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Szanowni Państwo,
Już po raz 20 oddaję w Państwa ręce kolejny
numer “Implantologii Stomatologicznej”, w którym publikujemy nie tylko artykuły kliniczne, ale
i staramy się prezentować bieżące sprawy Stowarzyszenia.
W maju odbył się Międzynarodowy Kongres
ICOI Europe/PSI, w który wzięło udział prawie 40 członków PSI, a 12 z nich przystąpiło do
egzaminu międzynarodowej Umiejętności
Implantologicznej Fellowship/Diplomate. Jesteśmy niezwykle dumni z tego wydarzenia,
ponieważ współorganizacja tak prestiżowej konferencji jest niezwykłym wyróżnieniem dla całego środowiska polskiej implantologii.
Teraz natomiast zapraszam do udziału w kolejnym międzynarodowym kongresie PSI/ICOI Europe, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 w Poznaniu.
Na początku czerwca podpisałem porozumienie z prezydent PTS - prof. dr hab. n. med. Marzeną Dominiak dotyczące przyszłej współpracy na rzecz edukacji m. in. w zakresie implantologii stomatologicznej w Polsce, które jest dla nas nobilitujące i motywuje do kolejnych działań na rzecz coraz wyższego standardu kształcenia w naszej dziedzinie.
Celem porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy PTS i PSI, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów; wspólnego przedstawienia opinii
i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz reprezentowania polskiej stomatologii na
arenie międzynarodowej.
Jak zawsze zapraszam także do udziału w konferencjach, które PSI i „Implantologia Stomatologiczna”
obejmują patronatem naukowym i prasowym.
Przypominam Państwu, że jesienią zamykamy rekrutację do nowej odsłony naszego sztandarowego
szkolenia Curriculum Implantologii 2.0. Nowa formuła zakłada tylko 5 zjazdów, ale będą one trwały po
3 dni, a nowa wersja programu zdecydowanie podnosi poziom naszej oferty edukacyjnej.
O nowościach i bieżących sprawach Stowarzyszenia informujemy Państwa na stronie www.psi-icoi.pl
oraz na naszym fanpage’u, zatem zachęcam do systematycznego kontaktu z nami.
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IDEE W IMPLANTOLOGII

POROZUMIENIE POMIĘDZY PTS I PSI DLA EDUKACJI W IMPLANTOLOGII

W dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu prezydent PTS - prof. dr

polskiej stomatologii na arenie międzynarodowej.

Tomasz Gedrange oraz Prezydent PSI - dr n. med. Mariusz Duda

pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii

hab. n. med. Marzena Dominiak i Skarbnik PTS prof. dr hab. n. med.
podpisali porozumienie, a zarazem list intencyjny, dotyczący przy-

szłej współpracy na rzecz edukacji m. in. w zakresie implantologii
stomatologicznej w Polsce.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło niedługo po przedstawie-

niu przez prof. dr hab. n. med. Marzenę Dominiak zorganizowania

(4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej
(10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS-u, UM we Wrocławiu i nie tylko. Wyróżnia go duża licz-

ba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach

i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych

Implantology.

dania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka

Aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach rekru-

tacyjnych - oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie
co najmniej B2 - wymagane będzie podstawowe doświadczenie
chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne.

Ukończenie rocznego szkolenia Curriculum Implantologii PSI afiliowanego przez ICOI, będzie uznawane jako doświadczenie implantologiczne spełniające powyższe kryteria zawodowe i pozwo-

li na ubieganie się o przyjęcie na studia European Master Degree
in Oral Implantology.

Uzyskane do tej pory międzynarodowe umiejętności Fellowship
(implantolog PSI, ICOI) oraz Diplomate (implantolog, ekspert d/s
implantologii stomatologicznej PSI, ICOI) nie wykluczają dalszej

edukacji na poziomie studiów magisterskich z zakresu implanto-

logii stomatologicznej, co więcej, będą dawały określone korzyści
podczas rekrutacji i w samym toku edukacji European Master Degree in Oral Implantology.

Celem podpisanego w dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu poro-

zumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy
PTS i PSI, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego

lekarzy dentystów; wspólnego przedstawienia opinii i wniosków
dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz reprezentowania
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i implantoprotetyki z akredytacją MEN. Studia będą trwały 2 lata

pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu implan-

toprotetyki z akredytacją MEN - European Master Degree in Oral

LAT

European Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120) to

ośrodkach PTS-u. Uczestnicy studiów będą realizować własne ba-

kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje

międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem
uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwsza edycja przygotowana jest dla około 8-16 osób.

Curriculum Implantologii PSI (CEU 136) to kształcenie podyplomowe we współpracy z ICOI i ICOI Europe, mające na celu na-

bycie wiedzy i umiejętności na takim poziomie, który umożliwi

samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne

z zakresu implantologii stomatologicznej. Szkolenie odbywa się 5
ośrodkach, prowadzących przez prezesów i prezydentów towarzystw naukowych i ma formę wykładów teoretycznych, warsz-

tatów praktycznych na materiale zwierzęcym i fantomach oraz
zabiegów klinicznych z udziałem pacjentów. Szkolenie trwa rok
i jest realizowane w formule modułowej 5 (3-dniowych zjazdów
polskich) +2 (zjazdy z udziałem wykładowców z ICOI i ICOIE).

Lekarz dentysta po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum

Implantologii ma prawo oznaczyć swoją praktykę lekarską jako
„Praktykę Implantologiczną” certyfikowaną przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Zajęcia odbywają się dwóch mak-

symalnie 15-osobowych grupach. Do tej pory zrealizowano 13
edycji i jesteśmy w trakcie 14.
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Podczas Kongresu ICOI Europe/PSI w Baden Baden w maju 2019r.
Z prof. Fouadem Khoury rozmawia dr n.med. Maciej Marcinowski

nasze działania muszą być oparte o aktualną wiedzę z zakresu
biologii i fizjologii gojenia. To pozwala nam leczyć prawie wszyst-

kich pacjentów. Mamy pewne ograniczenia związane z zabiegami
w obrębie żuchwy, u pacjentów poddanych radioterapii, a także
u pacjentów, u których występuje wysoki poziom bifosfonianów.
Do grupy wysokiego ryzyka zaliczane są także osoby palące.

MM: Czy jest różnica w gojeniu tkanek twardych i miękkich
w przypadku osób palących oraz niepalących?
MM: Czy może nam pan powiedzieć, jakie są dzisiaj ograniczenia
w zabiegach augmentacji kości?

FK: Większość naszych pacjentów to osoby palące. Właśnie te
osoby w największej liczbie tracą zęby oraz kość. Palenie powo-

duje zmniejszenie unaczynienia tkanek, co jest szczególnie istot-

Prof. Khoury: Dzisiaj nie mamy żadnych ograniczeń. Możemy od-

ne w procesach gojenia się obszarów, które są objęte procesem

tego, czy ubytek kości powstał na skutek urazu albo jest następ-

dur naprawczych, które będziemy chcieli przeprowadzić, może

budować w zasadzie każdy obszar utraconej kości. Niezależnie od

zapalnym. Gdy proces gojenia jest upośledzony, wiele proce-

stwem przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych. Oczywiście,

nie zadziałać. Dlatego stworzyliśmy i cały czas tworzymy nowe
techniki, które mają pomóc zminimalizować ryzyko, szczególnie

u palaczy. Przykładem jest „technika tunelowa”, której celem jest
zachowanie naczyń krwionośnych w miejscu regeneracji z jed-

noczesną augmentacją. Ta technika jest szczególnie polecana

u osób z grup podwyższonego ryzyka.

MM: Jak istotne jest gojenie tkanek miękkich?
FK Gojenie tkanek miękkich jest szczególnie istotne dlatego, że jeżeli dochodzi do ich nekrozy, to diametralnie zmieniają się rezulta-

ty leczenia. Bardzo trudne zaczyna być kontrolowanie przebiegu
gojenia i całego leczenia. Ten właśnie aspekt gojenia tkanek mięk-

kich jest szczególnie istotny dla prawidłowego przebiegu gojenia
tkanek twardych, czyli kości.

10
LAT

WYDAŃ

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

IDEE W IMPLANTOLOGII

MM: W jakich przypadkach możemy wykonać zabiegi jednocze-

MM: Jak cyfrowa stomatologia może wpłynąć na poprawienie

FK: Możemy wykonać jednoczasową augmentację wraz z im-

FK: Dzisiaj cyfrowa implantologia, a dokładnie szablony nie są

wewnątrz struktur kostnych. Gwint implantu musi być w całości

implantologię możemy wykorzystać w sytuacji, kiedy mamy wy-

snej augmentacji i implantacji?

plantacją w sytuacjach, gdy implant będzie w całości pogrążony
przykryty własnymi strukturami kostnymi. Jeśli gwint implantu

znajdowałby się poza strukturą kostną, to będzie bardzo trudno

osiągnąć dobre gojenie w obrębie regenerowanej kości oraz
osteointegrację implantów.

MM: Jak istotne jest ochronienie augmentowanych obszarów

zabiegów augmentacyjnych w przyszłości?

prawdziwą alternatywą dla zabiegów augmentacji kości. Cyfrową
starczającą ilość kości i jeśli chcemy skrócić czas leczenia. Także
w sytuacji, kiedy chcemy zaoferować naszym pacjentom natych-

miastowy komfort i estetykę, zaraz po zabiegu. W sytuacji, kiedy
nie mamy kości, musimy tę kość zregenerować. Cyfrowa implantologia na dzień dzisiejszy nie jest zatem alternatywą a opcją.

od chociażby aktywności języka lub pożywienia? Czy zaleca Pan

MM: Czy możemy wykonywać mosty na implantach na obsza-

FK: Istotna jest na pewno ochrona augmentowanego obszaru

FK: Tak, oczywiście, augmentujemy obszary wyrostka zębodoło-

stosowanie protezy ruchomej po zabiegach augmentacji kości,

padku użycia kości autogennej, zgodnie z naszymi procedurami,

zastosowanie np. mostów tymczasowych lub innych rozwiązań?

przed niekontrolowanym obciążeniem. Przykładem jest np. za-

która znacząco będzie przeciążać obszar poddany regeneracji.
Powinniśmy zatem wybierać takie rozwiązania, które dadzą naszym pacjentom komfort i estetykę, ale również ochronią tkanki.

Niewielkie obszary możemy zaopatrzyć stosując mosty typu Ma-

rach, które były wcześniej augmentowane?

wego po to, by następnie odtworzyć funkcję i estetykę. W przymożemy obciążyć implanty już po trzech miesiącach.
dr MM: Bardzo dziękuję za rozmowę.

ryland. Może to być też tymczasowy most na implantach lub most
na tymczasowych implantach, który jest często jedynym rozwią-

zaniem w przypadku przeprowadzania dużych rekonstrukcji u
pacjentów bezzębnych.

MM: Jaki rodzaj biomateriałów możemy używać w przypadku

zabiegów argumentacji kości? Mam na myśli kość autogenną
oraz kość z banku tkanek.

FK: My ufamy tylko kości autogennej i tylko takiej kości używamy

do regeneracji wyrostka. Dla nas to jest jedyny materiał, który daje
nam przewidywalne rezultaty. My chcemy się posługiwać tech-

niką, która działa zawsze. Wszystkie inne materiały mogą czasami
działać, ale rezultaty nie są powtarzalne. Oczywiście trzeba wie-

dzieć, jak się posługiwać naszą techniką augmentacji, jak to robić

bezpiecznie. I to jest to nad czym pracujemy od ponad 25 lat, aby
uzyskać technikę przewidywalną i powtarzalną. Aktualnie nasza
technika jest całkowicie dopracowana.
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ICOI / ICOI EUROPE / PSI SYMPOSIUM
dr n.med. Maciej Marcinowski

Baden Baden, to miejsce, o którym każdy słyszał, ale nie każdy miał

rwie dr Du Toit przedstawił ideę pozostawiania wargowej części

Jednakże w roku 2019, w dniach 23-25 maja, oczy implantologów

omówił zasady zarządzania tkankami miękkimi w przypadku re-

powód, by je odwiedzić.

z całego świata były zwrócone właśnie na to miasteczko.

Zapierające dech widoki krajobrazu oraz urokliwe kamieniczki
powoli nakreślały klimat miejsca, które śmiało można by nazwać
„Szwajcarskim Ciechocinkiem”. Historyczny budynek term oraz
rzeka przepływająca przez sam środek miasteczka, tworzyła ma-

giczny obraz tej niemieckiej osady.

Centrum Kongresowe zlokalizowane w centrum, swoją nowo-

czesną szklaną fasadą, witało ponad 400-stu gości przybyłych z 39
krajów. Polskę reprezentowało 36 lekarzy dentystów.

W czwartek z samego rana wystartowały warsztaty przedkongre-

sowe. Podczas jednego z nich dr Joseph Choukroun prezentował
najnowsze wyniki badań, dotyczące możliwości zastosowania

korzenia w przypadku natychmiastowej implantacji, a dr Hanser

konstrukcji wyrostka zębodołowego. Dr Robert Frank przekazał
wiedzę z zakresu pracy z szablonami implantologicznymi, a całość
dnia zwieńczyła sesja plakatowa oraz towarzyszący jest powitalny
koktajl.

24 maja czyli drugi dzień kongresu był dniem tzw. debat specjalistów.

Dr Ferrro oraz dr Pertungaro omawiali przypadki leczone metodą All On 4. Prof Khoury oraz dr Török prowadzili zaciętą dysku-

sję na temat wykorzystania kości autoennej oraz biomateriałów
przy regeneracji kości, a dr Mitsias i prof. Palti debatowali na temat
możliwości i zagrożeń jakie wynikają z techniki polegającej na zachowaniu części korzenie zęba w przypadku implantacji natych-

PRF. Uczestnicy warsztatu otrzymali wiele cennych wskazówek

miastowej. Dzień wykładowy zwieńczył wykład dra Choukrouna,

W sali tuż obok odbywała się prezentacja prowadzona przez dra

Następnie uczestnicy kongresu zostali przewiezieni autokarami

ułatwiających otrzymanie poszczególnych frakcji fibryny.

Makarego, na temat wykorzystania piezosurgery w zabiegach sinus lift.

Kolejny warsztat pod okiem dra Simonpierego traktował o natychmiastowej implantacji i natychmiastowym obciążeniu. Dr Mohga-

da z kolei poruszał bardzo ciekawy, a zarazem trudny temat pionowej i poziomej regeneracji kości.

Dr Fromovich wprowadzał uczestników kursu w nową generacją

implantów, a listę wykładowców przedkongresowych zamykał dr
Hattab, który przybliżył uczestnikom ideę cyfrowej implantologii,

W pierwszy dzień odbywały się także egzaminy umiejętności im-

dotyczący PRF oraz innowacyjnych technik chirurgicznych.

do typowej lokalnej restauracji, gdzie odbywała się wieczorna
Gala Dinner.

Przy dźwiękach kapeli rokowej, wszyscy bawili się doskonale. War-

to nadmienić, że także kilkoro wykładowców wystąpiło na scenie,
prezentując swoje umiejętności wokalne lub wirtuozerskie, grając
np. na gitarze elektrycznej.

Z samego rana w sobotę, trzeci dzień kongresu, mogliśmy usły-

szeć wykład dra Su na temat zabiegów sinus lift, a zaraz później
nasz prezydent PSI dr Mariusz Duda porwał zgromadzoną publiczność swoim wykładem traktującym o ścieżce rozwoju im-

plantologicznych PSI/ICOI. Ranek należał do polskich młodych

plantologa oraz możliwości leczenia coraz to trudniejszych przy-

ICOI. Później z kolei przyszedł czas na bardziej doświadczonych

Dr Resnik z kolei przedstawił możliwości zastosowania krótkich

implantologów ubiegających się o tytuł Fellowship – implantolog

lekarzy, którzy pisali test teoretyczny oraz prezentowali swoje przy-

padków wraz z rozwojem kompetencji.

implantów w celu uniknięcia zabiegu podniesienia zatoki szczę-

padki w ramach certyfikacji Diplomate - ekspert ds. implantologii.

kowej. Po przerwie dr Simonpieri opowiadał o natychmiastowych

wadzonych po egzaminach wywiadach, zgodnie podkreślili wy-

śladuje naturę. Dr Makary kontynuował swoje przesłanie zapo-

Wszyscy z sukcesem przeszli trudy egzaminacyjne, a w przeprosoki, merytoryczny poziom oraz przyjazną atmosferę.

Prof. Ady Palti, Prezydent ICOI EUROPE wczesnym popołudniem
otworzył pierwszą sesję kongresu oparzoną hasłem „Young im-

plantologists”

Dr Michal Claar rozpoczął od omówienia swoich pacjentów-

-sportowców, którzy utracili zęby, na skutek urazów doznanych

podczas gry w hokeja na lodzie. W większości przypadków został
wykonany zabieg implantacji natychmiastowej z wykorzystaniem

kwasu hialuronowego. Zaraz później wystąpił dr Frank Zastrow, by

przedstawić biologiczne aspekty regeneracji kości oraz sposoby

uzyskania stabilnych efektów, nawet w przypadku kompromisowych sytuacji.

Dr Canlar poświęciła swój wykład tematyce prowadzenia gabine-

towych funpage’ów, instagramów oraz stroń internetowch.

W przerwie między wykładami można było odwiedzić stoiska firm

rekonstrukcjach, dr Sipos roztoczył wizję implantologii, która na-

czątkowane podczas czwartkowych warsztatów na temat użycia
piezochirurgii przy zabiegach sinus Lift, a dr Giblin szczegółowo

przedstawił cyfrowy workflow, jaki funkcjonuje w jego klinice.
Po godzinie 17 mieliśmy okazję zobaczyć kolejny polski akcent

kongresu, a mianowicie wystąpienie dr Radka Jadacha, na temat
zabiegów sinus lift z dostępu od podniebienia. Część naukową
kongresu zamknął wykład prof. Pikosa, stanowiący przegląd 30 lat
obserwacji zabiegów regeneracji kości.

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
Fellowship oraz Diplomate.

Jednym słowem w Baden Baden każdy mógł znaleźć coś dla sie-

bie, a doskonała pogoda pozwalała, każdą wolną chwilę spędzać

na łonie natury, czy to przy fontannie, czy nieopodal rzeczki, majestatycznie przecinającej przyległy do centrum kongresowego
park.

oraz zapoznać się z nowinkami ze świata stomatologii. Po prze-
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Egzaminy międzynarodowych umiejętności implantologicznych ICOI
podczas Kongresu ICOI w Baden Baden

W dniach 23-25 maja 2019 odbył się Międzynarodowy Kongres

FELLOWSHIP ICOI/PSI 2019

warzyszenia mogło wziąć udział w warsztatach i wykładach, ale

lek.dent. Mieczysław Grzegocki

ICOI Europe/ICOI/PSI, podczas którego 36 reprezentantów Stoprzede wszystkim odbyła się kolejna edycja Egzaminów Międzynarodowych Umiejętności Implantologicznych Diplomate.

W Komisji Egzaminacyjnej zasiadali: dr John Olsen- przewodniczą-

cy, dr n.med. Mariusz Duda- wiceprzewodniczący, prof. dr hab.

lek.dent. Sebastian Baka
lek.dent. Jakub Jasiński

dr n.med. Adam Kozłowski
lek.dent. Tomasz Kruszec

Ryszard Koczorowski, dr n.med. Andrzej Szwarczyński oraz dr Grze-

DIPLOMATE ICOI/PSI 2019

W tym roku w egzaminach uczestniczyli reprezentanci 33 krajów

dr.n.med. Barbara Gierat-Kucharzewska

gorz Ziętek.

z całego świata, którzy otrzymali 18 tytułów Diplomate, 4 Master
oraz 48 Fellowship.

Z ramienia PSI do egzaminu przystąpiło 11 uczestników z Polski

i jeden reprezentant Ukrainy.

Po raz pierwszy kandydaci to tytułu Diplomate oprócz prezentacji
ustnej, zdawali również egzamin pisemny.

lek. dent. Karol Badeja

lek. dent. Grzegorz Kot

lek. dent. Aleksander Materniak
lek. dent. Mikołaj Mielke

lek. dent. Maciej Szewczyk
PhD Oleg Mishchenko

Serdecznie gratulujemy wszystkim lekarzom, którzy uzyskali potwierdzenie swoich umiejętności.

