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Wstęp

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 (policzko-
wej) [3]. Wśród sposobów zapobiegania tym niekorzystnym zmia-
nom są między innymi procesy augmentacyjne, zastosowanie 
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Streszczenie

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 stomato-
logia staje więc przed wyzwaniem zapewnienia optymalnej funkcji odbudo-
wy protetycznej na implantach, jej utrzymania w czasie, ale też uzyskania 
jak najwyższej estetyki. W ostatnich latach powodzeniem cieszy się inno-
wacyjna technika tarczy zębodołowej (socket shield technique – SST), gdzie 
założeniem jest pozostawienie przedsionkowej części korzenia zęba, które-
go zadaniem jest przede wszystkim mechaniczne utrzymanie pierwotnego 
kształtu dziąsła i zapobieganie zanikowi blaszki kostnej.

Abstract

Removal of a tooth adversely affects the quantity and quality of the sur-
rounding bone and periodontium, including gingival recession. Post-extrac-
tion remediation processes make it difficult or even impossible to conduct 
implantological treatment effectively. Resorption and disappearance of tis-
sues 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 innova-
tive 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 szcze-
gólnie duże nadzieje klinicystów [4]. 
Drugim istotnym problemem, szczególnie ważnym w przed-
nim, 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 natychmiasto-
wej, która zapobiega zmianom destrukcyjnym tkanki kostnej po 
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 dosto-
sowuje 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 pozostawio-
na 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. 

Opis przypadku:

40 - letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu celem leczenia zęba 
13. Z wywiadu wynikało, że korona zęba odbudowana została  
z wykorzystaniem metalowego wkładu koronowo – korzenio-
wego. Po wykonaniu tomografii komputerowej wiązki stożkowej 
(CBCT), stwierdzono, że dookoła korzenia w wyniku pęknięcia 
doszło do przewlekłych zmian okołowierzchołkowych, dyskwali-
fikujących ząb z możliwości leczenia zachowawczego (ryc. 1, 2). 
Pacjentce wskazano konieczność przeprowadzenia ekstrakcji.

Celem zapobiegnięcia zanikaniu kości w wymiarze pionowym  
i poprzecznym, a także umożliwienia zachowania jak najwyższej 
estetyki dziąsła brzeżnego i brodawek międzyzębowych, zdecy-
dowano o przeprowadzeniu zabiegu minimalnie inwazyjnej eks-
trakcji z wykorzystaniem techniki socket shield (ryc 3, 4).

Podczas zabiegu przecięto korzeń zęba w wymiarze mezjo-dystal-
ny i odcięto część przedsionkową. Długotrwały, okołowierzchoł-
kowy proces zapalny spowodował postępujące zmiany resorpcyj-
ne w tkance kostnej w tej okolicy. Zdecydowano więc o usunięciu 
części wierzchołkowej, uzyskując dostęp od strony wargowej  
(ryc. 5).

Użycie tej metody pozwoliło na pozostawienie tarczy zębodoło-
wej w nienaruszonym stanie przy jednoczesnym usunięciu ogni-
ska zapalnego. Ubytek kości w tym miejscu wypełniono w dalszej 
części zabiegu przy pomocy biomateriałów. Sytuację śródzabie-
gową monitorowano radiologicznie (ryc. 6 - 8).
  

 

Ryc. 1 CBCT przed zabiegiem  - przekrój strzałkowy 
Ryc. 2 Zdjęcie RVG z ćwiekiem

Ryc. 3 Widok od strony przedsionkowej po atraumatycznej 
ekstrakcji z zachowaniem socket shield
Ryc. 4 Widok od strony podniebiennej – widoczny socket 
shield

Ryc. 5 Zdjęcie po ekstrakcji – zachowanie tkanek miękkich, 
zachowana blaszka przedsionkowa wraz z opracowanym 
socket shield; w celu uniknięcia pęknięcia ściany, wierzcho-
łek usunięto z dostępu wargowego.ryc. 1 ryc. 2 

ryc. 3 

ryc. 4 
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Zgodnie z planem leczenia odroczono implantację. Zębodół 
zabezpieczono za pomocą membran PRF oraz preparatu sticky 
bone otrzymanego poprzez zmieszanie I-PRF z materiałem ko-
ściozastępczym Alpha Bio Graft (Alpha-Bios Graft, Alpha Bio Tec, 
Izrael) oraz kością autogenną (stosunek 50/50) (ryc. 9 -11). 
 
 
 

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

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8

Ryc. 9 Sticky bone i membrany A-PRF
Ryc. 10 Augmentacja – widok od strony podniebiennej
Ryc. 11 Augmentacja – widok od strony wargowej

ryc. 10

ryc. 11
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Ranę zamknięto z użyciem membrany A-PRF dającej wzmocnie-
nie mechaniczne oraz będącej barierą oddzielającą zębodół i bio-
materiały od środowiska jamy ustnej (ryc. 12). 

