
Od czasu wydania poprzedniego numeru „Im-
plantologii stomatologicznej” w naszym za-
wodowym życiu zmieniło się prawie wszystko.  
Niespodziewana pandemia pokrzyżowała naszą 
codzienność nie tylko podczas codziennej pracy 
w gabinetach, ale również plany rozwoju zawo-
dowego, czyli udział w kursach i konferencjach.             

Wierzę, że najgorszy moment mamy już za sobą 
i w najbliższych miesiącach znowu będziemy 
mogli się spotykać się bez przeszkód, a nasza 
społeczność wróci do aktywnego zdobywania 
wiedzy i wymiany poglądów w czasie bezpo-
średnich kontaktów na branżowych spotka-
niach.

PSI było zmuszone odwołać planowany na czer-
wiec kongres, ale już teraz zapraszam Państwa na Sympozjum PSI/ICOI, które odbędzie się w dniach 
14-16 stycznia 2021 w Poznaniu.  Oprócz Main Podium i 3 głównych wykładów, które wygłoszą prof. Ady 
Palti, dr Konstantinos Valavanis i dr Frank Zastrow odbędą się również egzaminy umiejętności Fellowship 
i Diplomate oraz egzamin pisemny jako podsumowanie naszego Curriculum Implantologii. 

Obecnie jesteśmy w trakcie pierwszej edycji zmodyfikowanego cyklu Curriculum Implantologii PSI 2.0, 
i prowadzimy rekrutację dla następnego rocznika. 

W tym roku mamy dla Państwa przygotowane również szkolenie w cyklu Expert Program PSI, zatem 
zapraszam na zajęcia praktyczne podczas Curriculum Perioimplantologicznego w Katowicach.

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.

Liczę na Państwa udział w aktywnościach, które Stowarzyszenie przygotowało w najbliższym czasie. 
Do zobaczenia - w styczniu w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu.     
 

        Redaktor Naczelny
        dr n. med. prof. wiz. SSU Mariusz Duda

PSI IMPLANT DENTISTRY 2/2020

Szanowni Państwo,
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Wspomnienie o Śp. Profesorze dr hab. n. med. Macieju Romanowiczu
Wspominał dr n. med. Krzysztof Andruch

Los sprawił, że z postacią Śp. Pana Profesora Macieja Romanowi-
cza miałem szczęście się spotkać zaraz na początku mojej kariery 
zawodowej. Stało się to za sprawą nieodżałowanego Pana Profe-
sora Włodzimierza Józefowicza, który przedwcześnie odszedł, a za 
którego wolą rozpocząłem swoją przygodę z protetyką stomato-
logiczną. Niedługo, bo po stażu zawodowym od razu zostałem 
wdrożony do zadań organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych 
w zakładzie protetyki, co sprawiło, że zawiązała się nić przyjaźni  
z -wówczas- dr n. med Maciejem Romanowiczem, piastującym 
stanowisko adiunkta. Był to czas bardzo dynamicznych przemian 
lat dziewięćdziesiątych. Przyszedł wtedy czas na kolejne wybory 
Prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego, którą to godność przyjął Profesor Romanowicz, a mnie 
przypadła rola sekretarza, więc z zaangażowaniem pomagałem  
w realizacji zadań, którymi kierował. Był to również czas, kiedy po 
raz pierwszy odbyły się powtarzane co roku do dnia dzisiejsze-
go targi stomatologiczne CEDE. Wszyscy braliśmy udział w tym 
wielkim przedsięwzięciu. Wkrótce Profesor Romanowicz został 
kierownikiem Zakładu Protetyki i kierownikiem mojej specjalizacji  
z protetyki stomatologicznej, a kilka lat potem, promotorem mo-
jej pracy doktorskiej. Był również członkiem założycielem Polskie-

go Stowarzyszenia Implantologicznego, w której to aktywności 
wspierałem Pana Profesora swoimi działaniami. 
Wiele spędzonych wspólnie godzin w pracy, w podróżach służbo-
wych i na kongresach, a także na prywatnych spotkaniach sprawi-
ło, że poznałem interesującą, wesołą i barwną postać Pana Profe-
sora bardziej, niż mógłbym się tego spodziewać. Podróżowaliśmy 
razem w sprawach zawodowych do Włoch, Finlandii, Ukrainy  
i Niemiec oraz odbyliśmy niezliczoną ilość podróży po Polsce. 
Był Profesorem w każdym aspekcie tego słowa; lekarzem profe-
sjonalistą i naukowcem, a przy tym bardzo miłym, wesołej natury 
człowiekiem oraz przyjacielem. Miał znakomity dar nawiązywania 
bezpośredniego kontaktu z nowopoznanymi osobami. Formalne 
bariery bardzo szybko topniały, a w to miejsce pojawiała się życz-
liwość i nuta wesołości, którą był obdarzony. Miał swoje ulubione 
sformułowania, dykteryjki i szybko, niekiedy zabawnie reagował 
na nagle zmieniającą się sytuację. Była to znakomita lekcja dyplo-
macji i taktu. Świetnie się posługiwał językiem niemieckim, a to za 
sprawą swojej pracy zawodowej w Insbruku, gdzie spędził kilka 
lat. Stąd często miałem okazję słyszeć o jego zagranicznych do-
świadczeniach zawodowych, które były dla mnie bardzo cenne. 
Przydały się zresztą bardzo, kiedy stomatologia w Polsce weszła  
w dynamiczny okres rozkwitu.
Profesor rozumiał, że rozwój będzie opierał się na zdobyczach 
technologicznych i naukowych, więc zachęcał zarówno mnie, jak 
i wszystkich pozostałych członków zespołu do poszerzania wie-
dzy w dziedzinie nowych technologii w protetyce stomatologicz-
nej. Mawiał: „Postępu nie da się zahamować!”. Stąd wprowadził  
i rozwijał działalność szkoleniową w zakresie implantoprotetyki 
na gruncie Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, jak i również towarzystw naukowych tj. Od-
działu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz 
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Wspierał wszelkie 
innowacyjne działania i inicjatywy swoich pracowników oraz stu-
dentów stomatologii. Był za to lubiany, podziwiany i powszech-
nie postrzegany jako osobowość zaangażowana naukowo, która 
również potrafiła się świetnie bawić na imprezach integracyjnych 
towarzyszących różnym wydarzeniom. 
Profesor Romanowicz był także empatycznym człowiekiem; 

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 2 (22) 2020 9

wyrozumiałym dla studentów i pracowników kiedy zmagali się 
oni z życiowymi wyzwaniami. Służył chętnie radą i pomocą. Był  
w stanie zaakceptować nawet najdziwniejszy plan działania, jed-
nak pod warunkiem szansy na jego realizację. Nie bał się rozsąd-
nego ryzyka, a to zapewne ze względu na swoje zainteresowania 
sportowe z młodości. Lubił sport i udzielał się prywatnie w działal-
ności na rzecz Łódzkiego Klubu Sportowego o czym czasem opo-
wiadał. Jak już się podjął jakiegoś zadania to uparcie dążył do jego 
pomyślnego ukończenia. Stąd niekwestionowany jego udział  
w realizacji trudnych i nowatorskich prac naukowych pracowni-
ków Zakładu Protetyki Stomatologicznej, którymi kierował. 
Czas, który nieubłaganie mijał i wyzwania pracy zawodowej oraz 
życia codziennego odciskały stopniowo swoje piętno na zdro-
wiu i kondycji Profesora. Pomimo tego, co dało się nieuchronnie 
zauważyć, nie opuszczał go optymizm i wiara w ludzi, w których 
widział przyszłość i rozwój. 
Po przejściu na emeryturę przychodził do Zakładu, tak jakby chciał 
wyrazić ciągłe zainteresowanie jego losami, że baczy na to co się 
tam dzieje. Nie dotarł na ostatnią zakładową Wigilię Bożego Naro-
dzenia, którą zawsze uważał za ważne i jednoczące pracowników 

wydarzenie, któremu patronował. 
Odszedł i pozostawił po sobie coś, co można uznać za dobrą aurę  
i wiarę w pomyślną przyszłość, którą warto krzewić codzienną pracą. 
Tak go będziemy wspominać. Cześć Jego pamięci.

Wspominał dr n. med. Krzysztof Andruch
Łódź, dn.17 marca 2020r.

Z przykrością i żalem informujemy o śmierci prof. dra hab. n.med. 
Macieja Romanowicza, członka założyciela, wieloletniego członka 
Zarządu PSI, kierownika ośrodka Curriculum Implantologii w Łodzi 
i jedynego polskiego członka honorowego Stowarzyszenia.
Dziękujemy Profesorowi za jego pracę na rzecz PSI, postawę na-
ukowca godną szacunku i naśladowania, jak również za wyważo-
ne i bezcenne rady dotyczące kierunku rozwoju Stowarzyszenia.
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Władze 
i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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red.	Monika	Zmuda:	Po	15	latach	i	certyfikowaniu	375	absolwen-
tów,	 jesteśmy	w	 pierwszej	 edycji	 naszego	 szkolenia	 po	 dosyć	
radykalnych	zmianach	organizacyjnych.	Są	Państwo	członkami	
założycielami	Stowarzyszenia	i	od	samego	początku	wykładow-
cami	Curriculum.	Co	się	zmieniło	w	Państwa	programie	naucza-
nia	w	tym	długim	okresie	czasu?

lek.	dent.	Arkadiusz	Krężlik: 15 lat temu żyliśmy w innej rzeczywi-
stości. Rynek implantologiczny dopiero się kształtował. Dostępne 
systemy implantologiczne można było policzyć na palcach jednej 
ręki. Diagnostyka implantologiczna była na innym poziomie. Nie 
było żadnych wytycznych dotyczących kształcenia lekarzy im-
plantologów, a lekarze kształcili się indywidualnie za granicą, po-
nosząc olbrzymie koszty. Musieliśmy wszystko ułożyć od początku. 
I tak powstało Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia 
Implantologicznego, które systematyzowało wiedzę implantolo-
giczną zgodnie z międzynarodowymi standardami International 
Congress of Oral Implantologists. 
Ponieważ implantologia stomatologiczna to dynamicznie rozwi-
jająca się dziedzina, to również plan szkolenia na przestrzeni lat 
ulegał zmianom, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki. 
Rozwój nowych technologii takich jak CAD/CAM oraz druk 3D 
zmieniły możliwości dzisiejszej implantologii. Aktualnie najistot-
niejsza zmiana to wprowadzenie bloku szkoleniowego dotyczą-
cego nawigacji implantologicznej i cyfryzacji w implantologii. 
Nawigacja z drukiem 3D lub frezowaniem szablonów chirurgicz-
nych pozwalają na wykonywanie precyzyjnych, bezpiecznych 
oraz przewidywalnych zabiegów chirurgicznych. Jest to ogrom-
ne ułatwienie szczególnie dla początkujących lekarzy. Pojawia się 
jednocześnie dylemat dla szkolących, w jaki sposób uczyć implan-
tacji? Czy już tylko w oparciu o szablony czy jeszcze”po staremu” 
z otwieraniem/ otwarciem płata. Ideałem jest posiadanie obu 
umiejętności i obie techniki prezentujemy na szkoleniach. Kolej-
ną nowością, jaką pokazujemy są prace protetyczne przykręcane 
z zastosowaniem przekierowania tunelu wejścia śruby łącznika. 

lek.	dent.	Elżbieta	Krężlik,	lek.	dent.	Arkadiusz	Krężlik		
Biomechanika w implantologii. Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych. Klasyczna implantologia vs implantologia nawigowana.

lek.	dent.	Elżbieta	Krężlik,
Diplomate	ICOI

Prezentacja	Ośrodka	Szkoleniowego	Curriculum	Implantologii	2.0
TOMASZÓW	MAZOWIECKI,	NZOZ	ARTDENTIS

lek.	dent.	Arkadiusz	Krężlik,
Diplamate	ICOI

CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2.0 W PRAKTYCE

Takie rozwiązania zwiększają funkcjonalność oraz estetykę prac 
implantoprotetycznych.  
Kolejnym nowym zagadnieniem poruszanym w trakcie wykładów 
jest zastosowanie materiałów typu PEEK, PEKK w rekonstrukcjach 
pełnych łuków zębowych. Porównanie w praktyce sztywnych roz-
wiązań protetycznych do nowoczesnych elastycznych konstruk-
cji przykręcanych mostów okrężnych full arch (All-on-4, All -on-6, 
All-on-8). Wprowadzenie materiałów typu PEEK i PEKK (TRINIA, 
Pekktonu ect .) oraz prac hybrydowych wykonywanych w rekon-
strukcjach pełnych łuków zębowych to poszerzenie bloku tema-
tycznego z biomechaniki w implantologii.
Dzięki tym nowoczesnym materiałom zwiększyły się możliwości 
stosowania uzupełnień stałych w zaawansowanej atrofii kości. 
Również tematyka regeneracji kości uwzględnia najnowsze osią-
gnięcia jak np. wykonywanie nawigowanych cyfrowo zabiegów 
sinus liftu, które są zdecydowanie mniej traumatyczne dla pacjenta.
Prezentujemy też nowatorskie implanty aktywowane promienia-
mi UV za pomocą urządzenia UV Activator tuż przed wprowadze-
niem implantu w kość. Podczas procesu aktywacji UV, pierwiastki 
węglowe na powierzchni tytanu są neutralizowane, co powoduje 
udowodnione przyspieszenie osteointegracji na wczesnym eta-
pie. Dzięki temu implanty UV Active mogą być stosowane w trud-
nych przypadkach, w tym również w przypadkach z niewystar-
czającą gęstością kości lub natychmiastowym wprowadzeniem 
implantu po ekstrakcji zęba.
Podsumowując, program Curriculum to nowoczesna implantolo-
gia na światowym poziomie.

MZ:	Czym	charakteryzuje	się	ośrodek	w	Tomaszowie?

AK: Ośrodek szkoleniowy Artdentis w Tomaszowie Mazowieckim 
to prywatna placówka z 25 letnim doświadczeniem w komplek-
sowym leczeniu implantoprotetycznym i prawie 20 letnim do-
świadczeniem w szkoleniu lekarzy z zakresu implantologii.
Wraz z żoną Elżbietą Krężlik jesteśmy certyfikowanymi między-

E D U K A C J A
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narodowymi instruktorami implantologii. Współpracujemy z nie-
miecką firmą Trinon Titanium organizującą cykliczne, praktyczne, 
maratony implantologiczne na Dominikanie, Kubie, w Kambodży, 
podczas których uczymy lekarzy głównie z USA, Niemiec, Au-
stralii i Polski wszczepiania implantów i wykonywania zabiegów 
sinus liftów „na żywo” u pacjentów. To ogromne doświadczenie 
w szkoleniu praktycznym powoduje, że Curriculum Implantolo-
gii w ośrodku Artdentis nastawione jest na praktyczne i kliniczne 
wskazówki przekazywane podczas dużej ilości zabiegów na żywo. 
Ilość zabiegów podczas szkolenia zapewnia każdemu kursanto-
wi możliwość asysty. Sala zabiegowa skomunikowana jest z salą 
wykładową co umożliwia kursantom nie tylko bezpośredni udział  
w zabiegach, ale także oglądanie transmisji.

MZ:	 Czy	w	 ośrodku	 prowadzone	 są	 zajęcia	 praktyczne?	 Jeżeli	
tak,	to	jak	one	przebiegają?	

AK:	Wspomniałem w poprzednim pytaniu o nastawieniu ośrod-
ka Artdentis na praktyczne zajęcia. Od początku istnienia ośrodka 
szkoleniowego było to naszym najważniejszym celem. Zawsze 
szkolenia odbywały się z udziałem pacjentów, z zabiegami ,,na 
żywo”
Zajęcia praktyczne są integralną częścią szkolenia Curriculum. Zaj-
mują połowę czasu szkoleniowego. Składa się na to asystowanie 
kursantów przy zabiegach z pacjentem oraz udział w warsztatach 
praktycznych. Ze względu na tematykę bloku szkoleniowego, 
czyli zaawansowane techniki regeneracji tkanek twardych, naj-
częściej u pacjentów  są wykonywane  zabiegi podnoszenia dna 
zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją w technice nawiga-
cji implantologicznej z szablonem oraz dla porównania w trady-
cyjnej technice z wykonaniem okienka/techniką otwartą.  Zawsze 
zapewniamy odpowiednią liczbę pacjentów, tak, aby każdy efek-
tywnie wziął udział w szkoleniu. Stosujemy też od wielu lat techni-
kę pozyskiwania z krwi materiału APRF.
Warsztaty praktyczne dotyczą analogicznych procedur oraz pro-
cedur augmentacji i mocowania różnych rodzajów membran oraz 
flexów pinami tytanowymi, śrubami i płytkami do osteosyntezy. 
Dodatkowo, w grupach początkujących prowadzone są warszta-
ty z wkręcania implantów. Zajęcia praktyczne wykonywane są na 
profesjonalnych fantomach szkoleniowych z użyciem prawdzi-
wych biomateriałów. Kursanci mają możliwość zadawania pytań, 

mają zapewniony nadzór i wsparcie merytoryczne prowadzących.

MZ:	Na	co	powinni	zwracać	uwagę	młodzi	implantolodzy,	którzy	
dopiero	zaczynają	edukację	z	zakresu	implantologii?	Jakie	błędy	
są	popełniane	przez	młodych	lekarzy	najczęściej	i	na	co	należy	
zwrócić	uwagę,	żeby	ich	w	miarę	możliwości	unikać?

AK:	Młodzi lekarze, którzy dopiero zaczynają przygodę z implan-
tologią powinni przede wszystkim przestrzegać podstawowych 
zasad i reguł wynikających z klasyfikacji w implantologii. Powinni 
przestrzegać prawidłowej pozycji implantu i zaplanować kształt 
przyszłej pracy protetycznej jeszcze przed zabiegiem chirurgicz-
nym. Zwracamy na to ogromny nacisk podczas szkoleń. Proble-
mem dla początkujących lekarzy jest umiejętność rozpoznania 
typu kości (D1-D4) i dostosowania procedury nawiercania i ob-
ciążenia adekwatnie do rodzaju kości. O ile prawidłową pozycję 
implantu zapewnia nawigacja implantologiczna i szablon chi-
rurgiczny, o tyle rozpoznanie rodzaju kości wymaga wyczucia  
i doświadczenia. Początkującym lekarzom doradzamy korzystanie  
z cyfrowej nawigacji implantologicznej i wykonywanie zabiegów 
z szablonami. Korzystna jest również na początku samodzielna 
praca, ale pod nadzorem doświadczonego implantologa. Dodaje 
to pewności lekarzowi i pozwala uniknąć błędów. 

MZ	Proszę	powiedzieć,	co	Curriculum	może	zaproponować	 le-
karzom,	którzy	już	implantują	i	wciąż	się	wahają	czy	to	szkolenie	
może	ich	jeszcze	czegoś	nauczyć?

AK:	Moim zdaniem największą zaletą Curriculum 2.0 to komplekso-
wość przekazanej wiedzy. Dzięki kilku ośrodkom, wielu świetnym 
wykładowcom z ośrodków uniwersyteckich i klinik prywatnych, 
lekarze biorący udział w kursie otrzymują szerokie, usystematyzo-
wane spojrzenie na implantologię. Kursanci mają możliwość kon-
frontacji własnej wiedzy ze standardami ICOI. Często po szkoleniu 
lekarze już implantujący poszerzają zakres wykonywanych zabie-
gów lub modyfikują techniki zabiegów regeneracyjnych. Uzyskują 
pewność siebie i odwagę do leczenia bardzo skomplikowanych 
przypadków. 

MZ:	Dziękuję	bardzo	za	rozmowę,	a	naszych	czytelników	zapra-
szamy	na	kolejną	edycję	szkolenia	w		2021	roku
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Wstęp
Układ stomatognatyczny jest całością morfologiczno-czynno-
ściowa będącą w równowadze. [1]. Kiedy zostanie zaburzona ta 
harmonia w wyniku uszkodzeń zębów, ich utraty częściowej lub 
całkowitej, zmiany następują na poziomie pozostałych zębów, 
kości, mięśni czy stawów.  Utrata choćby kilku zębów zwłaszcza 
w odcinku bocznym oraz niezaopatrzenie braków odpowiednio 
wcześnie doprowadza do przemieszczenia, przechylenia lub star-
cia patologicznego zębów, a co za tym idzie do obniżenia wyso-
kości zwarcia. [2] 

Streszczenie

W artykule przedstawiono przypadek leczenia implan-
toprotetycznego pacjenta z brakami międzyzębowymi 
w szczęce oraz starciem patologicznym zębów przed-
nich w szczęce i żuchwie. Zastosowane leczenie miało 
na celu odtworzenia ciągłości łuków zębowych, popra-
wę warunków okluzyjnych oraz estetyki uśmiechu. 

Abstract

The article describes a case of implantoprosthetic 
treatment of a patient with interdentally saddle of the 
maxilla and pathological wearing of incisors in the up-
per and lower jaw. The aim of treatment was recon-
struction dental arch, improvement of occlusion and 
aesthetic.

Istotnym elementem w terapii okluzyjnej jest dokładne zaplano-
wanie leczenia. Wg Okesona są dwie zasady: najprostsze leczenie 
zapewniające cel terapeutyczny jest najlepsze oraz dopóki lekarz 
nie jest wstanie przedstawić wizualnie końcowego efektu lecze-
nia, nie powinien przystępować do leczenia. Dotyczy to zwłaszcza 
wieloetapowych terapii. [3,4] 
Celem niniejszej pracy jest również pokazanie jak ważna jest inter-
dyscyplinarna współpraca między lekarzami różnych specjalności. 
Dzięki temu można zaproponować pacjentowi pełen wachlarz 
możliwości dostępnych we współczesnej stomatologii. 

