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W połączeniu z natychmiastową implantacją i jednoczasowym
obciążeniem, daje tkankom szybką możliwość powrotu do ich
pierwotne-go stanu [1,2,3]. W szeregu ograniczeń i przeciwska-

zań dotyczących implantacji natych-miastowej i jednoczesnego
obciążenia implantów koronami tymczasowymi, oprócz ostrych
stanów zapalnych przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowe-

go [4,5,6], należy wspomnieć także o rozwiniętych procesach
resorpcyjnych dotyczących różnych stref ko-rzeniowych. Wyciągając wnioski z wieloletnich obserwacji, stwierdzam, że do grupy

o zwiększonym ryzyku występowania finalnych niepowodzeń

w leczeniu implantologicz-nym, należy zaliczyć także ekstrakcje
połączone z natychmiastową implantacją w przy-padku zębów
dotkniętych resorpcją zewnętrzną zarówno przyszyjkową, jak

i wierzchoł-kową. Stopień aktywacji komórek odpowiedzialnych
za procesy resorpcyjne jest zróżni-cowany. Jego intensywność jest

Streszczenie

Abstract

Implantacja natychmiastowa jako leczenie pozwalające na zachowanie pierwotnej ana-tomii tkanek przyzębia jest najbardziej pożądaną procedurą odtwórczą w
przypadku zę-bów przeznaczonych do ekstrakcji. Jedną z częstych przyczyn utraty
zębów, szczególnie w przednim odcinku łuku zębowego, jest niedająca się zatrzymać resorpcja korzenia.
W tym opracowaniu przedstawiono przebieg długoterminowego leczenia z wykorzysta-niem implantacji natychmiastowej w przypadku mocno rozwiniętej resorpcji
szyjkowej sie-kacza bocznego szczęki. Opis zawiera szereg procedur klinicznych
związanych z dąże-niem do zachowania tkanek przyzębia wokół w/w zęba i powikłań jakie wystąpiły w trak-cie leczenia.

Immediate implantation as a treatment allowing the preservation of the
primary anatomy of periodontal tissues is the most desirable reconstructive
procedure for the teeth to be extracted. One of the common causes of tooth
loss, especially in the anterior segment of the dental arch, is the unstoppable root resorption.
This study presents the course of long-term treatment with the use of immediate implanta-tion in the case of strongly developed cervical tooth resorption. The description includes a number of clinical procedures related to
the desire to preserve the periodontal tissues around the tooth and complications that occurred during the treatment.
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

uzależniona od różnych czynników min: wieku pacjenta, obciążeń

słabnie lecz nie wygasa natychmiastowo.

niej jego okolicy [7,8,9]. Odporność powierzchni korzeni zębów

Opis przypadku

jednoznacznie, że za ich ochronę odpowiada zewnętrzna war-

Do naszej praktyki celem konsultacji i leczenia, zgłosił się pacjent

i resorpcji niezminerali-zowanej macierzy, a zewnętrza warstwa

zęba 22.

artykulacyjnych, obecności procesów zapalnych w bezpośred-

stałych przed resorpcją nie jest całkowicie wyjaśniona. Wykazano
-stwa cementu. Osteoklasty nie posiadają zdolności przylegania
cementu jest pokryta właśnie niezmineralizowa-nym cementioidem, który blokuje ich wiązanie. Do inicjacji procesu resorpcyj-

nego po-trzebna jest jednoczesna utrata warstwy ochronnej, czyli
cementoidu oraz proces zapalny w miejscu odsłonięcia zębiny
korzeniowej. Zmiany biochemiczne i strukturalne w przebiegu

resorpcji korzeniowej zewnętrznej dotyczą zarówno cementu
korzeniowego, zębiny i tkanki kostnej [10,11,12]. Po przeprowa-

dzeniu ekstrakcji aktywność procesów resorpcyj-nych znacząco

w wieku 27 lat z prośbą o objęcie leczeniem i poprawą estetyki
W badaniu klinicznym stwierdzono wyraźne przebarwienie ko-

rony zęba 22 oraz jego znaczny stopień rozchwiania (ryc. 1). Na
przekrojach CBCT zaobserwowano obecność resorpcji przyszyjkowej i zmiany okołowierzchołkowej o średnicy 1mm. Morfologia

i wy-miary wyrostka zębodołowego w tej okolicy pozwalały na
przeprowadzenie zabiegu im-plantacji natychmiastowej.