Kolejny kongres i egzaminy odbędą się już za rok w Poznaniu

w dniach 4-6 czerwca 2020.
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DLA CZŁONKÓW PSI
CZASOPISMO DOSTĘPNE JEST
W BEZPŁATNEJ PRENUMERACIE

DR N. MED. MARIUSZ DUDA
KIEROWNIK NAUKOWY SZKOLENIA

CURRICULUM
IMPLANTOLOGII

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, Dyrekcyjna 10/1a
tel. +48 32 203-27-85, e-mail: psi@icoi.pl, www.psi-icoi.pl
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International Congress of Oral Implantologists ICOI
248 Lorraine Ave. #3, Upper Montclair New York 07043, USA
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ZŁOTY PARTNER
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Wrocławskie Dni Implantologii
31 maja -1 czerwca, hotel Haston we Wrocławiu

fot. Dental Radio
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II Ogólnopolska Konferencja IMPLANTY 2019. 28-29 czerwca 2019.
Politechnika Gdańska. Nowoczesna implantologia. Dylematy i nadzieje
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2. KONGRES PSYCHOLOGIA W STOMATOLOGII. 18 czerwca w Warszawie
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Maciej Marcinowski

dr Mauro Merli w Warszawie

że w dzisiejszych czasach, dużo bardziej niż to bywało w przeszło-

ści, istotne jest wdrożenie terapii periodontologicznej w procesie

leczenia implantologicznego. Oznacza to, że należy mieć solidne
podstawy z zakresu periodontologii. Powinniśmy postrzegać pacjenta jako całość i analizować status periodontologiczny. Kluczo-

we jest uzyskanie kontroli nad infekcją, zanim wdrożymy leczenie
implantologiczne. Obserwując część kolegów wykładowców,
dzielących się swą wiedzą na kursach, mam czasem wrażenie,
że zapomina się o tym, że leczymy istotę ludzką, bardzo często
dotkniętą zapaleniem przyzębia. I to uważam, za wielki błąd. Sam
przede wszystkim jestem lekarzem dbającym o zdrowie całej jamy
ustnej. Dlatego moim zadaniem, kluczowym jest rozwiązanie pro-

blemu infekcji i zapalenia z jaką zmaga się pacjent. Dopiero wtedy
15 kwietnia 2019 roku w Warszawie w hotelu Intercontinetal odbywało się sympozjum zorganizowane przez firmę C-Witt, którego

głównym prelegentem był dr Mauro Merli z Włoch. Dr Merli wraz
z ośmioma członkami rodziny, prowadzi od ponad 20 lat typowo

rodzinną klinikę, w której pracuje 20 lekarzy. Od momentu, kiedy
Dr Merli zaczął zajmować się zabiegami w znieczuleniu ogólnym,
jego klinika zaczęła się dużo szybciej rozwijać.

W przerwie między wykładami, poprosiłem dr Merli, aby podzielił
się swoimi doświadczeniami z zakresu implantologii.

dr n.med. Maciej Marcinowski: Czy moglibyśmy podsumować

dzisiejszy wykład, który jest skierowany nie tylko do początkujących, ale także doświadczonych implantologów. Zostało w nim

poruszonych kilka istotnych aspektów, które warto szczegółowo
omówić.

dr Mauro Merli. Dziękuję za Twoje pytanie. Chciałbym na wstępie

podkreślić, że według mnie najistotniejszym elementem procesu
leczenia, jest poświęcenie wystarczającej ilości czasu i wysiłku na

przeprowadzenie wnikliwego etapu diagnostycznego. Uważam,
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możemy odtworzyć zęby, które zostały utracone na skutek róż-

nych przyczyn.

dr Marcinowski. Wspomniał Pan również w trakcie wykładu,

o zasadach, jakimi się Pan kieruje rozpoczynając leczenie nowego pacjenta. Chodziło między innymi o korzystanie z wy-

tycznych innych towarzystw naukowych w kontekście leczenia
pacjentów z chorobami układowymi.

dr Merli. W naszej klinice prosimy pacjenta, by odpowiedział na

kilka pytań, które są przygotowane w formie elektronicznej na
tablecie. Dotyczą one m. in ogólnego stanu zdrowia. To pozwa-

la zaszeregować pacjenta do danej grupy ryzyka np. pacjentów
narażony na choroby sercowo-naczyniowe albo pacjentów
z problemami z ciśnieniem lub cukrzycą. Leczenie musi być roz-

ważane w kontekście leków, które pacjent przyjmuje na co dzień.
Z tego powodu nie chcę, by mnie nazywano implantologiem, ale

lekarzem zajmującym się szeroko pojętym zdrowiem jamy ustnej,
posiadającym wykształcenie periodontologiczne.

Musimy zidentyfikować najważniejsze aspekty leczenia i na końcu
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procesu diagnostycznego, wybrać najlepsze rozwiązanie dla na-

szego pacjenta.

Przeanalizowałem czas, jaki poświęcam w mojej praktyce na ana-

się coś w trakcie kolejnych 5 lat, pacjent ponosi częściowe koszty.
Ma to miejsce zwykle w przypadku powikłań biomechanicznych.

lizę danych, w przypadku kompleksowych rekonstrukcji implan-

dr Marcinowski: Jakie są Pana obserwacje dotyczące pacjentów,

czasu mi to zajmuje, niż miało to miejsce w przeszłości. Pojawia

tyczy protez i mostów na implantach.

toprotetycznych i doszedłem do wniosku, że dziś dużo więcej

się pytanie, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź jest bardzo prosta.

z różnymi problemami periodontologicznymi? Moje pytanie do-

Dziś mamy do dyspozycji dużo więcej informacji oraz możliwości

dr Merli. Jako lekarze przede wszystkim dążymy do zachowania

zyjni. Moim zdaniem poświęcenie wystarczającej ilości czasu na

możemy mówić o prognozie dotyczącej planowanych rekon-

technicznych, co sprawia, że możemy być ekstremalnie precyetapie diagnostyki i planowania minimalizuje możliwości wystąpienia błędów technicznych oraz powikłań w trakcie leczenia.

dr Marcinowski. Co powinniśmy odpowiedzieć pacjentowi, który
często pyta nas o gwarancję na leczenie stomatologiczne? Zdaje
sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa.

Dr Merli. Jako specjaliści powinniśmy używać sformułowania

zębów pacjenta. Na podstawie historii naturalnego uzębienia,
strukcji implantoprotetycznych.

dr Marcinowski. Jaka więc przyszłość czeka naszych pacjentów?
dr Merli. Dzięki możliwościom cyfrowej stomatologii i całemu

cyfrowemu workflow, możemy być dużo bardziej precyzji, niż to

bywało w przeszłości. Nowe protokoły leczenia pozwalają nam
działać mniej inwazyjnie oraz bardzo precyzyjnie zaplanować po-

„prognoza długoterminowa”, bo oznacza ona gwarancję na utrzy-

zycje implantów oraz ich rozmiar. Podczas wirtualnego planowa-

maga to znajomości badań statystycznych. Dla przykładu, mogę

do danej rekonstrukcji implantoprotetycznej. Uważam, że w naj-

manie się efektów leczenia w długiej perspektywie czasowej. Wy-

wspomnieć badacza o nazwisku Pietos, który opublikował w roku

2012 przegląd piśmiennictwa, dotyczący przetrwania implantów

i występowania powikłań, u pacjentów posiadających częściowe
uzębienie. 10 lat po leczeniu obserwował występowanie kom-

plikacji u pacjentów, u których zastosowano mosty na zębach
własnych oraz mosty na implantach. Wyniki były bardzo zbliżone
i oscylowały w okolicy 90% sukcesu. Jednakże częściej komplika-

cje występowały w przypadku prac na implantach. Wracając do

nia możemy także precyzyjnie określić ilość implantów, potrzebną

bliższej przyszłości, dzięki nowym technologiom, krzywa uczenia
będzie skrócona. Proces nauki będzie znacznie krótszy, niż to mia-

ło miejsce za moich czasów. Dziś możliwości rozwoju dla młodych
lekarzy są ogromne.

dr Marcinowski Bardzo dziękuję za poświęcony czas na podzielenie się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem.

odpowiedzi na pytanie dotyczące gwarancji na leczenie, o którą

pytają pacjenci, musimy odpowiedzieć na to pytanie, trzymając
się zasad etyki zawodowej. Oznacza to, że nie możemy dać 100%

gwarancji, że nic się nie wydarzy w przeciągu najbliższych 10 lat.

Byłoby to niepoważne i nieprawdziwe. Możemy jednak zagwaran-

tować, że nasza postawa wobec zaistniałych komplikacji, będzie

zgodna z najlepszą wiedzą medyczną. W naszej klinice bezpłatnie
zajmujemy się powikłaniami, które dotyczą naszych pacjentów,

a wydarzyły się w ciągu 5 lat od zakończenia leczenia. Jeśli wydarzy
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Grzegorz Kot

Mój egzamin Międzynarodowej Umiejętności Diplomate
My Diplomate Exam

Słowa kluczowe:
doskonalenie zawodowe, implantologia, podnoszenie kwalifikacji, egzamin Diplomate
Key words:
professional improvement, implantology, improving qualifications, Diplomate exam

lek. dent. Grzegorz Kot, Diplomate ICOI
Centrum Stomatologii Avidental Kot
ul. Barcza 48/6 L
10-685 Olsztyn
e-mail: grzegorz.kot@avidental.pl

Podczas tegorocznego kongresu ICOI/ICOI Europe/PSI, który
odbył się w dniach 23-25 maja w Baden Baden miałem przyjem-

ność znaleźć się w grupie lekarzy przystępujących do egzaminu
Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate.

Do egzaminu przystąpiło 6 lekarzy z Polski. Egzamin składał się

z części testowej obejmującej 65 pytań z zakresu implantologii,
protetyki, periodontologii oraz części ustnej połączonej z pre-

zentacją wybranych 10 przypadków, potwierdzających leczenie
zgodnie z obowiązującymi standardami. Aby przystąpić do eg-

zaminu trzeba wykazać się minimum 4 letnim doświadczeniem
w leczeniu implantologicznym oraz wszczepieniem co najmniej
200 implantów.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był dr John Olsen,

a pozostałymi członkami byli prof. Ady Palti, dr n.med. Mariusz

Duda, prof. dr hab. n.med. Ryszard Koczorowski, drn. med. Andrzej
Szwarczyński oraz lek. dent. Grzegorz Ziętek. Komisja potwierdziła
wysoki poziom przygotowania lekarzy przystępujących do egza-

minu.

Podczas mojej prezentacji postanowiłem opisać leczenie 45 letniej pacjentki wymagającej kompleksowego, interdyscyplinar-

nego leczenia z powodu wady zgryzu. W badaniu stwierdzono

brak siekacza bocznego lewego górnego, zaburzoną płaszczyznę

ryc. 33
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zwarcia oraz zatrzymany ząb 35.(Ryc.1,2) Lekarz ortodonta zapla-
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nował leczenie wady zgryzu z wykorzystaniem aparatu stałego

(Ryc.18) Po badaniu oraz przeprowadzeniu diagnostyki radiolo-

wadzenie zatrzymanego przedtrzonowca do łuku zębowego. Po

augmentacji przedsionkowej. (Ryc. 19)

z odtworzeniem miejsca w łuku na brakujący ząb 22 oraz wproanalizie badania CBCT zaplanowałem etapowe leczenie polegają-

ce na regeneracji kości w miejscu braku lewego górnego siekacza
bocznego, a po okresie stabilizacji przeszczepu przeprowadzenie
zabiegu implantacji.(Ryc.3,4) W pierwszym etapie przeprowadzono zabieg augmentacji kości z zastosowaniem mieszaniny kości

autogennej pobranej z miejsca zabiegu skrobaczka kostną oraz
kości ksenogennej.(Ryc.5,6) Całość została zabezpieczona mem-

gicznej, zaplanowano leczenie implantologiczne z wykonaniem
Po obu stronach zastosowano ten sam schemat zabiegu. Po

odwarstwieniu płata i implantacji w zaplanowanej pozycji protetycznej pobrano kość autogenną trepanem kostnym z ogranicznikiem głębokości nawiertu. (Ryc. 20,21,22,23) Następnie miesza-

niną kości autogennej oraz ksenograftu wykonano augmentację

przedsionkową stosując wióry kości autogennej na obnażone
szyjki implantów.(Ryc. 24,25) Całość augementatu została ustabi-

braną kolagenową stabilizowaną pinami. (Ryc. 7) Gojenie przebie-

lizowana przy pomocy membrany resorbowalnej ustabilizowanej

implantacji z zastosowaniem implantu 3,1 x 11,5 mm w protokole

zabieg odsłonięcia implantów, a następnie oddano ostateczne

gło bez powikłań. Po okresie 6 miesięcy przeprowadzono zabieg
gojenia zamkniętego. ( Ryc. 8,9,10,11)

Po okresie 4 miesięcy wykonano koronę tymczasową w celu przy-

gotowania profilu wyłaniania.(Ryc.12) Po okresie stabilizacji tkanek

miękkich wykonano hybrydowy łącznik indywidualny oraz koronę
pełnoceramiczną. (Ryc. 13,14,15)

Kolejnym prezentowanym przeze mnie przypadkiem był 54 letni

pacjent z brakami zębowymi.(Ryc.16,17) Brak zębów powodował
dyskomfort przy spożywaniu twardych pokarmów, jak również
stanowił stan, którego pacjent nie chciał już dłużej akceptować.

pinami. (Ryc. 26) Po 4 miesięcznym okresie gojenia wykonano
przykręcane odbudowy protetyczne. (Ryc. 27,28,29). Rtg kontrolne po 2 latach potwierdziło stabilną pozycję kości. (Ryc. 30,31,32)

Przygotowanie do egzaminu wymaga determinacji w odpowiednim udokumentowaniu przypadków leczenia implantologiczne-

go jak również „zmusza” do usystematyzowania wiedzy z zakresu
chirurgii, implantoprotetyki i periodontologii. Wysiłek ten z pew-

nością opłaci się w zderzeniu z satysfakcją płynącą z podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych. Trzymam kciuki, aby w kolejnej

sesji Polskę reprezentowała jeszcze liczniejsza grupa. Powodzenia!

PRZYPADEK 1

ryc. 1

ryc. 2
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Zastosowanie techniki socket shield dla poekstrakcyjnej regeneracji kości oraz
utrzymania kształtu i struktury przyzębia strefy estetycznej w implantacji odroczonej –
opis przypadku
Application of the socket shield technique for post-extraction bone regeneration and maintenance of the shape and
structure of the periodontal in the aesthetic zone in postponed implantation - case study
Słowa kluczowe:
ekstrakcja, implantacja, augmentacja, technika tarczy zębodołowej
Key words:
extraction, implant placement, augmentation, socket shield technique

Wstęp
Jakub Kwiatek1, Marta Leśna1, Grzegorz Trybek2
1
lek. dent. Jakub Kwiatek Msc, mgr dypl. hig. Marta Leśna
Klinika Kwiatek
Ul. Kordeckiego 22, 60-144 Poznań
jakubkwiatek@klinikakwiatek.pl
tel. 502 352 885
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Szczecin
2

Jednym z największych wyzwań współczesnej implantologii jest
zapobieganie zmianom wymiarów wyrostka zębodołowego, jakie

następują po usunięciu zęba. Jest to naturalny remodeling, który
niekorzystnie wpływa na możliwości późniejszego odtworzenia
zęba [1]. Procesy przebudowy tkanki kostnej po ekstrakcji najczę-

ściej doprowadzają bowiem do zmian ukształtowania kości oraz
jej zaniku. Schropp i wsp. wykazali, że zmiany wymiaru wyrostka
zębodołowego następowały najintensywniej w okresie roku po
ekstrakcji [2].

Proces remodelingu kości po usunięciu zęba doprowadza przede
wszystkim do zaniku/obniżenia blaszki przedsionkowej (policzkowej) [3]. Wśród sposobów zapobiegania tym niekorzystnym zmia-

nom są między innymi procesy augmentacyjne, zastosowanie
Streszczenie

Abstract

Usunięcie zęba wpływa niekorzystnie na ilość i jakość otaczającej kości oraz
przyzębia, w tym recesję dziąsła. Procesy poekstrakcyjnego remodelingu
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają efektywne leczenie implantologiczne.
Resorpcja i zanikanie tkanek dookoła usuniętego zęba sprawiają bowiem,
że przyszła odbudowa protetyczna otoczona będzie niepełnowartościowymi
strukturami, a jej utrzymanie może być utrudnione. Współczesna stomatologia staje więc przed wyzwaniem zapewnienia optymalnej funkcji odbudowy protetycznej na implantach, jej utrzymania w czasie, ale też uzyskania
jak najwyższej estetyki. W ostatnich latach powodzeniem cieszy się innowacyjna technika tarczy zębodołowej (socket shield technique – SST), gdzie
założeniem jest pozostawienie przedsionkowej części korzenia zęba, którego zadaniem jest przede wszystkim mechaniczne utrzymanie pierwotnego
kształtu dziąsła i zapobieganie zanikowi blaszki kostnej.

Removal of a tooth adversely affects the quantity and quality of the surrounding bone and periodontium, including gingival recession. Post-extraction remediation processes make it difficult or even impossible to conduct
implantological treatment effectively. Resorption and disappearance of tissues around the removed tooth cause the future prosthetic reconstruction
will be surrounded by defective structures, and its maintenance may be
hindered. Contemporary dentistry thus faces the challenge of providing the
optimal function of prosthetic restoration on implants, maintaining it over
time, but also obtaining the highest aesthetics. In recent years, the innovative technique of socket shield technique (SST) has been successfully used,
where the assumption is to leave the vestibular part of the tooth root, which
task is primarily to mechanically maintain the original shape of the gum and
prevent the disappearance of the bone plate.
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membran oraz błon kolagenowych czy też autogennych (A-PRF,
I-PRF), z których potencjałem regeneracyjnym wiązane są szczególnie duże nadzieje klinicystów [4].

Drugim istotnym problemem, szczególnie ważnym w przednim, estetycznym odcinku uzębienia jest stopniowe cofanie się

brodawki dziąsłowej i zmiany w ukształtowaniu tkanek miękkich

w okolicy zębodołu [5]. Uzasadnione klinicznie wydaje się więc
podejmowane prób przeprowadzenia implantacji natychmiastowej, która zapobiega zmianom destrukcyjnym tkanki kostnej po

ryc. 3

ekstrakcji, jak również utrzymuje istniejącą architekturę przyzębia
[6-7].

Wciąż nieznana jest dokładnie geneza i przebieg procesów re-

sorpcyjnych. Badacze opisując to zjawisko opierają się m.in. na

prawie Delpecha – Wolffa, według którego tkanka kostna dostosowuje się masą i strukturą do obciążeń mechanicznych [7].

Procedurą wspomagającą wyżej opisane sposoby zapobiega-

nia niekorzystnej, poekstrakcyjnej przebudowie tkanek, stało się
zastosowanie nowatorskiej techniki tarczy zębodołowej (socket
shield technique – SST), w której podczas ekstrakcji pozostawiona zostaje blaszka przedsionkowa wraz ze zdrowym przyzębiem.

Taki zabieg umożliwia zredukowanie procesu resorpcji kości oraz
zachowanie pożądanego kształtu brodawki dziąsłowej.