IMPLANTOLOGIA
W PRAKTYCE
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Opis przypadku

Pacjent, lat 45, zgłosił się do gabinetu w celu poprawy estetyki 
swoich zębów. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego, zdję-
cia pantomograficznego oraz zdjęć wewnątrzustnych stwierdzo-
no ubytki próchnicowe i nieszczelne wypełnienia w kilku zębach.
(ryc. 1, 2, 3,4) Dwa zęby zakwalifikowano do usunięcia z powodu 
rozległego zniszczenia uniemożliwiającego ich odbudowę oraz 
braki zębowe. Pacjent ogólnie zdrowy, nie zgłaszał żadnych do-
legliwości.
W pierwszym etapie, w ramach przygotowania pacjent przeszedł 
zabieg higienizacyjny z instruktażem higieny jamy ustnej. Wyle-
czone zostały zęby z ubytkami próchnicowymi, w zębach 12, 
21,22 konieczne było  leczenie kanałowe. Usunięto korzenie zę-

bów 14, 24.
Po etapie przygotowawczym została wykonana tomografia stoż-
kowa szczęki (CBCT) w celu oceny możliwosci implantacji braków 
zębowych po obu stronach. Po wykonaniu pełnej diagnostyki 
zaproponowano pacjentowi plan leczenia, żeby lepiej zwizuali-
zować efekt końcowy  oraz zmotywować pacjenta do podjęcia 
leczenia wykonano symulację w programie DS0D oraz mock –
up.(ryc. 5,6)

Ryc.1 pantomogram przed leczeniem
Ryc.2 stan ptrzed leczeniem starte brzegi sieczne
Ryc.3 stan przed leczeniem
Ryc.4 stan przed leczeniem

Ryc.5 mock – up
Ryc.6 mock – up

ryc. 1

ryc. 2 ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5 ryc. 6

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Plan	leczenia	zakładał:
1. implantację w pozycji 14,16, 24,26 z podniesieniem zatok 

szczękowych
2. nadbudowa startych brzegów  siecznych zębów 33-34 ma-

teriałem kompozytowym na podstawie wax – up
3. wykonanie koron całoceramicznych na zębach 13-23, mostu 

na implantach 14-16, koron na implantach 24, 26
4. zabezpieczenie zębów szyną relaksacyjną (5-10)

Po uzyskaniu akceptacji powyższego planu leczenia przystąpiono 
do implantacji z podniesieniem zatoki po stronie prawej, następ-
nie po stronie lewej. W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym 
do otworu podoczodołowego oraz podniebiennego (Citocartin 
100) wykonano cięcie na szczycie wyrostka w miejscu braków 
zębowych. Wykonano pionowe cięcia uwalniające w okolicy kła 
oraz drugiego trzonowca. Po elewacji i plastyce płata wykonano 
okienko kostne w przedniej ścianie zatoki szczękowej. Kolejnym 
etapem zabiegu była elewacja błony śluzowej zatoki szczękowej. 
Stwierdzono prawidłowe ruchy oddechowe. Błona śluzowa zosta-
ła zabezpieczona membraną kolagenową, następnie przeprowa-
dzono augmentację pionową z wykorzystaniem mieszaniny kości 

allogennej oraz xennogennej. W dalszej części zabiegu przepro-
wadzono implantację w zaplanowanej pozycji protetycznej oraz 
augmentację przedsionkową. Szycie rany zakończyło zabieg. Ana-
logicznie wykonano zabieg po stronie lewej. Zasosowano imlan-
ty Zimmer w pozycji 14- śr. 3,7mm dł. 10mm, 16- śr. 4,1 mm dł. 
11,5mm, 24,26- śr. 3,7 mm, dł. 11,5mm(11-15)
W okresie osteointegracji implantów przeprowadzono odbu-
dowę siekaczy i kłów w żuchwie. W tym celu zlecono pracowni 
technicznej wykonanie wax-upu. (ryc.7) Wykorzystując indeks 
silikonowy nadbudowano starte brzegi sieczne materiałem kom-
pozytowym.(16-22)
W kolejnym etapie odsłonięto implanty z dopoliczkowym przesu-
nięciem płata. Wykonując  płat dzielony, dokręcono śruby gojące. 
Gojenie przebiegało prawidłowo.
Po kilku tygodniach przystąpiono do szlifowania zębów od 13 do 
23 pod korony całoceramiczne. Zęby leczone kanałowo odbudo-
wano wkładami z włókna szklanego. Pobrano wyciski precyzyjne 
pod korony wraz z transferami dokręconymi do implantów, wy-
cisk łuku przeciwstawnego oraz zarejestrowano zwarcie. Dobrano 
kolor przyszłych prac protetycznych.
Na kolejnej wizycie zacementowano korony całoceramiczne oraz 
przykręcono prace imlantoprotetyczne z siłą 30 N/cm. Ostatecz-
nie pacjent został zapatrzony szyną relaksacyjną w celu ochrony  
i odciążenia zębów i uzupełnień protetycznych.(23,24)

Wnioski

Zaprezentowane leczenie pozwoliło na przywrócenie prawidło-
wej wysokości zwarcia, stabilnych kontaktów zwarciowych oraz 
spowodowało znaczną poprawę estetyki uśmiechu pacjenta. (ryc. 
8,9,10,11)

Ryc.7 nadbudowa kompozytowa siekaczy dolnych 

Ryc.8 stan po leczeniu w szczęce
Ryc.9 stan po leczeniu zęby w zwarciu
Ryc.10 stan po leczeniu
Ryc.11 pantomogram po leczeniu

ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11
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IMPLANTOLOGIA
W PRAKTYCE

Wstęp
Współczesna stomatologia daje ogromne możliwości rehabilita-
cji narządu żucia, na który składają się stawy skroniowo-żuchwo-
we, mięśnie żucia, kości szczęk, oraz zęby i przyzębie [1]. Dzięki 
nowoczesnym technikom zabiegowym oraz materiałom, nawet 
znacząca utrata tkanek może być skompensowana lub odtwo-
rzona zarówno na poziomie zębów, kości, oraz tkanek mięk-
kich. Spójna wizja leczenia w przypadku złożonych przypadków 
klinicznych, gdzie często dochodzi do utraty licznych zębów, 
obniżenia wysokości zwarcia i wielu zaburzeń funkcjonalnych 
oraz estetycznych, wymaga od lekarza prowadzącego oraz jego 
zespołu interdyscyplinarnego podejścia oraz wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu wielu dziedzin stomatologii. Leczenie zawsze 
należy rozpocząć od dokładnej diagnostyki, która może mieć 
wiele poziomów. Poza standardowym wywiadem i badaniem 
stomatologicznym oraz zdjęciem pantomograficznym, przed 
rozpoczęciem leczenia należy wykonać wyciski i modele orien-
tacyjne (najlepiej dwa komplety) oraz dokładną dokumentację 
fotograficzną, z uwzględnieniem twarzy oraz uśmiechu. Wska-
zane jest badanie stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) zaś  
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wdrożyć 
dalszą diagnostykę ich dysfunkcji. Kluczowym elementem plano-
wania jest także ocena kondycji tkanek twardych zębów i przyzę-
bia, co pozwoli na określenie, które ze zniszczonych zębów oraz 
korzeni będą nadawały się do odbudowy protetycznej. Biorąc 
pod uwagę leczenie implantologiczne, absolutnie niezbędne 
jest badanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (cone-
-beam computered tomography – CBCT), celem oceny podłoża 
kostnego. W przypadku potrzeby wykonania augmentacji zatok 
szczękowych skany CBCT poza interesującym otoczeniem ko-
stnym, pozwalają również na zobrazowanie kompleksu ujścio-
wo-przewodowego, celem oceny jego drożności i wykluczenia 
ryzyka rozwoju stanu zapalnego operowanej zatoki po jej pod-
niesieniu i augmentacji [2]. Należy również wykonać komplet 

Streszczenie

W pracy opisano przypadek kompleksowego leczenia 
pacjenta z zaburzoną okluzją oraz licznymi braka-
mi zębowymi, za pomocą nowoczesnych uzupełnień 
protetycznych wspartych na zębach własnych oraz 
na implantach. Krok po kroku przedstawiono plano-
wanie, leczenie wstępne, fazę chirurgiczną (implan-
tację wszczepów i procedury okołoimplantacyjne), 
odsłonięcie implantów wraz z plastyką tkanek mięk-
kich i twardych, oraz proces wykonania uzupełnień 
z perspektywy laboratorium protetycznego. Finalnie 
zaprezentowano i omówiono efekt przeprowadzonego 
leczenia po jego zakończeniu oraz follow-up po 6 mie-
siącach.

badań ogólnych, przy czym u pacjenta bez chorób ogólnych  
w wywiadzie minimum stanowi morfologia krwi z rozmazem, 
oraz poziom glukozy (preferowany poziom hemoglobiny gliko-
lowanej). Zaawansowany wiek pacjenta i/lub choroby ogólne 
mogą wskazywać na potrzebę pogłębienia tych badań o OB, INR, 
poziom hormonów tarczycy, poziom witaminy D3, frakcje lipido-
we, CRP (białko ostrej fazy) oraz opcjonalnie badanie moczu, lub 
tez inne [3]. Należy skonfrontować realne możliwości odtwórcze  
z oczekiwaniami pacjenta, uwzględniając czynnik finansowy. Me-
rytorycznie przygotowany plan leczenia wraz z konkretną wyceną 
poszczególnych etapów terapii i ich dystrybucji w czasie, poparty 
dokumentacją fotograficzną wcześniej wykonanych podobnych 
przypadków (stąd m.in. potrzeba ciągłego fotografowania) jest 
bardzo przekonujący w oczach pacjenta i często skłania go do 
podjęcia tego typu rozbudowanego, kosztownego i długotrwa-
łego leczenia. Przedstawienie pacjentowi planu leczenia powinno 
być poprzedzone wykonaniem przez odpowiednio utalentowa-
nego i zaangażowanego technika dentystycznego, diagnostycz-
nego nawoskowania (wax-up), [4], z użyciem jednego z dwóch 
kompletów modeli diagnostycznych (jeden dokumentuje stan 
przed leczeniem, a na drugim wykonywane jest nawoskowanie), 
najlepiej z zastosowaniem artykulatora zaprogramowanego we-
dług łuku twarzowego już na etapie modeli diagnostycznych. 
Dzięki temu wax-up (oraz ewentualny próbny mock-up, jak rów-
nież wszystkie uzupełnienia tymczasowe powstałe na podstawie 
wax-upu) mogą być wykonane z zachowaniem funkcjonalnych 
zasad artykulacji, m.in. prowadzenia kłowego oraz prowadzenia 
siecznego przedniego [1,4]. Rzetelnie zaprezentowany plan lecze-
nia, odpowiednio podparty pisemną dokumentacją medyczną, 
staje się w oczach pacjenta przekonujący i zrozumiały, jak również, 
po zatwierdzeniu i podpisaniu go przez pacjenta, stanowi twardy 
dowód w przypadku ewentualnych roszczeń.   

Abstract

The paper describes a case of comprehensive treat-
ment of a patient with disturbed occlusion and numer-
ous missing teeth, with the use of modern prosthetic 
restorations supported on teeth and dental implants. 
The planning, initial treatment, surgical phase (im-
plantation and peri-implantation procedures), un-
covering of the implants with plastic surgery of sur-
rounding soft and hard tissues, and the manufacturing 
process of final restorations from the perspective of 
a prosthetic laboratory were presented step by step. 
Finally, the effect of the treatment after its completion 
and the follow-up after 6 months were presented and 
commented.

Michał Kuźdub 
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Opis przypadku

Pacjent lat 42 zgłosił się do naszej kliniki celem odbudowy bra-
ków zębowych oraz poprawy estetyki uzębienia. W wywiadzie 
nie podał chorób ogólnych. Pacjent palił papierosy w liczbie ok. 
15 dziennie od ok. 20 lat. Badanie przedmiotowe wykazało braki 
międzyzębowe oraz brak strefy podparcia w odcinku bocznym po 
stronie lewej (Ryc. 1). Stwierdzono liczne ogniska próchnicy oraz 
ogólną złą higienę jamy ustnej. Liczne ubytki w uzębieniu oraz 
ogólny zły stan zębów były nieadekwatne do wieku pacjenta. 

Badanie stawów skroniowo-żuchwowych wykazało asymetryczny 
ruch podczas odwodzenia i przywodzenia żuchwy o niewielkiej 
amplitudzie, jak również obecność niewielkiego przeskakiwania 
krążka stawowego po stronie lewej pacjenta. Pacjent nie zgłaszał 
dolegliwości bólowych ze strony SSŻ oraz mięśni żucia. W bada-
niu stwierdzono obniżoną wysokość zwarcia. Zgodnie z zasadą 
Kollmanna twarz jest harmonijna, gdy odcinki czołowy, nosowy  
i szczękowy są sobie równe [5]. W opisywanym przypadku dol-
ny odcinek twarzy (subnasale – gnathion) był ok 3-4 mm krótszy 
niż pozostałe odcinki: czołowy (trichion-ophyron) oraz nosowy 
(ophyron-subnasale). W pewnym stopniu zaburzało to propor-
cje pionowe twarzy, a wynikało przede wszystkim ze znacznego 
zniszczenia zębów z powodu próchnicy oraz utraty podparcia w 
strefach bocznych. Zęby pacjenta podczas uśmiechu wyglądały 
na nierówne oraz zbyt krótkie (Ryc. 2b), co w przypadku pełnej re-
konstrukcji zwarcia można, a nawet należy skorygować.
Na uwagę zasługuje obecność zaburzenia symetrii zarówno 
względem linii pośrodkowej (w tym krzywizna nosa odchylająca 
się w prawą stronę) oraz w szczególności osi poziomej (linia łą-
cząca źrenice oraz linia brwi po lewej stronie pacjenta są wyżej 
niż po prawej, zaś płaszczyzna zgryzu odchyla się w przeciwnym 
kierunku), (Ryc. 2 a). Takie zaburzenia należy wziąć pod uwagę 
już podczas planowania leczenia [6], na etapie diagnostycznego 
nawoskowania (wax-up), a następnie nanieść na istniejące zęby  
w formie przymiarki (mock-up), i po uzyskaniu akceptacji pacjen-
ta zaplanować odpowiednią korektę chirurgiczną (zabieg gingi-
woplastyki z osteoplastyką wyrostka zębodołowego szczęki) oraz 
protetyczną (szlif i odpowiednie uzupełnienie tymczasowe), [7].  
   

Planowanie leczenia i faza wstępna

W pierwszej kolejności u pacjenta wykonano badanie periodon-
tologiczne z oceną głębokości kieszonek przyzębnych. Pomimo 
obecnej w obrębie wielu zębów próchnicy, również w strefie 
przydziąsłowej oraz złej higieny (API 100%), kondycja dziąseł była 
stosunkowo dobra, co wynikało z grubego biotypu dziąsła. U pa-
cjenta stwierdzono zapalenie dziąseł, ponieważ odsetek miejsc 
krwawiących po sondowaniu (bleeding on probing – BOP) wy-
nosił 60%, a głębokość kieszonek dziąsłowych nie przekraczała 
3mm. Radiologicznie również nie stwierdzono ewidentnych obja-
wów utraty kości na powierzchniach interproksymalnych (Ryc. 3). 
Stwierdzono recesję dziąsła na powierzchni przedsionkowej zęba 
41 o wysokości 3 mm oraz brak strefy dziąsła zrogowaciałego  
w tej okolicy, co stanowiło istotny problem kliniczny, i wymagało 
korekty chirurgicznej. Pozostałe 1-2mm recesje w zębach żuchwy, 
prawdopodobnie wynikające z obecności próchnicy oraz przecią-
żeń zgryzowych, nie były szczególnie niepokojące, ze względu na 
zachowanie pasa dziąsła zrogowaciałego.
 

a

b c

Ryc. 1 Widok uzębienia pacjenta przed rozpoczęciem lecze-
nia, a) widok en face, b) zęby szczęki, c) zęby żuchwy

Ryc. 2 zdjęcia twarzy pacjenta przed rozpoczęciem leczenia;  
a) – zdjęcie z rozwierakami, b) – zdjęcie w lekkim uśmiechu.
Linie źrenic zaznaczono kolorem pomarańczowym, linie brwi 
kolorem niebieskim. 

a

b

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Na dwóch wizytach w odstępie 2 tygodni, wykonano skaling 
ultradźwiękowy naddziąsłowy i poddziąsłowy wraz ze szczegóło-
wym instruktażem higieny jamy ustnej. Pacjent został poinformo-
wany o konieczności rzucenia palenia. Miał on wysoką motywację 
i po dwóch wizytach wykazywał znaczącą poprawę higieny i re-
dukcję stanu zapalnego dziąseł (API 40%, BOP 20%), jednak stan 
przyzębia nadal nie był zadowalający. Ponownie omówiono z pa-
cjentem zasady oczyszczania zębów z uwzględnieniem stosowa-
nia dobranych wcześniej szczoteczek międzyzębowych. Pobrano 
wyciski alginatowe szczęki i żuchwy, celem wykonania modeli 
orientacyjnych (diagnostycznych), rejestrat zwarciowy (kęsek wo-
skowy) oraz wykonano rejestrację płaszczyzny szczęki i pozycji sta-
wów skroniowo-żuchwowych za pomocą łuku twarzowego (Ar-
tex, Amann-Girrbach). Seria dobrej jakości zdjęć fotograficznych 
wewnątrz oraz zewnątrzustnych stanowiła ważne uzupełnienie 
powyższej diagnostyki. Wyciski oraz inne istotne dane przekaza-
no do pracowni protetycznej, celem wykonania i zamontowania 
modeli orientacyjnych w artykulatorze (Artex I, Amann Girrbach) 
oraz wstępnego zaprojektowania rekonstrukcji próbnej w wosku 
(diagnostycznego nawoskowania, wax-up). 
     

Ryc. 4 Diagnostyczne nawoskowanie (wax up) wykonany na 
modelach orientacyjnych; a) w artykulatorze, b) na modelu 
szczęki, c) na modelu żuchwy.

Ryc. 3 - Zdjęcie pantomograficzne pacjenta przed rozpoczęciem leczenia.

a

b

c

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Pacjentowi zlecono wykonanie badania CBCT żuchwy i szczęki 
wraz z uwzględnieniem kompleksu ujściowo-przewodowego 
oraz badań ogólnych. Po przeanalizowaniu badania CBCT zapla-
nowano jednoczasową płatową implantację wszczepów w pozy-
cji 15 i 24, 26 wraz podniesieniem i augmentacją zatoki szczęko-
wej lewej metodą otwartą oraz 35 i 36. 

W pozycji zęba 15 (Ryc. 5) zaplanowano założenie implantu Den-
tium SuperLine śr. 4.0 mm dł. 10mm wraz z zamkniętym pod-
niesieniem zatoki szczękowej prawej metodą osteotomową (ok. 
2mm).
       

W poz. 24 (Ryc. 6) zaplanowano założenie implantu Dentium Su-
perLine  4.0 mm x 12mm.
       

Ryc. 5 Planowanie implantacji w poz. 15. Wybrane warstwy  
z CBCT.

Ryc. 6 Planowanie implantacji w poz. 24. Wybrane warstwy  
z CBCT.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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W pozycji zęba 26 (Ryc. 7) zaplanowano zabieg otwartego pod-
niesienia zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego oraz jed-
noczasowej implantacji wszczepu Dentium SuperLine 4.5 mm x 
8mm wraz z augmentacją zatoki oraz pionową augmentacją wy-
rostka zębodołowego materiałem typu ksenograft, z zastosowa-
niem zaporowej błony kolagenowej. 
  

     

W pozycji zęba 35 (Ryc. 8) nerw zębodołowy dolny przebiega 
w odległości ok. 15mm od szczytu części zębodołowej żuchwy, 
jednak skośny zanik blaszki przedsionkowej zmniejsza efektywną 
dostępną wysokość do implantacji o około 1mm przy rozsąd-
nej średnicy implantu w tej okolicy (minimum 4mm). Ponadto 
wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości od nerwu wy-
noszącej 2mm. W związku z powyższym zaplanowano założenie 
implantu Dentium SuperLine 4.0mm x 12mm bez dekortykacji  
i augmentacji, z niewielką plastyką (wypłaszczeniem) szczytu wy-
rostka. 
       

Ryc. 7 Planowanie implantacji w poz. 26. Wybrane warstwy  
z CBCT.

Ryc. 8 Planowanie implantacji w poz. 35. Wybrane warstwy  
z CBCT.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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W pozycji zęba 36 (Ryc. 9) nerw zębodołowy dolny przebiega  
w odległości ok. 12mm od szczytu części zębodołowej żuchwy, 
zaś zanik blaszki przedsionkowej jest nieznaczny i nie ma znacze-
nia klinicznego.  Wskazane jest również zachowanie bezpiecznej 
odległości od nerwu wynoszącej 2mm. Zaplanowano wobec 
tego założenie implantu Dentium SuperLine 4.0mm x 10mm. 
Wszystkie procedury implantacyjne i regeneracyjne zaplanowano 
do wykonania podczas jednej wizyty (all-in-one) w znieczuleniu 
miejscowym. Korzenie zębów 38 oraz 48 zostały przeznaczone do 
usunięcia w fazie przygotowawczej, przed leczeniem implantolo-
gicznym. Pozostałe zęby własne pacjenta wstępnie zakwalifiko-
wano, zależnie od potrzeb, do leczenia zachowawczego, endo-
dontycznego oraz protetycznego (wkłady koronowo-korzeniowe 
i korony). Przedstawiono pacjentowi plan leczenia wraz z koszto-
rysem i wstępną symulacją w ustach (mock-up). Przewidywany 
łączny czas rehabilitacji wynosił ok. 10 miesięcy. Po dokładnym 
omówieniu każdego z etapów leczenia uzyskano pisemną akcep-
tację pacjenta i rozpoczęto leczenie. 

Na podstawie modeli diagnostycznych wykonano prostą szynę 
relaksacyjną z prowadzeniem kłowym na łuk dolny (wg Okesona), 
[1], celem adaptacji układu stomatognatycznego do planowa-
nego podniesienia zwarcia. Pacjent miał zalecone nosić tę szynę  
w ciągu dnia oraz w nocy przez ok. 2-3 miesiące, w trakcie których 
przeprowadzono leczenie przedprotetyczne (zachowawcze i en-
dodontyczne) zębów tego wymagających. W tym czasie higiena 
jamy ustnej uległa dalszej poprawie (API 20%) i zmniejszył się od-
setek miejsc krwawiących podczas sondowania (BOP 10%). Nie-
stety nie udało się całkowicie wyeliminować, a jedynie ograniczyć 
palenie papierosów (do ok. 6 dziennie), co stanowiło istotny czyn-
nik ryzyka w dalszym przebiegu leczenia. Na korzeniach zębów 12, 
13, 14, 22, 23, 25, 45, 46, 47 wykonano wkłady koronowo-korze-
niowe lane metodą pośrednią i zacementowano (Fuji Plus, GC). 
Część zębów filarowych podczas opracowania pod wkłady lane 
wymagała preparacji poddziąsłowej, co stanowiło problem rzu-
tujący na dalsze postępowanie (brak pierścienia tkanek własnych 
korzenia względem wkładu). Na zębie 21 wykonano wkład z włók-
na szklanego oraz kompozytu metodą bezpośrednią. Na wstęp-
nie oszlifowanych zębach filarowych wykonano uzupełnienia 
tymczasowe metodą bezpośrednią w ustach pacjenta (Ryc. 10), 
na podstawie klucza silikonowego, uzyskanego z funkcjonalnego 
wax-upu (materiał MaxiTemp HP A2, Henry Schein). W ten spo-
sób możliwe było przetestowanie nowego układu zgryzowego  
i estetyki planowanej rekonstrukcji, oraz zapewnienie pacjentowi 
względnego komfortu między wizytami, nie generując wysokich 
kosztów. Należy podkreślić potrzebę wygładzenia brzegu do-
dziąsłowego takiego uzupełnienia przed jego zacementowaniem 
na cement tymczasowy (Temp-Bond NE, Kerr). 
   

    
 

Ryc. 9 Planowanie implantacji w poz. 36. Wybrane warstwy  
z CBCT.
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Dotychczas opisane leczenie przebiegało sprawnie. Pacjent wyka-
zywał się silną determinacją w dążeniu do wytyczonego celu i po-
mimo stresującego charakteru pracy oraz szybkiego trybu życia, 
konsekwentnie poddawał się licznym wielogodzinnym wizytom, 
co skutkowało bardzo dobrą współpracą. 

Faza chirurgiczna – implantacja, otwarte pod-
niesienie zatoki szczękowej lewej i augmentacja

Dzień przed zabiegiem rozpoczęto premedykację z zastosowa-
niem amoksycyliny z kwasem klawulanowym (500 + 125 mg) oraz 
metronidazolu (250mg), co 8 godzin (2 dawki). Zabieg odbył się 
w godzinach porannych, w znieczuleniu miejscowym (artykaina 
z noradrenaliną 1:100.000, łącznie 6 ampułek (10,8 ml) w czasie 4 
godzin. Przed zabiegiem pobrano od pacjenta krew obwodową  
w ilości 6 probówek po 10 ml każda, a następnie, poprzez odwi-
rowanie, uzyskano fibrynę bogatopłytkową (platelet-rich fibrin – 
PRF).  

