia z wykorzystaniem implantów, stomatologii cyfrowej oraz ekonomii prowadzenia praktyki
stomatologicznej.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się wykładem dr hab. Piotra
Majewskiego, w którym przedstawił procedury rekonstrukcji i re-

generacji wyrostka zębodołowego. Podkreślił w nim, że powodze-

nie wykonywanego zabiegu chirurgicznego - zwłaszcza w aspek-

cie miejsc estetycznych - zależy nie tylko od wyboru zabiegu, ale

także wybranego materiału i techniki. Problematykę procedur

minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym skróconym czasie leczenia podjął dr n. med. Francesco Amato, w dwóch dynamicznie
i charyzmatycznie prowadzonych wykładach. Zademonstrował

kilka złożonych przypadków, w których za pomocą super-krótkich

Nieodłączną częścią Sympozjum jest CEIA Evening. Jak co roku,

z powodzeniem i w sposób przewidywalny zastąpił kilkuetapo-

do samego końca. Wieczór upłynął w wyjątkowej atmosferze

i co bardzo ważne zapewniając dobrą jakość estetyki w przednim

Gratulujemy wyróżnionym Platinum Award 2016 oraz kończącym

ny Dominiak, opowiadającej o zarządzaniu tkanką miękką i kością

OSIS CEIA i Autorskie Curriculum Implantologiczno-periodonto-

dzynarodowych badań randomizowanych w obserwacji długo-

Atutem corocznych spotkań organizowanych pod patronatem

Drugi dzień sesji wykładowej zainicjował Wojciech Baranowicz;

Dental Depot Wasio jest wysoki poziom merytoryczny prezen-

implantów i orientacji na biologicznych możliwościach pacjenta

miejsce i charakter imprezy były zachowane w tajemnicy prawie

we procedury chirurgiczne jednym, oszczędzając czas i koszty

Krainy Czarów, w towarzystwie Alicji, Kapelusznika, Kota i Królika.

odcinku. Dzień zakończony został wykładem prof. dr hab. Marze-

programy podyplomowe: Implant Continuum Education NYU

wokół zębów i implantów na podstawie wieloośrodkowych mię-

logiczne Prof. Markusa Hurzelera.

i krótkoterminowej.

naukowym dr hab. Piotra Majewskiego i zrealizowanych przez

ekonomista i dyrektor finansowy w dużym gabinecie stomato-

towanych wykładów i wyjątkowe wieczory. Spotkania dają realną
szansę na poszerzenie wiedzy oraz możliwość poznania aktual-

nych trendów, problemów i wyzwań związanych dziedziną im-

plantoprotetyki.

Już dziś zapraszamy na 13. Sympozjum Środkowoeuropejskiej

Akademii Implantologii, które odbędzie się 13-go października
2017 roku. Spotkanie zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze wzglę-

du na datę: piątek trzynastego, ale przede wszystkim ze względu
na prelegenta, którym będzie prof. Dennis Tarnow z NYU.

90

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VIII nr 1 (15) 2017

6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados®

prowadził dr Remigiusz Budziłło, który zaprezentował zagadnienia
związane z problematyką estetycznych rozwiązań implantopro-

tetycznych. Dr Han van Dijk (Holandia) omówił temat związany

z natychmiastowym leczeniem implantoprotetycznym po ekstrakcji źle rokujących zębów, a kolejny zagraniczny prelegent dr Luis
Curadrado (Hiszpania) przedstawił sposób postępowania lecze-

nia implantologicznego w pełni cyfrowym środowisku. Następnie

Dr Joost Brouwers (Holandia) zaprezentował przyszłościowe rozwiązania dotyczące zarządzania tkankami miękkimi. Ostatnim

wykładem związanym z klinicznymi zagadnieniami implantologii było wystąpienie dr n. med. Kingi Grzech-Leśniak, która opoW dniach 6-7 października 2016 w Warszawie miało miejsce wyda-

rzenie, które długo wyczekiwane było przez specjalistów z zakresu
implantologii stomatologicznej. Firma Denon Dental - bezpo-

wiedziała, w jaki sposób zarządzanie tkankami miękkimi może
przyczynić się do sukcesu w leczeniu implantologicznym. Wśród

wykładów poza klinicznych należy wymienić wystąpienie mec.
Marka Pasińskiego. Przybliżył on tematykę związaną ze zgodą pa-

średni dystrybutor BEGO Implant Systems w Polsce zorganizowała

cjenta na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

W organizowanym co dwa lata kongresie wzięło udział ponad

Uwieńczeniem kongresu był wieczorny bankiet, który stanowił

6. edycję Kongresu Implantoprotetycznego BEGO Semados®.

160 lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Patronat nad
tym wydarzeniem objęły najważniejsze stowarzyszenia implan-

tologiczne w Polsce (OSIS, PSI oraz BE ACTIVE DENTIST).W radzie

naukowej kongresu zasiedli: prof. dr hab. Ryszard Koczorowski,
prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, dr n. med. Mariusz Duda, ppłk dr
n.med. Tomasz Piętka oraz dr Grzegorz Ziętek.