Celem pracy jest przedstawienie postępowania podczas zabiegu
ekstrakcji i późniejszej implantacji z wykorzystaniem techniki SST.

ryc. 4

Ryc. 3 Widok od strony przedsionkowej po atraumatycznej
ekstrakcji z zachowaniem socket shield
Ryc. 4 Widok od strony podniebiennej – widoczny socket
shield
Podczas zabiegu przecięto korzeń zęba w wymiarze mezjo-dystalny i odcięto część przedsionkową. Długotrwały, okołowierzchołkowy proces zapalny spowodował postępujące zmiany resorpcyj-

Opis przypadku:

ne w tkance kostnej w tej okolicy. Zdecydowano więc o usunięciu

40 - letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu celem leczenia zęba

13. Z wywiadu wynikało, że korona zęba odbudowana została

części wierzchołkowej, uzyskując dostęp od strony wargowej

(ryc. 5).

z wykorzystaniem metalowego wkładu koronowo – korzeniowego. Po wykonaniu tomografii komputerowej wiązki stożkowej
(CBCT), stwierdzono, że dookoła korzenia w wyniku pęknięcia
doszło do przewlekłych zmian okołowierzchołkowych, dyskwalifikujących ząb z możliwości leczenia zachowawczego (ryc. 1, 2).
Pacjentce wskazano konieczność przeprowadzenia ekstrakcji.

ryc. 1

ryc. 2

Ryc. 1 CBCT przed zabiegiem - przekrój strzałkowy
Ryc. 2 Zdjęcie RVG z ćwiekiem
Celem zapobiegnięcia zanikaniu kości w wymiarze pionowym

i poprzecznym, a także umożliwienia zachowania jak najwyższej

estetyki dziąsła brzeżnego i brodawek międzyzębowych, zdecy-

Ryc. 5 Zdjęcie po ekstrakcji – zachowanie tkanek miękkich,
zachowana blaszka przedsionkowa wraz z opracowanym
socket shield; w celu uniknięcia pęknięcia ściany, wierzchołek usunięto z dostępu wargowego.
Użycie tej metody pozwoliło na pozostawienie tarczy zębodołowej w nienaruszonym stanie przy jednoczesnym usunięciu ogni-

ska zapalnego. Ubytek kości w tym miejscu wypełniono w dalszej

części zabiegu przy pomocy biomateriałów. Sytuację śródzabiegową monitorowano radiologicznie (ryc. 6 - 8).

dowano o przeprowadzeniu zabiegu minimalnie inwazyjnej ekstrakcji z wykorzystaniem techniki socket shield (ryc 3, 4).
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ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

Ryc. 6 CBCT po ekstrakcji - przekrój strzałkowy
Ryc. 7 CBCT po ekstrakcji – przekrój poprzeczny
Ryc. 8 CBCT po ekstrakcji – przekrój podłużny

Zgodnie z planem leczenia odroczono implantację. Zębodół

zabezpieczono za pomocą membran PRF oraz preparatu sticky

bone otrzymanego poprzez zmieszanie I-PRF z materiałem kościozastępczym Alpha Bio Graft (Alpha-Bios Graft, Alpha Bio Tec,
Izrael) oraz kością autogenną (stosunek 50/50) (ryc. 9 -11).

ryc. 10

ryc. 11

Ryc. 9 Sticky bone i membrany A-PRF
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Ryc. 10 Augmentacja – widok od strony podniebiennej
Ryc. 11 Augmentacja – widok od strony wargowej
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Ranę zamknięto z użyciem membrany A-PRF dającej wzmocnienie mechaniczne oraz będącej barierą oddzielającą zębodół i bio-

materiały od środowiska jamy ustnej (ryc. 12).

Ryc. 12 Membrany A-PRF

Ryc. 15 Pokrycie miejsca ekstrakcji – widok od strony podniebiennej

Dla estetycznej i funkcjonalnej odbudowy tkanek miękkich za-

Zaopatrzony zębodół pozostawiono do wygojenia, w którego

(ryc. 13 - 15). Zabieg wykonany został w osłonie antybiotykowej.

zgryzu (korona kompozytowa podklejona na włóknie szklanym do

ustnej antyseptykiem.

po jednym miesiącu od przeprowadzenia zabiegu, udokumento-

stosowano też przeszczep tkanki łącznej pobranej z guza szczęki

trakcie pacjentka użytkowała koronę tymczasową wyłączoną ze

Pacjentce zalecono dalszą antybiotykoterapię oraz płukanie jamy

zębów sąsiednich). Podczas wizyt kontrolnych po tygodniu oraz
wano doskonały kontur i strukturę tkanek miękkich (ryc. 16 -18).

Ryc. 16 Bardzo dobre gojenie, w pełni zachowana wyniosłość kłowa
Ryc. 13 Tkanka pobrana z guza szczęki

Ryc. 14 Pokrycie miejsca ekstrakcji – widok strony przedsionkowej

ryc. 17

ryc. 18

Ryc. 17 Tkanki miękkie od strony przedsionkowej
Ryc. 18 Tkanki miękkie od strony podniebiennej

Po czterech miesiącach od zabiegu, w badaniu radiologicznym
widoczna była odbudowa kości wystarczająca do przeprowadze-

nia implantacji (ryc. 19).
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Ryc. 19 CBCT po 4. miesiącach – projekcja strzałkowa; widoczna odbudowa kości, socket shield działający jak membrana tytanowa.
Podczas zabiegu dokładnie zaplanowano i stale monitorowano
pozycję implantu (ryc. 20, 21)

Ryc. 23 Kontrolne CBCT - przekrój strzałkowy; prawidłowe
pozycjonowanie implantu
Implant zabezpieczono śrubą gojącą (ryc. 24), a na czas gojenia

pacjentka ponownie użytkowała koronę tymczasową (adhezja
na włóknie szklanym na zębach sąsiednich). Kontrolne badanie
radiologiczne wykonane miesiąc po zabiegu wskazywało na prawidłowość przebiegu procesu osteointegracji (ryc. 25).

ryc. 20

ryc. 21

Ryc. 20 Pozycjonowanie implantu
Ryc. 21 Śródzabiegowe zdjęcie kontrolne RTG
Podczas preparacji łoża, stwierdzono klinicznie doskonałą jakość
kości w zębodole poekstrakcyjnym (ryc. 22).

ryc. 24

Ryc. 22 Preparacja łoża – kość doskonałej jakości (widoczna
na wiertle pozycjonującym)
Wprowadzono implant Alpha Bio (Alpha Bio Tec, Izrael) o średnicy
4,2 mm oraz długości 13 mm. W jego sąsiedztwo dołożono też
kość autogenną pobraną podczas nawiercania łoża implantu oraz
preparat kościozastępczy Alpha Bio Graft (Alpha-Bios Graft, Alpha

Bio Tec, Izrael) od strony podniebiennej. Zastosowany materiał to
oczyszczony hydroksyapatyt pozyskany z naturalnej kości wołowej, dzięki czemu wykazuje pożądaną biozgodność. Po uzyskaniu

stabilizacji pierwotnej, wykonano kontrolne badanie CBCT im-

ryc. 25

Ryc. 24 Śruba gojąca
Ryc. 25 Zdjęcie kontrolne RTG – śruba gojąca + most adhezyjny
Trzy miesiące po zabiegu implantacji, obciążono implant koroną
tymczasową przykręcaną (ryc. 26, 27).

plantowanej okolicy (ryc. 23).
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W technologii Cerec CAD/CAM wykonana została ostateczna ko-

rona pełnoceramiczna na łączniku indywidualnym (ryc. 30, 31).

ryc. 26
ryc. 30

ryc. 27

Ryc. 26 Korona przykręcana tymczasowa na modelu (Cerec
CAD/CAM)
Ryc. 27 Korona tymczasowa przykręcana na implancie (Cerec CAD/CAM)
Przez okres kolejnych trzech miesięcy (pół roku po implantacji),
ostatecznie ukształtował się profil dziąsła oraz brodawek międzyzębowych (ryc. 28, 29).

ryc. 31

Ryc. 30 Korona pełnoceramiczna E-max na łączniku hybrydowym (Cerec CAD/CAM)
Ryc. 31 Korona pełnoceramiczna E-max na łączniku hybrydowym (Cerec CAD/CAM)

Z estetycznego oraz funkcjonalnego punktu widzenia, tkanki idealnie zaadaptowały się do nowej pracy protetycznej (ryc. 32 - 34).

ryc. 28

Ryc. 32 Łącznik cyrkonowy indywidualny – hybrydowy; doskonała adaptacja do tkanek - widok od strony przedsionkowej

ryc. 29

Ryc. 28 Korona tymczasowa po okresie gojenia
Ryc. 29 Implant wraz z doskonałym profilem wyłaniania po
odkręceniu korony tymczasowej.

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

39
LAT

WYDAŃ

IMPLANTOLOGIA W PRAKTYCE
Dyskusja
Dzięki wykorzystywaniu nowych rozwiązań w implantologii, sto-

matologia wychodzi naprzeciw coraz wyższym oczekiwaniom

estetycznym pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu pra-

widłowych warunków kostnych umożliwiających powodzenie
procesu implantacji.

W przypadku zdrowego przyzębia, pozostawienie przedsionko-

wego fragmentu korzenia wydaje się optymalnym rozwiązaniem,
które umożliwia implantację oraz wykonanie korony protetycznej
z zachowaniem najwyższej estetyki otaczających tkanek. Jedno-

cześnie, w przypadku implantacji odroczonej w czasie, udaje się

zapobiec zanikaniu tkanki kostnej oraz niekorzystnym skutkom
Ryc. 33 Łącznik cyrkonowy indywidualny - hybrydowy, doskonała adaptacja do tkanek – widok od strony podniebiennej

poekstrakcyjnego remodelingu kości.

Technika ta wciąż nie jest jednak powszechnie wykorzystywana,
a zasadność jej włączenia do leczenia implantologicznego stano-

wi przedmiot dyskusji. Geguzis i wsp. w przeglądowym artykule
dotyczącym techniki socket shield konkludują, że jest ona nadal

kontrowersyjna, a liczba badań klinicznych niewystraczająca do
wyciągnięcia bezdyskusyjnych wniosków [9]. Z kolei Gluckman

i wsp. kładą nacisk na konieczność zbadania długoterminowego

sukcesu klinicznego tej metody oraz prowadzenia szerszych badań histologicznych [10]. Esteve-Pardo i Esteve-Colomina pod-

kreślają wagę umiejętności operatora i zachowania najwyższego

stopnia precyzji podczas zabiegu [11]. Głównym argumentem
sceptyków jest jednak badanie przeprowadzone w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, w którym analiza 2000 przypad-

ków wykazała, że 16,2% pozostawionych w zębodole korzeni

skutkowało powikłaniami pozabiegowymi [12]. Jednakże współczesne badania histologiczne przeprowadzone przez Hurzeler

i wsp. dowodzą, że pozostawienie przedsionkowego fragmentu
usuwanego zęba jest skuteczną metodą zapobiegania proce-

som resorpcyjnym [13]. Socket Shield pozwala niejednokrotnie

na efektywną odbudowę struktury kostnej bez konieczności sto-

Ryc. 34 Korona ostateczna po zacementowaniu na łączniku
hybrydowym (E-max/Cerec CAD/CAM)

sowania dodatkowych elementów, takich jak siatki tytanowe czy
membrany wzmacniane tytanem, których użycie może potencjal-

nie skutkować wystąpieniem komplikacji podczas ich odsłonięcia.
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Sinus lift, badanie retrospektywne. Analiza 50 przypadków podniesienia dna zatoki
z wykorzystaniem allograftu
Sinus lift, a retrospective study Analysis of 50 sinus augmentations, performed with bone allograft.
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Preparaty kościozastępcze autogenne, allogenne, ksenogenne

i alloplastyczne... Wybór jest duży, a rezultaty dobrze udokumentowane dla zabiegów augmentacji zatok.

Po wykonaniu ponad 300 procedur podniesienia dna zatoki,

chciałam przeprowadzić badanie retrospektywne, aby skonfrontować moje kliniczne obserwacje z neutralnymi wynikami obiek-

tywnego badania.

Analizie zostało poddanych 50 pacjentów, wybranych losowo
przez osobę trzecią.

KRYTERIA WŁĄCZENIA:
•
•

Augmentacja allograftem BIOBank

Zabieg przeprowadzono między październikiem 2010 r.

a czerwcem 2012 r.

Nie zastosowano żadnych kryteriów wykluczenia.
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Augmentacja i ponowne otwarcie lewej zatoki szczękowej

ryc. 1a

ryc. 1b

ryc. 1c

Ryc. 1a Okno uzyskiwane przez wiercenie, bez zachowania ściany kostnej. Odsłonięta przegroda wewnętrzna. Brak perforacji błony,
widoczne występowanie obfitego krwawienia.
Ryc. 1b Granulat BIOBank ™ zmieszany z krwią w celu augmentacji zatoki i obszaru przedsionkowego. Biomateriał zakrywa śruby zamykające.
Ryc 1c Zabieg odsłonięcia implantów, 8 miesięcy po augmentacji zatoki z jednoczesnym wszczepieniem implantów. Śruba zamykająca
implantu (25) jest całkowicie pokryta nową kością. Na poziomie śruby 26 widoczna jest osteointegracja. Nie jest możliwe odróżnienie
nowej warstwy korowej kości od kości własnej. Ten obraz kliniczny, identyczny pod względem gęstości części korowej i krwawienia
uzyskujemy za pomocą tzw. transformacji.

KRYTERIA OCENY RADIOLOGICZNEJ (CBCT)

zintegrowany oraz przypadkowo, w mniejszym lub większym

•

Początkowa wysokość dna zatoki

dłowym protokole chirurgicznym w połączeniu z właściwym ma-

•

Wysokość i transformacja radiologiczno-morfologiczna (uzy-

kostnej niemal identycznej z własną kością.

miesiącach.

stabilność implantu, osteointegrację i stabilność w czasie oraz, że

•

stopniu, przerośnięty tkanką łączną. Zwłaszcza, gdy przy prawi-

Wysokość materiału do przeszczepu kostnego

teriałem kościozastępczym, można uzyskać odtworzenie tkanki

skanie struktury kości zbitej i gąbczastej) po co najmniej 9

Wiemy, że wystarczy kilka milimetrów żywej kości, aby uzyskać
niektóre badania nie uwzględniają zatok z początkową wysokością kości poniżej 3 mm.

Zatem sama analiza współczynnika przeżycia implantu może być
niewystarczająca bez uwzględnienia właściwych kryteriów świadczących o regeneracji tkanki kostnej.

Z tego powodu oprócz współczynnika przeżycia implantu zdecydowaliśmy się na:

ryc. 2a

ryc. 2b

Ryc. 2a Przedoperacyjne CBCT
Zdrowa zatoka, wysokość kości 2,7 mm, materiał endodontyczny widoczny w obszarze przedsionkowym.

Ryc. 2b Kontrolna CBCT po 6 miesiącach, w tym samym miejscu, po augmentacji (BIOBank) i jednoczesnym umieszczeniu
implantu (Nobel Speedy Groovy RP ™).
Otrzymana wysokość 15 mm, jednorodna kość gąbczasta,
gęstość odpowiadająca naturalnej kości gąbczastej w tym
obszarze, wyraźna nowa warstwa korowa na dnie zatoki

CZY WSZYSTKO DZIAŁA TAK, JAK POWINNO?

•

Przeanalizowanie transformacji radiologiczno-morfologicz-

•

Uwzględnienie w analizie zatok z początkową wysokością

nej zatok poddanych augmentacji (ryc. 2a i 2b),
kości od 0 do 5 mm (ryc. 4)

Co nazywamy „transformacją radiologiczno
morfologiczną”?
Po wprowadzeniu allograftu, granica pomiędzy tkanką kostną
pacjenta, a materiałem augumentującym jest wyraźna, sypki ma-

teriał w postaci granulatu/proszku jest stosunkowo ściśle upakowany i nie ma struktury kości beleczkowej, a „rozmazany” w ob-

razie radiologicznym minerał nie jest ograniczony przez warstwę
korową kości.

Natomiast, po kilku miesiącach zachodzi osteointegracja i prze-

budowa allograftu, a jego jednorodna struktura zastąpiona taką,
która jest charakterystyczna dla kości gąbczastej (ryc. 3a i 3b).

W ostatnich latach wyniki zabiegów podnoszenia zatok były czę-

Pozostałe dwie podstawowe cechy radiologiczne, oznaczające

uzyskanej tkanki kostnej.

nym” charakterem są określane przez:

wszechna jest opinia:

•

sto oceniane przez współczynnik przeżycia implantu, a nie jakości
Znaczenie materiału augmentacyjnego było lekceważone. Po-

„Nie ma znaczenia, czy to kość, ale, że działa”.

dojrzewanie nowopowstałej kości, z jej troficznością i „natural•

pojawienie się nowej warstwy korowej na obrzeżach,

stopniowe zanikanie starej warstwy korowej na styku między
kością własną i allograftem (ryc. 2b).

Mogłoby to być wystarczające dla niektórych, ale wątpię, aby kto-

kolwiek z nas chciałby mieć obojętny biologicznie biomateriał we

własnej zatoce, który w przyszłości może zostać tylko częściowo
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ryc. 3a

ryc. 3b

Ryc. 3a Indywidualny przekrój histologiczny, Novotec laboratorium (Lyon-Francja), średnie powiększenie, 6 miesięcy po podniesieniu
zatoki. Normalny procent szpiku kostnego / minerału, liczne komórki i naczynia.
Ryc. 3b Przy największym powiększeniu, doskonała ciągłość nowo uformowanej kości (jasnoczerwona, z komórkami) i fragmenty allograftu BIOBank™.

PROTOKÓŁ
Wysokość początkowa dna zatoki

Szczegółowy opis techniki nie ma znaczenia dla badania, ale ogólnie rzecz biorąc, zabieg polegał na:
•

Zniesieniu kości od strony przedsionkowej w celu wy-

konania okna bocznego z użyciem 3 mm wiertła

%

30

z węglika wolframu, łagodnego odseparowanie błony zatoki
•

za pomocą ręcznych narzędzi,

Umieszczenia membrany kolagenowej (Biogide, Geistlish™

63%

lub Créos, Nobel Biocare™) zwiększającej grubość błony Schneidera, jeśli wystąpiły lub istniały wcześniej perforacje (ope-

7%

racja zamykania połączenia ustno-zatokowego lub leczenie
•
•
•

powikłań/ poprzedniego niepowodzenia),

Jednoczesnym umieszczeniem implantu (*1),

Umieszczeniem allograftu BIOBank (*2), granulatu o małej
średnicy, zwilżonego in situ krwią lub solą fizjologiczną,

Umieszczeniu błony kolagenowej pokrywającej okno boczne (standardowo dla okien większych niż 5x5mm)

<1mm

1-3mm

4-5mm

>5mm

Ryc. 4 W analizowanej serii przypadków w 93% zatok dno
miało wysokość niższą niż 3 mm

UWAGI:
*1: Kryteria dla jednoczasowego lub odroczonego umieszczania
implantów:

•

Perforacje

jednoczesnego umieszczenia implantu, jeśli pozwalają na to
umiejętności lekarza i plan leczenia),

decyzja lekarza kierującego o umieszczeniu implantu samo-

%

•

wysokość początkowa (2 mm może być wystarczająca do

dzielnie,

14

•

obecność defektu pionowego i/lub defektu poziomego
kości wyrostka wymagającego odroczonego umieszczenia
implantu

8%

*2: W większości jednoczasowych implantacji umieszczamy allo-

%

graft na miejscu po wkręceniu implantów. Jeżeli dno zatoki jest

78

szerokie, przed umieszczeniem implantów, umieszcza się część
biomateriału.

STATYSTYKA

0mm

<2mm

2-3mm

>3mm

Analiza wielu parametrów, w szczególności wysokości początkowej,
wysokości po augmentacji, stabilności tej wysokości pomiędzy operacją, a kortykacją nie przyniosła odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jednakże niniejsze badanie pokazuje, że przewidywalność lecze-

nia wyrażona współczynnikiem powodzenia jest porównywalna

Ryc. 5 Nasz współczynnik perforacji wynosi w tej serii przypadków 14%. 8% perforacji >3mm odpowiada przypadkom
wcześniej występujących OSC (Oral Sinus Communictaion,
Połączeń ustno-zatokowych) lub innych komplikacji.

z wynikami, które można odnaleźć w piśmiennictwie.
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Wpływ jednoczasowego lub odroczonego
wprowadzenia implantu
Klinicznie, istnieje wiele korzyści z wszczepienia implantu w momencie augmentacji:
•
•

•

Implantacja jednoczasowa

efekt „namiotu” (tenting)

objętość implantu zmniejsza objętość potrzebnego allo-

graftu

eliminacja konieczność kondensowania biomateriału.