W pierwszej kolejności wykonano implantację w szczęce po stro-
nie prawej. Po znieczuleniu nasiękowym (1,8 ml) wykonano płat 
kopertowy pełnej grubości od zęba 14 do 16 prowadząc cięcie 
przez szczyt wyrostka i uwidaczniając kość. Nawiercono otwór 
pilotażowy śr. 1,5mm i dł. ok. 6mm, następnie poszerzono osteo-
tomię do średnicy ok. 3mm i długości ok. 6,5 mm. Wykonano za-
mknięte podniesienie zatoki szczękowej techniką osteotomową 
wraz z zagęszczeniem kości, stosując kolejno osteotomy 2.7 mm, 
3.2mm, 3.6mm oraz młotek chirurgiczny, na długość ok. 10mm, 
oraz założono w pozycji zęba 15 implant Dentium SuperLine 
4.0mm x 10mm z kontrolą momentu obrotowego (maksymalnie 
odnotowano stabilizację pierwotną wynoszącą ok. 40 Ncm). Zało-
żono śrubę zamykającą i ranę zaszyto szwami węzełkowymi. Wy-
konano kontrolę pozycjonowania za pomocą śródzabiegowego 
zdjęcia radiologicznego wewnątrzustnego (Ryc. 11 b, c).
     

Ryc. 10 – Uzupełnienie tymczasowe wykonane metodą bezpośrednią na bazie wax-upu. a) jeden z etapów leczenia protetycznego (ko-
rzeń zęba 22 opracowany pod wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany, b) diagnostyczne nawoskowanie (wax-up) zębów szczęki, 
c) negatyw wax-upu w silikonie, z otrzymaną pracą tymczasową (kopią wax-upu) dopasowaną do aktualnej konfiguracji filarów prote-
tycznych, przed obróbką, d) otrzymanew ten sposób uzupełnienie tymczasowe po obróbce, osadzonew ustach pacjenta na cement 
tymczasowy.  

a b c

d
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Zabieg w szczęce po stronie lewej poprzedziło znieczulenie 
miejscowe nasiękowe oraz znieczulenie przewodowe do otworu 
podoczodołowego lewego. Podano 3 ampułki (5.4 ml) roztworu 
artykainy z dodatkiem noradrenaliny 1:100.000. Wykonano płat 

kątowy pełnej grubości. W strefie estetycznej pominięto cięcia 
pionowe, stosując cięcie wewnątrzrowkowe (w obrębie ozębnej) 
przy zębie 23 oraz 25, w odcinku bezzębnym zaś prowadząc je 
przez szczyt wyrostka zębodołowego, aż do cięcia uwalniające-

Ryc. 11 – Implantacja w pozycji zęba 15. a) przed założeniem implantu, b) i c) kontrola śródzabiegowa zaraz po założeniu implantu.

a

b c
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go w okolicy guza szczęki. Dzięki temu uzyskano dobry wgląd  
w okolicę operowaną, nie ryzykując powstania recesji w strefie 
estetycznej (ryc. 12b). Po wykonaniu płata najpierw założono im-
plant w pozycji zęba 24 (Dentium SuperLine  4.0 mm x 12 mm), 
stosując przy jego dokręcaniu siłę ok. 40 Ncm, a następie dokona-
no otwarcia przedniej ściany zatoki szczękowej dystalnie od zęba 
25, stosując kulki diamentowe na prostnicę chirurgiczną o średni-
cy 5mm oraz 3mm. Po wycienieniu blaszki kostnej odwarstwiono 

delikatnie błonę śluzową zatoki stosując zestaw DASK (Sinus Lift 
& Elevation Kit, Dentium). Dokonano równomiernego podniesie-
nia błony śluzowej zatoki we wszystkich kierunkach, z zachowa-
niem jej ciągłości (Ryc. 12 c). W takiej sytuacji charakterystyczne 
jest falowanie zatoki podczas oddychania pacjenta. Asekurując od 
wewnątrz (poprzez okno kostne) narzędziem wykonano otwór 
osteotomijny pod implant w pozycji zęba 26.
    

Ryc. 12 – Kolejne etapy zabiegu chirurgicznego w szczęce po stronie lewej. (implantacja w poz. 24 oraz poz. 26 z otwartym podniesie-
niem zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego i augmentacją materiałem typu ksenograft (Bonefill Porous Media, Bionnovation), 
a) okolica przed zabiegiem, b) uwolniony płat kątowy, c) wykonane okno kostne do zatoki i widoczna ciągłość błony śluzowej zatoki, 
d) materiał do augmentacji w postaci suchej i nasączonej osoczem oraz przygotowane fragmenty PRF, e) PRF oraz błona kolagenowa 
założona do zatoki, narzędzie wprowadzone do otworu pod implant w poz. 26, f ) założony w poz. 26 implant wraz ze zdeponowanym 
w całości i skondensowanym materiałem augmentacyjnym, g) błona kolagenowa zakrywająca okno kostne do zatoki oraz przykrywa-
jąca wyrostek zębodołowy, ufiksowana za pomocą szwów materacowych poziomych, h) rana po zaszyciu (szwy odciążające oraz szwy 
węzełkowe). 
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Do zatoki założono PRF oraz błonę kolagenową T-Gen 15 x 20mm, 
zaokrąglając jej brzegi, a następnie porcję materiału Bonefill Po-
rous Media (Bionnovation), tj. ok. 1 g, przesączony frakcją płynną 
osocza uzyskaną z probówki z PRF. Po skondensowaniu i równo-
miernym ułożeniu materiału założono implant Dentium SuperLi-
ne 4.5 x dł. 8 mm (stabilizacja pierwotna ok. 30 Ncm, implant w ok. 
½ w kości własnej pacjenta), przykręcono śrubę zamykającą oraz 
skondensowano pozostałą część materiału augmentacyjnego 
(ok. 0,5 g) w okienku kostnym oraz (ok. 0,5 g) na szczycie wyrostka 
zębodołowego. Następnie docięto i założono błonę kolagenową 
T-Gen 20 x 30 mm jednocześnie zamykając okno kostne w przed-
niej ścianie zatoki i wykonując pokrycie augmentatu na szczycie 
wyrostka. Błonę ustabilizowano szwem materacowym poziomym 
przebiegającym głęboko w płacie i wiązanym na podniebieniu, 
który jednocześnie miał na celu odciążenie szycia zamykającego. 
Płat po zreponowaniu zabezpieczono szwami węzełkowymi. 

Zabieg w żuchwie po stronie lewej poprzedziło wykonanie znie-
czulenia nasiękowego (3,6 ml). Wykonano płat pełnej grubości 
poprzez cięcie wewnątrzrowkowe (w obrębie ozębnej) przy zę-
bie 34 a następnie wzdłuż szczytu wyrostka części zębodołowej 
żuchwy (dystalnie ok 3 cm), bez cięć pionowych, uwidaczniając 
kość (Ryc. 13). Wygładzono brzeg kości w pozycji zębów 35 i 36 za 
pomocą wiertła diamentowego na prostnicę chirurgiczną i wyko-
nano otwory pilotażowe, kontrolując oś wprowadzenia wszcze-
pów względem projekcji zębów górnych za pomocą wskaźników 
kierunku (Ryc. 13 a i b). Założono implanty Dentium SuperLine,  
w pozycji zęba 35 był to implant 4.0 mm x 12 mm, a w pozycji 
zęba 36 implant o 4.0 mmx 10 mm. Założono śruby zamykające, 
a ranę zaszyto szwami odciążającymi (materace poziome) oraz 
węzełkowymi. Pacjent zniósł zabieg dobrze. Zaopatrzono go  
w chłodny okład, przekazano zalecenia i ustalono wizyty kontro-
lne. Antybiotykoterapię wg wskazań kontynuowano przez 7 dni. 
Zalecono do płukania jamy ustnej preparat z chlorheksydyną 
(Eludril). Szwy zdjęto po 10 dniach. Gojenie przebiegało bez po-
wikłań. 

Ryc. 13 – Implantacja w pozycji zębów 35 i 36, a) odwarstwio-
ny płat i wykonane otwory pilotażowe z założonymi wskaźni-
kami kierunku, b) wzajemna relacja szczęki i żuchwy w rejo-
nie implantacji, c) rana zabezpieczona szwami. 

a

b

c
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Odsłonięcie wszczepów wraz z gingiwoplasty-
ką, ostektomią i osteoplastyką w szczęce

Na zdjęciu poniżej (Ryc. 15) przedstawiono sytuację w jamie ust-
nej pacjenta po wyleczeniu zachowawczym i endodontycznym 
zębów szczęki, z osadzonymi wkładami koronowo - korzeniowy-
mi na zębach tego wymagających oraz po wstępnym szlifie pod 
prace stałe (korony pojedyncze na podbudowie z tlenku cyrkonu). 
Przebieg linii dziąseł jest niesymetryczny i zaburza harmonię po-
ziomą linii uśmiechu (pacjent w szerokim uśmiechu uwidacznia 
dziąsła). Ponadto granica preparacji szlifu przebiega na korzeniach 
zębów zaopatrzonych we wkłady koronowo – korzeniowe pod-
dziąsłowo, jak również brak jest w wielu miejscach pierścienia 
tkanek własnych zęba dowierzchołkowo od połączenia korzenia 
z wkładem, co może sprzyjać powstaniu nieszczelności i rozwoju 
próchnicy wtórnej korzenia [8].

W celu poprawy harmonii uśmiechu pacjenta, a także odtworze-
nia odpowiedniej szerokości biologicznej przy zębach z wkładami 
koronowo-korzeniowymi, zaplanowano w zębach szczęki wyko-
nanie zabiegu wydłużenia koron klinicznych przy zębach 14, 13, 
12, 11, 21, 22, 23, 25 z jednoczasowym odsłonięciem implantów 
w pozycji zębów 15, 24 i 26. Ze względu na odpowiednio szero-
kie pasmo dziąsła zrogowaciałego wydłużenie koron klinicznych 
można było wykonać przy pomocy gingiwektomii i osteoplastyki 
kości brzeżnej. 

 

Ryc. 15 – Zęby szczęki przed zabiegiem plastyki tkanek miękkich i twardych, widoczny nierówny przebieg linii dziąseł.
Ryc. 16 – Zintegrowany implant w pozycji 26 wraz z nowoutworzoną tkanką kostną po podniesieniu i augmentacji zatoki szczękowej 
lewej z dostępu bocznego. Stan po 6 miesiącach od implantacji. 

Ryc. 14 – Zdjęcie pantomograficzne wykonane zaraz po zabiegu implantacji wszczepów w poz. 15, 24, 26, 35 i 36 wraz z podniesieniem 
zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego i jej augmentacji materiałem typu ksenograft. 

ryc. 15 ryc. 16
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Kontrola RVG wykazała prawidłowe zintegrowanie wszczepów  
z kością po 6 miesiącach od implantacji. Implant w poz. 26, gdzie 
podnoszono i augmentowano zatokę szczękową był całkowicie 
otoczony nowopowstałą, w pełni wysyconą na RVG tkanką kostną 
(Ryc. 16)

Zabieg wykonano stosując znieczulenie miejscowe nasiękowe 
(artykaina z noradrenaliną 1:100.000, 3,6 ml). W pierwszej kolej-
ności poprowadzono cięcia uwalniające przez szczyt wyrostka 
(podążając śladem blizn poprzednich linii cięcia) oraz przy sąsia-
dujący zębach i odsłonięto implanty w poz. 15, 24. Skontrolowano 
stabilizację wtórną wszczepów, a następnie założono śruby goją-
ce, wykonując odpowiednią korektę dziąsła. Następnie wykonano 
gingiwoplastykę. Wyznaczono nową linię dziąseł poprzez popro-
wadzenie cięcia paramarginalnego (prostopadłego do osi zębów, 
po stronie przedsionkowej) skalpelem 15C w okolicy szyjek zębów 
w tych miejscach, gdzie zaplanowano korekty. Następnie wyko-

nano cięcia wewnątrzrowkowe i odwarstwiono płat kopertowy  
w zakresie wszystkich zębów szczęki oraz usunięto zbędne frag-
menty odciętego dziąsła. Następnie przeprowadzono dokładną 
weryfikację względem siebie położenia kości, korzeni zębów, 
planowanego przebiegu szlifu, z zachowaniem wymaganego 
pierścienia tkanek własnych korzenia na zębach z wkładami koro-
nowo-korzeniowymi oraz linii dziąseł. 

     

a

b

c

Ryc. 17 Miejsca, gdzie założono implanty oraz przebieg gir-
landy dziąsłowej w szczęce przed zabiegiem, a) strona prawa 
i miejsce implantacji w poz. 15, b) odcinek przedni 12-22, c) 
strona lewa i miejsce implantacji w poz. 24 i poz. 26). 

Ryc. 18 Pierwsza faza zabiegu – odsłonięcie implantów; a) 
poz. 15, b) poz. 24, c) poz. 26 – odsłonięcie tego wszczepu 
wykonano na końcu zabiegu.
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Wykonano zabieg ostektomii [9], czyli usunięcia fragmentów kości 
przy tych filarach, gdzie zauważono brak wymaganych ok. 3mm 
(przestrzeni biologicznej) w przewidywanym ułożeniu tkanki ko-
stnej względem dziąsła oraz przebiegu linii szlifu pod przyszłe 
korony, z zachowaniem wspomnianego pierścienia tkanek (min. 
1mm) od przejścia wkładu koronowo – korzeniowego w korzeń 
zęba. W niektórych miejscach wykonano również osteoplastykę 
[9], wycieniając delikatnie przebieg kości w okolicy przydziąsłowej. 
Szlif pod korony poprawiono pod koniec zabiegu, uzyskując sto-
pień protetyczny typu chamfer za pomocą odpowiednich wierteł 
[10]. Zreponowano płat i ustabilizowano go szwami węzełkowymi 
oraz materacowymi pionowymi w przestrzeniach międzyzębo-
wych (bez ucisku), a następnie zacementowano pracę tymcza-
sową, starannie usuwając nadmiary cementu (Ryc. 20 b i d). Na 
koniec odsłonięto implant w poz. 26, oraz po wykonaniu pomiaru 
stabilizacji wtórnej, założono śrubę gojącą i założono szew stabi-
lizujący.

Odpowiednie zaopatrzenie okolicy operowanej za pomocą 
szwów jest ważnym etapem, rzutującym na przebieg procesu 
gojenia oraz efekty zabiegu. Istotne jest dobre przygotowanie 
brzegów płata poprzez eliminację tkanki ziarninowej oraz wygła-
dzenie przebiegu wewnętrznej strony płata za pomocą nożyczek 
tkankowych. Widoczne powyżej zdjęcia (Ryc. 20) ukazują stan 
po zaopatrzeniu szwami okolicy operowanej. Celem osiągnięcia 
szybkiego, zgodnego biologicznie gojenia, oraz optymalnej higie-
ny rany, wskazane jest stosowanie szwów monofilamentowych 
o grubości 5.0 (w tym przypadku zastosowano szew nylonowy 
Atramat 5-0 na igle odwrotnie tnącej (reverse cut) 3/8 koła 12mm) 
oraz narzędzi do mikrochirurgii [11]. Po zakończonym zabiegu 

Ryc. 19 Druga faza zabiegu – plastyka tkanek miękkich  
i twardych według zaplanowanych i zrewidowanych śródza-
biegowo zasięgów, z poszanowaniem zasady zachowania 
przestrzeni biologicznej, a) prawa strona, b) – odcinek przed-
ni, c) – lewa strona. Odsłonięcie 26 wykonano na końcu za-
biegu. 

Ryc. 20 Końcowe etapy zabiegu plastyki tkanek miękkich 
i twardych oraz odsłonięcia implantów w szczęce. Stan po 
zabiegu, przed odsłonięciem implantu w poz. 26, a) konfi-
guracja tkanek i szycie od strony podniebiennej, b) założo-
ne uzupełnienie tymczasowe od strony podniebiennej, c) 
– konfiguracja tkanek i szycie od strony przedsionkowej, d) 
założone uzupełnienie tymczasowe od strony przedsionko-
wej, po zabiegu. 
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zacementowano uzupełnienie tymczasowe. Na rycinie powyżej 
(Ryc. 20 d) widać, jak zmienił się układ tkanek miękkich względem 
uzupełnienia tymczasowego po wykonaniu zabiegu, względem 
stanu wyjściowego. Na wszystkich filarach zaopatrzonych we 
wkłady koronowo–korzeniowe uzyskano pierścień z własnych 
tkanek zęba powyżej linii szlifu wynoszący przynajmniej 1mm, co 
jest niezbędne dla szczelności przyszłej odbudowy protetycznej. 
Przebieg linii dziąseł również uległ poprawie. Gojenie przebiegało 
bez powikłań. Po 10 dniach zdjęto szwy. 
Wykonano dobudowę bezpośrednią na wysokość startych zębów 
żuchwy w odcinku przednim, za pomocą kompozytu (Herculite 
A2, Kerr Dental), z wolnej ręki, stosując paski celuloidowe i sepa-
rację klinami, posiłkując się planem protetycznym (wax-upem). 
Pierwotnie planowano wykonanie w tym odcinku licówek cera-
micznych, jednak zęby nie były znacząco zniszczone i ich szlifo-
wanie okazało się zbędne. Być może leczenie licówkami zostanie 
wykonane w przyszłości. Za pomocą kompozytu udało uzyskać 
wysokość i kształt przednich zębów żuchwy, sprzyjający osiągnię-
ciu pożądanych prowadzeń na przyszłych uzupełnieniach szczęki.  

Szlif ostateczny, wyciski, rejestracja łukiem twa-
rzowym, rejestracja zwarcia, dobór koloru i fo-
todokumentacja

Po 6 tygodniach przystąpiono do wykonania szlifu ostatecznego 
zębów celem wykonania koron bezmetalowych na podbudowie 
z tlenku cyrkonu oraz koron na implantach. Następnie pobrano 
wyciski łuku górnego i dolnego metodą łyżki otwartej (standaro-
we łyżki jednorazowe plastikowe) stosując odpowiednie transfery 
wyciskowe systemu Dentium. Retrakcję na filarach własnych pa-
cjenta osiągnięto przy zastosowaniu techniki dwóch nitek, nić 000 
pozostawiono w kieszonce dziąsłowej na czas wycisku, zaś nić re-
trakcyjną 0 usunięto z kieszonki tuż przed jego wykonaniem. 
 

Wycisk został pobrany za pomocą masy silikonowej techniką 
jednoczasową dwuwarstwową (Bisico S1 + S4, Suhy). Wykona-
no rejestrację położenia szczęki oraz pozycji SSŻ za pomocą łuku 
twarzowego oraz pobrano rejestrat (kęsek) zwarciowy z wosku. 
Wykonano dokładną fotodokumentację etapu. Wraz z pacjen-
tem uzgodniono pożądany kolor uzupełnienia (Vita Classical B1/
A1, szyjki A2/A3 plus charakteryzacja, odcinek boczny A2/A3 plus 
charakteryzacja). Założono uzupełnienie tymczasowe, wykonane 
na podstawie diagnostycznego nawoskowania (opisano powy-
żej), dbając o gładkość powierzchni dodziąsłowej. Jest to szcze-
gólnie ważne, ponieważ niekontrolowany ucisk niedokładnie 
przygotowanej pracy tymczasowej na dziąsła, po pobraniu wy-

Ryc. 21 Stan po 6 tygodniach od plastyki tkanek miękkich i twardych w szczęce. Po zdjęciu uzupełnienia tymczasowego i oczyszczeniu. 
Filary przygotowane do szlifu ostatecznego. 

Ryc. 22 Etap pobierania wycisków do pracy ostatecznej, przy-
kręcone do implantów transfery wyciskowe do łyżki otwartej, 
a) w szczęce, b) w żuchwie.

b

a
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cisków do pracy ostatecznej, może spowodować regresję dziąsła 
i powstanie recesji dowierzchołkowo od planowanej linii szlifu, 
zaburzając estetykę pracy ostatecznej. Ważne jest wykonanie do-
kumentacji fotograficznej z założonymi uzupełnieniami tymcza-
sowymi (z uwzględnieniem całej twarzy, linii symetrii, uśmiechu, 
itp.) oraz wstępne uzgodnienie z pacjentem detali dotyczących 
pożądanego kształtu i wyglądu zębów w odniesieniu do pracy 
tymczasowej.  

Wykonanie pracy w pracowni, przymiarka,  
korekty.

Po przykręceniu analogów implantów, odlaniu wycisków, a na-
stępnie wykonaniu modeli dzielonych (wraz z maską dziąsłową), 
zamontowano je w artykulatorze Artex CT (Amann-Girrbach) we-
dług danych z łuku twarzowego, stosując ustawienia standardo-
we (kąt nachylenia drogi stawowej 300, kąt Benneta 100). W pre-
zentowanym przypadku klinicznym nie było potrzeby blokowania 
sąsiadujących koron na implantach w żuchwie (w poz.35 i 36). Dla 
wszystkich punktów na implantach dobrano tytanowe łączniki 
standardowe z antyrotacją o najniższym profilu dziąsłowym (Den-
tium). Następnie zeskanowano model i przy użyciu technologii 
CAD/CAM zaprojektowano oraz wykonano podbudowy z tlenku 
cyrkonu. Na kikuty oszlifowanych filarów wykonano czapki do ko-
ron, natomiast na łącznikach implantów wykonano podbudowy 
do prac przykręcanych z poziomu implantów. Niski profil dziąsła 
łączników tytanowych umożliwił zwiększenie udziału cyrkonowej 
podbudowy w powstałej koronie hybrydowej, co poprawia este-
tykę oraz dobrze rokuje względem estetyki nawet w przypadku 
potencjalnej przyszłej utraty przyczepu wraz z wiekiem pacjenta.
Warto zaznaczyć, że grubość napalanej na cyrkonie ceramiki ska-
leniowej nie powinna być zbyt duża (aby zminimalizować ryzy-
ko odpryskiwania ceramiki), co wymaga szczególnej staranności  
w planowaniu już na etapie podbudowy, stąd ogromna wartość 
kliniczna uzupełnień tymczasowych w oparciu o wax-up, na któ-
rych testuje się relacje zwarciowe, estetykę, kształty i inne parame-
try zębów, oraz uzyskuje się na tej podstawie akceptację pacjenta.  
     

Ryc. 23 Dalsze etapy przygotowawcze do wykonania uzu-
pełnień ostatecznych, a) rejestracja płaszczyzny łuku górne-
go względem stawów skroniowo-żuchwowych i podstawy 
czaszki za pomocą łuku twarzowego Artex (Amann Girrbach), 
b) jedno ze zdjęć służących do doboru koloru w odcinku bocz-
nym. Właściwe usytuowanie kolornika względem korony zęba 
do którego dobierany jest kolor.