Zaplanowano wykonanie ekstrakcji zęba 22 z jednoczasową

implantacją i ewentualnym obciążeniem koroną tymczasową.

ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7
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ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

W znieczuleniu miejscowym Artykainą 4% (UBistesin - 3M-ESPE)

Po upływie 6 miesięcy, w związku z dość znacznym deficytem

wierzchołko-wych. Wprowadzono implant Bego RI o średnicy 3,75

czasowym przeszczepem tkanki łącznej (ryc.13,14,15,16).

przeprowadzono usunięcie zęba i oczyszczenie zmian około-

i długości 11,5 mm (ryc. 2,3). Zasto-sowano gojenie zamknięte,
a do rekonstrukcji tymczasowej wykorzystano ząb własny pa-cjenta (ryc.4). Po okresie 6 miesięcy i uzyskaniu prawidłowej osteoin-

tegracji wykonano koronę pełnoceramiczną na indywidualnym
łączniku cyrkonowym (Zirconzahn) (ryc.5,6). Pacjent zgłaszał się

regularnie na wizyty higienizacyjne i nie przekazywał w wywiadzie

okolicznych tkanek mięk-kich, odsłonięto implant wraz z jednoPo 4 tygodniach wykonano koronę ostateczną, uzyskując satysfakcjonujący efekt este-tyczny (ryc.17,18,19). Podczas wizyt kon-

trolnych na przestrzeni kolejnych sześciu lat po-twierdzano trwały
efekt osteointegracji i rekonstrukcji tkanek przyzębia wokół w/w
implan-tu.

żadnych dolegliwości związanych z implantem w pozycji zęba 22
(ryc.7).

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

Po upływie 3 lat od wykonania korony ostatecznej, poinformował

Podsumowanie

kluczono możliwość poluzowania śruby monta-żowej w koronie

Implantacja natychmiastowa, jako metoda z wyboru w przypad-

przy pomocy A-PRF (ryc. 8,9).

łuku zębowego, w porównaniu z implantacją odroczoną jest

o zwiększonej rucho-mości korony. W badaniu klinicznym wy-

i usunięto niestabilny implant z jednoczasową regeneracją tkanek
Po okresie 8 tygodni wykonano ponowną implantację przy uży-

ciu implantu BEGO RSX o średnicy 3,0 i długości 15 mm (ryc.10).
Zastosowano gojenie zamknięte z wykorzystaniem poprzedniej
korony, jako rozwiązania tymczasowego (ryc. 11,12).

ryc. 15
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ryc. 16

ku leczenia braków zębowych szczególnie w przednim odcinku
obarczona większym ryzykiem niepowodzenia ze względu na

gorsze pa-rametry stabilizacji pierwotnej oraz intensywniejszy
proces osteolizy w bezpośrednim są-siedztwie implantu zwią-

zany z przebudową kości wyrostka zębodołowego po zabiegu

ryc. 17
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ryc. 18

ryc. 19

ekstrakcji [13,14]. W przypadku implantów obciążanych natych-

Wyciągając wnioski z wieloletnich obserwacji stwierdzam, że do

ryzyko niepowodzeń w osteointegracji jest także niekorzystny

dzeń w leczeniu implantologicznym należy zali-czyć także ekstrak-

miastowo koronami tym-czasowymi, czynnikiem zwiększającym
rozkład sił zgryzowych, szczególnie w przednim odcinku łuku
zębowego. Pomimo zredukowanych kontaktów okluzyjnych na
powierzchnię koron tymczasowych oddziałują stałe siły o wekto-

rach pionowych i poziomych, co w niektórych warunkach może

generować krytyczne obciążenia i ostatecznie zaburzyć znacząco
osteointegrację [15,16].

grupy o zwiększonym ryzyku występowania finalnych niepowocje połączone z natychmiastową implantacją w przypadku zębów
do-tkniętych resorpcją zewnętrzną zarówno przyszyjkową, jak
i wierzchołkową, gdyż prze-trwała zwiększona aktywność oste-

oklastów w toczącym się procesie resorpcyjnym może istotnie
wpłynąć na przebieg procesu osteointegracji.
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