%
15

•

lepsza kontrola wysokości, którą chcemy uzyskać

Zgodnie z naszymi statystykami, jednoczasowe wprowadzenie
implantu poprawia stabilność wymiarową po odtworzeniu war-

85

stwy korowej kości (ryc. 6, 8a vs 8b).

%

DYSKUSJA
Uzyskane wyniki z analizy efektywności procedur podniesienia

dna zatoki na grupie 50 pacjentów zapewniają obiektywny pogląd na kliniczny i radiologiczny sukces wykonanych zabiegów.

Nie zaobserwowano żadnego niepowodzenia implantacji ani poważnej resorpcji odbudowanej tkanki kostnej.
Wręcz przeciwnie, należy podkreślić:
•

Krótki

•

Nawiercana kość mała gęstość DII lub DIII po 6 miesiącach

•

czas

(4-6miesięcy).

transformacji

radiologiczno-morfologicznej

nie

tak

Ryc. 6 W zaledwie 15% przypadków implanty zostały umieszczone jednoczasowo. Wynika to z początkowej wysokości
poniżej 2 mm, potrzebie uzyskania wyższej przewidywalności
lub zaleceń lekarza kierującego.

(co odpowiada fizjologicznej gąbczastej kości szczęki).

Cechy udanej przebudowy: zaniknięcie starej warstwy korowej, tworzenie nowej warstwy korowej, zagęszczanie i ube-

leczkowanie obszaru augmentacji.

Dalsza analiza 300 augmentowanych zatok w dłuższej serii do-

starczy większej ilości danych służących do porównania różnych
materiałów kościozastępczych.

Augumentacja wyłącznie allograftem lub mieszaniną
allograftu i ksenograftu

Te wstępne wyniki, potwierdzone przez badanie histologiczne, zace w obszarze rekonstrukcji dna zatoki szczękowej. Rekomendacja

6%

chęcają do wykorzystania allograftu BIOBank w codziennej praktydotyczy stosowania allograftu zmieszanego z krwią, bez konden-

sacji, wykorzystanego z, o ile to możliwe, jednoczesnym umieszczeniem implantów.

Jeśli w błonie Schneidera wystąpi nawet niewielka perforacja, to
musi zostać pokryta błoną zaporową z kolagenu, podobnie jak
Te techniki / wyniki nie mogą być rozpatrywane w kontekście in-

nych technik sterowanej regeneracji kości (GBR – Guided Bone

94%

przy zamykaniu okna bocznego.

Regeneration).

Różne sytuacje wymagają odmiennego podejścia i wykorzysta-

nych technik. Dotychczasowa wiedza kliniczna zdobyta podczas

pracy z allograftami (2011-2014) pokazuje, że dzięki zastosowaniu
allograftów BIOBank uzyskujemy wyniki zbliżone do rekonstrukcji
z użyciem kości autologicznej.

Złote standardy pojawiają się i znikają, ale nigdy bez powodu. Bio-

logia, fizjologia i budowa tkanki, jaką jest kość wymagają naszej
uwagi i powinny zostać uwzględnione w naszej praktyce.
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pojedynczy

zmieszany

Rys. 7 W tej serii przypadków uwzględniono tylko zatoki augmentowane allograftem BIOBank. W pewnych sytuacjach
klinicznych allograft był mieszany z BioOss S w stosunku 1:1.
Nie miało to żadnego wpływu na efekty w przeciwieństwie
do zabiegów augmentacji wyrostka zębodołowego, gdzie ta
mieszanina wydaje się optymalizować i stabilizować przyrost
kości.
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Stabilność wymiarowa obszaru augumentacji
(odroczone umieszczenie implantów)

Stabilność wymiarowa obszaru augumentacji
(jednoczasowe umieszczenie implantów)

27

25

%

%

54%

3%

8%
17

15

%

%

3%

+1mm

50%

0mm

-1 -2mm

-5mm

>5mm

-3 -4mm

Ryc. 8a Wartości średnie pokazują dobrą stabilność wymiarową obszaru augmentacji 70% (52 + 15 + 3%) miało idealną
stabilność kliniczną (+ 1 / - 2 mm) 27% straciło 3 do 4 mm,
ale w żadnym wypadku nie wpłynęło to na umieszczenie
implantów. Tylko w 1 przypadku utracono 5 mm wysokości
w czasie pomiędzy zabiegiem augmentacji a wygojeniem,
ale było to nieistotne klinicznie.

+1mm

0mm

-1 -2mm

-5mm

>5mm

-3 -4mm

Ryc. 8b Jednoczesne umieszczanie implantów poprawia
przewidywalność stabilności. Uzyskano 83% idealnej stabilności przy jednoczasowym umieszczeniu implantów względem 70% (Rycina 8a).
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Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej
The procedure of raising the bottom of the maxillary sinus
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Podnoszenie dna zatoki szczękowej jest procedurą coraz częściej
wykonywaną w gabinetach stomatologicznych. Na przestrzeni
ostatnich kilku lub nawet kilkunastu lat znacząco zmieniło się po-

dejście lekarzy implantologów do zabiegów augmentacyjnych.

Z jednej trony z coraz większym sukcesem odbudowujemy za-

nikłe wyrostki zębodołowe w szczęce i żuchwie przy użyciu kości
własnej, pobranej z okolicy kresy skośnej zewnętrznej lub bro-

dy, wykorzystując potencjał gojenia na materiale autogennym.
Z drugiej strony staramy się ograniczać pole zabiegowe do jak
najmniejszego obszaru, najlepiej tylko i wyłącznie do miejsca im-

plantowanego.

Podobnie zmieniamy podejście do podnoszenia dna zatoki

szczękowej. Całkiem niedawno wszyscy trzymali się zasady, aby
przy wysokości kości poniżej 5 mm koniecznie wykonywać pod-

noszenie śluzówki zatoki metodą otwartą, czyli z tzw. dojścia

bocznego, by pod kontrolą wzroku podnieść śluzówkę zatoki,
a przestrzeń wypełnić materiałem kościozastępczym utrzymującym miejsce dla nowo powstającej kości.
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Coraz więcej doniesień z Polski i zagranicy potwierdza, że granica

Opis przypadku

implantów wysokość kości na poziomie 4 mm w zupełności wy-

Pacjentka zgłosiła się w celu uzupełnienia braku zęba 26. Nie zde-

5 mm już wcale nie jest taka sztywna, a w dobie coraz krótszych
starczy do tego, by podnieść zatokę od strony osteotomii na
szczycie wyrostka, w którą w późniejszym czasie planujemy wprowadzić implant.

Ze Skandynawii z kolei zaczęły dochodzić głosy wątpiące w zasadność wypełniania przestrzeni pod śluzówką zatoki materiałem

kościozastępczym. Kolejne badania wskazywały na to, że sama
krew wypełniająca przestrzeń pod membraną wystarczy do odbu-

dowy kości; należy jednak zapewnić stelaż dla membrany zatoki
i przestrzeń na nową kość. Czyż nie najlepszym stelażem jest sam
implant? Kolejnym krokiem upraszczającym zabieg podniesie-

nia zatoki od strony szczytu wyrostka był „wyścig zbrojeń” firm

implantologicznych, produkujących nowy osprzęt ułatwiający

zabiegi augmentacyjne. Niegdyś niezbędny młotek i osteotomy,
pozwalające na wyłamanie do światła zatoki blaszki podniebien-

nej okazały się możliwe do zastąpienia. Jedną z takich kaset jest
zestaw CAS KIT firmy Osstem.

cydowała się na uprzednie leczenie ortodontyczne. Po ocenie
CBCT podjęto decyzję o jednoczasowej implantacji z zamknię-

tym podniesieniem zatoki szczękowej przy użyciu zestawu CAS
KIT firmy Osstem (podniesienie śluzówki za pomocą ciśnienia soli
fizjologicznej, podawanej ze strzykawki przez łoże implantacyjne). Implantacja została wykonana za pomocą wszczepu OSSTEM

TSIII 4,0/8,5 mm. Uzyskano stabilizację pierwotną implantu około

25 Ncm i z tego względu podjęto decyzję o gojeniu zamkniętym.
Po 4 miesięcznym okresie gojenia implant odsłonięto i założono
śrubę gojącą o możliwie maksymalnej w tych warunkach średni-

cy. Następnie pobrano wycisk na implancie metodą łyżki otwartej.
Pracą protetyczną z wyboru była korona przykręcana do implantu
na łączniku standardowym indywidualizowanym. Wlot do implantu zabezpieczono taśmą teflonową oraz materiałem kompo-

zytowym.

Ryc. 1 Sytuacja wyjściowa
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ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 2 opracowanie łoza implantu za pomocą wiertła z zestawu CAS KIT ze stoperem
Ryc. 3 podniesienie śluzówki zatoki przy użyciu soli fizjologicznej

ryc. 4

ryc. 5

Ryc. 4 Aspiracja soli fizjologicznej z zatoki świadcząca o braku perforacji śluzówki zatoki
Ryc. 5 Pozycja implantu po umieszczeniu w łożu implantacyjnym
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ryc. 6

ryc. 7

Ryc. 6-7 RVG kontrolne po implantacji

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

Ryc. 8-9 Umieszczenie śruby gojącej po okresie gojenia zamkniętego
Ryc. 10 Umieszczenie transferu wyciskowego do łyżki otwartej przed pobraniem wycisku

ryc. 11

ryc. 12

Ryc. 11-12 Korona na modelu gipsowym
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ryc. 13

ryc. 14

Ryc. 13-14 Korona przykręcona do implantu

ryc. 15

ryc. 16

Ryc. 15-16 CBCT kontrolne po 9 miesiącach od zabiegu i porównaniu z sytuacją wyjściową

Uzyskano bardzo satysfakcjonujący efekt kosmetyczny oraz prawidłowy profil tkanek miękkich.

Artykuł był wcześniej drukowany w Dental Estetic, 1/2018, s. 2-7

Po 9 miesiącach wykonano CBCT kontrolne potwierdzające suk-

ces kliniczny.
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Pomysł natychmiastowej odbudowy braku pojedynczego zęba
Implantem wszczepianym do świeżego zębodołu poekstrak-

cyjnego w strefie estetycznej, w połączeniu z natychmiastową
odbudową tymczasową pojawił się w 1998 r. [1] Od tego czasu
postępowanie to zostało zaakceptowane, jako jedna z możliwych
do wyboru metod w przypadkach estetycznych. Procedury terapeutyczne koncentruje się w ramach mniejszej liczby wizyt pa-

cjenta, co skraca ogólny czas trwania leczenia i zwiększa komfort
pacjenta.[2,3] W minionym dziesięcioleciu w wielu pracach opi-

sywano tę metodę jako procedurę przewidywalną, o wskaźniku
utrzymania podobnym do zabiegów odroczonej implantacji, nieStreszczenie

Abstract

Współczesne leczenie implantologiczne ma na celu zapewnienie estetycznych
i przewidywalnych efektów przy jednoczesnym skracaniu czasu trwania
leczenia i zmniejszaniu poziomu jego złożoności. Zachowanie otaczających tkanek twardych i miękkich w związku z natychmiastową implantacją
w obrębie zębodołu poekstrakcyjnego w celu zastąpienia niekwalifikującego
się do leczenia zęba w strefie estetycznej jest jednym z największych wyzwań, jakie stają przed zespołem stomatologicznym. Liczne badania udokumentowały korzyści biologiczne i estetyczne, jakie wynikają z zamknięcia
przeszczepu kostnego przez indywidualny łącznik gojący albo uzupełnienie
tymczasowe. Ryzyko powikłań estetycznych wzrasta u pacjentów o cienkim
fenotypie przyzębia. Połączenie przeszczepu kości z przeszczepem tkanki
łącznej może wspomóc nadbudowę tkanek w miejscu zębodołu i zapewnić
trwały i przewidywalny efekt estetyczny, szczególnie u pacjentów o cienkim
fenotypie dziąsłowym. Analiza przypadku niekwalifikującego się do leczenia
lewego siekacza przyśrodkowego szczęki u pacjenta o cienkim fenotypie
przyzębia ilustruje to nowe podejście chirurgiczne i protetyczne.

Contemporary implant therapy aims to provide highly esthetic and predictable treatment outcomes while decreasing treatment duration and complexity. Preservation of the surrounding hard and soft tissues associated with an
immediate postextraction socket implant to replace a nonrestorable tooth in
the esthetic zone is one of the greatest challenges facing the dental team.
Several studies have documented the biologic and esthetic benefits of bone
graft containment with either a custom healing abutment or provisional
restoration. Because esthetic complications increase in patients with a thin
periodontal phenotype, additional surgical intervention may be necessary
to enhance the surrounding soft tissue architecture before, during, or after implant placement. A combination of bone graft and connective tissue
graft can help in overbuilding the socket site and achieve a sustainable
and predictable esthetic outcome, especially in patients with a thin gingival
phenotype. A case report of a hopeless maxillary left central incisor in a
patient with a thin periodontal phenotype illustrates this new surgical and
prosthetic approach.
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zależnie od tego, czy łączy się ją z zaopatrzeniem tymczasowym

i przeszczepem kości, czy też nie.[2,3]

Implikacje estetyczne natychmiastowej implantacji, szczególnie

pełnienia i stabilna architektura otaczającego go dziąsła mają
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu leczenia. Ponadto,

w przypadku tej konkretnej procedury, jaką jest natychmiastowa
implantacja z obciążeniem, stan tkanek dziąsła wokół implantu za-

w przypadku pojedynczych zębów przednich w strefie estetycz-

leży w znacznym stopniu od położenia, jakości i grubości tkanek

cych protokoły natychmiastowej implantacji w odcinku przednim

Coraz częściej zwraca się uwagę, że zwiększenie grubości tkanek

nej mają coraz większe znaczenie.[4] Obecnie dla lekarzy stosują-

wyzwaniem nie jest już tylko uzyskanie osteointegracji, co jest

osiągane w bardzo wielu przypadkach [5,6], ale również poprawa

protokołów, tak, aby pozwalały na mniej traumatyczne, bardziej
wydajne w czasie i wysoce przewidywalne pod względem efek-

tów estetycznych leczenie w bardziej wymagającym przednim
odcinku.[7-9]

Zmiany morfologiczne

kości i dziąsła, co należy ocenić przed leczeniem.[20]

miękkich wokół implantu zwiększa możliwość maskowania koloru

odbudowy oraz poprawia stabilizację kości. [21,22] Obszary mniej
istotne pod względem estetycznym (zęby trzonowe i przedtrzonowe) mogą stanowić mniejszy problem, jednak w okolicach ta-

kich, jak przedni odcinek szczęki, recesje i zapadanie się wyrostka

mogą prowadzić do problemów estetycznych. Niezadowalający
efekt estetyczny w leczeniu braków pojedynczych zębów mogą
równoważyć: niski przebieg linii uśmiechu i gruby biotyp dziąsłowy, jednak, jeśli prowadzi się leczenie implantologiczne u pacjen-

Chociaż wykazano, że zastępowanie brakujących zębów poprzez

tów z profilem wysokiego ryzyka estetycznego, wysokimi wyma-

immediate implant placement and provisionalization – IIPP) jest

ryzyko niepowodzenia estetycznego wzrasta wykładniczo.[23]

natychmiastową implantację i zaopatrzenie tymczasowe (ang.
zabiegiem skutecznym, to po pierwszym roku funkcjonowania
uzupełnienia protetycznego opisywano niewielką recesję dziąsła

na powierzchni przedsionkowej i obkurczenie konturu przedsionkowo-językowego.[10] Badania wykazują, że zmiany morfologii
tkanek twardych (kości) i miękkich wokół implantu są po usunię-

ciu zęba i wszczepieniu implantu normalnym zjawiskiem. Liczne
badania udokumentowały korzyści biologiczne i estetyczne, jakie
wynikają z zamknięcia przeszczepu kostnego przez indywidualny
łącznik gojący albo uzupełnienie tymczasowe. [11] Resorpcja zę-

bodołu poekstrakcyjnego to bezpośredni efekt urazu kompleksu

ganiami estetycznymi i cienkim biotypem dziąsłowym, wówczas
Zgodnie z tymi rozważaniami i w szczególności u niektórych pacjentów, np. tych z cienkim biotypem, efekt estetyczny uzupeł-

nień opartych na implantach zależy głównie od tkanek miękkich,
tak pod względem objętości, jak i naturalnego wyglądu, który

pozostaje w harmonii z sąsiadującym uzębieniem. [9] Przypadek
opisany w niniejszym artykule ilustruje podejście, w którym łączy

się dwustrefową augmentację kości [9] z przeszczepem tkanki
łącznej. Autorzy nazwali ten protokół techniką przeszczepu typu
chirurgicznej licówki (ang. surgical veneer grafting – SVG).

wewnętrznej blaszki zbitej zębodołu, powstającej dzięki czynno-

Protokół chirurgiczny i protetyczny w leczeniu
SVG

ment – PDL), co prowadzi niemal zawsze do remodelingu zacho-

Celem tego leczenia jest ograniczenie zmian konturu przedsion-

całkowite utrzymanie objętości wyrostka po usunięciu zęba z za-

nek miękkich wokół implantu dokoronowo względem połączenia

kość-ozębna-ząb. Po ekstrakcji dochodzi do utraty odwięzadłowej
ściowym obciążeniom więzadła ozębnej (ang. periodontal liga-

wanych tkanek po stronie przedsionkowej.[12] W każdym razie,
stosowaniem profilaktyki pierwotnej w postaci technik zachowa-

nia wyrostka z wykorzystaniem dostępnych obecnie materiałów
nie jest jeszcze w pełni przewidywalne. [13] Co więcej, badanie na
92 przypadkach wykazało, że w 87% blaszka przedsionkowa miała
grubość poniżej 1 mm. [14]

Stąd pojawia się pytanie, czy można zrekompensować utratę
objętości kości na powierzchni przedsionkowej i zachować ją w
perspektywie długoterminowej dzięki zwiększeniu grubości tka-

nek miękkich poprzez przeszczep tych tkanek? Stwierdzono, że

po natychmiastowej implantacji można oczekiwać obkurczenia
przedsionkowego dziąsła o co najmniej 1 mm, co może potencjalnie pogorszyć biotyp dziąsłowy. [11] Jest oczywiste, że gru-

bość błony śluzowej wokół implantu wpływa na wybór materiału,

kowego po ekstrakcji oraz ewentualne zwiększenie grubości tka-

między implantem a łącznikiem. Zaleca się także ocenę szerokości
biologicznej przy zębie, który ma zostać usunięty oraz przy zębach

sąsiednich. To podejście obejmuje atraumatyczne usunięcie zęba
bez preparacji płata z zachowaniem ukrwienia okostnowego
przedsionkowej blaszki kości.

Zębodół poekstrakcyjny należy starannie oczyścić, a implant
wprowadzić lekko podniebiennie, opierając się na badaniu metodą tomografii stożkowej (ang. cone beam computed tomography – CBCT). Powinien on znajdować się 3-4 mm dowierz-

chołkowo względem wolnego brzegu dziąsłowego i w odległości

co najmniej 1,5 mm od sąsiadujących zębów, tak aby uniknąć
dehiscencji blaszki przedsionkowej i utraty przyczepu na zębach

sąsiednich, a także dla uzyskania odpowiedniej ilości miejsca

z którego wykonany jest łącznik, ze względu na kolor dziąsła, po-

w wymiarze poziomym dla stworzenia prawidłowego profilu

jeśli chcemy uzyskać przewidywalny i trwały efekt estetyczny.[ 15-

pewnia budowa geometryczna implantu. Potwierdza się ją mo-

nieważ wszystkie te elementy muszą być ze sobą w równowadze,
18]

Warunki powodzenia estetycznego
Współcześnie, dla osiągnięcia estetycznego powodzenia w od-

budowie przedniego zęba na implancie uzupełnienie takie musi

być podparte dziąsłem o naturalnym wyglądzie, harmonizującym
z sąsiednimi zębami. [19] Oznacza to, że naturalny wygląd uzu-
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wyłaniania elementów protetycznych. Stabilizację pierwotną zamentem obrotowym przy ręcznym dokręcaniu (co najmniej 35
Ncm), co sprzyja natychmiastowej pełnokonturowej odbudowie
tymczasowej. Podniebienne umieszczenie implantu w zębodole po ekstrakcji zęba przedniego powoduje często brak kontak-

tu pomiędzy blaszką przedsionkową kości a implantem – pustą
przestrzeń.