Ryc. 24 Osadzenie modeli roboczych w artykulatorze Artex CT. Kolejne etapy, a) modele robocze przygotowane do zaartykułowania, b) 
model szczeki ustawiony w artykulatorze według ustawień z łuku twarzowego, wsparty na stoliku do artykulacji, c) moment przed zaarty-
kułowaniem modelu dolnego według rejestratu zwarciowego (kęska woskowego). 

b

a
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Warto również zaznaczyć, że korony na implantach znajdują się 
w odcinkach bocznych (funkcjonalnych). Obecność dziąsła zro-
gowaciałego w tych miejscach oraz jego odpowiednia szerokość, 
grubość i jakość stanowią podstawę długoczasowego sukcesu  
w utrzymaniu implantów. Kwestie estetyczne są w strefie funkcjo-
nalnej drugorzędne, szczególnie w żuchwie. W prezentowanym 
przypadku otoczenie tkanek miękkich wokół wszystkich implan-
tów zawierało dziąsło zrogowaciałe, jednak jego ilość i jakość 
może być niewystarczająca dla szczelności pierścienia dziąsłowe-
go wokół implantów w żuchwie. Pacjent został poinformowany  
o potrzebie wykonania przeszczepu dziąsła, jednak nie zgodził się 
na jego wykonanie w trakcie odsłonięcia implantów. W związku  
z tym podbudowa cyrkonowa została wykonana w taki sposób, 
aby przedłużyć strefę nielicowanego cyrkonu wyraźnie ok. 2-3 mm 
powyżej linii dziąseł, pozostawiając gładką, biologicznie przyjazną 
przestrzeń dla pełzającego przyczepu (creeping attachment) lub 
też umożliwiając wykonanie przeszczepu dziąsła w przyszłości, 
bez potrzeby wymiany koron na implantach. Na podbudowy  
z tlenku cyrkonu napalono ceramikę skaleniową (IPS e-max Ce-
ram, Ivoclar-Vivadent), stosując kolor główny B1 i A2, oraz war-
stwowe przejście ku szyjkom w kolor A3, plus charakteryzację. Wy-
konano przymiarkę w ustach pacjenta na etapie pierwszych paleń 
(tzw. surówki), a następnie po uwzględnieniu korekt wykończono, 
dbając o ciekawy wygląd pracy i jej naturalność. Tytanowe łączniki 
implantów zostały sklejone z cyrkonową podbudową w pracow-
ni protetycznej za pomocą cementu adhezyjnego RelyX U200 
(3M-ESPE). Tak uzyskane korony były gotowe do przykręcenia  
w ustach pacjenta z poziomu implantów. 

Ryc. 25 Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecznego  
w szczęce; a) – dobrane łączniki standardowe,  b) – wykona-
ne czapki i podbudowy cyrkonowe c) – pierwsze palenia ce-
ramiki wraz z maską dziąsłową, d) – praca przygotowana do 
przymiarki.

Ryc. 26 Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecznego 
w żuchwie; a) – dobrane łączniki standardowe, b) – wykonane 
czapki i podbudowy cyrkonowe

a
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d

a

b

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 2 (22) 2020 39

Wszystkie wykonane korony, zarówno na zębach własnych, jak też 
na implantach cechowały się gładkim profilem wyłaniania, bra-
kiem nawisów i pełną biozgodnością. Ważne jest uzyskanie do-
brych punktów stycznych (w tym o charakterze płaszczyznowym 
między implantami), dzięki czemu pokarm nie będzie dostawał się 
do strefy dziąsła siodełkowatego, pozbawionego cechy rogowej. 
Ma to zasadnicze znaczenie dla długoczasowego sukcesu lecze-
nia implantoprotetycznego [11]. 
Uzupełnienia protetyczne bez ostatniej warstwy ceramiki licu-
jącej (glazury) przekazano z pracowni protetycznej do gabinetu 
stomatologicznego celem przymiarki w ustach pacjenta. Jest to 
ważny etap, szczególnie w przypadku złożonych rekonstrukcji 
protetycznych, bowiem pozwala ocenić poprawność wykona-
nych uzupełnień w warunkach klinicznych, z możliwością ich 
korekty. Odnotowano drobne niedoskonałości w odniesieniu do 
kształtu punktów stycznych oraz przebiegu granicy preparacji na 
wybranych filarach. Uwzględniono także uwagi pacjenta dotyczą-
ce charakteryzacji zębów i ich kształtu. Na podstawie pozyskanych 
podczas przymiarki informacji, w pracowni protetycznej uwzględ-
niono powyższe korekty i naniesiono ostatnią warstwę ceramiki 
- glazurę.

   
 

Ryc. 26 cd Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecz-
nego w żuchwie; c) – pierwsze palenia ceramiki wraz z maską 
dziąsłową, d) – praca przygotowana do przymiarki.

Ryc. 27 – Praca protetyczna na modelu roboczym. Widok en face. 

c

d

Ryc. 28 Praca protetyczna na modelu roboczym; a) – strona lewa, surówka napalona na cyrkonie, z maską dziąsłową, b) – strona prawa, 
surówka napalona na cyrkonie, z maską dziąsłową, c) – strona lewa, gotowe uzupełnienia, d) – strona prawa, gotowe uzupełnienia.
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Cementowanie, przykręcenie koron na implan-
tach.

Po przymiarce uzupełnień i uzyskaniu akceptacji pacjenta, za-
cementowano korony na zębach własnych, stosując procedurę 
adhezyjną systemu Panavia V5 (Kuraray Noritake) dla tlenku cyr-
konu. Ważne jest, aby cementować korony od linii pośrodkowej 
ku strefom dystalnym, maksymalnie po dwie korony, aby zdążyć 
z usunięciem nadmiarów cementu i oczyszczeniem punktów 
styku za pomocą nici. Korony na implantach przykręcono stosu-
jąc grzechotkę z kluczem dynamometrycznym z siłą ok. 30 Ncm.,  
a otwory zaślepiono uszczelniaczem teflonowym a następnie 
opatrunkiem czasowym na 14 dni. Wykonano delikatne korekty 
zwarciowe, uwzględniające wszelkie uwarunkowania dynamicz-
ne w ustach pacjenta. Po 14 dniach odbezpieczono otwory koron 
na implantach i powtórnie dokręcono śruby z siłą 30 Ncm. Otwory 
zaślepiono ostatecznie stosując uszczelniacz teflonowy oraz pro-
cedurę adhezyjną (kwas fluorowodorowy, silan, system wiążący, 
opaker kompozytowy, kompozyt właściwy Herculite dentin A2, 
Kerr Dental). Takie odroczone zabezpieczenie otworów z powtór-
nym dokręceniem pozwala w naszym mniemaniu na kontrolę 
przylegania łączników do platform po okresie adaptacji uzupeł-
nień w ustach pacjenta oraz ewentualne wprowadzenie korekt 
(wynikających z różnych względów). Praca została zaprojektowa-
na oraz wykonana z zachowaniem prowadzenia kłowego oraz 
grupowego prowadzenia siecznego przedniego. 

Ryc. 29 – Uzupełnienia protetyczne w końcowej fazie wykona-
nia; a) – korony na tlenku cyrkonu oraz dwie korony przykręca-
ne do implantów wraz ze śrubami mocującymi po sklejeniu  
z łącznikiem, b, c, d) – korony przykręcane z poziomu implan-
tów składające się z łącznika standardowego o profilu dziąsła 
1mm z antyrotacją, podbudowy cyrkonowej oraz licowane 
ceramiką skaleniową, wraz ze śrubami mocującymi. Stan po 
sklejeniu cementem adhezyjnym, przygotowane do monta-
żu. Strzałką oznaczono potrzebę korekty profilu wyłaniania na 
bardziej esowaty. 
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W fazie końcowej wykonano ponownie szynę relaksacyjną z pro-
wadzeniem kłowym na łuk dolny, celem zabezpieczenia uzupeł-
nień protetycznych przed skutkami działania parafunkcji oraz dal-
szej relaksacji układu stomatognatycznego. Wykonano kontrolne 
zdjęcie pantomograficzne po zakończeniu leczenia implantopro-
tetycznego (Ryc. 31) oraz poinformowano pacjenta o potrzebie 
wykonania zabiegu przeszczepu dziąsła w okolicy zęba 41. Opra-
cowano ostatecznie i wypełniono ubytki V klasy przy zębach 34 
i 43 (Activa BioActive Base/Liner (Pulpdent) + Herculite A2) oraz 
32 i 33 (Herculite A2). Rozpisano plan dalszych wizyt kontrolnych. 

Follow-up. 6 miesięcy później

Po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia, jego efekty wyda-
ją się być stabilne. Gładkie powierzchnie dodziąsłowe uzupełnień 
cyrkonowych są biologicznie przyjazne tkankom miękkim i jeśli są 
prawidłowo wykonane oraz odpowiednio serwisowane (regular-
na higienizacja), umożliwiają utrzymanie dobrych efektów higie-
nicznych oraz stabilność przyzębia, zarówno na zębach własnych, 
jak też przy implantach (brak periimplantitis) przez długie lata. 
Gładka powierzchnia cyrkonu oraz ceramiki nie sprzyja odkładaniu 
się złogów nazębnych, co ułatwia utrzymanie dobrej higieny jamy 
ustnej nawet tym pacjentom, u których występowały wcześniej 
trudności w tej materii w obrębie własnego uzębienia, szczegól-
nie jeśli występowało wiele niedoskonałości i zachyłków dla agre-
gacji bakterii, gromadzenia się złogów, i liczne zachyłki jatrogen-
ne. Wskazane są wizyty higienizacyjne z odstępem maksymalnie 6 
miesięcy, najlepiej zaś co 3 miesiące. Kontrolne badanie periodon-
tologiczne wykazało brak patologicznych kieszonek przyzębnych 
(głębokość sondowania wynosiła przy wszystkich zębach do 3 
mm) oraz brak stanu zapalnego (BOP 8%). Odnotowano powolne 
napełzanie nabłonka (creeping attachment) na powierzchnię cyr-
konu podbudowy celowo nie pokrytego w strefie przydziąsłowej 
ceramiką na zębach 25, 35 i 36. Ta gładka cyrkonowa powierzch-
nia w strefie ok 1-2 mm powyżej linii dziąseł została pozostawiona 
celem utworzenia przestrzeni przyjaznej biologicznie pod kątem 
możliwości wykonania przeszczepu dziąsła w przyszłości (na co 
pacjent nie wyraził zgody wcześniej) bez zdejmowania lub po-
nownego wykonania uzupełnień protetycznych. Jednak uszczel-
nienie z tkanek miękkich uzyskane przy powyższych implantach 
okazało się wystarczające (obecność dziąsła zrogowaciałego) 
oraz wykazywało tendencję do bardzo korzystnego, samoistnego 
przyrostu na zgodnej biologicznie powierzchni.
Należy również odnotować niewielką utratę wysokości brodawki 
międzyzębowej w przestrzeni 21-22, jednak nie występują w tej 

Ryc. 30 – Uzupełnienia protetyczne zaraz po zacementowaniu 
oraz przykręceniu na implantach. a) – widok en face, b) – zęby  
w szczęce, c) – zęby w żuchwie, d) – odcinek boczny strona 
prawa, e) – odcinek boczny strona lewa. Zdjęcia wykonywane 
aparatem fotograficznym zabiegowym. 

Ryc. 31 – Zdjęcie kontrolne pantomograficzne po zakończe-
niu leczenia implantoprotetycznego. 
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okolicy żadne cechy zapalenia dziąseł, a obraz kliniczny wydaje 
się być stabilny (brak istotnej progresji utraty dziąsła w ciągu 6 
miesięcy). Ponadto odnotowano niewielki odprysk ceramiki na 
powierzchni licowej zęba 24, który jest ledwie widoczny i nie ma  
w momencie badania implikacji klinicznych. Ponieważ pacjent 
wykazywał przed rozpoczęciem leczenia parafunkcje, zdecydo-

Ryc. 32 – Stan uzębienia przed rozpoczęciem leczenia, widok en face.
Ryc. 33 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Widok en face. Ubytki przyszyjkowe zo-
stały opracowane i wypełnione. Dzień wcześniej wykonano wizytę higienizacyjną. Przy zębie 41 widoczny defekt dziąsła (recesja), wymaga 
zabiegu przeszczepu dziąsła. Niewielka utrata wysokości brodawki dziąsłowej między zębami 21 – 22.

Ryc. 34 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. 
a) strona prawa uzębienia, b) strona lewa uzębienia.  Widoczny przyrost przyczepu tzw. pełzający przyczep (creeping attachment) na gład-
kiej powierzchni nielicowanego cyrkonu podbudowy zębów 26, 35 i 36. Pacjentowi nie przeszkadza widoczny biały kolor podbudowy.  

a b

c d

wano się na wykonanie całkowicie nowej szyny relaksacyjnej  
z prowadzeniem kłowym na łuk dolny, dostosowanej do założo-
nych uzupełnień protetycznych. Pacjent otrzymał zalecenie użyt-
kować szynę w nocy. Po 3 miesiącach zalecono kontrolę stopnia 
atrycji powierzchni zgryzowej szyny celem oceny dalszej obecno-
ści ewentualnych parafunkcji.       

ryc. 32

ryc. 33
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Pomimo, że pacjent nadal pali papierosy (mimo usilnych prób na-
kłonienia do rzucenia nałogu), sytuacja przyzębia wydaje się sta-
bilna. Po sondowaniu zgłębnikiem periodontologicznym stwier-
dzono, że nie występują kieszonki patologiczne (4mm i powyżej), 
a przyczep dziąsła zrogowaciałego wokół koron na implantach 
jest ciągły i stabilny. Brak cech zapalenia dziąseł i przyzębia. Uzy-
skane prowadzenia w ruchach bocznych oraz przednich wydają 
się satysfakcjonujące i w pewnym stopniu zabezpieczają przed 
uszkodzeniami same uzupełnienia protetyczne, jak również są 

dobrze akceptowane przez cały układ stomatognatyczny. Należy 
kontrolować stopień atrycji dobudowanych materiałem kompo-
zytowym zębów dolnych i w razie potrzeb wykonać dobudowę 
powtórnie, co jednak wydaje się mało problematyczne. Szyna 
relaksacyjna, o ile będzie konsekwentnie użytkowana przez pa-
cjenta, również zabezpiecza w pewien sposób rekonstrukcje pro-
tetyczne przed zniszczeniem oraz pozwala kontrolować i łagodzić 
objawy parafunkcji.   
 

Ryc. 35 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. 
a) zęby szczęki, b) zęby żuchwy.

Ryc. 37 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Zdjęcia twarzy a) – w rozwierakach, b) – 
swobodny uśmiech, c) – szeroki uśmiech.

Ryc. 36 – Kontrola uzupełnień 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. a) – maksymalne zaguzkowanie, b) prowa-
dzenie przednie sieczne grupowe, c) prowadzenie boczne kłowe po stronie prawej, d) prowadzenie boczne kłowe po stronie lewej. Do 
niewielkiej poprawy (dobudowy) ząb 32.
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Dyskusja

Rozległe rekonstrukcje protetyczne w oparciu o zęby własne oraz 
implanty wymagają dokładnego planowania oraz wieloetapowe-
go, długotrwałego i często kosztownego leczenia. Takie leczenie 
od początku wymaga właściwej kwalifikacji pacjenta, bowiem 
powinien on już na samym początku wykazywać się silną moty-
wacją i być w pełni przekonany co do słuszności terapii oraz jej 
przebiegu. Aby osiągnąć a następnie utrzymać dobry efekt final-
ny należy połączyć względy funkcjonalne, estetyczne oraz higie-
niczne, co pozwoli na długoczasowe funkcjonowanie uzupełnień  
w ustach pacjenta. Opisane tutaj leczenie pacjenta przeprowa-
dzono w trakcie 10 miesięcy. W tym czasie pacjent znacząco po-
prawił nawyki higieniczne, stosował się do zaleceń, jak również 
konsekwentnie zgłaszał się na kolejne wizyty, których było ponad 
30. Fakt ten uświadamia, że nie każdy pacjent może wykazywać się 
dostatecznie silną determinacją i zaangażowaniem lub też nie być 
świadomym ilości pracy jaka musi być wykonana, aby osiągnąć 
pożądany efekt finalny leczenia. Dlatego rolą lekarza prowadzące-
go jest rzeczowo nakreślić plan działania, jego ramy czasowe oraz 
przewidywane koszty i nakład pracy, co często jest trudne [12]. 
W opisywanym przypadku niestety nie udało się wyeliminować, 
a jedynie ograniczyć nałóg palenia papierosów, nad czym ubo-
lewamy. 
Przed rozpoczęciem leczenia niezbędne jest wykonanie aktualne-
go zdjęcia pantomograficznego, odpowiednio dobrej jakości, co 
umożliwia wstępne planowanie. Wskazane jest posiadanie modeli 
orientacyjnych w formie gipsowej lub cyfrowej, jak również kom-
pletu zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym dokumentują-

cych sytuację w jamie ustnej pacjenta przed leczeniem [4,6]. Zło-
żone leczenie zniszczonego uzębienia należy rozpocząć od oceny 
przydatności zębów oraz korzeni zębów pacjenta do odbudowy. 
Nawet duży stopień destrukcji tkanek zęba w wyniku próchnicy 
w strefie naddziąsłowej nie dyskwalifikuje go jednoznacznie do 
odbudowy. Warunkiem jest możliwość wykonania prawidłowego 
leczenia kanałowego takiego korzenia i jego odbudowa za pomo-
cą wkładu koronowo–korzeniowego, a następnie korony prote-
tycznej. Przewaga zębów własnych nad implantami polega mię-
dzy innymi na dużej adaptacji tkanek przyzębia do zmieniających 
się warunków kostnych w sąsiedztwie zębów naturalnych, co nie 
następuje przy implantach. Dzięki temu zjawisko fizjologicznego 
zaniku kości wyrostka zębodołowego (ok. 0,1-0,2 mm / rok od ok. 
20 roku życia), [13], jest kompensowane przez adaptację przyzę-
bia, manifestując się wydłużeniem koron klinicznych względem 
koron anatomicznych przy braku cech zapalenia dziąseł i przyzę-
bia (przy zachowaniu optymalnej higieny). Bardzo istotną kwestią 
jest również propriocepcja, czyli w dużym uproszczeniu zjawisko 
odbierania bodźców z receptorów przyzębia występujących  
w obrębie ozębnej zębów naturalnych oraz podświadome i na-
tychmiastowe sprzężenie tego układu z neuronami efektorowymi 
mięśni żucia [1,14], prowadzące do ich natychmiastowego roz-
luźnienia, co w przypadku zaistnienia zbyt dużego nacisku, np. na 
twardy element pokarmu lub ciało obce, może uchronić zęby (lub 
uzupełnienia protetyczne) przed uszkodzeniami. Przy implantach 
brak jest propriocepcji z ozębnej (której nie ma), co może skutko-
wać zbyt silnym nagryzaniem przez pacjenta twardych elementów 
pożywienia, bez informacji zwrotnej o sile nacisku, prowadząc do 
uszkodzeń na różnym poziomie (biologicznych lub materiało-
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wych). Dlatego, o ile to tylko możliwe, należy starać się zachować 
uzębienie własne pacjenta, mając oczywiście na uwadze ryzyko 
pęknięcia korzeni zaopatrzonych wkładami koronowo - korzenio-
wymi w ramach użytkowania uzupełnień protetycznych przez pa-
cjenta. 
Jeśli leczenie uwzględnia implantację wszczepów lub inne za-
biegi okołoimplantologiczne (np. podniesienie zatoki szczękowej  
i augmentację, jak w opisywanym przypadku) niezbędne jest do-
kładne planowanie zabiegu chirurgicznego w oparciu o badanie 
tomografii wiązki stożkowej (CBCT), zaś brak tego badania może 
być traktowany jako błąd w przypadku ewentualnych powikłań  
i roszczeń [15]. Warto również przygotować protokół zabiegu 
chirurgicznego zawierający przekroje (warstwy) z badania CBCT  
w miejscach planowanej implantacji wraz z opisem oraz parame-
trami wstępnie dobranych implantów oraz uwagami dotyczący-
mi innych działań (np. augmentacja kości lub tkanek miękkich, 
założenie membrany zaporowej).
Przed rozpoczęciem leczenia należy przygotować jego plan,  
w którym wyszczególnione zostaną etapy wraz z kosztorysem 
oraz przewidywanym czasem potrzebnym na realizację. Nie-
zbędne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta po dokładnym  
i wnikliwym wyjaśnieniu wszelkich jego wątpliwości, na co war-
to przeznaczyć osobną wizytę. Wskazane jest zawarcie pisemnej 
umowy na leczenie. Należy również podkreślić, że wszystkie za-
biegi cząstkowe wykonywane u pacjenta, pomimo wcześniejszej 
akceptacji ogólnego planu leczenia, wymagają pisemnej zgody 
na odpowiednim formularzu w dniu ich wykonania i przed ich 
rozpoczęciem [16]. 
Przed rozpoczęciem działań chirurgicznych, poza zebraniem do-