Kongres rozpoczął się 6 października od warsztatów praktycz-

część integracyjną wydarzenia. Podobnie jak poprzednie edycje,
także ten Kongres BEGO zapewnił wysokim poziom merytoryczny
omawianych zagadnień i stanowił ważny element w rozwoju nowoczesnej implantologii w Polsce.
Tomasz Musiał

nych, podczas których przeprowadzono zajęcia związane między
innymi z cyfrową implantacją w pełni cyfrowym środowisku. Za-

prezentowano także metodę uzupełniania bezzębnych szczęk

w oparciu o metodę All-On-Four. Dodatkowo przeprowadzono
warsztaty z zakresu piezochirurgii oraz autogennych przeszcze-

pów kostnych Warsztaty były prowadzone przez gości z zagranicy
(dr Joost Brouwers, dr Han van Dijk, dr Luis Cuadrado) oraz z Polski
(dr Grzegorz Ziętek).

Drugi dzień Kongresu składał się z części wykładowej oraz wieczornego bankietu, będącego oficjalnym zakończeniem spotka-

nia. Program merytoryczny obejmował sześć wykładów medycznych oraz jeden, który poruszał zagadnienia od strony prawnej.

Kongres rozpoczął się wykładem dr n. med Mariusza Dudy na

temat precyzyjnego planowania leczenia implantologicznego

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Drugi wykład prze-
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III Podkarpacka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów.
W dniach 3-4 lutego 2017r. w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie odbyła się VIII Podkarpacka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy
Dentystów. Organizatorem konferencji była Komisja Stomato-

logiczna ORL w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Rzeszowie przy patronacie Katedry i Zakładu
Periodontologii UM w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. W konferencji wzięło udział 220 lekarzy.

Zgromadzonych powitał Prezes ORL w Rzeszowie dr n. med. Woj-

ciech Domka, a konferencję otworzyli Przewodniczący Komisji

Stomatologicznej ORL w Rzeszowie lek. dent. Radosław Maksymowicz oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Oddział w Rzeszowie dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski prof.
nadzw. UR.

Konferencję uświetnili swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Ka-

tarzyna Różyło i prof. dr hab. n.med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
z UM w Lublinie oraz prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka z AM
w Poznaniu.

Jako wykładowcy wystąpili również dr n. med. Marcin Aluchna,

dr n.med. Dariusz Pituch, dr n. med. Michał Paulo oraz lek. dent.
Grzegorz Ziętek. W drugim dniu konferencji z wykładem wystąpił

dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski prof. nadzw. UR kierownik naukowy konferencji oraz młodzi lekarze z Kliniki Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1

w Rzeszowie: lek. dent. Mateusz Dymek i lek. dent. Michał Leja.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się tradycyjnie spotkaniem
koleżeńskim w Klubie "Piekiełko" w Hotelu Rzeszów, natomiast
drugi dzień uświetnił Bal Lekarza.

Sponsorami Głównymi: Ford Res Motors oraz Colgate.

Konferencja okazała się niezwykle ciekawa pod względem bogatej
tematyki wykładów oraz obecności znamienitych wykładowców.

Za organizację konferencji należy się duże uznanie i podziękowa-

nia dla Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie lek. dent. Radosława Maksymowicza.

Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie, lek. dent.
Beata Kożak
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THE ESSENCE OF BEAUTY

THE ESSENCE OF BEAUTY to konferencja z cyklu prestiżowych

O tym, jak ważne jest podejście interdyscyplinarne świadczą inte-

stosowanym w stomatologii, organizowanych przez MIS Poland,

Natomiast gościem specjalnym konferencji była rewelacyjna Kry-

wydarzeń poświęconych trendom i nowoczesnym rozwiązaniom
która odbyła się 25 lutego w warszawskim hotelu Sheraton.

Wydarzenia te, odbywające się raz na dwa lata, stanowią przede
wszystkim platformę wymiany wiedzy i doświadczeń najbardziej

wybitnych wykładowców z całego świata i stwarzają niepowtarzalną możliwość dyskusji o interdyscyplinarnym leczeniu w po-

resujące panele dyskusyjne, które odbyły się dwukrotnie.

styna Janda, która opowiedziała o pracy zespołowej w teatrze.

Kolejne spotkanie odbędzie się zapewne za dwa lata i już teraz
serdecznie zapraszamy do udziału.

łączeniu z warsztatami innowacyjnych technik stosowanych we
współczesnej stomatologii.

W tym roku nie tylko program był imponujący, ale i perfekcyjna
organizacja, bardzo dobra frekwencja oraz doskonałe menu.

Dr Rino Burkhardt, DMD - Jak możemy uniknąć niepomyślnych
rezultatów w chirurgii wokół implantów i periodontologiczno-plastycznej? Wiedza - planowanie - wykonanie kliniczne

Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc - Terapia zespołowa w wybranych przypadkach klinicznych pacjentów zakwalifikowanych do
leczenia implantologicznego

Dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża - Czy można poprawić efektywność procedur implantologicznych - perspektywa ogólnoustrojowa?