W zależności od grubości i jakości tkanek, na podniebieniu pobiera się przeszczep tkanki łącznej w technice gojenia poprzez ry-
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ryc. 1a

ryc. 1b

ryc. 1c

Ryc. 1a-c Pacjentka z koroną na siekaczu przyśrodkowym szczęki po lewej stronie, który miał w badaniu radiologicznym i CBCT widoczne
złamanie podniebienne korzenia.
chłozrost lub ziarninowanie. Na potrzeby tego protokołu musimy

Na godzinę przed zabiegiem podano doustnie antybiotyk (2 g

Jakość i grubość tkanek na podniebieniu określa się na podstawie

na ostro włókna nadzębodołowe skalpelem nr 15c i usunięto

mieć przeszczep zbitej tkanki łącznej o grubości 1 mm.

penetracji igły podczas wykonywania znieczulenia. Najlepszym
miejscem dawczym jest okolica położona dystalnie względem

drugiego zęba przedtrzonowego i pierwszego zęba trzonowego.
Homogenny dwustrefowy przeszczep kostny wprowadza się do
pustej przestrzeni. Służy on jako rusztowanie, pozwalające na zachowanie objętości tkanek twardych i miękkich oraz na stworze-

nie skrzepu krwi, potrzebnego dla wstępnego gojenia. Wreszcie

zakłada się przykręcane uzupełnienie tymczasowe, które stanowi

ryc. 2a

amoksycyliny). Po podaniu miejscowego znieczulenia, rozcięto
atraumatycznie korzeń, stosując periotom i kleszcze, wykonując
ruch rotacyjny, bez preparacji płata.

Po starannym oczyszczeniu zębodołu z użyciem ekskawatora
chirurgicznego (Ryc. 3a-c) wprowadzono stożkowaty implant (Tapered Screw-Vent, Zimmer; Warsaw, Indiana) o średnicy 3,7 mm
i teksturowanej powierzchni (Ryc. 4), zgodnie ze wskazówkami

uzyskanymi na podstawie badania CBCT oraz sąsiednich zębów.
Wprowadzono go w podniebiennej części zębodołu poekstrak-

ryc. 2b

Ryc. 2a i b Biotyp tkanek, oceniany wzrokowo albo za pomocą sondy periodontologicznej wskazuje na grubość tkanek brzeżnych.
Ta pacjentka miała girlandowaty przebieg dziąsła i cienki biotyp tkankowy.
protetyczne szczelne zamknięcie zębodołu, zapewniające ochro-

cyjnego, na głębokość 4 mm od wolnego brzegu dziąsłowego

czepionej kości podczas fazy gojenia, a także mechanicznie pod-

blaszka kości pozostała po usunięciu zęba nienaruszona. Podczas

nę, zamknięcie i przytrzymujące skrzep krwi oraz materiał przeszpiera tkanki miękkie wokół implantu. [24]

(FGM). Nie było konieczności preparacji płata, a przedsionkowa
wprowadzania implantu osiągnięto moment obrotowy wielkości
40 Ncm, co pozwala na natychmiastowe zaopatrzenie tymcza-

Opis przypadku

sowe. Oś otworu dla śruby znajdowała się na poziomie obręczy

43-letnia kobieta zgłosiła się z powodu bólu i oznak podniebien-

sąsiadujących zębów (Ryc. 5).

nego złamania siekacza przyśrodkowego szczęki po lewej stronie,
widocznego na zdjęciu zębowym i w badaniu CBCT (Ryc. 1a i b).

ryc. 3a

ryc. 3b

ryc. 3c

Ryc. 3a-c Minimalnie inwazyjna ekstrakcja korzenia siekacza przyśrodkowego szczęki po lewej stronie, bez preparacji płata i z możliwie
jak największym zachowaniem sąsiadujących z nim tkanek twardych i miękkich. Następnie przed wprowadzeniem implantu starannie
oczyszczono zębodół.
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ryc. 4

ryc. 5

Ryc. 4 Założono implant z połączeniem wewnętrznym w taki sposób, że kołnierz implantu znalazł się 4 mm dowierzchołkowo względem brzegu dziąsła wolnego (FGM).
Ryc. 5 Po wprowadzeniu implantu pozostała brzeżna szczelina wielkości 3-4 mm.

ryc. 6a

ryc. 6b

ryc. 6c

ryc. 6d

Ryc. 6a-d Prefabrykowany cylinder tymczasowy dostosowuje się do przestrzeni pomiędzy zębami sąsiadującymi i przeciwstawnymi.
Powierzchnia zwarciowa jest otwarta, co pozwala sprawdzić pasywne osadzenie na tymczasowym łączniku tytanowym, a po związaniu
żywicy akrylowej pozwala na odkręcenie. Poddziąsłowy kontur korony tymczasowej jest wklęsły, aby uzyskać więcej miejsca dla tkanki
łącznej, natomiast w obszarze kontaktu z brzegiem dziąsłowym formuje się go na płasko, żeby uniknąć wywierania nacisku na dziąsło
podpierające od strony przedsionkowej. Kontury poddziąsłowe korony tymczasowej odtworzono z płynnej żywicy kompozytowej.

Uzupełnienie tymczasowe

i Paladur, Heraeus Kulzer GmbH; Hanau, Niemcy), po czym po

Ręcznie dokręcono indywidualny, tymczasowy cylinder tytano-

w odpowiednim położeniu w wymiarze twarzowym i poziomym.

otworu dla śruby niebieskim woskiem (Ryc. 6a). Prefabrykowane

zdjęto.

zabezpieczeniu zębodołu koferdamem, osadzono je na łączniku

wy, poddany piaskowaniu i silanizacji. Uszczelniono go w miejscu

Pozostawiono uzupełnienie do związania materiału, po czym je

uzupełnienie tymczasowe wypełniono żywicą akrylową (Palavit

Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie dostatecznie dużej ilości
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ryc. 7a

ryc. 7b

ryc. 7c

ryc. 7f

ryc. 7e

ryc. 7g

ryc. 7d

Ryc. 7a-g Przed pobraniem przeszczepu sugeruje się ocenę grubości miejsca dawczego na podniebieniu oraz grubość dziąsła wokół
zęba, który ma być usunięty, pilnikiem endodontycznym. Wreszcie, należy określić ilość tkanki, jaką należy pobrać, co zależy od profilu
korzenia w miejscu, które będzie poddawane augmentacji. Tkanki pobiera się skalpelem 15c. Po deepitelializacji przy fotelu pacjenta
wprowadza się tkankę łączną do płata kopertowego częściowej grubości i mocuje wewnętrznie 3 pojedynczymi szwami, używając
resorbowalnej nici 6.0.
nie połączyć łącznik z tymczasowym cylindrem. Trzeba to jednak

leży stosować jedynie w części naddziąsłowej uzupełnienia, aby

stycznych na powierzchniach interproksymalnych, ponieważ bar-

uzupełnienia tymczasowego to jeden z najważniejszych etapów

wykonać tak, aby nie objąć rejonu podcięć w okolicy punktów

dzo utrudniłoby to zdejmowanie uzupełnienia tymczasowego
i mogłoby potencjalnie zaburzyć stabilizację pierwotną.

Następnie podścielone uzupełnienie tymczasowe zdezynfekowa-

no i przykręcono do analogu laboratoryjnego. Okolice punktów

stycznych na powierzchniach interproksymalnych zaznaczono
ciemnym ołówkiem i odtworzono kontury poddziąsłowe płyn-

pach gojenia rany.

Uzupełnienie tymczasowe należy przygotować przed wprowa-

dzeniem przeszczepu kostnego i łącznotkankowego, ponieważ
w czasie zabiegu nie może dochodzić do naruszania ani skażenia
wszczepianego materiału. [25]

Przeszczep łącznotkankowy

pamiętać o zaznaczonych obszarach kontaktu na powierzchniach

Po ocenie grubości i jakości tkanki na podniebieniu (Ryc. 7a i b)

dostatecznie dużo żywicy, aby zapewnić, że uzupełnienie tymcza-

z nabłonkiem, 2 mm dowierzchołkowo względem podniebienne-

interproksymalnych. Po stronie podniebiennej należy zachować

sowe pozostanie nienaruszone i stabilne na łączniku tytanowym,
a także uniknąć wszelkiego ryzyka złego dopasowania.

Na zakończenie, uzupełnienie tymczasowe należy wygładzić
i wypolerować, najpierw używając gumek polerskich na prostnicy,
a następnie kamienia pumeksowego. Powierzchniowe farbki na-
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całego leczenia, który sprzyja adhezji nabłonka na wczesnych eta-

ną żywicą kompozytową. Kontur uzupełnienia tymczasowego
ukształtowano wiertłami na prostnicy wolnoobrotowej. Należy

LAT

nie zaburzać gojenia tkanek miękkich (Ryc. 6b-d). Wygładzenie

podjęto decyzję o pobraniu skalpelem 15c tkanki łącznej wraz
go brzegu dziąsłowego drugiego zęba przedtrzonowego i pierwszego zęba trzonowego.

Przy pierwszym cięciu ostrze zagłębia się na 1,5 mm. To cięcie

musi być poprowadzone poziomo, najbardziej dokoronowo, na

długość 10 mm. Następnie należy wykonać 2 cięcia pionowe
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ryc. 8a

ryc. 8b

Ryc. 8a i b Szczelinę brzeżną wypełnia się drobnocząsteczkowym materiałem kościozastępczym. Dwustrefowa augmentacja kości
– wprowadzenie materiału kościozastępczego nie tylko w przestrzeń między implantem a przedsionkową blaszką kostną, ale także
w strefę powyżej połączenia między implantem a łącznikiem – zapewnia podparcie i objętość tkanek twardych i miękkich.
o długości 6 mm. Wreszcie, przed poprowadzeniem ostatniego

ściozastępczy z kości gąbczastej (Puros, Zimmer), wprowadzając

cięcie dzielące płat, poczynając od kąta mezjalno-dokoronowego,

aby zostały przesiąknięte krwią. Łącznik powinien być na tyle wy-

cięcia poziomego, należy wypreparować przeszczep, wykonując
unikając nadmiernego krwawienia w obszarze zabiegu i pozo-

stawiając tkankę podśluzową, która ma zabezpieczać kość (Ryc.

7c). Przeszczep tkanki łącznej z nabłonkiem miał teraz 1,5 mm
grubości, 10 mm długości i 6 mm wysokości. Tkankę nabłonkową usunięto przy fotelu pacjenta (podobnie jak tkankę tłuszczo-

wą i gruczołową), używając nowego ostrza 15c, ustawionego
w kierunku powierzchni podpierającej. Pozwoliło to uzyskać

cząstki materiału do poziomu brzegu dziąsłowego i pozwalając,
soki i wąski, aby umożliwić wprowadzenie materiału kościozastęp-

czego i jego kondensację za pomocą specjalnego narzędzia aż do

najbardziej dokoronowej granicy dziąsła, aby do przestrzeni na
powierzchni wargowej wprowadzone zostało jak najwięcej materiału kościozastępczego (Ryc. 8a). Następnie zdjęto łącznik go-

jący o płaskim profilu, nie naruszając materiału kościozastępczego
(Ryc. 8b), po czym ponownie założono uzupełnienie tymczasowe,

ryc. 9a

ryc. 9a

Ryc. 9a i b Widok przykręconego uzupełnienia tymczasowego od strony płaszczyzny zwarciowej i z profilu, bezpośrednio po jego osadzeniu. Zwraca uwagę przekonturowanie okolicy zębodołu.
zbity, biały przeszczep tkanki łącznej o grubości 1 mm (Ryc. 7d).

które dokręcono z momentem obrotowym 20 Ncm. Kontury pod-

3 mm dowierzchołkowo względem linii śluzówkowo-dziąsłowej

parcie profilu tkanek miękkich i sprzyjały zabezpieczeniu skrzepu

W miejscu biorczym opracowano kopertę częściowej grubości,
w kierunku zębów sąsiadujących, po czym przyszyto wewnątrz

niej przeszczep nicią 6.0 (Omnia SpA; Fidenza, Włochy) w celu
stabilizacji i prawidłowej adaptacji przeszczepu, minimalizując

wielkość skrzepu krwi (Ryc. 7e-g). Przy takim podejściu przeszczep
tkanki łącznej uzyskuje ukrwienie zarówno od strony płata, jak od
strony okostnej.

dziąsłowe uzupełnienia tymczasowego pozwoliły zapewnić pod-

krwi oraz przeszczepu kostnego i łącznotkankowego. Podczas
przykręcania uzupełnienia tymczasowego, wyłączonego z dyna-

micznej okluzji usunięto nadmiary materiału kościozastępczego
sondą periodontologiczną do poziomu brzegu dziąsłowego. Następnie wykonano pozabiegowe zdjęcie rtg (Ryc. 9a i b).

Ostatnią fazę stanowiło wprowadzenie w pozostałą przestrzeń

Po zabiegu

nia tymczasowego, na implant przykręcono wąski łącznik gojący

Poinstruowano pacjentkę, aby 3 razy dziennie przez 1 min płukała

materiału kościozastępczego. W tym celu, po zdjęciu uzupełnie-

o płaskich konturach. Wykorzystano homologiczny materiał ko-
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ryc. 10a

ryc. 10b

Ryc. 10a i b Sytuacja kliniczna po 4 miesiącach gojenia, kiedy po raz pierwszy zdjęto uzupełnienie tymczasowe. Zwraca uwagę doskonałe utrzymanie objętości tkanek i odpowiednia równowaga pomiędzy estetyką białą i różową.
usuwała mechanicznie płytki z okolicy zabiegu przez 3 tygodnie.

tetycznej, stosując technikę CAD/CAM, zaplanowano, zaprojek-

aby zaczęła usuwać płytkę z uzupełnienia tymczasowego szczo-

cyrkonu na podbudowie tytanowej (Ryc. 11d-12b).26 Widok we-

Szwy zdjęto po 3 tygodniach od zabiegu. Poproszono pacjentkę,
teczką do zębów o miękkim włosiu oraz aby płukała jamę ustną

2 razy dziennie przez 1 min jeszcze przez miesiąc. Poinstruowano
ją także, aby przez pierwszy tydzień stosowała półpłynną dietę,
a następnie przez kolejne 2 miesiące jadła miękkie pokarmy.

Pacjentka regularnie wracała na wizyty kontrolne. Podczas wizyty
po 4 miesiącach wykonano cyfrowe zdjęcie zębowe w celu we-

towano i wykonano przykręcaną koronę z warstwowego tlenku
wnątrzustny po 18 miesiącach od strony płaszczyzny zwarciowej
(Ryc. 13) oraz wykonane po 24 miesiącach badanie CBCT (Ryc. 14)

wykazują doskonały poziom kości wokół implantu, szczególnie
w okolicy kontaktu z blaszką przedsionkową. Podczas każdej wi-

zyty kontrolnej sprawdzano zdrowie tkanek wokół implantu, oceniając głębokość zgłębnikowania.

ryfikacji gojenia (Ryc. 10a). Zdjęto wówczas uzupełnienie tymcza-

Dyskusja

(Ryc. 10b). Następnie wykonano optyczny wycisk cyfrowy, reje-

Leczenie z wykorzystaniem pojedynczych implantów jest bardzo

pacjentki uzupełnienie tymczasowe (Ryc. 11a-c). W pracowni pro-

[27-29] Klasyczne parametry wydają się być w niewielkim stopniu

sowe i stwierdzono zdrowe pole dla uzupełnienia protetycznego

strując profil poddziąsłowy tkanek miękkich, skanując przy fotelu

przewidywalne, jeśli chodzi o wskaźnik utrzymania implantów.

ryc. 11a

ryc. 11d
ryc. 11b

ryc. 11c

ryc. 11e

Ryc. 11a-e Wykorzystano technologię CAD/CAM do zduplikowania pola protetycznego w projekcie czapeczki, wykonanej następnie
z tlenku cyrkonu na podbudowie tytanowej. Oprogramowanie typu CAD zapewnia całkowitą kontrolę podczas projektowania uzupełnienia protetycznego. Zęby przeciwstawne, dostępna przestrzeń, kontur tkanek miękkich i oś otworu dla śruby są jednocześnie
widoczne na jednym obrazie, co pozwala na precyzyjne projektowanie łącznika z tlenku cyrkonu.
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ryc. 12a

ryc. 12b

Ryc. 12a i b Osadzone ostateczne uzupełnienie protetyczne. Ostateczna korona jest przykręcona śrubą (pracę laboratoryjną wykonali
Luca i Matteo Dondi, Bolonia, Włochy).

ryc. 13

ryc. 14

Ryc. 13 Widok od strony płaszczyzny zwarciowej po 18 miesiącach uwidacznia nie tylko integrację konturu przedsionkowego w okolicy
implantacji w porównaniu do sąsiadujących zębów, ale także stabilność konturu wyrostka zębodołowego w czasie.
Ryc. 14 Badanie CBCT wykonane po 24 miesiącach od zabiegu. Zwraca uwagę efekt przekonturowania okolicy zębodołu. Uzyskano
optymalną ilość i stabilizację kości brzeżnej wokół implantu.
zależne od momentu wszczepienia implantu względem momen-

jakich należy przestrzegać dla uzyskania przewidywalnego sukce-

[30] i odtwórczych. [31,32]

•

tu usunięcia zęba oraz od zmienności procedur chirurgicznych
W celu skrócenia fazy chirurgicznej zastosowano implantację
bezpośrednio po ekstrakcji. Wskaźnik utrzymania implantów

su estetycznego, są:
•

wszczepianych do zębodołów poekstrakcyjnych jest taki sam,

jak w przypadku implantacji odroczonej, zmniejsza się natomiast
liczba procedur klinicznych. [33] Ponadto, w przypadku implanta-

cji natychmiastowej nie ma konieczności augmentacji kości dla
uzyskania osteointegracji, nawet jeśli istnieje duża przestrzeń po

atraumatyczne usunięcie zęba bez preparacji płata,

wprowadzenie materiału kościozastępczego dwustrefowo
(w strefie kości i tkanek miękkich) do przestrzeni pozostałej
wokół implantu wszczepionego natychmiastowo do zębo-

•

dołu poekstrakcyjnego,

przykręcane uzupełnienie tymczasowe, stanowiące protetyczny element szczelnie zamykający zębodół.

stronie przedsionkowej. [34]

Inne badania

Idea dwustrefowości

Araújo i wsp. [33] wykazali, że w przypadku augmentacji kości

W 2012 r. Chu i wsp. [9] mierzyli zmiany konturu przedsionkowego

nulatu może zostać wbudowany i otorbiony przez błonę śluzową

w przypadkach natychmiastowej implantacji i zaopatrzenia tymczasowego oraz wprowadzili ideę dwustrefowości. Ta idea, zwią-

zana z osiąganiem powodzenia estetycznego wskazuje, dlaczego
tak ważne jest wykonywanie na wczesnych etapach zdjęć nie tyl-

ko w widoku od strony przedsionka, ale także od strony płaszczy-

zny zwarciowej. Pozwala to dostrzec, co należy zrobić, aby uzupełnienia ostateczne wtapiały się między sąsiadujące zęby.

Protokół dwustrefowy sugeruje wszczepianie materiału kościozastępczego na etapie implantacji do wolnej przestrzeni aż do
poziomu brzegu dziąsłowego. Powoduje to ograniczenie zmian,
jakie zachodzą w obrębie konturu przedsionkowego i potencjal-

nie zwiększa grubość tkanek miękkich wokół implantu, a w efekcie
ogólny wygląd estetyczny ostatecznego uzupełnienia. Z badania

i jednoczesnej implantacji, ksenogenny materiał w postaci grawokół implantu. Cząstki te mogą zachowywać się jak niegroźne
ciała obce, bez miejscowej reakcji zapalnej. To zwiększenie obję-

tości może dać efekt maskujący, zasłaniając szary kolor łącznika
i poprawiając efekt estetyczny.