kładnego wywiadu lekarskiego i stomatologicznego, niezbędna 
jest wnikliwa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz wskazane jest 
posiadanie aktualnych badań krwi (morfologia z rozmazem oraz 
poziom glukozy lub hemoglobiny glikolowanej). Warto rozsze-
rzyć zakres badań o OB, INR, poziom hormonów tarczycy, po-
ziom Witaminy D3, frakcje lipidowe, CRP oraz opcjonalnie bada-
nie moczu, lub inne, zależnie od chorób ogólnych, przy których 
obecności może być również wskazana konsultacja z lekarzem 
prowadzącym i ewentualne przygotowanie do zabiegu (np. pa-
cjenci poddani terapii przeciwzakrzepowej). Przeciwwskazaniem 
do implantacji może być terapia lekami z grupy bisfosfonianów, 
wpływającymi na metabolizm kostny (stosowane w leczeniu m.in. 
niektórych nowotworów oraz osteoporozy), [17].  
Etap przygotowawczy powinien obejmować profesjonalne zabie-
gi higienizacyjne poprzedzone badaniem periodontologicznym  
z oceną wskaźników płytki, krwawienia i odnotowaniem głęboko-
ści sondowania i recesji dziąsłowych. W przypadku braku optymal-
nej higieny pacjent powinien zostać zmotywowany i dokładnie 
poinstruowany jakie techniki i produkty do higieny powinny być 
przez niego stosowane. U większości pacjentów korekty wymaga 
higiena w obrębie przestrzeni międzyzębowych. W tym celu pa-
cjent powinien mieć zalecone stosowanie nici dentystycznej lub 
szczoteczki międzyzębowej po szczegółowej demonstracji tech-
niki na modelu oraz w ustach pacjenta. Optymalne higiena jamy 
ustnej jest gwarantem zdrowych dziąseł pozbawionych stanu 
zapalnego i stabilnego położenia tkanek przyzębia zarówno przy 
zębach własnych, jak i przy implantach.
W przypadku zębów zaopatrzonych we wkłady koronowo–korze-
niowe niezbędne jest uzyskanie pierścienia tkanek własnych zęba 
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dowierzchołkowo od połączenia korzenia z wkładem. Dzięki temu 
zasięg brzegu przyszłej korony nie przebiega na granicy tkanka 
korzenia – wkład, co może między innymi powodować nieszczel-
ność i rozwój próchnicy wtórnej [8]. W opisanym przypadku zde-
cydowano się na zabieg gingiwoplastyki z osteoplastyką w odcin-
ku 14 - 25, celem wydłużenia koron klinicznych wybranych zębów 
(uzyskanie pierścienia tkanek własnych dokoronowo od wkładów) 
oraz jednoczasową korektę osi horyzontalnej linii dziąseł, która 
pierwotnie była zaburzona. Zabieg wykonuje się współcześnie 
bez cięć bocznych jedynie poprzez cięcia poziome paramarginal-
ne zewnętrzne i wewnątrzrowkowe, co umożliwia szybkie gojenie 
i minimalizuje ryzyko nieplanowanej utraty przyczepu [7, 13, 18]. 
Uwidocznienie kości oraz korzeni zębów w tej technice daje moż-
liwość dokładnego zaprojektowania i plastyki kości oraz tkanek 
miękkich, jak również poprowadzenia linii szlifu zębów (czyli prze-
biegu przyszłej korony protetycznej) z zachowaniem przestrzeni 
biologicznej, wynoszącej ok. 3mm od brzegu kości do linii szlifu 
(przyszłej korony). Dzięki temu jednocześnie możliwa jest korekta 
estetyki (linii horyzontalnej zębów górnych w odcinku przednim) 
oraz stworzenie przyjaznej biologicznie, przewidywalnej konfigu-
racji tkanek miękkich wokół przyszłych koron. Zabieg ten wykona-
no jednoczasowo wraz z odsłonięciem wszczepów. Możliwe jest 
również wykonanie jednoczasowo przeszczepu dziąsła, co w tym 
przypadku nie było wymagane.  
Bardzo istotne dla długoczasowej szczelności odbudowy na im-
plancie jest uzyskanie właściwego połączenia tkanek miękkich  
z łącznikiem hybrydowym, czyli z jego tytanową podbudową (np. 
łącznikiem implantu) oraz strukturą nośną wykonaną z biozgod-
nego tlenku cyrkonu. Gładki profil wyłaniania oraz brak jakichkol-
wiek nawisów wynikających z łączenia poszczególnych materia-
łów lub licowania powierzchni cyrkonu ceramiką skaleniową jest 
warunkiem funkcjonowania przyjaznej biologicznie przestrzeni 
wokół implantu, a co za tym idzie sprzyja powstaniu szczelnego 
korka nabłonkowo-łącznotkankowego, stawiającego skutecz-
ny opór resztkom pokarmu oraz mikro-urazom mechanicznym  
w strefie przydziąsłowej. Pozwala to zapobiegać rozwojowi zapa-
lenia okołowszczepowego w przyszłości [11].
Jednym z najważniejszych elementów na poziomie protetycz-
nym, który rzutuje na długoczasowy efekt leczenia, jest właściwy 
punkt styczny. Jego zachowanie lub odtworzenie, jak również 
charakter, mają kolosalne znaczenie, bowiem w strefie dziąsła 
siodełkowatego nabłonek ma charakter nierogowaciejący i jest 
szczególnie podatny na urazy mechaniczne oraz negatywne od-
działywanie zalegającego pokarmu [13]. Dlatego punkty styczne 
muszą być ścisłe. Ponadto brodawka dziąsłowa powinna przyle-
gać do powierzchni zębów (lub koron protetycznych) aż do same-
go punktu stycznego, wypełniając szczelnie całą przestrzeń mię-
dzy koronami. Dzięki temu nie dochodzi do przedostawania się 
resztek pokarmu w obręb dziąsła siodełkowatego. Między dwoma 
koronami wspartymi na zębach własnych pacjenta wysokość bro-
dawki dziąsłowej jest zazwyczaj stabilna (jeśli nie występują cechy 
zapalenia przyzębia i inne problemy periodontologiczne oraz jeśli 
brodawka nie została wcześniej utracona z różnych względów). 
Jeśli brodawka dziąsłowa wypełnia przestrzeń między zębem wła-
snym a koroną na implancie, wówczas również często jest ona za-
chowana. Najmniej korzystna sytuacja występuje między dwoma 
koronami osadzonymi na implantach. Wówczas brodawka jest za-
zwyczaj bardzo niska albo nie ma jej wcale, co rzutuje na potrzebę 
takiego zaprojektowania i wykonania uzupełnień protetycznych, 

aby punkt styczny był umiejscowiony bardziej dowierzchołkowo 
i miał charakter płaszczyznowy. Niezbędne jest jednak zachowa-
nie niewielkiej wolnej przestrzeni w okolicy przydziąsłowej, aby 
umożliwić zachowanie higieny przestrzeni międzyzębowej (do-
stęp dla odpowiednio dobranej szczoteczki międzyzębowej i nici 
dentystycznych), [19]. 
Uzupełnienia stałe wsparte na implantach posiadających gwint 
wewnętrzny dla śruby mocującej elementy protetyczne mogą 
być wykonywane na różne sposoby. Z praktycznego punktu wi-
dzenia, szeroko stosowany jest podział na prace cementowane 
i przykręcane. Jest to pewne uproszczenie, bowiem w pracach 
cementowanych również dokonuje się przykręcenia łącznika 
protetycznego do implantu, a następnie cementuje się koronę 
protetyczną. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko wtłoczenia 
resztek cementu pod dziąsło i ich retencji, co może prowadzić do 
powstania zapaleń okołowszczepowych (periimplantitis). Z kolei 
korony przykręcane w całości (z poziomu implantów) posiadają 
na powierzchni zgryzowej otwór, przez który dokręca się śrubę 
protetyczną z pominięciem cementowania (sklejenie łącznika 
z koroną odbywa się zazwyczaj w pracowni protetycznej). Takie 
rozwiązanie całkowicie eliminuje ryzyko retencji resztek cementu 
w przestrzeni poddziąsłowej. Wymaga to jednak takiego pozycjo-
nowania implantu, aby oś gwintu wewnętrznego dla śruby prote-
tycznej przechodziła przez powierzchnie zgryzową (lub językową 
w zębach przednich). Możliwe jest osiągnięcie pewnej korekty 
osi poprzez zastosowanie śrub z przekierowaniem kierunku, jed-
nak tylko w pewnym zakresie. W przypadku korony przykręcanej  
z poziomu implantu możliwy jest dostęp i ewentualne powtór-
ne dokręcenie na kolejnych wizytach po jej osadzeniu. Minusem 
jest mniejsza estetyka uzupełnień, ponieważ docelowe zaślepie-
nie otworu dostępowego wykonuje się za pomocą teflonu oraz 
kompozytu, który po pewnym czasie może ulec przebarwieniu. 
Z klinicznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest jednak ko-
rzystne, ponieważ dostęp do śruby protetycznej jest możliwy  
w każdym momencie użytkowania uzupełnienia, poprzez usu-
nięcie kompozytu bez istotnego ryzyka uszkodzenia korony pro-
tetycznej (co ma miejsce w przypadku koron cementowanych  
w ustach pacjenta), [11, 18]. W opisywanym przypadku wszystkie 
korony były przykręcane z poziomu implantów, a sklejenie łącz-
ników ze strukturą cyrkonu wykonano w pracowni protetycznej.       
Właściwej jakości uzupełnienia protetyczne wsparte na implan-
tach predysponują do wieloletniego, bezproblemowego użyt-
kowania, podczas gdy błędy w wykonaniu tego typu uzupełnień 
potrafią skutkować rozwojem periimplantitis w ciągu zaledwie 
2-5 lat [20]. Ważne jest posiadanie zbilansowanego zgryzowo 
podparcia w obrębie antagonistycznych kontaktów (na zębach 
oraz implantach) przynajmniej do pierwszych zębów trzonowych 
włącznie [21]. 
Kolejnym istotnym elementem rzutującym na długoczasowe 
funkcjonowanie w przypadku uzupełnień wspartych na implan-
tach jest obecność strefy dziąsła przyczepionego wokół implan-
tów, jej szerokość oraz grubość i jakość komponenty dziąsłowej 
(w tym obecność tkanki łącznej w strukturze dziąsła). Jeżeli brak 
jest strefy dziąsła przyczepionego, występuje wysokie ryzyko 
przedostawania się resztek pokarmu do kieszonki dziąsłowej przy 
implancie, a w konsekwencji przełamanie bariery nabłonka i tkan-
ki łącznej, oraz zasiedlenie szorstkiej powierzchni implantu przez 
bakterie, co doprowadzi do rozwoju zapaleń okołowszczepo-
wych (periimplantitis) o różnej dynamice. Problem ten szczegól-
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nie często manifestuje się w odcinkach bocznych żuchwy, gdzie 
intensywnie oddziałują siły związane z obecnością przyczepów 
mięśni policzkowych [22].   
Warto również zdawać sobie sprawę, że po zakończeniu tak roz-
ległego leczenia implantoprotetycznego należy otoczyć pacjenta 
profesjonalną opieką stomatologiczną praktycznie do końca ży-
cia [23] i w razie powikłań, które często ujawniają się z biegiem 
lat, umieć je skutecznie leczyć. Dlatego w powyższej pracy tak 
duży nacisk został położony na poprawne wykonanie uzupełnień 
protetycznych względem przyzębia oraz tkanek miękkich wokół 
implantów, co jest domeną periodontologii. Wiedza z zakresu 
tej specjalności wydaje się bowiem mieć kluczowe znaczenie  
w praktycznej opiece nad pacjentem po zakończeniu (często spek-
takularnego) leczenia implantoprotetycznego. Bardzo ważna jest 
również edukacja pacjenta względem codziennej higieny użytko-
wanych uzupełnień, uwzględniająca poza odpowiednim szczot-
kowaniem również stosowanie szczoteczek międzyzębowych, 
nici dentystycznych oraz irrygatora. Według Zuhra i Hurzelera [11] 
uzupełnienia protetyczne oraz implantoprotetyczne powinny być 
tak projektowane, aby przede wszystkim były oczyszczalne dla 
pacjenta, to znaczy, aby mógł on usunąć samodzielnie płytkę na-
zębną z każdej powierzchni, która jest narażona na jej odkładanie. 
Zasadnicze znaczenie ma również regularna kontrola w gabinecie 
stomatologicznym oraz zabiegi z zakresu higieny profesjonalnej. 
Za sukces należy uznać poprawne funkcjonowanie rekonstrukcji 

implantoprotetycznych przez długie lata, z możliwością ich póź-
niejszej adaptacji do zmieniających się w sposób nieunikniony  
z wiekiem warunków w jamie ustnej pacjenta. 
Na koniec warto podkreślić, że ogromny wysiłek zarówno całego 
zespołu prowadzącego leczenie, jak i pacjenta, w toku tak dłu-
giego i wieloetapowego leczenia, po jego zakończeniu staje się 
źródłem ogromnej satysfakcji, szczególnie jeśli uda się połączyć 
sukces na polu funkcjonalnym, estetycznym i biologiczno-higie-
nicznym, a także utrzymać go przez długi czas. Nie bez znaczenia 
jest wizerunkowy charakter tak rozległej rekonstrukcji, która, jeśli 
jest udana, staje się doskonałym źródłem promocji dla wszyst-
kich osób w nią zaangażowanych. Dokładne dokumentowanie 
poszczególnych etapów leczenia za pomocą aparatu fotograficz-
nego umożliwia również retrospektywną weryfikację podjętych 
działań, co pozwala rewidować oraz doskonalić umiejętności 
zarówno na poziomie lekarskim, jak i technicznym. Kluczem do 
sukcesu w implantoprotetyce jest naszym zdaniem dobra, part-
nerska współpraca oraz wspólny rozwój lekarza i technika stoma-
tologicznego, poparte znajomością i wzajemnym zrozumieniem 
możliwości oraz ograniczeń, jakie dają te uzupełniające się dzie-
dziny stomatologii oraz wspólne dążenie do jakże nieosiągalnej 
perfekcji.  
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Wstęp
Istotnym problemem stomatologicznym są ubytki kostne powsta-
łe po ekstrakcjach zębów oraz na skutek długotrwałych procesów 
patologicznych w tkankach przyzębia. Według niektórych autorów 
zanik obejmuje 50–60% zębodołu w wymiarze policzkowo-języ-
kowym oraz na wysokość 25–30% wyrostka w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy od usunięcia zęba [1]. Zanik struktury kostnej 
wpływa niekorzystnie na ukształtowanie podłoża protetycznego 
i utrudnia późniejsze leczenie implantologiczne. W leczeniu im-
plantologicznym, jednym z czynników warunkujących powodze-
nie zabiegu, a także wieloletnie utrzymanie wyników leczenia, jest 

Streszczenie

Rozległe ubytki kostne stanowią poważny problem  
w procesie rehabilitacji implantoprotetycznej. Wyko-
rzystywana w technice Khoury’ego kość autogenna 
jest nadal “złotym standardem” w implantologii. Od-
powiednio zaplanowany i przeprowadzony etap chi-
rurgiczny umożliwia prawidłową rehabilitację implan-
toprotetyczną. Zgodnie z aktualnym piśmiennictwem 
przykręcana praca implantoprotetyczna jest najbar-
dziej przewidywalnym rozwiązaniem, wiążącym się  
z najmniejszą ilością powikłań okołowszczepowych.

odpowiednia ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu planowanego 
osadzenia wszczepu [2]. Z powodu znacznego poprzecznego lub 
pionowego zaniku kości wyrostka zębodołowego może być wska-
zane przeprowadzenie augmentacji tkanek twardych, prowadzącej 
do zwiększenia ich szerokości lub wysokości [3]. 
“Złotym standardem” w regeneracji dużych deficytów kostnych, 
wykorzystywanym na gruncie implantologii jest zastosowanie ko-
ści autogennej [4]. Technika Khoury’ego jest metodą regeneracji 
atroficznych wyrostków zębodołowych, w której wykorzystywany 
jest tylko materiał autogenny[5]. 

Abstract

Extensive bone defects are a serious problem in the 
process of implantological rehabilitation. The autoge-
nous bone used in the Khoury technique is still the 
"gold standard" in implantology.
A properly planned and conducted surgical stage ena-
bles proper implantological rehabilitation. According 
to the current literature, screw implant restoration is 
the most predictable solution with the lowest number 
of complications. 
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Opis przypadku

Pacjent lat 55, ogólnie zdrowy, zgłosił się do naszej placówki  
z prośbą o leczenie kompleksowe (Ryc. 1). Po wykonaniu komple-
tu badań, w tym CBCT oraz analizie okluzji ustalono plan leczenia, 
obejmujący sanację jamy ustnej oraz rekonstrukcje braków zę-
bowych. W szczęce po stronie prawej zaplanowano rekonstruk-
cje implantoprotetyczne na koronach solowych. Pozostałe braki 
zębowe postanowiono odtworzyć mostami protetycznymi na 
zębach własnych (Ryc. 2). W planie uwzględniono odtworzenie 
właściwych warunków zgryzowych oraz poprawę estetyki. W tym 
celu przygotowano właściwe nawoskowanie funkcjonalne zę-
bów. Zdecydowano o uzupełnieniu braków zębów 13, 14 oraz 15 

przy użyciu implantów stomatologicznych ICX. Wykonane nawo-
skowanie posłużyło do ustalenia pozycji implantów, umożliwiają-
cej wykonanie ostatecznych solowych konstrukcji przykręcanych 
do implantów [6]. Analiza CBCT wykazała duży deficyt horyzon-
talny wyrostka zębodołowego w tym obszarze. Poziomy wymiar 
wyrostka w niektórych miejscach wynosił w granicach 1-2 mm 
(Ryc. 3-5).
Powyższe warunki anatomiczne wykluczały możliwość wprowa-
dzenia implantów bez wcześniejszej regeneracji tkanki kostnej  
w wymiarze poziomym. Z uwagi na znaczny deficyt objętościowy 
w tym wymiarze zdecydowano o zastosowaniu kości autogennej 
do regeneracji w technice Khoury’ego.

ryc. 2ryc. 1

ryc. 3
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Postępowanie chirurgiczne – Etap 1

W znieczuleniu miejscowym (artykaina 4% z adrenaliną 1:100000) 
i osłonie antybiotykowej (Augmentin 1000) przeprowadzono za-
bieg pobrania bloku kostnego z okolicy kresy skośnej zewnętrznej 
żuchwy po stronie prawej przy użyciu piezosurgery oraz dedy-
kowanych do pobierania bloków kostnych końcówek piezochi-
rurgicznych (Ryc. 6,7). Pobrana tkanka kostna stanowiła blaszkę  
o wymiarach 16 mm długości 12 mm wysokości oraz ok 2 mm 

grubości (Ryc. 8). Przy użyciu skrobaczki kostnej Safescraper z po-
branego bloku kostnego pozyskano wióry kostne, doprowadza-
jąc do zmniejszenia grubości blaszki kostnej do ok 1mm (Ryc. 9). 
Następnie wykonano cięcie na szczycie wyrostka zębodołowego 
w miejscu biorczym z jednym pionowym cieciem uwalniającym 
oraz odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy na całej po-
wierzchni przedsionkowej w okolicy braków zębów 15, 14, 13, 
uzyskując w ten sposób szeroki i swobodny dostęp do ubytku 
kostnego (Ryc. 10,11). Płat został precyzyjne zmodyfikowany oraz 
zmobilizowany poprzez podcięcie okostnej. Po starannym przy-

ryc. 4

ryc. 5
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gotowaniu i oczyszczeniu miejsca biorczego, pobrana blaszka ko-
stna o grubości 1 mm została dwupunktowo ufiksowana śrubami 
o średnicy 1,2 mm i długościach 8 i 10 mm z zachowaniem od-
powiedniego dystansu od rezydualnej tkanki kostnej w wymiarze 
policzkowym, tak,  aby nie przekroczyć szerokości 8 mm w wy-
miarze przedsionkowym. Blaszka została ufiksowana 1 mm niżej 
w stosunku do szczytu wyrostka zębodołowego (Ryc. 12-14). Po-

wstała przestrzeń została wypełniona pozyskanymi, autogennymi 
wiórami kostnymi (Ryc. 15-20). W tej technice cienka blaszka kost-
na stanowi rusztowanie oraz pełni rolę sztywnej błony zaporowej. 
Nie są użyte żadne dodatkowe membrany, dlatego wydaje się 
być istotne, aby autogenne wióry kostne zostały możliwie dobrze 
skondensowane [7]. Wcześniejsza mobilizacja płata umożliwiła 
staranne i beznapięciowe zamknięcie rany.

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8 ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12
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ryc. 13 ryc. 14 ryc. 15

ryc. 16 ryc. 17

ryc. 18
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Postępowanie chirurgiczne – Etap 2

Po 4 miesiącach gojenia wykonano CBCT operowanego wcze-
śniej obszaru (Ryc. 21-23). Stwierdzono obecność właściwego 
ubeleczkowania kostnego w obszarze przeprowadzonej regene-
racji. Zdecydowano o zastosowaniu implantów ICX: 2x 3,75 x10 
mm w lokalizacji 13 i 14 oraz 3,75x8 mm w lokalizacji 15. Zabieg 
przeprowadzono w osłonie antybiotykowej (Augmentin 1000). 
Osiągnięto stabilizację pierwotną ok. 30 Ncm przy wszystkich 

wszczepach. Zastosowano śruby zamykające (Ryc. 24-27). Przy im-
plantacji w obszarze augmentowanym w tej technice istotne jest, 
aby podczas przeprowadzania protokołu osteotomii pod implan-
ty, śruby do osteosyntezy pozostawić na miejscu do zakończenia 
nawiertów. Po okresie osteointegracji przeprowadzono zabieg 
dokoronowego przesunięcia płata, celem zwiększenia obszaru 
dziąsła rogowaciejącego po stronie przedsionkowej implantów 
oraz przykręcono śruby gojące (Ryc. 28,29). 

ryc. 19

ryc. 20
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ryc. 24 ryc. 25

ryc. 26 ryc. 27

ryc. 28 ryc. 29

Postępowanie protetyczne 

Na kolejnych wizytach przeprowadzono procedurę wykonania 
odbudowy implantoprotetycznej wg protokołu cyfrowego z wy-
korzystaniem skanera wewnątrzustnego Cerec Primescan. Skany 
przesłano do Laboratorium w naszej placówce za pośrednictwem 

Sirona Connect. Następnie w oprogramowaniu Sirona Inlab 20 
zaprojektowano oraz wykonano solowe korony E-max przykręca-
ne do implantów (Ryc. 30-32). Solowe korony zostały sprawdzone  
w ustach pod kątem pasywności oraz przykręcone do implantów 
z momentem obrotowym 35 Ncm (Ryc. 34,36).
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Podsumowanie

Przeszczepy kości własnej pacjenta stanowią doskonały materiał 
do odbudowy ubytków kostnych. Okres gojenia w tej technice 
wynosi ok. 3-4 miesiące. Materiał autogenny dzięki zgodności bio-
logicznej jest najlepiej tolerowanym przez organizm materiałem 
wszczepiennym i jako jedyny posiada jednocześnie właściwości 
osteogenne oraz osteokondukcyjne  i osteoindukcyjne [8]. Tech-
nika Khoury’ego wydaje się być rozwiązaniem bardzo skutecznym 
przy regeneracji dużych deficytów horyzontalnych wyrostka zę-
bodołowego, jednak zastosowanie tego typu transplantacji jest 
związane z wprowadzeniem dodatkowych procedur chirurgicz-
nych, co dla wielu pacjentów stanowi istotną przeszkodę.

Piśmiennictwo
[1] F. VAN DER WEIJDEN, F. DELL’ACQUA, AND D. E. SLOT, “Alveolar bone 
dimensional changes of post extraction sockets in humans: A systematic re-
view,” J. Clin. Periodontol., vol. 36, no. 12, pp. 1048 1058, Dec. 2009.
[2] E. J. HANSEN, S. SCHOU, F. HARDER, AND E. HJØRTING-HANSEN, 
“Outcome of implant therapy involving localised lateral alveolar ridge and/or si-
nus floor augmentation: A clinical and radiographic retrospective 1-year study,” 
Eur. J. Oral Implantol., vol. 4, no. 3, pp. 257–267, 2011.
[3] P. TONELLI ET AL., “Bone regeneration in dentistry,” Clinical Cases in Min-
eral and Bone Metabolism, vol. 8, no. 3. CIC Edizioni Internazionali, pp. 24–28, 
Sep-2011.
[4] A. SAKKAS, F. WILDE, M. HEUFELDER, K. WINTER, AND A. SCHRAMM, 
“Autogenous bone grafts in oral implantology—is it still a ‘gold standard’? A 
consecutive review of 279 patients with 456 clinical procedures,” Int. J. Implant 
Dent., vol. 3, no. 1, Dec. 2017.

[5] F. KHOURY AND T. HANSER, “Mandibular Bone Block Harvesting from the 
Retromolar Region: A 10 Year Prospective Clinical Study,” Int J Oral MaxIllOfac 
Implant., vol. 30, no. 3, pp. 688–697, 2015.
[6] S. JIVRAJ, “Screw versus cemented implant restorations: The deci-
sion-making process,” J. Dent. Implant., vol. 8, no. 1, p. 9, 2018.
[7] E. NKENKE AND F. W. NEUKAM, “Autogenous bone harvesting and grafting 
in advanced jaw esorption: Morbidity, resorption and implant survival,” 2014.
[8] I. R. GARCIA-JÚNIOR ET AL., “Maxillary alveolar ridge atrophy reconstruct-
ed with autogenous bone graft harvested from the proximal ulna,” J. Craniofac. 
Surg., vol. 29, no. 8, pp. 2304–2306, 2018.

ryc. 33

ryc. 34

ryc. 35

ryc. 36

II DNI OKLUZJI
 

Różne szkoły, różne stanowiska ale temat JEDEN – OKLUZJA.
Międzynarodowa konferencja, znakomici wykładowcy 
z całego świata, wykłady i warsztaty praktyczne.

