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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 uzupełnień 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

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

materiału na bazie żywicy akrylowej, aby mechanicznie i chemicz-
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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,

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,

jakie zachodzą w obrębie konturu przedsionkowego i potencjal-

w trakcie lub po wszczepieniu implantu.

ogólny wygląd estetyczny ostatecznego uzupełnienia. Z badania

ściozastępczego i przeszczepu łącznotkankowego wraz z tymcza-

nie zwiększa grubość tkanek miękkich wokół implantu, a w efekcie

Pozostaje pytanie, czy konieczne jest wszczepianie materiału ko-

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).

67
LAT

WYDAŃ

IMPLANTOLOGIA W PRAKTYCE
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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