Nie było jednak jeszcze wiadomo, jak przeszczep samej tkanki

łącznej wpływa na wymiary tkanek miękkich wokół implantów.
Chu i wsp. [9] stwierdzili ponadto, że ryzyko powikłań estetycz-

nych wzrasta u pacjentów o cienkim fenotypie przyzębia, dlatego
może zaistnieć potrzeba dodatkowego zabiegu chirurgicznego,

który poprawi architekturę okolicznych tkanek miękkich przed,

w trakcie lub po wszczepieniu implantu.

Pozostaje pytanie, czy konieczne jest wszczepianie materiału ko-

ściozastępczego i przeszczepu łącznotkankowego wraz z tymcza-

tego wynikało, że wprowadzenie materiału kościozastępczego do

sowym zaopatrzeniem na etapie implantacji. W niektórych przy-

do zębodołu poekstrakcyjnego w przednim odcinku uzębienia

jeden typ przeszczepu, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie

przestrzeni po stronie przedsionkowej implantu, wszczepionego
powala zmniejszyć stopień zmian konturu przedsionkowego.

Autorzy badania postulują, że kluczowymi czynnikami klinicznymi,
Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

padkach (np. u pacjentów z grubym biotypem) może wystarczyć
zabiegi są w 100% skuteczne (ryzyko utraty lub zakażenia przesz-

czepu).
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Grunder [35] przeprowadził badanie, w którym porównywano trój-

o 10,01% (0,2 mm). Stwierdzono również znamienną statystycz-

tkanki łącznej (12 pacjentów) i bez tego przeszczepu (12 pacjen-

biotyp gruby wykazywał mniejsze obkurczanie tkanek miękkich

wymiarowe zmiany konturu w przypadku wykonania przeszczepu
tów). Badanie to wykazało, że na poziomie 3 mm od FGM, przy

wszczepieniu implantu jedynie z łącznikiem gojącym i bez pre-

nie różnicę przy porównywaniu różnego biotypu dziąsłowego:
i recesję w porównaniu do biotypu cienkiego. Analiza korelacji

wykazała bezpośrednią zależność pomiędzy grubością dziąsła

paracji płata, bez wykonania przeszczepu, dochodziło do zmiany

a wskaźnikiem estetyki różowej, co podkreśla znaczenie grub-

w przypadku przeprowadzenia przeszczepu zmiana ta wynosiła

efektu estetycznego. Zmiany dotyczące tkanek miękkich były

tkanek na powierzchni przedsionkowej tylko o 1,1 mm, natomiast
0,3 mm. W tej grupie pacjentów nie stosowano ani przeszczepu

szych tkanek miękkich dla uzyskania bardziej przewidywalnego
wprawdzie małe, ale mieściły się w zakresie wykrywalnym klinicz-

kości, ani zaopatrzenia tymczasowego. Jest to znacznie mniejsza

nie, dlatego miały implikacje estetyczne.

preparowano płat i nie naruszano zębodołu.[36]

ce. W obu grupach stosowano jednak materiał kościozastępczy

zmiana niż opisywana w wielu klasycznych badaniach, w których
Linkevicius i wsp. [21] stwierdzili, że grubość tkanek wpływa na
stabilizację kości wokół implantów wykazując, że cienka błona ślu-

zowa może w rok od wszczepienia implantu prowadzić do utraty

kości wyrostka. Zasugerowano również, że dla powstania stabilnego połączenia nabłonkowego i łącznotkankowego konieczne

są co najmniej 3 mm błony śluzowej wokół implantu. Ten wymiar
tkanek miękkich określa się zwykle jako szerokość biologiczną wokół implantów. Służą one jako mechanizm chroniący leżącą głębiej kość.

Kan i Rungcharassaeng [37] zasugerowali, że dwuwarstwowy

Ostateczne wyniki uzyskane w tym badaniu były dość zachęcają-

jedynie w obrębie przedsionkowej części kostnej, podczas gdy

w protokole przeszczepu typu chirurgicznej licówki, zaprezentowanym w niniejszym opisie przypadku, materiał kościozastęp-

czy wprowadzono aż do poziomu brzegu dziąsłowego, również
w strefie tkanek miękkich. Zgodnie z tym, co opisali Tarnow i Chu
[34], materiał kościozastępczy w strefie tkanek miękkich odgrywa
w rzeczywistości kluczową rolę, gdyż pomaga zachować wymiary
wyrostka w części przedsionkowej niezależnie od remodelingu
kości, do którego dochodzi po usunięciu zęba.

przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej (ang. subepithelial

Autorzy są zdania, że to ostatnie wskazanie chirurgiczne po-

odbudowy zębów poprzez natychmiastową implantację to pro-

u pacjentów o cienkim biotypie i wysokich girlandach w odcinku

connective tissue graft – SCTG) w połączeniu z procedurami

cedura wrażliwa na błędy techniczne, związana z zagrożeniami,
których nie można lekceważyć. Nieumyślne ścieńczenie lub per-

winno jeszcze bardziej poprawić efekty estetyczne, szczególnie

estetycznym.

foracja płata albo częściowe odsłonięcie SCTG może prowadzić

Podsumowanie

martwicy przeszczepu tkanki łącznej doszło u 2 na 10 pacjentów.

W sytuacjach, w których bardzo ważny jest efekt estetyczny należy

czepem tkanki łącznej daje większe szanse na uzyskanie odpo-

szczególnie jeśli doszło do uszkodzenia blaszki przedsionkowej

do jego częściowej lub całkowitej martwicy. W tym badaniu do
Autorzy stwierdzili jednak również, że IIPP w połączeniu z przeszwiedniej grubości tkanek wokół implantu, pozwalającej na pokry-

cie materiałów odtwórczych niż kiedy zabieg ten przeprowadza

się bez przeszczepu tkanki łącznej. Kluczem do protokołu przesz-

czepu typu chirurgicznej licówki, przedstawionego w niniejszym

artykule jest prawdopodobnie metoda płata dzielonego, dzięki

przeprowadzać natychmiastową implantację z dużą ostrożnością,
kości albo w przypadku cienkiego biotypu tkanek. Z tych wzglę-

dów protokół ten należy uznać za wrażliwy na błędy techniczne
i starannie dobierać pacjentów.

Wykorzystanie przeszczepów tkanki łącznej w połączeniu z augmentacją kości zębodołu na etapie implantacji natychmiasto-

której przeszczep tkanki łącznej uzyskuje procentowo większe

wej w strefie estetycznej to skuteczna metoda leczenia, która

cjalnej martwicy. Ważną rolę odgrywa grubość przeszczepianej

powierzchni przedsionkowej i pozwala zachować dobry efekt

ukrwienie zapewnione przez okostną, co pozwala uniknąć poten-

tkanki: 1 mm zbitej tkanki łącznej pozwala uzyskać na przestrzeni
czasu mniejsze obkurczenie, skompensować remodeling dokoro-

nowego grzbietu kości i uzyskać optymalną integrację estetyczną,
związaną nie tylko z grubością, ale też z powierzchnią i kolorem
sąsiednich tkanek.

W 2-letnim randomizowanym badaniu klinicznym [38] 47 uczest-

ników przypisano losowo w stosunku 1:1 do grupy badanej (natychmiastowe obciążenie implantów wszczepionych w zębodoły

rekompensuje oczekiwaną utratę objętości tkanek miękkich na

estetyczny z upływem czasu. Jednak dla bezpiecznego wprowadzenia nowej metody leczenia do codziennej praktyki niezbędne

są dane z długoterminowych badań klinicznych. Nie są jeszcze
dostępne takie dane dla tej konkretnie metody leczenia.
Piśmiennictwo dostępne w redakcji.

Artykuł był wcześniej publikowany w „Implants” 2/2017 s. 18-32

poekstrakcyjne z zastosowaniem SCTG założonego techniką tunelową po stronie przedsionkowej) [39,40] albo do grupy kontrolnej (natychmiastowe obciążenie implantów wszczepionych w zę-

bodoły poekstrakcyjne bez zastosowania SCTG). W obu grupach
do wolnej przestrzeni wprowadzano materiał mineralny z odbiał-

czonej kości wołowej. Materiał kościozastępczy wprowadzano
wyłącznie w strefie kości, nie w strefie tkanek miękkich. Pacjentów

oceniano w momencie zabiegu, osadzania korony, po jednym
roku i po 2 latach. Podczas wizyty po 2 latach w grupie badanej
stwierdzono znamienny statystycznie wzrost średniej grubości

KM o 34,29% (0,5 mm) oraz średnie zmniejszenie wysokości KM
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Powikłania wczesne po implantacji u pacjentów z neuralgią trójdzielną - opis przypadku.
Early complications after implantation in patients with trigeminal neuralgia - case report.
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Wstęp
Zaburzenia neurologiczne o różnym nasileniu i obszarze wystę-

powania są jednym z wielu powikłań występującym po zabiegu
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implantacji [1,2,3]. Pomimo prawidłowego pozycjonowania im-

plantów uwzględniającego położenie i przebieg kanału żuchwy

może dojść do czasowych zaburzeń czucia i parestezji [4,5,6].
Ich występowanie jest uwarunkowane dość często pojawiającą
się zmiennością przebiegu drobnych odgałęzień nerwowych
w trzonie żuchwy, znajdujących się poza głównym światłem ka-

nału [7,8]. Specyficzną budową charakteryzuje się także okolica

otworu bródkowego, gdzie uwarunkowania anatomiczne bywają
szczególnie nieregularne [9,10]. W diagnostyce bólu pozabie-

gowego i zaburzeń czucia w rejonie języka, okolicy bródkowej
i policzka ważne jest także uwzględnienie powstawania dole-

gliwości związanych z: pozabiegową kompresją tkankową przy
zwiększonym obrzęku, możliwością uszkodzenia zakończeń ner-

Streszczenie

Abstract

Neuralgia trójdzielna (NT) i przewlekły idiopatyczny ból twarzy (PIFP) są schorzeniami, które mogą znacząco ograniczyć możliwość przeprowadzenia zabiegów
w rejonie jamy ustnej. Ich leczenie jest długotrwałe i często problematyczne ze
względu na złożoną etiologię i specyfikę dolegliwości. Uzyskanie nawet stałej remisji nie gwarantuje braku wystę-powania bólu o tym charakterze w przyszłości.
Do powrotu i eskalacji objawów neuralgii czy idiopatycznego bólu twarzy dochodzi
najczęściej w wyniku stymulacji mechanicznej zakończeń nerwowych. Każda interwencja chirurgiczna w obszarze dotkniętym schorzeniem może indukować powrót
dolegliwości bólowych.
Opisany przypadek przedstawia występowanie zaburzeń czucia o zmiennym charakterze w rejonie skóry policzka i ust po implantacji w rejonie zęba 46.

Trigeminal Neuralgia (NT) and Persistent Idiopathic Facial Pain (PIFP) are
conditions that can significantly reduce the possibility of performing oral
surgery.
Their treatment is long-lasting and often problematic due to the complex
etiology and specificity of the ailments. Obtaining even a permanent remission does not guarantee that this type of pain will not occur in the future.
The return and escalation of the symptoms of neuralgia or idiopathic facial
pain is most often the result of mechanical stimula-tion of nerve endings.
Any surgical intervention in the affected area may induce back pain.
The described case presents the occurrence of sensory disturbances of variable charac-ter in the region of the skin of the cheek and lips after implantation in the region of the tooth 46.
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ryc. 1

wowych znajdujących się w preparowanym płacie, przemiesz-

46 (ryc. 5,6). Uzyskano znaczną poprawę wymiarów pionowych

innych.

wystąpienia istotniejszych dolegliwości pozabiegowych. Do

czeniem się augmentatu w okolicy otworu bródkowego i wielu
Osobne zagadnienie stanowi możliwość wystąpienia dolegliwo-

i poprzecznych wyrostka w wyżej wymienionym miejscu bez
implantacji 46 przystąpiono po 6 miesiącach od przeprowadzo-

ści neurologicznych związanych z nawrotowym napadem neural-

nej augmentacji. Po analizie kontrolnego obrazu CBCT (ryc. 7,8)

każdej interwencji chirurgicznej w obrębie twarzoczaszki i należy

i jego pozycję, uwzględniając 2 milimetrowy bezpieczny dystans

gii trójdzielnej. Ich aktywacja może mieć miejsce praktycznie po

ją zdecydowanie różnicować z innymi przyczynami [11,12,13].
W diagnostyce różnicowej, która warunkuje późniejszy schemat

ustalono optymalne wymiary implantu tj.: 4,5 x 10mm (Osstem)
od stropu kanału żuchwy i krawędzi otworu bródkowego. Zabieg

przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym artykainą 4% (Ubi-

postępowania duże znaczenie ma właściwie przeprowadzony

stesin - 3M/ESPE). Po wszczepieniu implantu wykonano nieznacz-

charakteru, nasilenia, częstotliwości i okoliczności wpływających

pogrubienie dość cienkiej w tym miejscu śluzówki preparatami

wywiad pozwalający na precyzyjne określenie dolegliwości, ich
na ich zmienność [14,15].

wykonano kontrolne zdjęcie RTG, potwierdzając prawidłową po-

U Pacjentki lat 40 znajdującej się w trakcie leczenia ortodontycz-

nego, zgodnie z założeniami kompleksowego planu rehabilitacji

zwarcia zaplanowano zabiegi implantologiczne polegające na
augmentacji atroficznych obszarów wyrostka zębodołowe-

go w rejonie 36,37,46 i wszczepieniu implantów w pozycjach

15,36,37,46 (ryc. 1,2,3,4). Realizując jego założenia, w pierwszej

kolejności wykonano ekstrakcję zęba 15 wraz z augmentacją.
Konieczność jej przeprowadzenia wynikała z obecności zmian
okołowierzchołkowych, dających okresowe dolegliwości bólo-

we pomimo przeprowadzenia ponownego leczenia endodontycznego. Po upływie 4 miesięcy wszczepiono implant w pozy-

cji 15 oraz przeprowadzono augmentację wyrostka w rejonie

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

na bazie osocza własnego i-PRF, A-PRF. W tym celu konieczna była
znaczna mobilizacja płata śluzówkowo-okostnowego. Po zabiegu

Opis przypadku

ryc. 1

ną, uzupełniającą augmentację materiałem ksenogennym oraz

zycję umieszczonego implantu zgodną z zaplanowaną wcześniej
pozycją (ryc. 9).

Pacjentka, pozostając w stałym kontakcie z gabinetem w okresie
pierwszych dwóch dni po przeprowadzonym zabiegu, nie zgła-

szała oprócz delikatnych dolegliwości bólowych żadnych innych
uwag. Czucie w zakresie dolnej wargi powróciło w niezmienionym wymiarze bezpośrednio po ustąpieniu działania środków

znieczulenia miejscowego. Po 3 dniach zauważyła pojawiające

się pieczenie skóry, początkowo w rejonie prawego policzka,
a następnie także prawego kącika ust. Pieczenie nawracająco

przechodziło w pewien rodzaj zaburzeń o charakterze mrowienia,
przemieszczając się w okolicy prawej połowy twarzy. Zaniepo-

kojona pacjentka skontaktowała się z gabinetem, niezwłocznie

ryc. 2
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ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6

przekazując swoje spostrzeżenia. W badaniach kontrolnych wy-

Podsumowanie

w obrębie śluzówki, szwy były prawidłowo umiejscowione, obrzęk

NT i PIFP są schorzeniami rzadko występującymi i mało jest badań

konanych 3 i 5 dni po zabiegu nie stwierdzono stanu zapalnego

praktycznie nie występował (ryc. 10). Zalecono przyjmowanie

preparatu Vitaminy B complex 3x dziennie przez okres 2 miesięcy
i kontynuację płukanki z zawartością chlorcheksydyny.

ryc. 7

Dolegliwości w postaci zmiennych zaburzeń czucia prawego po-

liczka i okolicy bródkowej ustąpiły całkowicie po okresie 3 tygodni
od wykonania zabiegu implantacji 46.

epidemiologicznych dotyczących tej problematyki. Analiza kilku
z nich sugeruje, że występowanie TN w ogólnej populacji może

wynosić pomiędzy 0.01% a 0.3%, zaś stosunek zachorowalności

ryc. 8

kobiet do mężczyzn wynosi blisko 2:1. NT może inicjalnie wystą-

pić w każdym wieku, ale u ponad 90% pacjentów choroba po raz
pierwszy pojawia się po 40 roku życia [16,17]. Diagnostyka róż-

nicowa tych schorzeń z pozabiegowymi dolegliwościami neurologicznymi w chirurgii stomatologicznej jest szczególnie istotna

ryc. 9
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i może być często problematyczna. Po-wstawania nawrotowych

nerwowych nerwu zębodołowego dolnego czy odgałęzień ner-

radyczne, a podstawą diagnostyczną w ich ocenie, jest zebranie

gicznego, dają dla porównania trwałe lub długotrwałe zaburzenia

napadów NT i PIFP po zabiegach implantologicznych jest spo-

dokładnego wywiadu co do okresu pojawienia się dolegliwości,
ich trwania i charakterystyki. Mechaniczne uszkodzenia zakończeń

wu twarzowego, do których może dojść podczas zabiegu chirur-

czucia o jednoznacznym charakterze pojawiające się natychmiast
po jego przeprowadzeniu.

W związku z błędnie wydrukowaną pracą autorstwa dr n. med. Piotr Kosior, lek. stom. Aleksandra Gabren-Syller Powikłania wczesne po implantacji u pacjentów z neuralgią trójdzielną - opis przypadku, w której pominięto wstęp, (19) 1/2019, s.62-65.
Redakcja przeprasza Autorów za zaistniałą sytuację i publikuje pracę w oryginalnej wersji.
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PERIODONTOLOGIA W PRAKTYCE

Marta Cieślik-Wegemund

Leczenie pojedynczej recesji dziąsła z wykorzystaniem techniki tunelowej i przeszczepu
łącznotkankowego – opis przypadku
Treatment of single gingival recession using the tunnel technique and connective tissue graft – case report

Słowa kluczowe:
przeszczep łącznotkankowy, technika tunelowa, membrana PRF
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connective tissue graft, tunnel technique, PRF membrane
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Recesje dziąseł są coraz częstszym problemem zdrowotnym
w obrębie tkanek przyzębia. Pacjenci coraz częściej szukają po-

mocy u specjalistów. Przyczynami zgłaszania się chorych jest nie

tylko nadwrażliwość objawiająca się bolesnością spowodowaną
obnażeniem korzenia, ale także zaburzenie w obrębie estetyki
kompleksu biało-czerwonego. Częściej obserwuje się zmiany
w grupie pacjentów dbających o higienę jamy ustnej. Recesje
dziąsła polegają na przemieszczeniu brzegu dziąsła dowierz-

chołkowo w stosunku do granicy szkliwno-cementowej (CEJ) [1].

W przedstawianym opisie przypadku leczenie obejmuje tak zwaną
recesję „klasyczną”, zlokalizowaną na powierzchni przedsionkowej
bez współistniejącego stanu zapalnego [2]. Liczne doniesienia
w literaturze wskazują na fakt, że etiologia recesji dziąsłowych jest

złożona. Należy wziąć pod uwagę zaburzenia morfologiczno-anatomiczne (dehiscencje w obrębie blaszki wyrostka zębodołowe-

go, nieprawidłową pozycję zębów, wysoki przyczep wędzidełka
i mięśni). Nie bez znaczenia są również podczas zabiegów hi-

gienicznych przeprowadzanych przez pacjenta traumatyzujące

Streszczenie

Abstract

Recesje dziąseł pozostają ważnym problemem w praktyce stomatologicznej. Rosnące zainteresowanie estetyką i potrzeba rozwiązania problemów
związanych z nadwrażliwością i próchnicą korzenia sprzyjają rozwojowi
wielu technik chirurgicznych, które pozwalają na pokrycie recesji klasy I
i II wg Millera. Leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem przeszczepu tkanki
łącznej i techniki tunelowej pozwala na zadowalające pokrycie obnażonej
powierzchni korzenia.