Sheraton Sopot Hotel
8-9 maja 2021 r.
CENA    Klienci C.Witt Dental     do 15 marca 2021         1480 PLN 

Wczesna rejestracja      do 15 marca 2021         1680 PLN 
Rejestracja      od 16 marca do 30 kwietnia 2021       1880 PLN 
Późna rejestracja     od 1 maja 2021          1980 PLN 
Seminarium Maria J. Provedo (dla uczestników Konferencji)                  690 PLN
 

Warsztaty praktyczne Mariano Rocabado, 30 osób                990 PLN 
(dla uczestników Konferencji) 
 

Warsztat praktyczny 2 dni Thomas Schindler, 10 osób              4700 PLN 
(dla uczestników Konferencji)     
 

Warsztat praktyczny dr Mahmoud Manssour i Michał Urgacz                 490 PLN  
30 osób (dla uczestników Konferencji)    

Warsztat dr Peter Bausch (dla uczestników Konferencji)              300 PLN 

GALA PARTY - dla uczestników Konferencji                                        290 PLN 

PATRONAT MEDIALNY  

REJESTRACJA I INFORMACJE  Pracownia Pozytywnych Zmian
    tel. +48 793 199 770
    szkolenia@pracowniapz.pl 
    www.KONFERENCJA.info

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 2 (22) 2020 59

II DNI OKLUZJI
 

Różne szkoły, różne stanowiska ale temat JEDEN – OKLUZJA.
Międzynarodowa konferencja, znakomici wykładowcy 
z całego świata, wykłady i warsztaty praktyczne.

Sheraton Sopot Hotel
8-9 maja 2021 r.
CENA    Klienci C.Witt Dental     do 15 marca 2021         1480 PLN 

Wczesna rejestracja      do 15 marca 2021         1680 PLN 
Rejestracja      od 16 marca do 30 kwietnia 2021       1880 PLN 
Późna rejestracja     od 1 maja 2021          1980 PLN 
Seminarium Maria J. Provedo (dla uczestników Konferencji)                  690 PLN
 

Warsztaty praktyczne Mariano Rocabado, 30 osób                990 PLN 
(dla uczestników Konferencji) 
 

Warsztat praktyczny 2 dni Thomas Schindler, 10 osób              4700 PLN 
(dla uczestników Konferencji)     
 

Warsztat praktyczny dr Mahmoud Manssour i Michał Urgacz                 490 PLN  
30 osób (dla uczestników Konferencji)    

Warsztat dr Peter Bausch (dla uczestników Konferencji)              300 PLN 

GALA PARTY - dla uczestników Konferencji                                        290 PLN 

PATRONAT MEDIALNY  

REJESTRACJA I INFORMACJE  Pracownia Pozytywnych Zmian
    tel. +48 793 199 770
    szkolenia@pracowniapz.pl 
    www.KONFERENCJA.info



1Kacper Kropielnicki 2Andrzej Szwarczyński 3Ryszard Koczorowski

Rola biologicznych czynników wzrostu  
w procesie gojenia okołoimplantowej kości

Role of biological growth factors in the heal-
ing of periimplant bone

Słowa kluczowe: 
wszczepy śródkostne, regeneracja kości, czynniki wzrostu, CGF, komórki macierzyste, osteointegracja
Key waords:
intraosseous implants, bone regeneration, growth factors, CGF, stem cells, osteointegration 

1Kacper Kropielnicki, lek-dent.
2Andrzej Szwarczyński, dr n.med. M.Sc 
3Ryszard Koczorowski, prof. dr hab. n.med.

1Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, Uniwersytetu Med-
ycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
2ASKODENT – Gabinety Stomatologiczne w Poznaniu
3Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres: Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne LRM
60-371 Poznań, Międzychodzka 14
Email: rkoczor@ump.edu.pl
Tel. +48 601 730 482

Afiliacja:



Implantologia jako jedna z głównych gałęzi rozwoju stomatologii 
jest stale udoskonalana, zarówno w celu optymalizacji integra-
cji implantu z kością jak i usprawnienia chirurgicznej procedury 
zabiegowej. Pierwsze implanty zębowe można odnaleźć już  
w starożytnym Egipcie, gdzie tamtejsi lekarze brakujące zęby 
zastępowali wszczepianymi do kości żuchwy i szczęki opraco-
wanymi muszelkami lub kamieniami [1]. Współczesne implan-
ty tytanowe wynalezione przez prof. Per-Ingvara Branemarka  
w 1952 roku przez lata przeszły wiele zmian dotyczących zarówno 
ich kształtów, jak i powierzchni śródkostnej. Od czasu pierwszego 
pacjenta z implantem tytanowym w roku 1965r. [2] do dnia dzi-
siejszego minęło przeszło 50 lat. W 1992 roku na scenę implanto-
logii wkroczyła współczesna ceramika, która wspomogła zarówno 
integracje implantów, jak i umożliwiła uzyskanie pełnej bardzo es-
tetycznej odbudowy zębów na bazie implantów. Na przestrzeni 
lat zmieniano nie tylko kształty i wielkość wszczepów zębowych, 
ale także ich powierzchnie i sposób gwintowania. Można wyróż-
nić powierzchnie śródkostne (w kolejności ich stosowania) gład-
kie (powierzchnia maszynowa), tytanowe z  plasmą spray (TPS 
- powierzchnia pokryta plazmą tytanową), powierzchnie piasko-
wane, trawione, hydroksyapatytowe (warstwa HAp ok. 50 μm) 
oraz nano HAp (uzyskane metodą elektroosadzania). Wszystkie 
te warianty stosowane są po to, aby uzyskać jak najlepszą sta-
bilizację implantu decydującą w kwestii przyszłej odbudowy  
i „przyjęcia się” implantu, czyli jego osteointegracji [2]. 
Wyróżniamy stabilizację pierwotną i wtórną – przy czym pierwot-
na ma charakter czysto mechaniczny, wynika z wklinowania się ty-
tanowej śruby w tkankę kostną. Osiąga -według Albrekssona- naj-
wyższy poziom tuż po zabiegu implantacji i obniża się z czasem 
na rzecz stabilizacji wtórnej [2-3]. Stabilizacja pierwotna warunku-

Streszczenie

Rozwój implantologii skutkuje powstaniem wielu 
metod zwiększających powodzenie zabiegowe i na-
stępowe protetyczne. Zasadniczym efektem sukcesu 
leczniczego jest stabilizacja implantu, zarówno pier-
wotna jak i wtórna. Istotą stabilizacji pierwotnej jest 
prawidłowe umiejscowienie implantu i zapewnienie 
wklinowania, stabilizacja wtórna zaś, wymaga dobre-
go połączenia implantu z kością, czyli osteointegracji. 
Aby osiągnąć osteointegrację poza stosowaniem mate-
riałów kościozastępczych stosuje się obecnie czynniki 
wzrostu. Zarówno PRF (platelet rich fibrin – fibryna 
bogato płytkowa), PRP (platelet rich plasma – plazma 
bogato plytkowa) jak i CGF (concentrated growth fac-
tor – skoncentrowany czynnik wzrostu) mają zdolno-
ści osteokondukcyjne i indukcyjne, zatem takie same 
jak materiały kościozastępcze allogenne, ksenogenne 
czy alloplastyczne. 
Z wymienionych czynników jedynie skoncentrowa-
ny czynnik wzrostu i kość autogenna posiadają wła-
ściwości osteogenetyczne. Zawarte w CGF komórki 
macierzyste są totipotencjalne i powodują modulację 
stanu zapalnego oraz gojenia doprowadzając do osteo-
integracji przez wytworzenie nowej kości. Obecnie to 
skoncentrowany czynnik wzrostu jest nowym złotym 
standardem w zabiegach implantologicznych przy-
spieszając proces gojenia, zmniejszając dolegliwości 
bólowe i umożliwiając implantacje w trudnych warun-
kach podłoża. Stosowany jest ponadto w medycynie 
estetycznej i chirurgii stomatologicznej oraz rekon-
strukcyjnej.

Abstract

Implantological progres results in the appearance 
of numerous treatment methods that improve clini-
cal and prosthetic follow-up outcomes. The basis for 
treatment success is implant stability, both primary 
and secundary. Primary stability consists in correct 
implant placement and firm mechanical connection. 
Secundary stability requires proper bonding between 
the implant and the bone, i.e. osteointegration. This is 
ensured through the use of growth factors in addition 
to bone graft substitutes. PRF (platelet rich fibryn), 
PRP (platelet rich plasma) and CGF (concentrated 
growth factor) display osteoconductive and inductive 
properties identical to those of allogenic, xenogenic 
or alloplastic bone substitutes. Only the CGF and au-
togenic bone possess osteogenic qualities. Stem cells 
present in the CGF are totipotent and cause modula-
tion of inflammation and healing, thus leading to os-
teointegration by producing new bone. Currently, the 
CGF is considered the golden standard in dental im-
plantology due to its role in accelerated healing and 
pain reduction as well as enabling implantation in a 
difficult prosthetic base. Additionaly, the CGF is ap-
plied in esthetic medicine and dental or reconstruc-
tive surgery. 

je rozwój i utrzymanie osteointegracji [4-5], natomiast stabilizacja 
wtórna polega na połączeniu się komórek tkanki kostnej - oste-
oblastów z zewnętrzną powierzchnią alloplastycznego wszczepu 
czyli integracji z kością [6]. Najbardziej istotny i wrażliwy dla pacjen-
ta jest okres, w którym stabilizacja pierwotna powoli maleje, nato-
miast wtórna nie jest w stanie zapewnić optymalnego utrzymania 
implantu. Z reguły okres ten następuje w 3-4 tygodniu po przepro-
wadzeniu zabiegu [7] i może skutkować rozchwianiem implantu 
[8-10]. Osteointegracja wg prof. Branemarka oznacza bezpośred-
nie strukturalne i funkcjonalne połączenie pomiędzy żywą kością 
a powierzchnią nośną wszczepu znajdującego się w jej obrębie. 
Poza ingerencją w same implanty i sposób ich wprowadzania  
w celu poprawienia procesu integracji wszczepu z kością, na-
ukowcy i klinicyści zajęli się tematem materiałów kościozastęp-
czych, a kilkanaście lat temu kwestią komórek macierzystych  
w stomatologii i implantologii [11]. 
Właśnie materiały związane z regeneracją kości najbardziej 
poprawiają zarówno jakość gojenia się po zabiegu jak i pro-
ces osteointegracji [12]. Regeneracja kości jest fizjologicznym 
złożonym biologicznym procesem tworzenia się nowej tkanki 
kostnej [13]. Materiały kościozastępcze można podzielić na ma-
teriały autogenne, czyli własne, które zawierają żywe komórki 
lub wszczepienne kościozastępcze takie jak materiały allogen-
ne, ksenogenne (heterogenne) lub alloplastyczne (sztuczne), 
czyli pozbawione żywych komórek. Materiały pochodzące od 
innego człowieka, od innego gatunku czy po prostu syntetycz-
ne same w sobie nie posiadają właściwości osteogennych, ale 
mogą stanowić swoiste rusztowanie i wspomagać proces re-
generacji. Jedynie autogenna kość gąbczasta (uważana za złoty 
standard leczenia odtwórczego) i komórki macierzyste posia-
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dają zdolność zarówno osteokondukcyjne, osteoindukcyjne 
jak i osteogenne. Nie mniej jednak w przypadku implantologii  
i zabiegów wykonywanych w gabinetach stomatologicznych 
pobranie kości własnej często stanowi duży problem. Dodatkowy 
zabieg, osłabienie kości w miejscu biorczym, wydłużony czas za-
biegowy i ograniczona ilość materiału spowodowała, że inżynieria 
tkankowa przyniosła rozwiązanie tych problemów w postaci ko-
mórek macierzystych dodawanych do materiałów kościozastęp-
czych [14]. Dużą zaletą komórek macierzystych jest możliwość ich 
otrzymania z preparatu świeżego na miejscu w sali zabiegowej, 
gabinecie bez konieczności planowania osobnego zabiegu czy 
wizyty w specjalistycznej klinice. 
Komórki macierzyste po raz pierwszy zostały użyte w 2003 roku 
przez niemieckich chirurgów szczękowych podczas zabiegu aug-
mentacji kości w przednim odcinku szczęki. Od tego czasu wielu 
specjalistów na świecie, w tym także w Polsce prowadziło badania 
związane z czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi [15-17]. 
Wymienione przez autorów czynniki wzrostu, które obecnie są naj-
szerzej stosowane to CGF (concentrated growth factor) – skoncen-
trowane czynniki wzrostu, PRF (platelet-rich fibrin) oraz  PRP  platelet 
rich plasma). Wszystkie te czynniki zostały szeroko przebadane i są  
z powodzeniem stosowane przez wielu klinicystów. 
PRF określane często jako „PRF Choukrouna”[18] – od nazwiska 
wynalazcy prof. Josepha Choukrouna z Nicei. Działanie PRF oparte 
jest w dużej mierze na wsparciu procesu angiogenezy i stymula-
cji procesu gojenia. Fibrynę bogatopłytkową otrzymujemy przez 
odwirowanie krwi pacjenta w wirówce w określonych warunkach, 
najczęściej jest to 3000 obrotów na minutę przez około 11 minut. 
W wyniku odwirowywania powstaje struktura trójwarstwowa; 
na dnie obecne są krwinki czerwone, na górze warstwa ubogo-
płytkowa natomiast właściwa warstwa pobierana do zabiegu 
znajduje się w części środkowej. PRP z kolei składa się de facto z 
osocza posiadającego bardzo dużą ilość płytek krwi [19]. Proces 
przygotowania zakłada dodanie do preparatu antykoagulantów 
zapobiegających skrzepnięciu krwi. Odwirowywanie składa się 
z etapu dodania np. trombiny i właściwego odwirowywania. PRP 
szczyt swojego działania uzyskuje zaraz po aplikacji, PRF natomiast 
do 7 dni od aplikacji w miejsce zabiegowe. PRP i PRF nie posiadają 
właściwości osteogennych, są jedynie nośnikami i swoistym rusz-
towaniem. 
Jeśli chodzi o CGF jest to czynnik, podobnie jak PRF zawierający 
dużą ilość fibryny i innych czynników wzrostowych usprawnia-
jących procesy gojenia, jednak jedynie skoncentrowany czynnik 
wzrostu posiada komórki macierzyste, które dodatkowo zacznie 
poprawiają proces gojenia i odbudowy kości [20]. 
Komórki macierzyste CD34+ są to krwiotwórcze komórki umożli-
wiające utworzenie wielu typów komórek, są to tak zwane komór-
ki totipotencjalne, co oznacza, że mogą zmieniać się w dowolną 
komórkę, dzięki temu po wprowadzeniu komórek CD34+ np.  
w miejsce okołoimplantowe, powstaną jedynie komórki niezbęd-
ne w procesie gojenia i rekonstrukcji kości. Dodatkowo, komórki 
macierzyste zawarte w CGF zmniejszają proces zapalny dzięki in-
terakcji z L-selektyną (tzw. CD62L). Dzięki swoim właściwościom 
komórki progenitorowe (swoiste tkankowo komórki macierzyste 
o dużym potencjale proliferacyjnym), jakimi są komórki CD34+ są 
zatem stworzone do regeneracji narządów [21]. 
CGF otrzymuje się poprzez odwirowanie krwi pacjenta w sepa-
ratorze (ryc.1) komórkowym, w stałej temperaturze przez 14 min. 

CGF składa się z 4 faz(ryc.2): 
• Faza pierwsza - górna surowica (osocze krwi bez fibrynoge-

nu i czynników koagulacji), 
• faza druga - CGF w formie dużego i gęstego spolimeryzowa-

nego włóknika(ryc.3), 
• faza trzecia jest półpłynna zawierająca czynniki wzrostu GF, 

linię białych komórek krwi i komórki macierzyste (CD34+),  

Ryc. 1 Separator CGF, używany do uzyskania gotowego CGF 
z krwi pacjenta

Ryc. 2 Odwirowane CGF, w celu uzyskania konkretnej fazy 
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• faza Czwarta to czerwona warstwa RBC (red blood cells) – 
jest lepką, gęstą, bogatopłytkową masą. 

Często w celu otrzymania fazy trzeciej należy fazę drugą wycisnąć 
do pojemnika. Faza ta zachowa swoje właściwości, a powstały 
płyn jest de facto fazą trzecią używaną często np. do kondycjono-
wania implantu (ryc.4).

Do zabiegu używane są głównie 2 środkowe fazy (ryc.5-6). 

Ryc. 3 CGF, faza stała przed odsączeniem. 

Ryc. 5 CGF przed i po odsączeniu, w specjalnym sitku prze-
znaczonym do przygotowania fazy 

Ryc. 6 Gotowe do aplikacji CGF, faza stała po odsączeniu i na-
łożeniu na nakładacz 

Ryc. 4 Kondycjonowanie implantu w formie płynnej skon-
centrowanego czynnika wzrostu 
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Działanie CGF dzięki obecności komórek macierzystych jest naj-
dłuższe ze wszystkich wcześniej wymienionych czynników, po-
nadto podczas samego zabiegu frakcja CGF w porównaniu do 
PRF utrzymuje dłużej swoją „świeżość” i użyteczność, co spowo-
dowane jest posiadaniem lepiej usieciowionej i gęstszej fibryny.
Skoncentrowany czynnik wzrostu ze względu na obecność ko-
mórek macierzystych jest najbliżej ideału w kwestii regeneracji 
kości i poprawy stabilizacji implantu dzięki osteogenezie, czyli wy-
tworzeniu najlepszej osteointegracji implantu z kością. (ryc. 7-8)

Komórki macierzyste CD34+ są nie tylko źródłem osteoblastów, 
ale powodują także immunomodulację i regulują proces zapalny, 
umożliwiając rozwój odpowiedzi immunologicznej. Przeszcze-
pione komórki macierzyste biorą udział w rekrutacji endogen-
nych komórek macierzystych ze szpiku i powodują formowanie 
się ognisk kostnienia przez odkładanie kostniny, w której formuje 
się młoda kość gąbczasta, która stopniowo przekształca się w kość 
dojrzałą. Odwołując się do odpowiedzi immunomodulacyjnej – 
komórki macierzyste mogą wzmacniać lub osłabiać odpowiedzi 
immunologiczne organizmu. Dzieje się tak poprzez wpływ na 
limfocyty T, a także poprzez oddziaływanie na transformujący 
czynnik wzrostu TGFb1, ponadto komórki te regulują wytwarza-
nie cytokin. Komórki zawarte w CGF używane są z powodzeniem 
również w innych dziedzinach medycyny, takich jak medycyna  
i stomatologia estetyczna czy ortopedia. 
W zakresie medycyny estetycznej czynniki wzrostu wykorzystywa-
ne są [22] np. w zabiegach tzw. wampirzego liftingu, który polega 
na wstrzyknięciu krwi pacjenta wraz z CGF do skóry twarzy, szyi, 
dekoltu lub dłoni. Powoduje to pobudzenie procesu regeneracji 
tkanek, wspomaga procesy angiogenezy, aktywuje mezenchy-
malne komórki macierzyste oraz pobudza fibroblasty do two-
rzenia nowego kolagenu. Dla pacjenta oznacza to rewitalizację 
skóry, poprawę jej elastyczności, napięcie i gęstość skóry, odnowę 
włókien kolagenowych, poprawę ukrwienia skóry, wygładzenie 
zmarszczek i fałd oraz przyspieszenie procesów gojenia po za-
biegach medycyny estetycznej. W dziedzinie chirurgii stomato-
logicznej skoncentrowane czynniki wzrostu używane są np. po 
usunięcia zatrzymanego zęba mądrości. 

Wnioski

Leczenie implantologiczne w stomatologii, rozwija się dynamicz-
nie od lat 60-tych ubiegłego wieku na wielu płaszczyznach. Sku-
teczne z pełną integracją wszczepu śródkostnego z otaczającą 
kością jest udokumentowane poprzez liczne protokoły postępo-
wania. Oferowano różne kształty, długości i szerokości implantów, 
o bezgwintowych lub gwintowanych śródkostnych częściach  
w postaci śrub z różną powierzchnią – wszystko w celu optyma-
lizacji długotrwałego sukcesu leczniczego. Wykorzystanie mate-
riałów kościozastępczych umożliwiło wykonywanie zabiegów  
w przypadkach, gdy objętość kości była zbyt mała, a ich zasto-
sowanie usprawniało proces zabiegu i gojenia. Jednak dopiero 
komórki macierzyste wyznaczyły nowy protokół zabiegowy, który 
obecnie można nazwać nowym złotym standardem. Komórki pro-
genitorowe umożliwiają znaczną odbudowę struktur kostnych  
i tkanek miękkich, a preparat zawierający komórki macierzyste, 
czyli CGF - skoncentrowany czynnik wzrostu znacznie przyspie-
sza proces gojenia, zmniejsza dolegliwości bólowe i umożliwia 
wykonanie implantacji w miejscach wcześniej bardzo trudnych 
lub wręcz niedostępnych. Dzieje się tak dzięki komórkom, które 
modyfikują działanie organizmu, CGF tworzy nie tylko rusztowa-
nie dla przyszłej kości, ale dzięki właściwościom osteogennym 
powoduje wytworzenie nowej kości, co oznacza osteointegrację 
z implantem – a więc dobrą stabilizację wtórną, która jest wskaź-
nikiem powodzenia leczenia implantologicznego.

Ryc. 7 CGF zmieszany z materiałem kościozastępczym, kse-
nograftem 

Ryc. 8 CGF założony w miejsce poimplantacyjne
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Wprowadzenie
Liczba przypadków periimplantitis przy implantach stomatolo-
gicznych wzrasta z roku na rok wraz z rosnącą liczbą wszczepia-
nych implantów. Podobnie, jak to jest w przypadku zmian perio-
dontologicznych, wokół implantów też wyróżniamy stan zapalny 
tkanek miękkich bez zmian w obszarze otaczającej je kości oraz 
stan określany mianem periimplantitis, czyli infekcji ze zmianami 
w obrębie tkanki kostnej wokół implantu [1,2]
W przypadku dłuższego okresu utrzymywania się stanu zapal-
nego w obszarze wokół implantu obserwujemy tam zazwyczaj 
większy ubytek kości. Usunięcie zmienionych zapalnie obszarów 
kostnych jest podstawą trwałej rehabilitacji tkanek i wykonania 
długoterminowej odbudowy protetycznej. Aby możliwe było 
wykonanie prawidłowego łoża implantu w obrębie defektów 
kostnych spowodowanych periimplantitis niezbędne jest zaug-
mentowanie tego obszaru. Można to zrobić przy pomocy bloków 
z kości autogennej, z użyciem materiału kościozastępczego lub  
w formie łączonej wykorzystującej obie procedury [3,4] w oparciu 
o koncepcję biologicznej augmentacji kości (BBA) oraz z użyciem 
techniki rozcięcia kości (SBT) według prof. Fouada Khoury’ego 
[5,6]. Protokół chirurgiczny opiera się w tej koncepcji na użyciu 

Streszczenie

W marcu 2010 roku zjawiła się w naszym gabinecie 
65-letnia pacjentka z nieleczoną, zaawansowaną posta-
cią periimplantitis w okolicy 37. Plan leczenia zakładał 
rekonstrukcję nasilonej utraty kości spowodowanej 
peri-implantitis oraz zapatrzenie pacjentki odpowied-
nią odbudową protetyczną w trzecim kwadrancie. 
Po eksplantacji starego wszczepu typu IMZ w okolicy 
37 wykonana została rekonstrukcja ubytku kostnego  
z wykorzystaniem dwóch blaszek kostnych ufiksowa-
nych od strony okluzyjnej i policzkowej. Obszar mię-
dzy blaszkami kostnymi został wypełniony wiórami  
z kości własnej pacjentki. Po trzymiesięcznym okresie 
gojenia zamkniętego i zakończeniu procesu regene-
racji kości w obszarze augmentacji przeprowadzonej 
zgodnie z koncepcją biologicznej augmentacji kości 
(BBA) oraz z użyciem techniki rozcięcia kości (Split 
Bone Technique - SBT) według prof. Fouada Kho-
ury’ego wprowadzone zostały tam dwa implanty -  
w pozycji 36 i 37. Po wgojeniu się implantów i efektyw-
nej osteointegracji przeprowadzony został pomyślnie 
drugi etap chirurgiczny, w ramach którego pacjentka 
została zaopatrzona przykręcanymi okluzyjnie, zblo-
kowanymi koronami ze stopu kobaltowo-chromowego 
licowanego ceramiką.