Dr Nuno Sousa Dias, DDS, MOrth - Ortodoncja jako kluczowy
czynnik w złożonym leczeniu interdyscyplinarnym

Prof. Dr Giulio Rasperini, DDS, PhD - Teoria i koncepcja leczenia
interdyscyplinarnego, planowanie leczenia, przypadki

Dr n. med. Michał Michalik - Diagnostyka i leczenie zatok przynosowych w kontekście procedur stomatologicznych

Prof. dr Christos Perisanidis, PhD - Estetyczne i funkcjonalne wyzwania w chirurgii stomatologicznej
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LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE
lek. dent. Jerzy Szymczak
Sirona Implants. O godzinie 18.00, w salach restauracyjnych Grand
Hotelu „Lublinianka” odbyło się spotkanie towarzyskie, podczas

którego, w anturażu wyśmienitego jedzenia, podkreślonego rów-

nie znakomitym winem, słuchacze i wykładowcy mieli okazję do

bezpośredniej wymiany doświadczeń zawodowych.

Dzień wykładowy uroczyście rozpoczął o godz. 8.45 sam prof.
Mansur Rahnama serdecznie witając wszystkich gości. Jako pierw-

szy wystąpił prezes OSIS prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz,

który wykładem o „leczeniu implantologicznym na granicy wskazań” zaapelował o rzetelną diagnostykę oraz wnikliwszą analizę

w doborze przypadków do leczenia implantologicznego. Następ-

nie dr hab. n. med. Piotr Majewski w swoim wystąpieniu odniósł

się do przyczyn i leczenia następstw powikłań w leczeniu implan-

tologicznym. Kolejnym prelegentem był wspomniany wcześniej
dr Jagielak, który tym razem przybliżył zabiegi lateralizacji nerwu
zębodołowego dolnego przy zastosowaniu techniki „PIEZO”.

Po przerwie dr n. med. Katarzyna Maciejewska z Trójmiasta na
podstawie wielu przypadków przedstawiła możliwości zastoso-

wania krótkich implantów w atroficznych odcinkach szczęk jako

W dniach 14-15 października 2016 po raz kolejny Lublin gościł

alternatywę dla zawsze bardziej obciążających zabiegów regene-

wej Lubelskie Forum Implantologiczne. Głównym gospodarzem

wprowadził słuchaczy w świat stosowania najnowszych technik

uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkolenio-

wydarzenia był prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant
krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz kierownik Katedry

i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, a patronat medialny objęło m.in. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Inauguracja Forum rozpoczęła się w piątek trzema warsztatami:

dr n. med. Leszek Szajewski przedstawił „Fotografię w Stomatologii”, następnie dr n. med. Maciej Jagielak „zaczarował” gremium

wyjątkowym profesjonalizmem w podejściu do tematu „Piezo”

a dzień warsztatowy zakończył ćwiczeniami przedstawiciel jedne-

go ze sponsorów - Piotr Domagała – Product Manager Dentsplay
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racyjnych, a prezydent PSI dr n. med. Mariusz Duda znakomicie

cyfrowych w planowaniu oraz procedurach zabiegowych, co czyni implantologię minimalnie inwazyjną.

Z wykładów sesji popołudniowej watro wyróżnić dr n. med.

Adama Ziemlewskiego, który podsumował wielospecjalistyczną

współpracę w trudnych przypadkach implantoprotetycznych,
zespół dr hab. n. med. Tadeusza Morawca z Zakładu Chirurgii Sto-

matologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który w interesującym wystąpieniu odniósł
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nym. Na koniec dr Dariusz Pituch wygłosił wykład, w którym
przedstawił wpływ czynników mechanicznych i biologicznych na

proces odbudowy kości oraz jej długoczasowe funkcjonowanie

po obciążeniu protetycznym. Wykład był wspólnie przygotowany
z Małżonką - dr Agatą Pituch i prof. Mansurem Rahnamą.

Kolejna edycja Lubelskiego Forum Implantologicznego okazała
się dużym sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym, a co bez-

względnie należy podkreślić - wszyscy prelegenci to nasi krajowi
specjaliści. Okazuje się, że aby zorganizować konferencję implantologiczną na najwyższym poziomie nie trzeba poszukiwać wykła-

dowców z zagranicy, którzy czasem są mocno przereklamowani
niejednokrotnie zawodzą. Tu, na naszym krajowym terenie mamy
wybitnych profesjonalistów.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych lekarzy denty-

stów do udziału w kolejnych edycjach tej merytorycznie doskonałej konferencji.

się do szerokiego wykorzystania nowoczesnych metod diagno-

stycznych. Małżeński „team” dr Elżbieta i dr Arkadiusz Krężlikowie
w dwóch wystąpieniach opowiedzieli o zastosowaniu specyficz-

nych materiałów ksenogennych w zabiegach augmentacyjnych
oraz belkach, jako znakomitym rozwiązaniu implantoprotetyczreklama
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