Gingival recessions remain an important problem in dental practice. The
increasing interest in esthetics and the subsequent need to solve related
problems such as hypersensitivity, root caries, have favored the development of many surgical techniques that permit the coverage of recessions
Miller class I and II. Surgical treatment using connective tissue graft and
tunnel technique result in satisfactory and predictible exposed root coverage.
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 1 Recesja dziąsła przed zabiegiem
Ryc. 2 Zdjęcie CBCT
Ryc. 3 Zdjęcie CBCT
dziąsło metody szczotkowania (np. technika pozioma) z wykorzy-

uwalniających w porównaniu z techniką dokoronowo przesunię-

staniem szczoteczki o dużej twardości włosia i nadmiernej siły wy-

tego płata i stworzona została do leczenia pojedynczych recesji

na czynniki jatrogenne: nieprawidłowo przeprowadzone lecze-

na jest w szczególności do leczenia mnogich recesji [8].

twarzanej w trakcie szczotkowania. Należy zwrócić uwagę także
nie: protetyczne, zachowawcze oraz ortodontyczne. Przeciążenia
zgryzowe, a także bruksizm również mogą mieć wpływ na pojawienie się recesji dziąsłowej i jej progresję [3-4].

Przez lata rozwijały się techniki zabiegowe, które w przewidywalny

[7]. Jej modyfikacjami jest technika tunelowa, która wykorzystywa-

Opis przypadku
Pacjentka, lat 22, zgłosiła się do Zakładu Chorób Przyzębia i Bło-

sposób zapewniały całkowite pokrycie obnażonych powierzchni

ny Śluzowej Jamy Ustnej w Zabrzu w celu konsultacji periodon-

teczne w pokrywaniu pojedynczych recesji dziąsłowych, np.:

żadnych chorób ogólnoustrojowych, nie przyjmowała leków na

korzeni. Dużo różnych technik chirurgicznych okazało się sku-

technika dokoronowego przesunięcia płata, boczne przesunięcie

płata z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych lub
bez nich, collagen matrix i acellular dermal matrix [5-6]. Technika
wg Raetzke (envelope technique) nie wymagała wykonania cięć
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tologicznej. W badaniu podmiotowym pacjentka nie podawała

stałe. Podawała natomiast występującą od dłuższego czasu nadwrażliwość podczas codziennych zabiegów higienicznych w ob-

rębie szczęki i żuchwy. Pacjentka leczona ortodontycznie w latach
2010-2013 aparatem stałym z powodu stłoczeń w obrębie górne-
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ryc. 4

ryc. 6

ryc. 5

ryc. 7

Ryc. 4 Pobieranie przeszcepu łącznotkankowego
Ryc. 5 Wprowadzenie membran PRF w obręb miejsca dawczego
Ryc. 6 Szycie miejsca dawczego
Ryc. 7 Preparacja tunelu
go i dolnego łuku zębowego. Przed założeniem aparatu zlecone

komputerową przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Na

zębów mądrości. Pacjentka pierwsze niepokojące objawy pod

kowej w obrębie zębów 23, 33, 43 i 13 (fot. 2-3). Ponowny pomiar

zostało usunięcie wszystkich pierwszych przedtrzonowców oraz
postacią nadwrażliwości i niewielkich recesji zauważyła jeszcze
w trakcie leczenia ortodontycznego. Badanie wewnątrzustne wykazało recesję klasy II wg Millera w obrębie zębów 23, 33, 43 i rece-

sję klasy III w obrębie zęba 13. Podczas pierwszej wizyty określono
wskaźniki API i SBI, których wartości mieściły się w normach (ap-

proximal plaque index – API do 15%, a sulcus bleeding index SBI

siącach od wykonanego zabiegu.

Celem badania było całkowite pokrycie recesji dziąsła w okolicy
zęba 23 z wykorzystaniem techniki tunelowej i CTG oraz pogrubienie biotypu dziąsłowego w tej okolicy.

Opis procedury zabiegowej

atraumatycznej techniki oczyszczania zębów oraz korektę węzłów

Przed zabiegiem pobrano od pacjentki krew żylną, a następnie

selektywnego szlifowania. Ze względu na znaczne dolegliwości ze

leniu nasiękowym Septanest 1:100 000 pobrano tkankę łączną

urazowych w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym za pomocą
strony obnażonej powierzchni korzenia zęba 23, które pacjentka
zgłaszała podczas pierwszej wizyty, zadecydowano o wykona-

niu zabiegu pokrycia recesji w tej okolicy w pierwszej kolejności.

W tym samym dniu zostały zmierzone parametry kliniczne z wykorzystaniem sondy periodontologicznej CP 15-kalibrowanej co

1 mm: w obrębie zęba 23 RD (wysokość recesji) wynosiła 4 mm,
RW (szerokość recesji) wynosiła 5 mm, KTW (zasięg dziąsła zrogowaciałego) wynosił 0, PD (głębokość szczeliny dziąsłowej) wyno-

siła 1 mm (fot. 1). Następnie pacjentkę skierowano na tomografię
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parametrów klinicznych w obrębie zęba 23 wykonano po 9 mie-

do 10%) warunkujących przeprowadzenie zabiegu chirurgiczne-

go. Przeprowadzono profesjonalny instruktaż higieny dotyczący

LAT

podstawie CBCT stwierdzono dużą dehiscencję blaszki przedsion-

uzyskano z niej w procesie wirowania membranę PRF. W znieczuz podniebienia twardego pacjentki, wykorzystując technikę pojedynczego cięcia wg Hürzelera-Wenga [9] (fot. 4). W celu lep-

szego gojenia ranę na podniebieniu zabezpieczono membraną
PRF (platelet rich fibrin – PRF) oraz szwami materacowymi krzyżowymi podwieszonymi na zębach pacjentki, używając nici niere-

sorbowanych o grubości 5-0 (fot. 5-6). Następnie po wykonaniu
znieczulenia nasiękowego okolicy miejsca biorczego wykonano

skaling i polishing odsłoniętej powierzchni korzenia. Używając
ostrza skalpela 15C, wykonano cięcia w szczelinach dziąsłowych

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019
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ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

Ryc. 8 CTG
Ryc. 9 Wprowadzenie CTG w obrębie tunelu
Ryc. 10 Szycie miejsca biorczego
Ryc. 11 Stan 2 tygodnie po zabiegu
Ryc. 12 Stan po 9 miesiącach

ryc. 12

w obrębie zęba 23 i po jednym zębie z każdej strony dodatkowo.

Wyniki

stnowy, przekraczając granicę śluzówkowo-dziąsłową. Następnie

W trakcie wizyty kontrolnej po upływie 14 dni od wykonanego

Za pomocą narzędzi do tunelingu wypreparowano płat nadoko-

za pomocą elevatorów odpreparowano płat pełnej grubości
w obrębie brodawek dziąsłowych (fot. 7). Przeszczep łącznotkan-

kowy następnie został wprowadzony na lejcach w obręb tunelu
i ustabilizowany za pomocą szwów podwieszających nieresorbowalnych 6-0 wiązanych od strony podniebienia (fot. 8-9). W okoli-

ce CTG wprowadzono membranę PRF. Następnie zmobilizowany
płat śluzówkowy przesunięto dokoronowo i w tej pozycji ustabi-

lizowano za pomocą szwów nieresorbowalnych 6-0 do zęba 23
(fot. 10). Pacjentka otrzymała po zabiegu chirurgicznym na piśmie
wskazania z zaleceniami dotyczącymi utrzymania higieny poza-

biegowej. Zakazano szczotkowania zębów przez 2 tygodnie oraz
zalecono płukanie jamy ustnej 2 razy dziennie roztworem glukonianu chlorheksydyny. Szwy usunięto po 2 tygodniach, z jednoczesnym profesjonalnym oczyszczeniem zębów.

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

zabiegu stwierdzono prawidłowy proces gojenia tkanki miękkiej
(fot. 11). Pacjentka nie skarżyła się na żadne dolegliwości bólowe

ani nie zgłaszała pozabiegowego krwawienia. Podczas pierwszej
wizyty kontrolnej usunięto szwy nieresorbowane z podniebienia
oraz szwy stabilizujące płat i stwierdzono całkowite pokrycie rece-

sji dziąsłowej na zębie 23. Pacjentka pozostaje nadal pod kontrolą,
a kolejna ocena stanu pokrycia recesji odbyła się po 9 miesiącach

(fot. 12). Dokonano ponownych pomiarów parametrów klinicznych: RD = 0, RW = 0, KWT = 2, PD = 1. Wykorzystując przeszczep
podnabłonkowej tkanki łącznej z podniebienia twardego, uzyska-

no całkowite pokrycie obnażonej powierzchni korzenia. Rezultatem przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego jest uzyskanie

zadowalającego efektu estetycznego oraz zlikwidowanie nad-

wrażliwości.
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Dyskusja

Techniki zabiegowe wykorzystywane w przypadku pacjentów

Recesje dziąseł stanowią powszechny problem w praktyce pe-

walność i efektywność oraz ograniczać pozabiegowy dyskomfort.

gdyż można się spodziewać całkowitego przykrycia obnażonych

z podniebienia może pobudzać keratynizację w miejscu wszcze-

tkanki łącznej (CTG) z podniebienia cechuje najwyższy procent

gana minimalna szerokość dziąsła zrogowaciałego w stosunku

pokrycie recesji waha się od 70,9% do 98,9% , a odsetek pokryć

[19]. Ahmedbeyli i in. natomiast potwierdzili w swoich badaniach

względu na obecność recesji klasy II i bardzo cienki biotyp dziąsło-

bością tkanki dziąsłowej po wykonaniu procedury zabiegowej.

o wykonaniu zabiegu techniką tunelową, której największą zaletą

dziąsła brzeżnego po zakończonym zabiegu powinna wynosić co

tyzacji okolicznych tkanek, bardzo dobre ukrwienie oraz wczesne

długoterminowej pokrycie recesji. Celem więc po zakończonej

lepsze warunki do odżywienia przeszczepu, ponieważ pochodzi

nażonej powierzchni korzenia, ale również pogrubienie biotypu

rostka zębodołowego (tzw. krążenie bilaminarne) [15]. Użycie

pojawieniem się recesji.

procesów gojenia, co sprawia, że miejsce zabiegu staje się mniej

Podsumowanie

fortu pozabiegowego oraz wpływa na uzyskanie dobrego efektu

W wyniku zastosowania techniki tunelowej w połączeniu

bogatopłytkowa dzięki zawartości szeregu czynników: przyspie-

krycie recesji klasy II wg Millera, zniesienie nadwrażliwości, pogru-

z cienkim biotypem dziąsłowym powinny zapewniać przewidy-

riodontologicznej. Recesje I i II klasy wg Millera rokują najlepiej,

Wykorzystanie przeszczepu łącznotkankowego pozyskanego

powierzchni korzeni (10). Metodę przeszczepu podnabłonkowej

pienia i powstanie dziąsła zrogowaciałego [18]. Jednakże wyma-

powodzenia wśród zabiegów pokrywania recesji dziąsła. Średnie

do optymalnej długoterminowej stabilności jest kontrowersyjna

idealnych zawiera się w przedziale od 48,6% do 90% (11-13). Ze

zależność pomiędzy stopniem pokrycia recesji dziąsłowej i gru-

wy w okolicy zęba z recesją i zębów okolicznych podjęto decyzję

Rebele S.F. i in. stwierdzili na podstawie swoich badań, że grubość

jest brak cięć uwalniających, co wpływa na zmniejszenie trauma-

najmniej 1,44 mm, aby uzyskać pełne i stabilne w perspektywie

początkowe gojenie miejsca zabiegowego [14]. Powstają także

procedurze zabiegowej nie jest tylko uzyskanie 100% pokrycia ob-

ono zarówno od strony pokrywającego płata, jak i okostnej wy-

dziąsła zabezpieczającego miejsce zabiegowe przed ponownym

preparatu bogatopłytkowego (PRF) prowadzi do przyspieszenia
wrażliwe na czynniki zewnętrzne, uwalnia pacjenta od dyskom-

hemostatycznego w obrębie rany na podniebieniu [16]. Fibryna

z przeszczepem łącznotkankowym uzyskano pełne i stabilne po-

szających angiogenezę, tworzenie się fibroblastów i rewaskula-

bienie biotypu dziąsłowego oraz zadowalający pacjentkę rezultat

ryzację, może wpływać również na poprawę wgajania CTG [17].

estetyczny.
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PERIODONTOLOGIA W PRAKTYCE

Dorota Grzyśka

Przegląd preparatów stosowanych w profilaktyce próchnicy i chorób przyzębia
Review of preparations used in the prevention of caries and periodontal disease
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Preparaty wybarwiające płytkę nazębną
Preparaty używane do tego typu zabiegu mają na celu wykrywanie oraz wyraźne ujawnianie płytki nazębnej. Przed przystąpieniem do zabiegu higienizacji, warto na samym początku wybar-

wić płytkę nazębną u pacjenta. Środki stosowane do tego typu
zabiegu mają swoje zastosowanie przy oznaczaniu wskaźników
barwy higieny jamy ustnej. Dodatkowo można pacjentowi pokazać stan higieny uzębienia poprzez uwidocznienie płytki nazęb-

nej [2].

Streszczenie

Abstract

Głównym celem leczenia chorób przyzębia jest przywrócenie zdrowia tkankom objętym procesami zapalnymi. Dodatkowym aspektem jest zmotywowanie pacjenta do podtrzymywania uzyskanych wyników terapeutycznych. Błona śluzowa jamy ustnej jak i tkanki przyzębia ulegają procesom
patologicznym (czynniki bakteryjne, urazy przewlekłe, działanie bodźców
termicznych, mechanicznych oraz chemicznych). Niektóre z objawów chorobowych wskazują na ich etiologię i wtedy postępowanie lecznicze polega
na wyeliminowaniu przyczyn i zapobieganiu nawrotom choroby. Czasami
jednak spotyka się przypadki o niewyjaśnionej etiologii i wtedy leczenie
polega na eliminacji objawów przy pomocy dostępnych środków farmakologicznych [1]. Obecność w jamie ustnej płytki nazębnej (bakteryjnej) warunkuje początek oraz rozwój próchnicy zębów, a także chorób przyzębia.
W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej ogromną rolę odgrywają nie
tylko przybory mechaniczne (np. szczoteczki i pasty do zębów), ale także
środki chemiczne [2].

The main goal of treatment of periodontal diseases is to restore health
to tissues affected by inflammatory processes. An additional aspect is to
motivate the patient to maintain the obtained therapeutic results. Mucous
membrane of the oral cavity and periodontal tissues undergo pathological
processes (bacterial agents, chronic injuries, action of thermal, mechanical and chemical stimuli). Some of the symptoms indicate their aetiology
and then the treatment consists in eliminating the causes and preventing
the recurrence of the disease. Sometimes, however, there are cases of
unexplained etiology and then the treatment consists in the elimination
of symptoms using available pharmacological agents [1]. The presence of
plaque (bacterial) in the oral cavity determines the origin and development
of dental caries as well as periodontal diseases. In maintaining proper oral
hygiene, not only do mechanical appliances (eg. toothbrushes and toothpastes) play an important role, but also chemical agents [2].

78
LAT

WYDAŃ

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

PERIODONTOLOGIA W PRAKTYCE
Przykłady środki stosowane do wybarwiania płytki nazębnej
[2,3]:
1.

Jod z gliceryną

3.

Tabletki erytrozynowe

2.
4.

1. Listeryna – fenolowy preparat antyseptyczny. Skład: alkohol ety-

Roztwór fuksyny – płytka zabarwia się na różowo [2]

preparatu – Oral Pure Antiseptic [2]:

1.

Red Cote (Gum Sunstar) – tabletki, wybarwia płytkę na kolor

2.

Carietest – roztwór barwny na bazie błękitu patentowego

4.

nych w tkankach przyzębia [1].

Roztwór 1% fioletu krystalicznego oraz fioletu gencjany

Przykłady gotowych praparatów [2,3]:

3.

formowania się płytki nazębnej oraz hamowanie procesów zapal-

czerwony [3]

i żółcieni tetrazynowej. Płytka wybarwia się na zielono [2]

Plaque Test – preparat zawiera barwnik fluorescencyjny, który jest widoczny w świetle lampy halogenowej [2,3]

Mira-2-Ton – płyn i tabletki, wykrywa starą płytkę nazębną
wybarwiając ją na kolor ciemnoniebieski, a świeżą na kolor
liliowoczerwony [2,3]

Środki do kontroli chemicznej płytki nazębnej

lowy, salicylan metylowy, tymol, mentol oraz eukaliptol. Przykłady
•
•

nych zawartych w niektórych pastach i żelach do zębów, gumach

eukaliptol 0,09%, salicylan metylowy 0,06% i metol 0,04%). Należy
płukać jamę ustną małą ilością płynu (10-12 ml). Czas: od 30 do 60
sekund [2].

2. Triklosan – fenolowy związek antyseptyczny, posiadający sze-

rokie spektrum działania na szczepy bakteryjne G(+), G(-), beztle-

nowce oraz grzyby z gatunku Candida. W profilaktyce gingivitis

i periodontitis stosowany w roztworach 0,2 – 0,3 %. Triklosan według piśmiennictwa nie ma stwierdzonych działań ubocznych
i jest preparatem słabszym niż chlorheksydyna [1,2].
Przykłady płukanek na bazie triklosanu:
•

•

do żucia, tabletkach, nitkach i wykałaczkach oraz płynach do płu-

Środki odkażające
Preparaty te najczęściej są stosowane w postaci płukanek oraz
płynów do irygacji kieszonek. Środki te mają za zadanie redukcję

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 2 (20) 2019

Acti-brush (0,03% triklosan, 0,25% kopolimer PVM-Ma), zasto-

sowanie: płukanie jamy ustnej przez 30 sekund przed czyszczeniem zębów,

Colgate Plax 45 (0,045% triklosan, 0,25% kopolimer PVM-Ma,
dodatkowo fluorek sodu o niskim stężeniu), zastosowanie:
płukanka profilaktyczna do codziennego użytku co 8 do 12

kania jamy ustnej. Kontrola chemiczna oparta jest na: rozkładzie
płytki, działaniu bakteriobójczym i działaniu antyseptycznym [2].

Blue Mint (Niebieska mięta)

Płyny te mają podobny skład (alkohol etylowy 29,9%, tymol 0,06%,

Poza kontrolą mechaniczną ogromną rolę odgrywa kontrola chemiczna, wykonywana przy użyciu aktywnych związków chemicz-

Amber (Bursztyn)

•

godzin,

Triclogard (0,03% triklosan, 0,25% kompolimer PVM-Ma), stosowany co 12 godzin pomaga utrzymać równowagę natu-

ralnej flory bakteryjnej [1,2,4].

3. Chlorheksydyna – środek antyseptyczny z grupy biguanidów, posiadający szerokie spektrum działania przeciw bakteriom
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G(+), G(-), grzybom i drożdżakom. Jest ona jednym z najczęściej

Przykłady płukanek:

twierdzona jest wieloma badaniami klinicznymi. Chlorheksydyna

•

stosowanych antyseptyków w stomatologii. Jej skuteczność po-

hamuje rozwój płytki nazębnej oraz działa przeciwpróchniczo

i przeciwzapalnie. Po dłuższym stosowaniu preparatów na bazie

chlorheksydyny mogą one wywołać następujące skutki uboczne
[1,2,5]:
•

przebarwienia zębów, wypełnień oraz koron akrylowych,

•

zaburzenia smaku,

•
•

przebarwienia na powierzchni grzbietowej języka,
zwiększenie odkładania złogów nazębnych [1,2].

Stosowanie płukanek z chlorheksydyną dwa razy dziennie przez

okres 2 do 4 tygodni zaleca się tylko w szczególnych przypadkach:
•
•
•
•
•

u osób będących w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka związanego z występowaniem choroby próchnicowej,
u osób upośledzonych umysłowo,

u pacjentów, którzy stosują szyny chirurgiczne,

u pacjentów noszących aparaty ortodontyczne,

po skalingu i na początku leczenia zapalenia przyzębia [1,2].

•

Perio

•

Cepocal [1,2].

6. Heksetidyna – związek pochodzący z grupy bis-pirimidyn. Jego

działanie jest mniej skuteczne niż chlorheksydyny i wywołuje objawy uboczne [1,2].