Abstract

In March 2010, a 65-year-old female patient with se-
vere, untreated peri-implantitis in region 37 presented 
herself in our doctor’s office. The aim of the treatment 
plan was to restore the severe bone loss caused by the 
peri-implantitis and to provide adequate prosthetic 
restoration in the third quadrant. After explantation 
of the old IMZ implant in region 37, restoration of the 
bone defect was performed with two bone plates on 
the occlusal and buccal side. The space in between 
was filled with particulated autologous bone chips. 
Two implants were placed in area 36 and 37 after 
bone had regenerated in the augmented area with the 
concept of Biological Bone Augmentation (BBA) and 
Split Bone Technique (SBT) according to Prof. Fouad 
Khoury, which healed submerged for three months. 
After successful osseointegration, the implants under-
went second stage surgery and were provided with ce-
ramic veneered, occlusal screw-retained and splinted 
crowns made of cobalt chrome.

blaszek z kości autogennej oraz na wykorzystaniu rozdrobnionych 
wiórów kostnych pacjenta. Istotnym i niezbędnym warunkiem 
zapobiegania nawrotom stanów zapalnych tkanek wokół implan-
tów jest przeprowadzenie starannej terapii periodontologicznej 
w obrębie zachowanych zębów oraz prawidłowej higieny jamy 
ustnej zarówno w obszarze naturalnych zębów jak i implantów. 
Ponadto, dzięki odpowiednio długiemu okresowi fazy przygoto-
wawczej, uzyskuje się poprawę współpracy ze strony pacjenta  
w zakresie właściwej higieny jamy ustnej. Jest to istotny warunek 
wstępny wpływający na możliwość zaproponowania pacjento-
wi stałej odbudowy protetycznej wspartej na implantach. Jeżeli 
pacjent nie jest w stanie współpracować w zakresie prawidłowej 
higieny, to lepszym rozwiązaniem może być zaproponowanie mu 
ruchomej pracy protetycznej stabilizowanej na implantach, ofe-
rującej lepsze możliwości czyszczenia protezy. W prezentowanym 
tutaj przypadku rekonstrukcja ubytku kostnego wokół implantu 
stanowiła duże wyzwanie, ale była ona warunkiem niezbędnym 
przeprowadzenia planowanego leczenia implanto-protetyczne-
go [7].

PERIODONTOLOGIA 
W IMPLANTOLOGII
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Przypadek kliniczny

Sytuacja	początkowa
W naszym gabinecie zjawiła się 65-letnia pacjentka z nieleczoną, 
zaawansowaną postacią periimplantitis w okolicy 37. Zwróci-
ła się do nas z prośbą o kompleksową rehabilitację jamy ustnej 
z usunięciem zainfekowanych tkanek z obszaru wokół zębów  
i implantów. Wstępne badanie kliniczne i analiza radiologiczna 
wykazały obecność zmian zapalnych w tkankach przyzębia oraz 
nasilone ubytki kostne wokół zębów naturalnych oraz implantów  
(Ryc. 1 i 2).

Górne zęby po prawej stronie były nierokujące, a stan zaawan-
sowania peri-implantitis w okolicy 37 wskazywał na to, że byłby 
to przypadek trudny do wyleczenia. Z tego względu podjęliśmy 
decyzję o usunięciu starego implantu z okolicy 37. W celu uzy-
skania optymalnego stanu higieny jamy ustnej wdrożone została 
najpierw kompleksowe leczenie periodontologiczne.

Procedura chirurgiczna

Mając na uwadze możliwie atraumatyczne usunięcie implantu  
z okolicy 37 i utrzymanie jak największej ilości tkanki kostnej zde-
cydowaliśmy się na eksplantację z użyciem metody usunięcia po-
krywy kostnej (bone cover method). W metodzie tej, przy pomocy 
tarczy z osłoną chroniącą tkanki miękkie (mikropiła Frios® Micro-
Saw, DENTSPLY Sirona, Niemcy), odpreparowana zostaje przed-
sionkowa blaszka kostna przez wykonanie dwóch cięć pionowych 
oraz jednego cięcia poziomego w okolicy przywierzchołkowej 
(Ryc. 3 - Ryc. 6).

Ryc. 1 Obraz kliniczny sytuacji początkowej

Ryc. 3 Wycięcie pokrywy kostnej w celu umożliwienia eksplan-
tacji – nacięcie pionowe po stronie dystalnej
Ryc. 4 Nacięcie pionowe po stronie mezjalnej

Ryc. 2 Wstępne zdjęcie rtg.
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Po opracowaniu ubytku kostnego dostęp do implantu był uła-
twiony i mógł on zostać usunięty bez większych trudności (Ryc. 7).

W swojej części wierzchołkowej implanty IMZ posiadają rodzaj 
kosza pustego w środku, który wypełnia się tkankę kostną w pro-
cesie osteointegracji. Podczas tradycyjnego zabiegu eksplantacji 
istnieje w związku z tym duże ryzyko złamania implantu w jego 
części wierzchołkowej. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na 
wykonanie dostępu do implantu przez wycięcie przedsionkowej 
pokrywy kostnej (Ryc. 8).

Po usunięciu implantu w całości wykonuje się repozycję pokrywy 
kostnej do jej pierwotnego położenia. Dzięki bardzo cienkiej linii 
cięcia uzyskanej dzięki zastosowanej tarczy tnącej pokrywa kostna 
może zostać ufiksowana w swojej pozycji bez potrzeby stosowa-
nia dodatkowych śrub mocujących (Ryc. 9 i 10).

Następnie tkanki miękkie nad pokrywą kostną zostały zeszyte bez 
napięcia, tak aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo ob-
nażenia tego obszaru (Ryc. 11).

Ryc. 5 Połączenie nacięć pionowych nacięciem poziomym
Ryc. 6 Zdjęcie pokrywy kostnej

Ryc. 7 Eksplantacja implantu IMZ

Ryc. 8 Usunięty implant z wypełnionym kością koszem wierz-
chołkowym

Ryc. 9 Repozycja pokrywy kostnej
Ryc. 10 Pokrywa kostna in situ
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Obszar zabiegu został odsłonięty ponownie po 8 tygodniach  
w celu przeprowadzenia następnego etapu leczenia (Ryc. 12).

Z okolicy 38 pobrany został blok kostny i rozcięty na dwie cien-
kie płytki kostne zgodnie z koncepcją biologicznej augmentacji 
kości (BBA) i techniką rozcięcia kości (Split Bone Technique - SBT) 
według prof. Khoury‘ego, które zostały następnie ścienione do 
postaci cienkich blaszek kostnych. Jedna blaszka kostna została 
ufiksowana okluzyjnie nad ubytkiem kostnym w regionie 37. Do 
tego celu wykorzystane zostały wykonane ze stali szlachetnej kla-
sy medycznej śruby do osteosyntezy odznaczające się dużą od-
pornością na korozję. Obszar ubytku został następnie wypełniony 
wiórami kostnymi pozyskanymi w trakcie ścieniania płytek kost-
nych z pobranego bloku kostnego (Ryc. 13 i 14).

W następnym etapie ufiksowana została druga blaszka kostna, 
tym razem po stronie policzkowej, w celu ochrony obszaru aug-
mentacji przed szkodliwymi skutkami aktywności mięśni, po czym 
brzegi rany zostały zaszyte bez napięcia tkanek miękkich (Ryc. 15).

Na kontrolnym zdjęciu rtg. wyraźnie widać pionową blaszkę kost-
ną wyznaczającą kontur odbudowy, wypełniony wiórami obszar 
ubytku oraz śruby do osteosyntezy (Ryc. 16).

Ryc. 11 Zamkniecie rany bez napięcia tkanek 

Ryc. 13 Pozioma blaszka kostna nad obszarem ubytku

Ryc. 14 Wypełnienia ubytku wiórami kości autogennej

Ryc. 15 Blaszka kostna zamykająca obszar ubytku od strony po-
liczkowej

Ryc. 16 Kontrola rtg. po zakończonej procedurze augmentacyj-
nej. Po okresie czterech miesięcy obszar zabiegowy został po-
nownie odsłonięty. 

Ryc. 12 Sytuacja po ponownym odsłonięciu po ośmiu tygo-
dniach
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Stwierdzono całkowite przekształcenie obszaru augmentacji  
w tkankę kostną, obecność dobrze wygojonych blaszek kostnych 
z tylko niewielkimi śladami resorpcji w okolic główek śrub do oste-
osyntezy (Ryc. 17).

W związku z powyższym możliwe było wprowadzenie dwóch no-
wych implantów w okolicy 36 i 37 (Ryc. 18 i 19).

W celu odtworzenia głębokości przedsionka zabieg ten został 
połączony z jednoczasową westybuloplastyką metodą Kazanjiana 
(Ryc. 20).

Po trzymiesięcznym okresie wgajania implantów obszar zabiegu 
został odsłonięty, śruby zamykające zostały usunięte i zastąpione 
śrubami gojącymi (Ryc. 21 i 22).

Po okresie następnych trzech miesięcy gojenia widoczna jest 
zdrowa i wolna od infekcji tkanka dziąsłowa wokół śrub gojących 
(Ryc. 23).

Ryc. 17 Wyraźnie widoczna dobra mineralizacja tkanki kostnej 
po czterech miesiącach gojenia

Ryc. 20 Stan po zamknięciu rany i zabiegu westybuloplastyki

Ryc. 21 Usunięcie śrub zamykających
Ryc. 22 Założenie śrub gojących – kształtowników dziąsła

Ryc. 23 Prawidłowy obraz dziąsła związanego wokół implantów.

Ryc. 18 Wszczepienie implantów ANKYLOS C/X
Ryc. 19 Wszczepione implanty z założonymi śrubami zamyka-
jącymi
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Rozwiązanie protetyczne

Na podstawie pobranego wycisku wykonany został w laborato-
rium model roboczy, w oparciu o który został zaplanowany i wy-
konany techniką CAD/CAM szkielet ze stopu kobaltowo-chromo-
wego. Gotowy szkielet obejmuje zblokowane korony licowane 
ceramiką (Ryc. 24).

Zdecydowaliśmy się na korony przykręcane jako element prewen-
cji periimplantitis, która mogłaby być powodowana ewentualny-
mi pozostałościami cementu. Końcowe zdjęcie kliniczne pokazuje 
wolne od podrażnień tkanki miękkie wokół implantów oraz typo-
wą tkankę bliznowatą po zabiegu westybuloplastyki (Ryc. 25).

Odpowiednia ilość dziąsła związanego uzyskana w wyniku westy-
buloplastyki to dodatkowy element działania prewencyjnego za-
bezpieczającego przed nawrotem periimplantitis. Na końcowym 
zdjęciu rtg. widoczny jest pozytywny wynik regeneracji ubytku 
wypełnionego tkanką kostną oraz dobra osteointegracja obu im-
plantów (Ryc. 26). 

Omówienie wyników

Leczenie periimplantitis stanowi duże wyzwanie dla lekarzy den-
tystów. Szczególnie w przypadku długotrwałych stanów zapal-
nych i dużych ubytków kostnych często jedynym wyjściem jest 
eksplantacja wszczepów. W naszym przypadku rekonstrukcja 
pionowego ubytku kostnego wokół implantu została przeprowa-
dzona zgodnie z koncepcją biologicznej augmentacji kości (BBA) 
i użyciem techniki rozcięcia kości (SBT) wg prof. Fouada Kho-
ury’ego. W koncepcji tej z obszaru zatrzonowcowego pobierany 
jest blok kostny, rozcinany następnie na dwie płytki kostne, które 
są ścieniane do postaci cienkich blaszek kostnych. Blaszki te służą 
jako poziome i pionowe ograniczenie obszaru ubytku, który jest 
wypełniany rozdrobnionymi wiórami kości autogennej. W prze-
ciwieństwie do materiału kościozastępczego, użycie do augmen-
tacji kości autogennej posiadającej właściwości osteoindukcyjne 
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zabiegu oraz szybką 
regenerację tkanki kostnej. 
Obecnie, dzięki wysokiej precyzji rozwiązań CAD/CAM, takich jak 
szkielety pod stałe prace implanto-protetyczne, możliwe jest ich 
bezpośrednie przykręcanie do implantów. Takie postępowanie 
ma dwie zalety. Po pierwsze nie ma potrzeby stosowania łączni-
ka, czyli wyeliminowane zostaje jedno miejsce potencjalnego za-
grożenia infiltracją bakteryjną. Po drugie, dzięki mocowaniu pracy 
protetycznej przy użyciu śrub nie trzeba stosować cementu do 
jej osadzania, co stanowi zabezpieczenie przed periimplantitis po-
wodowaną pozostałościami cementu. Zastosowanie westybulo-
plastyki metodą Kazanjiana [8] zapewnia uzyskanie wystarczającej 
szerokości dziąsła związanego wokół implantów oraz zabezpiecza 
przed nawrotami infekcji w tym obszarze. 
Zastosowanie opisanego powyżej protokołu postępowania za-
pewnia bezpieczną regenerację dużych ubytków kostnych wokół 
implantów, co w połączeniu z przykręcanymi pracami implanto-
-protetycznymi pozwala na uzyskanie trwałego efektu, zadawala-
jącego zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym.

Dodatkowe informacje

Pod tym adresem mogą Państwo otrzymać bezpłatny e-book 
FREE eBook `Safe Bone Harvesting from External oblique`, którego 
autorem jest dr Frank Zastrow. Oferta ograniczona w czasie.

Ryc. 24 Gotowa praca – zblokowane korony licowane ceramiką

Ryc. 25 Sytuacja kliniczna po osadzeniu docelowej pracy pro-
tetycznej

Ryc. 26 Zdjęcie RTG. Prezentujące sytuację po zakończeniu le-
czenia
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Wstęp
Większość literatury poświęconej implantom stomatologicznym 
skoncentrowana jest na ich przeżywalności, co jest ograniczo-
nym wskaźnikiem skuteczności rehabilitacji pacjentów z brakami 
zębowymi. Sukces leczenia powinien jednak obejmować nie tyl-
ko przetrwanie, ale także brak problemów funkcjonalnych, bio-
logicznych i estetycznych. Diagnostyka w zakresie miejscowych  
i ogólnoustrojowych czynników ryzyka przed wszczepieniem 
implantu pozwolą na dokładne zaplanowanie leczenia inter-
dyscyplinarnego, mającego na celu osiągnięcie długotrwałe-
go sukcesu terapii. W literaturze jest wiele doniesień łączących 
występowanie zapalenia przyzębia u pacjentów ze zmianami 
zapalnymi wokół implantów.  Dlatego zapobieganie powikła-
niom biologicznym rozpoczyna się jeszcze przed wszczepie-
niem implantu i obejmuje szerszą analizę profilu ryzyka pacjenta 
w zakresie periimplantitis. Należy podkreślić, że wprowadzenie 
implantów nie zmienia profilu pacjenta, ponieważ nie zmienia 
uwarunkowań genetycznych, mikrobiologicznych ani nawyków 
behawioralnych. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci otrzymywali 
informacje dotyczące zagrożeń związanych z chorobami oko-
łowszczepowymi oraz znaczenia opieki podtrzymującej przed 
i po leczeniu implantologicznym. Takie postępowanie ma ol-
brzymie znaczenie w przypadku pacjentów z grupy średniego  
i wysokiego ryzyka powikłań okołowszczepowych [1,2]. Analizując 
aktualną literaturę stwierdzono, że rozwój periimplantitis może 
być związany z występowaniem następujących parametrów: 
obecność choroby przyzębia, odsetek miejsc z BOP(+), częstotli-

Streszczenie

Braki w uzębieniu to problem, który wciąż obejmuje 
liczną grupę pacjentów. Jednym z rozwiązań uwzględ-
niających przywrócenie zarówno funkcji, jak i este-
tyki jest leczenie implantologiczne. Niejednokrotnie 
wielospecjalistyczne podejście jest integralną częścią 
terapii. Możliwości współczesnej implantologii, chi-
rurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protety-
ki pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów nie 
tylko w zakresie uzupełniania braków zębowych, ale 
również otaczających tkanek. Leczenie periodontolo-
giczne pozwala na wyeliminowanie stanów zapalnych 
w obrębie tkanek przyzębia i na poszerzenie strefy 
dziąsła zrogowaciałego wokół wszczepu, co wpływa 
na wieloletni sukces terapeutyczny. Defekty ilościowe 
oraz jakościowe dotyczące tkanek miękkich w miej-
scach implantacji możemy zniwelować stosując wolne 
przeszczepy dziąsłowe (FGG). 

Abstract

Teeth deficiency is a problem that still affects a large 
group of patients. One of the solutions that takes into 
account the restoration of both function and aesthetics 
is implantological treatment. Often a multi-specialist 
approach is an integral part of therapy. The possibili-
ties of modern implantology, dental surgery, periodon-
tics and prosthetics allow to obtain satisfactory results 
not only in the sphere of restoring missing teeth, but 
also the surrounding tissues. Periodontological treat-
ment allows to eliminate inflammation within the per-
iodontal tissues and to extend the keratinized gingiva 
zone around the implant, which contributes to many 
years of therapeutic success. Quantitative and qualita-
tive defects in soft tissues in the implantation sites can 
be eliminated by using free gingival grafts (FGG).

wość występowania głębokości kieszonek ≥ 5 mm, utrata kości  
w stosunku do wieku pacjenta, podatność na zapalenie przyzębia, 
wspomagająca terapia obejmująca tkanki  przyzębia, odległość 
brzegu uzupełnienia protetycznego wspartego na implantach 
w stosunku do kości, czynniki związane z protezą. Kompleksowa 
ocena z wykorzystaniem tego schematu funkcjonalnego zapew-
nia możliwość opracowania indywidualnego profilu ryzyka i okre-
śla potrzebę ukierunkowania środków na redukcję tego ryzyka [3]. 
Już dawno temu badacze stwierdzili silną zależność pomiędzy 
obecnością biofilmu bakteryjnego, a progresją stanów zapalnych 
wokół implantów. Jednak ze względu na fakt, że nie potwierdzo-
no w badaniach poziomu kontroli płytki bakteryjnej zgodnego z 
utrzymaniem zdrowych tkanek w obrębie implantu, ważniejszym 
parametrem jest określenie występowania stanu zapalnego tka-
nek przyzębia za pomocą wskaźnika BOP. Odpowiedź gospoda-
rza na płytkę bakteryjną jest uważana za ważniejszą niż sama jej 
obecność [4]. 
Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę w zakresie powikłań po 
implantacjach jest brak adekwatnej strefy dziąsła zrogowaciałego. 
Niektórzy autorzy uważają, że obecność odpowiedniego zasię-
gu dziąsła związanego wokół implantu jest korzystne dla stabil-
ności, prawidłowej funkcji i utrzymania higieny jamy ustnej wo-
kół wszczepu na odpowiednim poziomie [5]. Augmentacja jest 
szczególnie wskazana u pacjentów z predyspozycją do zapalenia 
przyzębia oraz dyskomfortem podczas codziennej higieny jamy 
ustnej [6].  
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Cel pracy

Ocena skuteczności interdyscyplinarnego leczenia periodontolo-
giczno-implantologicznego u pacjenta z chorobą przyzębia oraz 
deficytem strefy dziąsła zrogowaciałego po wykonaniu zabiegu 
płatowego oraz rekonstrukcji dziąsła związanego po zastosowa-
niu wolnych przeszczepów dziąsła pobranych z podniebienia 
pacjenta.

Opis przypadku

Pacjent lat 62 zgłosił się do Duda Clinic Implantologia i Stomato-
logia Estetyczna w Katowicach w celu kompleksowego leczenia 
stomatologicznego. Z pacjentem przeprowadzono dokładny wy-
wiad, na podstawie którego nie stwierdzono żadnych schorzeń 
ogólnoustrojowych. Na podstawie badania wewnątrzustnego 
stwierdzono ubytki próchnicowe i złogi nazębne (ryc.1). Pacjento-
wi zaproponowano interdyscyplinarny plan leczenia, który w peł-
ni zaakceptował. W pierwszej kolejności wykonano skaling nad-  
i poddziąsłowy z instruktażem higieny oraz leczenie zachowaw-
cze, polegające na wyeliminowaniu ubytków próchnicowych. 

Leczenie periodontologiczne

Na podstawie badania periodontologicznego stwierdzono pato-
logiczne kieszonki (≥6mm) w obrębie zębów 16,22,23,25,26, fur-

kacje klasy I w obrębie 16, 26, BOP(+)= 50%, API=75%, nie stwier-
dzono patologicznej ruchomości zębów. Na podstawie zdjęcia 
pantomograficznego stwierdzono poziomy ubytek tkanki kostnej 
w szczęce i żuchwie. (ryc.2) Wykonano badanie bakteriologiczne 
PET. Pacjent zgłosił się 6 tygodni po skalingu w celu ponownej 
oceny stanu tkanek przyzębia. U pacjenta nie stwierdzono spły-
cenia kieszonek przyzębnych, BOP=10%, API=14%. Na podstawie 
badania mikrobiologicznego stwierdzono obecność bakterii: Por-
phyromonas gingivalis i Treponema denticola. U pacjenta stwier-
dzono na podstawie dokładnej analizy parametrów periodontolo-
gicznych i po ocenie radiologicznej zapalenie przyzębia stadium 3 
B. Zakwalifikowano pacjenta do zabiegu płatowego.