Dla estetycznej i funkcjonalnej odbudowy tkanek miękkich za-
stosowano też przeszczep tkanki łącznej pobranej z guza szczęki 
(ryc. 13 - 15). Zabieg wykonany został w osłonie antybiotykowej. 
Pacjentce zalecono dalszą antybiotykoterapię oraz płukanie jamy 
ustnej antyseptykiem.

Zaopatrzony zębodół pozostawiono do wygojenia, w którego 
trakcie pacjentka użytkowała koronę tymczasową wyłączoną ze 
zgryzu (korona kompozytowa podklejona na włóknie szklanym do 
zębów sąsiednich). Podczas wizyt kontrolnych po tygodniu oraz 
po jednym miesiącu od przeprowadzenia zabiegu, udokumento-
wano doskonały kontur i strukturę tkanek miękkich  (ryc. 16 -18).

Po czterech miesiącach od zabiegu, w badaniu radiologicznym 
widoczna była odbudowa kości wystarczająca do przeprowadze-
nia implantacji (ryc. 19). 
 

Ryc. 12 Membrany A-PRF

Ryc. 14 Pokrycie miejsca ekstrakcji – widok strony przedsion-
kowej
 

Ryc. 13 Tkanka pobrana z guza szczęki

 

Ryc. 15 Pokrycie miejsca ekstrakcji – widok od strony pod-
niebiennej

Ryc. 16 Bardzo dobre gojenie, w pełni zachowana wynio-
słość kłowa

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

ryc. 17 ryc. 18
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Podczas zabiegu dokładnie zaplanowano i stale monitorowano 
pozycję implantu (ryc. 20, 21)

Podczas preparacji łoża, stwierdzono klinicznie doskonałą jakość 
kości w zębodole poekstrakcyjnym (ryc. 22). 

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 woło-
wej, dzięki czemu wykazuje pożądaną biozgodność. Po uzyskaniu 
stabilizacji pierwotnej, wykonano kontrolne badanie CBCT im-
plantowanej okolicy (ryc. 23).
 

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 pra-
widłowość przebiegu procesu osteointegracji (ryc. 25).

Trzy miesiące po zabiegu implantacji, obciążono implant koroną 
tymczasową przykręcaną (ryc. 26, 27). 
 

Ryc. 19 CBCT po 4. miesiącach – projekcja strzałkowa; wi-
doczna odbudowa kości, socket shield działający jak mem-
brana tytanowa.

Ryc. 23 Kontrolne CBCT - przekrój strzałkowy; prawidłowe 
pozycjonowanie implantu

Ryc. 20 Pozycjonowanie implantu
Ryc. 21 Śródzabiegowe zdjęcie kontrolne RTG

Ryc. 24 Śruba gojąca 
Ryc. 25 Zdjęcie kontrolne RTG – śruba gojąca + most adhe-
zyjny

Ryc. 22 Preparacja łoża – kość doskonałej jakości (widoczna 
na wiertle pozycjonującym)

ryc. 20 ryc. 21

ryc. 24

ryc. 25
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Przez okres kolejnych trzech miesięcy (pół roku po implantacji), 
ostatecznie ukształtował się profil dziąsła oraz brodawek między-
zębowych (ryc. 28, 29). 

 

W technologii Cerec CAD/CAM wykonana została ostateczna ko-
rona pełnoceramiczna na łączniku indywidualnym (ryc. 30, 31). 

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

Ryc. 26 Korona przykręcana tymczasowa na modelu (Cerec 
CAD/CAM) 
Ryc. 27 Korona tymczasowa przykręcana na implancie (Ce-
rec CAD/CAM)

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

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

Ryc. 32 Łącznik cyrkonowy indywidualny – hybrydowy; do-
skonała adaptacja do tkanek - widok od strony przedsion-
kowej

ryc. 26

ryc. 27

ryc. 28

ryc. 29

ryc. 30

ryc. 31
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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 
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 ba-
dań 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 pięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia, w którym analiza 2000 przypad-
ków wykazała, że 16,2% pozostawionych w zębodole korzeni 
skutkowało powikłaniami pozabiegowymi [12]. Jednakże współ-
czesne 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-
sowania dodatkowych elementów, takich jak siatki tytanowe czy 
membrany wzmacniane tytanem, których użycie może potencjal-
nie skutkować wystąpieniem komplikacji podczas ich odsłonięcia.

Ryc. 33 Łącznik cyrkonowy indywidualny - hybrydowy, dosko-
nała adaptacja do tkanek – widok od strony podniebiennej

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