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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-ana-
tomiczne (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 
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2studentka V roku, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddzia-
łem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
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Streszczenie

Recesje dziąseł pozostają ważnym problemem w praktyce stomatologicz-
nej. 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. 

Abstract

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 develop-
ment 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 cov-
erage.
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dziąsło metody szczotkowania (np. technika pozioma) z wykorzy-
staniem szczoteczki o dużej twardości włosia i nadmiernej siły wy-
twarzanej w trakcie szczotkowania. Należy zwrócić uwagę także 
na czynniki jatrogenne: nieprawidłowo przeprowadzone lecze-
nie: protetyczne, zachowawcze oraz ortodontyczne. Przeciążenia 
zgryzowe, a także bruksizm również mogą mieć wpływ na poja-
wienie się recesji dziąsłowej i jej progresję [3-4].
Przez lata rozwijały się techniki zabiegowe, które w przewidywalny 
sposób zapewniały całkowite pokrycie obnażonych powierzchni 
korzeni. Dużo różnych technik chirurgicznych okazało się sku-
teczne w pokrywaniu pojedynczych recesji dziąsłowych, np.: 
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 

uwalniających w porównaniu z techniką dokoronowo przesunię-
tego płata i stworzona została do leczenia pojedynczych recesji 
[7]. Jej modyfikacjami jest technika tunelowa, która wykorzystywa-
na jest w szczególności do leczenia mnogich recesji [8].

Opis przypadku 

Pacjentka, lat 22, zgłosiła się do Zakładu Chorób Przyzębia i Bło-
ny Śluzowej Jamy Ustnej w Zabrzu w celu konsultacji periodon-
tologicznej. W badaniu podmiotowym pacjentka nie podawała 
żadnych chorób ogólnoustrojowych, nie przyjmowała leków na 
stałe. Podawała natomiast występującą od dłuższego czasu nad-
wrażliwość 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-

Ryc. 1 Recesja dziąsła przed zabiegiem
Ryc. 2 Zdjęcie CBCT
Ryc. 3 Zdjęcie CBCT

ryc. 3

ryc. 1 ryc. 2
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go i dolnego łuku zębowego. Przed założeniem aparatu zlecone 
zostało usunięcie wszystkich pierwszych przedtrzonowców oraz 
zębów mądrości. Pacjentka pierwsze niepokojące objawy pod 
postacią nadwrażliwości i niewielkich recesji zauważyła jeszcze  
w trakcie leczenia ortodontycznego. Badanie wewnątrzustne wy-
kazało 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 
do 10%) warunkujących przeprowadzenie zabiegu chirurgiczne-
go. Przeprowadzono profesjonalny instruktaż higieny dotyczący 
atraumatycznej techniki oczyszczania zębów oraz korektę węzłów 
urazowych w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym za pomocą 
selektywnego szlifowania. Ze względu na znaczne dolegliwości ze 
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 wy-
korzystaniem 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 zrogo-
waciałego) wynosił 0, PD (głębokość szczeliny dziąsłowej) wyno-
siła 1 mm (fot. 1). Następnie pacjentkę skierowano na tomografię 

komputerową przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Na 
podstawie CBCT stwierdzono dużą dehiscencję blaszki przedsion-
kowej w obrębie zębów 23, 33, 43 i 13 (fot. 2-3). Ponowny pomiar 
parametrów klinicznych w obrębie zęba 23 wykonano po 9 mie-
siącach od wykonanego zabiegu.
Celem badania było całkowite pokrycie recesji dziąsła w okolicy 
zęba 23 z wykorzystaniem techniki tunelowej i CTG oraz pogru-
bienie biotypu dziąsłowego w tej okolicy.

Opis procedury zabiegowej

Przed zabiegiem pobrano od pacjentki krew żylną, a następnie 
uzyskano z niej w procesie wirowania membranę PRF. W znieczu-
leniu nasiękowym Septanest 1:100 000 pobrano tkankę łączną  
z podniebienia twardego pacjentki, wykorzystując technikę po-
jedynczego 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 krzyżo-
wymi 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 

Ryc. 4 Pobieranie przeszcepu łącznotkankowego
Ryc. 5 Wprowadzenie membran PRF w obręb miejsca dawczego
Ryc. 6 Szycie miejsca dawczego
Ryc. 7 Preparacja tunelu

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 4 ryc. 5
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w obrębie zęba 23 i po jednym zębie z każdej strony dodatkowo. 
Za pomocą narzędzi do tunelingu wypreparowano płat nadoko-
stnowy, przekraczając granicę śluzówkowo-dziąsłową. Następnie 
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 nieresorbo-
walnych 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 gluko-
nianu chlorheksydyny. Szwy usunięto po 2 tygodniach, z jedno-
czesnym profesjonalnym oczyszczeniem zębów.