7. Preparaty roślinne o działaniu przeciwzapalnym stosowane
pomocniczo – przykłady [1,2]:
•

Azulan z wyciągiem z rumianku, działanie przeciwzapalne

•

Biodent zawiera alantoinę, fluor, wyciąg z rumianku, szałwii,

•
•
•

Przykłady płukanek:
•

Corsodyl 0,2%

•

Habitane 0,1% lub 0,2%

•
•
•

Eludril 0,1%

Lacalut Activ anti plaque 0,2%
Paroex 0,12% lub 0,06%

4. Sanguinaryna – alkaloid benzofenantrydynowy, który uzyskiwany jest z alkoholowego wyciągu sproszkowanych kłączy krwawni-

•

Viadent 0,01% z dodatkiem chlorku cynku,

•

•

Vipont z dodatkiem monofluorofosforanu sodu [1,2].

5. Chlorek cetylopirydyny – czwartorzędowy związek amonowy
redukujący rozwój płytki bakteryjnej. Stosowany przez dłuższy

czas wywołuje skutki uboczne podobne do preparatów zawierających chlorheksydynę [1,2].
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•

•

Periogard z dodatkiem chlorku cynku,

Dentosept zawiera tymol, mentol, garbniki i związki flawo-

noidowe,

Dentosept A zawiera związki flawonoidowe, garbniki, boraks
i anestezynę,

Salviasept zawiera olejki eteryczne (szałwiowy, tymiankowy,
z kopru włoskiego, goździkowy, mentolowy) oraz roślinne

W pastach do zębów znajdują się następujące środki [1,2]:

ubocznych [1,2].

•

melisy, rozmarynu i oczaru,

Pasty do zębów

•

Przykłady płukanek:

i ściągające,

wyciągi płynne [1,2].

ka kanadyjskiego. Wykazuje właściwości antyseptyczne. Wykazuje

słabsze działanie niż chlorheksydyna, ale nie wywołuje skutków

Scope

•
•
•

ścierne (węglan wapnia, kwaśny węglan fosforu, wodorotle-

nek wapnia i magnezu, mleczan wapnia i magnezu, tlenek
krzemu)

polerujące (polichlorek winylu PCV, polimetakrylan metylu
PT-AM)

pieniące (mydła sodowe, niektóre detergenty)
smakowe (sorbitol, ksylitol)

zagęstniki (pochodne celulozy)

konserwujące i bakteriostatyczne (pochodne kwasu hydrok-

sybenzoesowego)

substancje biologiczne czynne (wyciągi roślinne, sól, mikro-

elementy, witaminy A, C, D, E, fluorek sodu i glinu, fluorofosforan wapnia, fluoroaminy, suchy wyciąg torfowy, hydrok-

syapatyt [1,2].
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Rodzaje past:
•

•

o działaniu przeciwpróchniczym – zawierają fluorki (fluorek
wy, fluorek glinu)

o działaniu przeciwzapalnym – zawierają związki o działaniu
bakteriostatycznym, bakteriobójczym lub wspierające mecha-

wyciągi rumiankowo-szałwiowe, witaminy, Preparat Torfowy

Tołpa – PTT). Dodatkowo niektóre z past zawierają fluorki, co
zapewnia dodatkowo działanie przeciwpróchnicze,

o działaniu hamującym rozwój płytki nazębnej – zawierają

znoszące nadwrażliwość – zawierają środki, które mają na
celu blokowanie otwartych kanalików zębinowych (flu-

or, azotan potasu, chlorek potasu, hydroksyapatyt, chlorek

sodu, monofluorofosforan sodu, fluoroaminy, fluorek cyna-

nizmy odpornościowe (alantoina, wyciąg z aloesu, propolis,

•

•

•

•

strontu),

o działaniu wybielającym – zawierają środki oczyszczające
zęby z osadów, przebarwień i polerujące szkliwo (pirofosfo-

rany, rozdrobnione drobno krzemionki),

o działaniu hamującym odkładanie się kamienia nazębne-

go – zawierają cytrynian cynku, krzemionkę, fluorek, sodę
oczyszczoną, nadtlenek wodoru, pirofosforan sodu [1,2,6].

środki przeciwbakteryjne (chlorheksydyna, triklosan, sanguinaryna),
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Psychologia, jeśli odwołamy się do jej definicyjnego znaczenia,

zajmuje się badaniem przyczyn ludzkich zachowań, motywacji,
międzyludzkich interakcji i różnic indywidualnych (osobowość,
temperament, inteligencja). Nie wyczerpuje to, oczywiście, wa-

chlarza tego, na czym nauka ta się koncentruje. Mimo to, już
tych kilka wymienionych poddziedzin pokazuje, że psycholo-

gia jest nauką bardzo bliską człowiekowi i z gruntu dotyczy nas
wszystkich. Można, rzecz jasna, interesować się nią lub nie, ale

w pewnym sensie każdy jest w jakimś stopniu psychologiem. Kto
bowiem nie próbował nigdy wyjaśnić przyczyn czyjegoś zacho-

wania, przenalizować, co stało za jego własnymi decyzjami czy

też nie rozważać, jak najlepiej dotrzeć z przekazem do partnera/
współpracownika/pacjenta?

Przez kilkanaście lat, podczas których jesteśmy na rynku, widzimy
stały wzrost zainteresowania psychologią. Coś, co kiedyś wydawa-

ło się lekarzom zupełnie niepotrzebne, a w najlepszym wypadku
stanowiło mało znaczący dodatek do wiedzy medycznej, weszło
na stałe do kanonu umiejętności, które rozwijają oni podczas wybieranych przez siebie szkoleń. Jest to z pewnością trend, który

ma szansę przysłużyć się zarówno lekarzom, ich zespołom, jak

i pacjentom. Uważamy, że psychologia jako nauka powinna wkra-

Streszczenie

Abstract

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko psychologii popularnej (poppsychologii) i związanych z nim potencjalnych zagrożeń. Przedstawione zostają mity
wyrosłe na jej gruncie i mechanizmy ich powstawania. Artykuł pokazuje, jak wiara
w niepoparte naukowo fakty może utrudniać codzienną pracę oraz realizację stawianych sobie celów.

The purpose of this article is to draw attention to the phenomenon of popular psychology (pop psychology) and related potential threats. Myths created on its ground and the mechanisms of their formation are presented.
The article shows how faith in scientifically unsupported facts can hinder
everyday work and achievement of one’s goals.
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czać do życia społecznego, a nie być dziedziną zarezerwowaną

namiastką może być na przykład ustalenie z pacjentem „sygnału

Z drugiej strony niesie to za sobą duże ryzyko. „Psychologii” uczą

munikować lekarzowi lub higienistce ból albo dyskomfort. Nasze

jedynie dla wąskiego grona osób zawodowo z nią związanych.
bowiem podróżnicy, dziennikarze, celebryci. Półki księgarni uginają się pod ciężarem książek „psychologicznych” i wszelkich porad-

ników. Internet zapełniają blogi o podobnej tematyce. W takim
zalewie treści trudno odróżnić to, co wartościowe i oparte na rze-

telnej wiedzy i badaniach (nie zapominajmy, że psychologia jest

nauką empiryczną) od tego, co stanowi tylko jednostkowe prze-

myślenia i obserwacje. Ten zalew niepopartych naukowo treści

w środowisku psychologicznym nazywany jest poppsychologią.
Wiążą się z nią różnego rodzaju zagrożenia, powodujące mniejsze
lub większe konsekwencje.

Jedno z nich wynika na przykład ze zbyt częstego i zbyt potocz-

nego używania terminologii psychologicznej, co konkretnym

zjawiskom odbiera ich wagę i w szkodliwy sposób je deprecjonuje. Tak stało się ze słowem „depresja”: używanie go jako sy-

nonimu chandry lub chwilowego spadku nastroju sprawiło, że
rzeczywiste znaczenie tego słowa

bezpieczeństwa”, dzięki któremu może on w każdej chwili zako-

doświadczenie pokazuje, że pacjenci rzadko z niego korzystają,
a równocześnie świadomość, że mają taką możliwość, pomaga
obniżyć ich lęk. Praca z pacjentem wykazującym silny lęk jest ob-

szernym tematem, wykraczającym poza ramy tego artykułu. Co
jest jednak istotne, to świadomość tego, że zbyt pochopne nada-

nie łatki „pacjenta fobicznego” (jak i każdej innej!) może prowadzić
do tego, że podświadomie będzie on tak traktowany. Konsekwencją może być większe napięcie w zespole lub – w skrajnym przy-

padku – przekonanie, że z osobą taką nie uda się współpracować.

Może to mieć realne odzwierciedlenie w motywacji do pracy
i sposobie komunikowania się z nią. Wszystko to dzieje się, oczywiście, na nieuświadomionym poziomie. Tracą na tym dwie strony.

Mechanizm, który opisujemy, jest dobrze zobrazowany przez
jedno z klasycznych badań Rosenthala i Jacobson (1968). Bada-

cze ci przeprowadzili eksperyment w szkole w ubogiej dzielnicy.
Przebadali oni dużą grupę uczniów,

„rozmyło” się i nie jest kojarzone z

korzystając z niewerbalnych testów

tym, czym depresja jest naprawdę

inteligencji. Nauczycieli poinfor-

– zaburzeniem psychicznym, które

mowali, że na tej podstawie są

w skrajnych przypadkach może

w stanie przewidzieć, u których

stanowić zagrożenie życia. Podczas

dzieci nastąpi wzrost w zakresie

gdy psychiatrzy i psychologowie

rozwoju intelektualnego. Grono

biją na alarm i tworzone są spe-

pedagogiczne

cjalne kampanie społeczne mające

listę

z nazwiskami dobrze rokujących

na celu uświadomienie wagi tego

uczniów. Nie była to jednak lista

problemu, poppsychologia oferuje

poradniki, które proponują proste

otrzymało

uczniów, którzy rzeczywiście osiągnęli wysokie rezultaty w teście; w

recepty, jak choćby „zmianę nawyków myślowych”, cokolwiek

rzeczywistości skonstruowano ją losowo. Jedyna różnica pomię-

W obszarze stomatologii takim terminem może być z kolei „pa-

nastawieniu nauczycieli. Kiedy po roku powtórzono badania, oka-

miałoby to oznaczać.

cjent fobiczny”. Słyszymy o nich stosunkowo często, podczas gdy

niezwykle ważne jest różnicowanie pacjentów z dentofobią od
tych, dla których spotkanie z dentystą wiąże się z większym niż
przeciętny dyskomfortem, stresem i lękiem. Dentofobia jest za-

burzeniem sklasyfikowanym w Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (kod F40.2).

Szacuje się, że cierpi na nią ok. 10% populacji. Jak twierdzą Gerd

Kvale, Gunilla Klingberg, Rod Moore i Heikki Tuutti w artykule poświęconym diagnozowaniu dentofobii, „Dentyści w codziennej
praktyce rzadko spotykają pacjentów z fobią, ponieważ osoby
te unikają leczenia” (przekład własny). Polskie badania pokazu-

ją, że ok. 46% pacjentów boi się dentysty. O ile więc stomatolog

na pewno spotyka ich często w swojej praktyce, o tyle szansa na
spotkanie pacjenta cierpiącego na fobię, jest o wiele mniejsza.
Na czym polega różnica i czy rzeczywiście jest ona tak istotna
z punktu widzenia stomatologa i jego zespołu? Jak wspomniano,

fobia jest zaburzeniem, któremu towarzyszą konkretne objawy
i wynikające z nich konsekwencje, jak na przykład konieczność

dzy uczniami z listy i spoza niej polegała więc w istocie tylko na

zało się, że uczniowie z listy osiągnęli lepsze wyniki niż przed 12

miesiącami, podczas gdy średnie ilorazy inteligencji pozostałych
uczniów nie różniły się. Dziś znamy to badanie pod nazwą „efekt
Pigmaliona”. Powstaje jednak pytanie, czy możliwe jest działanie

w odwrotnym kierunku? Odpowiedź brzmi: tak. Co prawda za-

sady etyki nie pozwoliły badaczom na skonstruowanie badania,
w którym uczniowie otrzymaliby etykietkę „mało inteligentnych”,

więc ten kierunek zbadano w laboratorium, wykorzystując do
tego celu szczury (Rosenthal 1966). Rosenthal zlecił swoim współ-

pracownikom trenowanie gryzoni w przejściu labiryntu. Część

jego asystentów została powiadomiona, że dysponować będzie
szczurami z bardzo dobrej linii genetycznej, część – wręcz przeciwnie, wierzyła, że ma do czynienia ze zwierzętami z kiepskiej li-

nii. Nie trzeba dodawać, że szczury przydzielane były losowo, jak

i tego, że szczury „inteligentne” uczyły się wyraźnie szybciej niż te
„nierozgarnięte”. Do dziś są to klasyczne eksperymenty w nauce

o uprzedzeniach. Wracając do gabinetu stomatologicznego,
można więc zadać sobie pytanie o konsekwencje zbyt pochopne-

wsparcia w postaci leczenia psychiatrycznego lub psychologicz-

go zakwalifikowania pacjenta jako fobicznego, który – jak zakłada-

„pracować”, stosując odpowiednie techniki i umiejętnie go ob-

lekarza. Jak jednak wspomniano, nie dotyczy to tylko pacjentów

nego. Lęk, nawet silny, jest z kolei zjawiskiem, z którym można
niżając. Działania takie zespół może prowadzić na wielu polach,
jak choćby sprawiając, że pacjent będzie bardzo dobrze informowany o tym, czego może się spodziewać, jak krok po kroku prze-

biegać będzie wizyta, leczenie i kolejne spotkanie. Lęk może być
również związany z poczuciem braku kontroli nad sytuacją, a jej
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my – będzie źle współpracował i z oporami poddawał zaleceniom

„fobicznych”, ale też każdego innego uprzedzenia, z którym podchodzimy do drugiej osoby.

Kolejne zagrożenie związane z poppsychologią, to popularyzowa-

nie pewnych poglądów, które psychologowie nazywają wprost
mitami. Można by długo pisać o ich szkodliwości dla codzienne-
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Z INNEJ PERSPEKTYWY
go funkcjonowania, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej,

nasze życie i związuje nam ręce. Piszemy o tym nie bez powodu,

przykład wokół introwertyków. Jak pisze Adam Grant (wydanie

się dużą popularnością wśród lekarzy, dotyczy właśnie tej tema-

a także – postrzegania siebie i innych. Wiele mitów narosło na
internetowe Psychology Today), w 2011 roku poprosił swoich
studentów studiów MBA, aby podnieśli do góry rękę ci, którzy

uważają się za introwertyków. Zgłosiło się tylko kilka osób. Gdy

w 2013 roku zapytał o to samo kolejną grupę, już ponad jedna
trzecia zebranych przyznała się do introwersji. W sumie te nie-

formalne grupy badawcze stanowiły ponad 200 osób. Obydwie

z tych grup poproszone zostały o wypełnienie ankiety, z której
wynikało jednoznacznie, że grupa przyjętych w 2011 i w 2013

roku miała podobny rozkład cech, jeśli chodzi o ekstra- i introwersję. Zmieniło się tylko (czy raczej: aż) to, że na przestrzeni tych

dwóch lat studenci po prostu odważniej przyznawali publicznie,
że są raczej introwertywni. Grant postanowił poznać przyczyny

tego stanu i pytał wprost, co mogło się zmienić. Studenci wiąza-

li swoją „odwagę” z lekturą książki Susan Cain „Ciszej, proszę. Siła

introwersji w świecie, który nie może przestać gadać”. Pozwoliła
ona bowiem zrozumieć, że introwertyk nie jest „gorszy”. Studenci

traktowali dotąd tę swoją cechę jako ciężar, a dzięki rzetelnemu
opracowaniu i licznym przykładom introwertyków, którzy osiągają

sukcesy, zrozumieli, że to po prostu pewien inny sposób funkcjonowania w świecie. Inny. Nie: gorszy. Książka, która znalazła się na

ponieważ część z prowadzonych przez nas szkoleń, które cieszą
tyki. Chcemy podkreślić, że poznanie siebie, swoich motywacji,
strategii działania, mocnych i słabych stron jest bezcenną wiedzą.
Z drugiej jednak strony kluczowe jest to, co z tą wiedzą zrobimy.

Jeśli bowiem ma ona służyć jedynie jako wymówka w przypadku
niepowodzeń i usprawiedliwienie dla niepodejmowania okre-

ślonych działań, to jest to zmarnowanie potencjału, który niesie
psychologia. Tymczasem świadomość własnych słabości powin-

na stanowić drogowskaz i zasygnalizowanie, w jakich obszarach

należy pracować ciężej czy być bardziej uważnym. W przeciwnym
razie stawiamy się w pozycji pacjenta, który wierzy, że genetyka/
ciąża/zaniedbania z dzieciństwa determinują stan jego zębów
i żadne leczenie, żadna zmiana nawyków dotyczących higieny nie
są w stanie odmienić jego sytuacji – jest, jak jest.

W tym miejscu chcemy polecić interesującą książkę pt. „50
wielkich mitów psychologii popularnej”. Jej autorzy, Scott O. Li-

lienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio i Barry L. Beyernstein, nie
tylko obalają wiele nieprawdziwych teorii, którymi posługuje się
poppsychologia, ale także wskazują źródła i mechanizmy ich po-

wstawania. Wśród nich znajduje się między innymi fałszywy obraz
kreowany przez media. Wymienieni autorzy podają przykład nie-

liście bestselerów New York Timesa, obala przeróżne mity, które

zwykle sugestywnej roli Dustina Hoffmanna w filmie „Rain Man”,

liderami, nie tak skutecznymi sprzedawcami lub że nie potrafią

niezwykłymi zdolnościami, na przykład matematycznymi. Tym-

narosły wokół introwertyków, jak choćby te, że są oni gorszymi
czerpać energii z kontaktu z innymi ludźmi.

który mógłby sugerować, że osoby autystyczne są obdarowane
czasem, jak dowodzą badania naukowe, tylko ok. 10% autystyków
ma rzeczywiście wybitne zdolności w jakimś obszarze. Nazywa
się ich sawantami. Innym źródłem powstawania mitów jest zasygnalizowany w niniejszym artykule zamęt terminologiczny, któ-

ry sprawia, że zaciera się realna istota zjawisk, a tym samym ich

prawidłowe rozumienie. W książce jest mowa i o wyolbrzymianiu,

i o niereprezentatywnej próbie, i o selektywności ludzkiej percepcji i ograniczeniach pamięci.

Zdaje się, że najważniejsze pytanie, które się nasuwa, dotyczy

tego, jak uchronić się przed poppsychologią i odróżniać to, co
wartościowe i prawdziwe od mitów? Jak mawiają profesorowie

psychologii do swoich studentów: potrzeba włączyć krytyczne

myślenie. Co to oznacza w praktyce? Jak wspomniano, psychologia jest nauką empiryczną – bazuje na rzetelnych badaniach,
Inny popularny mit dotyczy charyzmy. Podczas gdy powszech-

nie uważa się, że jest to cecha, z którą człowiek się rodzi lub nie,

okazuje się, że można ją skutecznie rozwijać. Był temu zresztą

poświęcony jeden z wykładów podczas 2. Kongresu Psychologia

w Stomatologii (zainteresowanych odsyłamy natomiast do pozycji „Mit Charyzmy” Olivii Fox Cabane).

Skoro o cechach osobowości mowa, kolejnym przykładem szko-

dliwego działania poppsychologii może być magia testów oso-

bowości, a konkretnie wiary w to, że osobowość determinuje

eksperymentach, ich wielokrotnych replikacjach, które dają zbliżone wyniki. Autorzy „50 mitów…” podają kilka cennych wskazó-

wek, które pomagają mierzyć się z niepodbudowanymi naukowo
teoriami także w innych dziedzinach nauki (a zwłaszcza: pseu-

donauki). Wspominają między innymi o nadmiernym zaufaniu

do instynktów i przeczuć, do przekazów ustnych, które stanowią
często jedynie „miejskie legendy” oraz do mediów, których rolą
jest opowiedzieć coś ciekawego, nawet za cenę nadmiernego

uproszczenia. Ale to tylko niektóre ze wskazówek, po które można
sięgnąć, czytając polecaną pozycję.
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