Wyniki 

W trakcie wizyty kontrolnej po upływie 14 dni od wykonanego 
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 klinicz-
nych: RD = 0, RW = 0, KWT = 2, PD = 1. Wykorzystując przeszczep 
podnabłonkowej tkanki łącznej z podniebienia twardego, uzyska-
no całkowite pokrycie obnażonej powierzchni korzenia. Rezulta-
tem przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego jest uzyskanie 
zadowalającego efektu estetycznego oraz zlikwidowanie nad-
wrażliwości.

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. 8 ryc. 9

ryc. 10

ryc. 12

ryc. 11
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Dyskusja 

Recesje dziąseł stanowią powszechny problem w praktyce pe-
riodontologicznej. Recesje I i II klasy wg Millera rokują najlepiej, 
gdyż można się spodziewać całkowitego przykrycia obnażonych 
powierzchni korzeni (10). Metodę przeszczepu podnabłonkowej 
tkanki łącznej (CTG) z podniebienia cechuje najwyższy procent 
powodzenia wśród zabiegów pokrywania recesji dziąsła. Średnie 
pokrycie recesji waha się od 70,9% do 98,9% , a odsetek pokryć 
idealnych zawiera się w przedziale od 48,6% do 90% (11-13). Ze 
względu na obecność recesji klasy II i bardzo cienki biotyp dziąsło-
wy w okolicy zęba z recesją i zębów okolicznych podjęto decyzję 
o wykonaniu zabiegu techniką tunelową, której największą zaletą 
jest brak cięć uwalniających, co wpływa na zmniejszenie trauma-
tyzacji okolicznych tkanek, bardzo dobre ukrwienie oraz wczesne 
początkowe gojenie miejsca zabiegowego [14]. Powstają także 
lepsze warunki do odżywienia przeszczepu, ponieważ pochodzi 
ono zarówno od strony pokrywającego płata, jak i okostnej wy-
rostka zębodołowego (tzw. krążenie bilaminarne) [15]. Użycie 
preparatu bogatopłytkowego (PRF) prowadzi do przyspieszenia 
procesów gojenia, co sprawia, że miejsce zabiegu staje się mniej 
wrażliwe na czynniki zewnętrzne, uwalnia pacjenta od dyskom-
fortu pozabiegowego oraz wpływa na uzyskanie dobrego efektu 
hemostatycznego w obrębie rany na podniebieniu [16]. Fibryna 
bogatopłytkowa dzięki zawartości szeregu czynników: przyspie-
szających angiogenezę, tworzenie się fibroblastów i rewaskula-
ryzację, może wpływać również na poprawę wgajania CTG [17]. 

Techniki zabiegowe wykorzystywane w przypadku pacjentów 
z cienkim biotypem dziąsłowym powinny zapewniać przewidy-
walność i efektywność oraz ograniczać pozabiegowy dyskomfort. 
Wykorzystanie przeszczepu łącznotkankowego pozyskanego  
z podniebienia może pobudzać keratynizację w miejscu wszcze-
pienia i powstanie dziąsła zrogowaciałego [18]. Jednakże wyma-
gana minimalna szerokość dziąsła zrogowaciałego w stosunku 
do optymalnej długoterminowej stabilności jest kontrowersyjna 
[19]. Ahmedbeyli i in. natomiast potwierdzili w swoich badaniach 
zależność pomiędzy stopniem pokrycia recesji dziąsłowej i gru-
bością tkanki dziąsłowej po wykonaniu procedury zabiegowej. 
Rebele S.F. i in. stwierdzili na podstawie swoich badań, że grubość 
dziąsła brzeżnego po zakończonym zabiegu powinna wynosić co 
najmniej 1,44 mm, aby uzyskać pełne i stabilne w perspektywie 
długoterminowej pokrycie recesji. Celem więc po zakończonej 
procedurze zabiegowej nie jest tylko uzyskanie 100% pokrycia ob-
nażonej powierzchni korzenia, ale również pogrubienie biotypu 
dziąsła zabezpieczającego miejsce zabiegowe przed ponownym 
pojawieniem się recesji.

Podsumowanie 

W wyniku zastosowania techniki tunelowej w połączeniu  
z przeszczepem łącznotkankowym uzyskano pełne i stabilne po-
krycie recesji klasy II wg Millera, zniesienie nadwrażliwości, pogru-
bienie biotypu dziąsłowego oraz zadowalający pacjentkę rezultat 
estetyczny.
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