Zmodyfikowany zabieg płatowy wg Widmana

Przed zabiegiem pobrano pacjentowi krew z żyły łokciowej  
w celu wykonania membran PRF do 6 probówek o pojemno-
ści 10 ml, które natychmiast po pobraniu odwirowano przez 12 
min z prędkością 2700 obrotów na minutę. Po wykonaniu znie-
czulenia nasiękowego z wykorzystaniem preparatu artykainy  
z adrenaliną 1:100000 w okolicy 17-14, 21-27, wykonano cięcie 
paramarginalne w okolicy 16,22,23,25,26 od strony podniebiennej 
i od strony przedsionka. W obrębie 17,16,15,14,21,22,23,24,25,26, 
27 wykonano cięcie w szczelinach dziąsłowych. Następnie od-
preparowano płat pełnej grubości w obu ćwiartkach za pomocą 
raspatora. (ryc.3). W okolicy 16,22,23,25,26 od strony przedsion-
kowej i podniebiennej wykonano cięcie poziome umożliwiające 
usunięcie tkanki zmienionej zapalnie od korzeni i kości. Okolicę 
poddziąsłową oczyszczono z pozostałej tkanki zmienionej zapal-
nie, złogi usunięto z wykorzystaniem skalera ultradźwiękowego. 
Pod płat śluzówkowo-dziąsłowy wprowadzono membrany PRF. 
Założono szwy węzełkowe nieresorbowalne, monofilamentowe 
6-0. (ryc.4,5). Pacjentowi przepisano antybiotyk Metronidazol 0,25 
co 8 godzin po 1 tabletce przez 7 dni. Zalecono płukanie jamy 
ustnej r-rem 0,1% dwuglukonianu chlorheksydyny 3 razy dziennie. 
Na wizycie kontrolnej po 14 dniach usunięto szwy i stwierdzono 
prawidłowe gojenie ran. Po 1 i 3 miesiącach pacjent zgłosił się na 
badanie kontrolne, na którym nie stwierdzono stanu zapalnego  

Ryc. 1 stan przed leczeniem periodontologicznym

Ryc. 2  zdjęcie pantomograficzne przed leczeniem
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w obrębie tkanek przyzębia, kieszonki uległy spłyceniu do warto-
ści fizjologicznych, API wynosiło 10%.

Leczenie implantologiczne

Po 3 miesiącach od leczenia periodontologicznego rozpoczęto 
leczenie implantologiczne. Na podstawie CBCT zmierzono sze-
rokość i wysokość wyrostka zębodołowego w okolicy 36,37,46,47 
oraz dobrano odpowiedniej długości i szerokości implanty. 
Pobrano krew z żyły pacjenta w celu wykonania membran PRF. 
Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem artykainy  
z adrenaliną 1:100000 i odpreparowaniu płata śluzówkowo-okost-
nowego wprowadzono jednoczasowo implanty firmy Biomet 3i 
w żuchwie w pozycji 36 (4mm x 13mm), 37 (4mm x 13mm), 46 
(4mm x 13mm), 47 (4mm x10mm) (ryc.6). 
Implanty zabezpieczono śrubami zamykającymi posmarowanymi 
preparatem Dexadent. Pod płat wprowadzono membrany PRF  
w celu poprawy procesu osseointegracji i gojenia tkanki miękkiej. 
Ranę zabezpieczono szwami ciągłymi z wykorzystaniem niere-
sorbowalnych nici 4-0. Pacjentowi przepisano antybiotyk amok-
sycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin 
1 tabletkę przez 7 dni oraz zalecono płukanie jamy ustnej r-rem 
0,1 % dwuglukonianu chlorheksydyny 3 razy dziennie. Na wizycie 
kontrolnej po 7 dniach usunięto szwy i stwierdzono prawidłowe 
zagojenie ran pozabiegowych. (ryc.7)

Leczenie periodontologiczne

Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem 
FGG

Przed zabiegiem pobrano pacjentowi krew z żyły łokciowej  
w celu wykonania membran PRF do 6 probówek o pojemności 
10 ml, które natychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze 
przez 12 min z prędkością 2700 obrotów na minutę. W dniu za-
biegu dokonano pomiaru miejsca biorczego w okolicy od 36-37 
z wykorzystaniem sondy periodontologicznej CP 15 (Carl Martin 
GmbH, Solingen, Germany). Po wykonaniu znieczulenia nasię-
kowego preparatem artykainy z adrenaliną 1:100000 w obrębie 
podniebienia twardego pacjenta w okolicach od 13-16 pobrano 
przeszczep nabłonkowy o długości odpowiadającej pomiarom  
w miejscu biorczym w odległości 1mm od brzegu dziąsła na 
głębokość 1mm z wykorzystaniem skalpela 15C (ryc.8). Ranę na 
podniebieniu zabezpieczono membranami PRF i szwami mate-
racowymi krzyżowymi podwieszonymi na zębach pacjenta, wy-
korzystując nici nieresorbowalne, monofilamentowe 5-0.(ryc.11). 
Następnie w żuchwie po wykonaniu znieczulenia nasiękowego 
wypreparowano łoże biorcze. Po odciągnięciu policzka uwidocz-
niono przebieg granicy śluzówkowo-dziąsłowej, po której na-
stępnie poprowadzono cięcie oszczędzające okostną za pomocą 
skalpela 15C. Wykonano preparację płata rozszczepionego 5mm 
dowierzchołkowo od granicy śluzówkowo-dziąsłowej z odprepa-
rowaniem na ostro przyczepów mięśniowych w okolicy od 36-37. 
Dziąsło zrogowaciałe przylegające do przeszczepu pozbawiono 

Ryc. 6 zdjęcie pantomograficzne po implantacji w pozycji 36,37,46,47

Ryc. 3 Zmodyfikowany zabieg płatowy Widmana
Ryc. 4, 5 szycie po zabiegu płatowym

ryc. 4ryc. 3 ryc. 5
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nabłonka. Z wewnętrznej powierzchni przeszczepu usunięto tkan-
kę gruczołową i /lub tłuszczową. (ryc.9) Przeszczep stabilizowano 
w pierwszej kolejności szwami węzełkowymi (nić monofilamen-
towa, nieresorbowalna 6-0) pomiędzy dłuższą stroną przeszcze-
pu, a dziąsłem zrogowaciałym szczytu wyrostka zębodołowego, 
następnie pomiędzy krótszą stroną, a sąsiadującym dziąsłem. 
Stabilizację przeszczepu nabłonkowego w miejscu biorczym za-
pewniono z wykorzystaniem szwów węzełkowych i materaco-
wych krzyżowych (nici monofilamentowe, nieresorbowalne, 6-0). 
(ryc.13) Po zabiegu zalecono przez okres 14 dni stosowanie żelu  
i płukanki do jamy ustnej na bazie dwuglukonianu chlorheksydy-
ny 0,1% 3 razy dziennie. Zakazano oczyszczania mechanicznego 
miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę z kwasem klawulano-
wym w dawce 0,625 co 12 godzin przez 7 dni. Przebieg gojenia 
kontrolowano w 7-ej i 14- tej dobie po zabiegu. Szwy usunięto po 
2 tygodniach. Na wizytach kontrolnych stwierdzono prawidłowe 
gojenie ran.
Po 3 miesiącach wykonano taką samą procedurę w obrębię im-
plantów w pozycji od 46-47.(ryc.10,12).

Leczenie protetyczne

Po okresie 3 miesięcy od zabiegu pacjent zgłosił się w celu kon-
tynuacji leczenia implantoprotetycznego. Po dokładnym wywia-

dzie, przeprowadzonym badaniu zewnątrz- i wewnątrzustnym 
oraz na podstawie OPG nie stwierdzono żadnych odchyleń od 
normy. W znieczuleniu nasiękowym preparatem artykainy z adre-
naliną 1:100000 z cięć na szczycie wyrostka odsłonięto implanty  
w pozycji 36, 37, 46, 47 oraz wprowadzono standardowe śruby 
gojące.(ryc.14,15). Rany zabezpieczono szwami węzełkowymi  
z wykorzystaniem nieresorbowalnych, monofilamentowych nici 
4-0. Po 14 dniach od odsłonięcia implantów gojenie ran przebie-
gało prawidłowo. Usunięto szwy. Pobrano wyciski transferowe 
dwuwarstwowe masą silikonową. Na następnej wizycie wykona-
no próbę cyrkonowych koron, które sprawdzono pod kątem sta-
bilności oraz retencji. Jednocześnie oceniono ostateczny wygląd 
uzupełnień w jamie ustnej, który w pełni został zaakceptowany 
przez pacjenta. Na następnej wizycie zacementowano na stałe 
korony pełnoceramiczne wykorzystując cement Premier Implant 
oraz wykonano zdjęcie pantomograficzne mające na celu kon-
trolę osadzenia pracy (ryc.16). Pacjent po zakończeniu komplek-
sowego leczenia przeszedł pełny instruktaż higieny, jak również 
został poinformowany o konieczności regularnych wizyt kontrol-
nych. Pierwsze badanie periodontologiczne odbyło się 1 miesiąc 
po oddaniu uzupełnień protetycznych (ryc. 17). Wykonano anali-
zę ryzyka wystąpienia zapalenia okołowszczepowego na podsta-
wie wytycznych zaproponowanych przez Lisa J. A. Heitz-Mayfield 
et al. (Implant Disease Risk Assessment IDRA–a tool for preventing 

Ryc. 7 ocena warunków dziąsłowych po 3 miesiącach od implantacji
Ryc. 8 pobieranie przeszczepu nabłonkowego z podniebienia pacjenta
Ryc. 9 przeszczep nabłonkowy po pobraniu z podniebienia pacjenta

Ryc.10 miejsce biorcze po augmentacji w pozycji 46-47
Ryc. 11 miejsce dawcze po zabezpieczeniu membranami PRF i szwami materacowymi krzyżowymi
Ryc. 12 przeszczep nabłonkowy pobrany po 3 miesiącach od 1 zabiegu

Ryc. 13 stabilizacja przeszczepu w miejscu biorczym w pozycji 36-37
Ryc. 14,15 odsłonięcie implantów

ryc. 8ryc. 7 ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12

ryc. 15ryc. 14ryc. 13
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peri-implant disease). (ryc.18). Ze względu na obecność u pacjen-
ta średniego ryzyka zapalenia okołowszczepowego zdecydowa-
no o konieczności wizyt kontrolnych co 3 miesiące w 1 roku po 
osadzeniu pracy protetycznej. 
W następnych latach ustala się algorytm wizyt kontrolnych na 
podstawie oceny parametrów periodontologicznych oraz ilości 
utraty kości wokół implantów.

Dyskusja

W dzisiejszych czasach implanty stały się popularną terapią  
w stomatologii, mającą na celu uzupełnienie brakujących zębów 
w różnych sytuacjach klinicznych. Odnotowano wskaźnik sukcesu 

na 82,9 % po 16 latach obserwacji. Niemniej jednak, w ostatnich 
dziesięcioleciach pojawiło się coraz więcej dowodów na obec-
ność stanów zapalnych w obrębie tkanki miękkiej i twardej wo-
kół implantu, co może prowadzić do jego utraty [7].  Istnieje kilka 
doniesień dotyczących częstości występowania zapalenia błony 
śluzowej i tkanki kostnej w okolicy implantu, które wahają się po-
między 5% a 63,4%. Na podstawie analizy opartej na kilkuletnich 
obserwacjach stwierdzono występowanie mucositis na poziomie 
63,4% oraz periimplantitis  na poziomie 18,8%. Analiza podgrupy 
oceniająca częstość występowania periimplantitis wśród pacjen-
tów wysokiego ryzyka z obecnością choroby przyzębia, wykazała 
niewielki wzrost częstości występowania periimplantitis. Nato-
miast Zitzmann i wsp. określili częstość rozwoju periimplantitis  

Ryc. 16 stan po zacementowaniu koron-OPG
Ryc. 17 miesiąc od zacementowania koron

ryc. 16 ryc. 17

Ryc. 18 Implant Disease Risk Assessment IDRA
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u pacjentów z historią zapalenia przyzębia na prawie sześciokrot-
nie wyższą. Po 10 latach od 10% do 50% implantów zębowych 
wykazywało objawy periimplantitis [8,9]. Gatti i Swierkot et al. wy-
kazali w swoich badaniach częstszą obecność periimplantitis oraz 
wyższy i statystycznie istotny wskaźnik utraty implantów u pacjen-
tów z zapaleniem przyzębia, zarówno na poziomie implantu, jak  
i pacjenta [10,11]. W związku z licznymi doniesieniami wskazują-
cymi na silny związek zapalenia przyzębia i periimplantitis, lecze-
nie implantologiczne pacjentów z periodontitis, jest obarczone 
dużym ryzykiem wystąpienia zapalenia okołowszepowego [12].  
W patologicznych kieszonkach w przebiegu periimplantitis można 
wykryć podobne do periodontitis spektrum drobnoustrojów cho-
robotwórczych takich jak Prevotella intermedia, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema 
denticola i Tannerella forsythia [13]. W 10-letnim okresie obser-
wacji w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia można było 
ponownie wykryć w błonie śluzowej jamy ustnej wyeliminowane 
wcześniej szczepy bakterii: Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans i Porphyromonas gingivalis. Wskazuje to na niszowe prze-
życie bakterii nawet po ekstrakcji zębów z nawrotem tej samej mi-
kroflory po krótkim czasie. W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zęby, w obrębie których występuje zapalenie przyzębia będące 
potencjalnym źródłem infekcji. Dlatego znaczenie fundamentalne  
w ramach profilaktyki zapalenia okołowszczepowego ma leczenie 
zmian zapalnych w obrębie tkanek przyzębia, przed implantacją 
oraz bardzo dokładna obserwacja pacjenta i ewentualne leczenie 
po implantacji [14]. Konwencjonalne leczenie stanów zapalnych 
w tkankach przyzębia polega na mechanicznym poddziąsłowym 
oczyszczeniu w celu wyeliminowania biofilmu poddziąsłowego  

i zakażonej tkanki w kieszonce patologicznej, zwykle wykonywanej 
metodą SRP. Jednakże głębokie kieszonki przyzębne, szczególnie 
z zajętymi furkacjami, uniemożliwiają skuteczność SRP. W takich 
sytuacjach konieczne jest wykonanie zabiegu płatowego w celu 
uzyskania dostępu do leżącej pod spodem powierzchni korzenia 
i ubytku kostnego. Jednym z powszechnie wykonywanych w tym 
celu zabiegów jest Zmodyfikowany zabieg płatowy Widmana, 
który wpływa na zmniejszenie głębokości kieszonek jak również 
poprawę w zakresie przyczepu łącznotkankowego [15]. Według 
najnowszej wiedzy stosowanie regularnych procedur wspomaga-
jących zdrowie tkanek przyzębia w fazie podtrzymującej zmniej-
szało liczbę pacjentów zgłaszających się z periimplantitis [16]. 
Stosując metody metaanalityczne, stwierdzono 25% zmniejsze-
nie częstości występowania periiimplantitis u pacjentów pozo-
stających pod stałą opieką dentysty w porównaniu z tymi, którzy 
nie zgłaszali się na wizyty kontrolne. Ponadto zasugerowano, że 
odstęp pomiędzy zabiegami higienizacyjnymi wokół implantu 
nie powinien wynosić więcej niż 6 miesięcy [17]. Wpływ zrogo-
waciałego dziąsła wokół implantów zębowych był przedmiotem 
kontrowersji, ale większość badań podkreśla znaczenie odpo-
wiedniej strefy zrogowaciałej tkanki otaczającej implant. W lite-
raturze zostało opisanych wiele technik poszerzania strefy dziąsła 
zrogowaciałego wokół naturalnych zębów i implantów. Levine et 
al. stwierdził na podstawie swoich badań, że zabiegi augmenta-
cyjne z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych za-
pewniają większą przewidywalność leczenia protetycznego dzięki 
pogrubieniu biotypu dziąsłowego [18]. Wskazaniami do wolnego 
przeszczepu dziąsłowego są: płytki przedsionek jamy ustnej, nie-
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prawidłowe przyczepy wędzidełek oraz wąska strefa dziąsła zro-
gowaciałego. Wadą tej metody jest jaśniejszy kolor dziąsła po au-
gmentacji, ze względu na fakt, że przeszczep w miejscu biorczym 
zachowuje kolor i strukturę miejsca dawczego. Dlatego proce-
dura ta polecana jest w miejscu z mniejszymi wymaganiami pod 
względem estetycznym takim jak żuchwa. Zaletą jest odtworze-
nie pogrubionego dziąsła związanego pełniącego ochronną rolę  
w stosunku do kości i implantu [19]. Konsekwencją braku augmen-
tacji jest obecność błony śluzowej ruchomej w kontakcie z im-
plantem, co może spowodować uszkodzenia związane z efektem 
pociągania ze strony warg, policzków i dna jamy ustnej prowadząc 
do recesji w okolicy implantu [20].  Niektórzy badacze stwierdzili, 
że wartość dziąsła związanego ≤2mm wpływała na zwiększenie 
wskaźnika PI( Plaque Index), który ulegał poprawie po zabiegach  
z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych. Świadczyć 
to może o fakcie, że obecność dziąsła zrogowaciałego zapewnia 
korzystne środowisko do wykonywania codziennej higieny jamy 
ustnej [21].  Analiza kilku prac naukowych wskazywała, że odkłada-
nie płytki bakteryjnej, krwawienie ze szczelin dziąsłowych, utrata 
przyczepu łącznotkankowego oraz kości  były większe w obrę-
bie implantów, które otaczało dziąsło zrogowaciałe o szerokości 
<2mm [22,23,24]. Natomiast inne badania nie wykazały istotnych 
różnic w zakresie badanych parametrów przy obecności lub braku 
dziąsła związanego (Mericske-Stern R et al., Zigdon H et al.). Różni-
ce w wynikach badań mogą być związane z faktem, że na odkła-
danie płytki bakteryjnej mają wpływ także inne czynniki: dostęp 
do oczyszczania okolicy implantu, nawyki higieniczne i efektyw-
ność procedur higienizacyjnych wykonywanych przez pacjenta. 

Badając natomiast utratę tkanki kostnej wokół implantów należy 
również rozważyć obecność takich czynników jak: jakość i ilość ko-
ści otaczającej implant, sposób przeprowadzenia procedury chi-
rurgicznej, przeciążenia zwarciowe oraz palenie papierosów [25].  
Większość badań klinicznych (Adibrad M et al. Kim BS et al) po-
twierdziło, że ilość recesji była większa u pacjentów w miejscach  
z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego wokół wszczepów. Jednak-
że czynnikami recesjogennymi są również przedsionkowa pozy-
cja implantu i obniżony poziom kości [26,27]. Długotrwały sukces 
leczenia implantologicznego powinien być zawsze rozważany  
w odniesieniu do większej ilości czynników ryzyka, które powinny 
być sukcesywnie eliminowane.

Wnioski

Zapobieganie chorobom okołowszczepowym rozpoczyna się 
na etapie bardzo dokładnego planowania, które kończy się usta-
leniem algorytmu postępowania, często interdyscyplinarnego, 
obejmującego indywidualną ocenę ryzyka powikłań i minimaliza-
cję wszystkich czynników miejscowych i ogólnych. Plan leczenia 
obejmuje również ustalenie optymalnych warunków w obrębie 
tkanek miękkich i twardych oraz  dobór odpowiedniego implantu  
z maksymalnie atraumatycznym chirurgicznym podejściem i re-
gularnymi badaniami kontrolnymi.
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Słowa kluczowe: 
mnogie recesje dziąsłowe, FLA, zmodyfikowana technika tunelowa, autograft, allograft
Key waords:
multiple gingival recessions, FLA, modified tunnel technique, autograft, allograft

dr n. med Jacek Żurek1, lek. dent. Katarzyna Latusek2

1Kliniczna Periodontologia Jacek Żurek ul.Kaczmarka 13E/1, 42-603 Tarnowskie 
Góry
2Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka  
ul. Stefana Batorego 3, 31-135 Kraków

Afiliacja:

1Jacek Żurek 2Katarzyna Latusek
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Wstęp
Współcześnie coraz więcej uwagi zwraca się na estetykę. Piękny 
uśmiech jest ważnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie 
atrakcyjności. Znaczna liczba pacjentów zgłasza się do gabinetu 
stomatologicznego nie z powodu bólu, ale z chęcią zmiany wy-
glądu swojego uśmiechu.  Tkanki miękkie są integralną częścią 
składową wpływającą na odbiór harmonii twarzy i okolicy ust. 
Idealne zęby są czynnikiem niewystarczającym, aby zrównowa-
żyć zaburzenia estetyki dziąsła i odwrotnie. Dlatego w osiągnięciu 
sukcesu bardzo często wymagana jest współpraca interdyscy-
plinarna między lekarzem ortodontą a periodontologiem. Przy 
zabiegach z zakresu plastycznej chirurgii periodontologicznej  
i implantologicznej niezbędne jest podejście mikrochirurgiczne. 
Dzięki minimalnie inwazyjnym strategiom leczniczym uzysku-
jemy coraz lepsze rezultaty. Jednym z zabiegów z zakresu es-
tetycznej chirurgii periodontologicznej jest pokrywanie recesji 
dziąsłowych. Recesje dziąsłowe definiujemy jako „pojedyncze lub 
mnogie obnażone powierzchnie korzeni zębów spowodowane 
dowierzchołkową wędrówką brzegu dziąsłowego". [1] Wskaza-
nia do zabiegu pokrycia recesji dziąsłowych to niezadowalająca 
estetyka, nadwrażliwość, utrudnione procedury higieniczne – 
zapobieganie gingivitis i próchnicy korzenia. Za powstawanie 
recesji dziąsłowych odpowiedzialnych jest wiele czynników.  Do 
najczęstszych z nich zaliczamy: uraz mechaniczny wynikający 
z nieprawidłowej techniki szczotkowania, nitkowania, piercing, 
leczenie ortodontyczne, protetyczne, zaawansowaną chorobę 
przyzębia. Inne przyczyny wynikają z akumulacji płytki bakteryjnej 
lub infekcji wirusowej. Do czynników predysponujących powsta-
wania recesji należy: nieprawidłowe ustawienie zębów, cienki 
biotyp dziąsła, nieprawidłowe przyczepy mięśni i wędzidełek, 

Streszczenie

Cel: Pokrywanie mnogich recesji dziąsłowych stano-
wi duży problem kliniczny. Najskuteczniejszą metodą 
leczenia jest ich chirurgiczne pokrycie. Za złoty stan-
dard uznaje się wykorzystanie autogennej tkanki łącz-
nej pobieranej z błony śluzowej podniebienia. Często 
jednak możliwa wielkość przeszczepu lub jakość tkan-
ki łącznej nie jest odpowiednia do optymalnego pokry-
cia wszystkich recesji dziąsłowych pacjenta w danym 
kwadrancie uzębienia. W związku z tym ogranicze-
niem, coraz częściej stosowane są alternatywne meto-
dy z użyciem substytutów autogennej tkanki łącznej. 
Celem pracy jest zaprezentowanie użycia materiału 
allogennego Fascia Lata Allograft (FLA) przy pokrywa-
niu mnogich recesji dziąsłowych zmodyfikowaną me-
todą tunelową (MCAT).
Materiały i metody: Praca opisuje wykonanie zabiegu 
z zakresu chirurgii periodontologicznej polegającego 
na pokryciu mnogich recesji dziąsłowych w szczęce 
zmodyfikowaną techniką tunelową (MCAT). Zabieg 
przeprowadzono jednoetapowo przy użyciu allogen-
nego materiału FLA (Fascia Lata Allograft). 
Wnioski: W przedstawionym opisie przypadku pokry-
cia mnogich recesji dziąsłowych w obrębie szczęki  
z wykorzystaniem allogennego materiału (Fascia Lata 
Allograft) FLA uzyskano zadowalające efekty klinicz-
ne. Zastosowanie FLA może stanowić alternatywę dla 
stosowanych obecnie materiałów auto-, allo- i kseno-
gennych. Użycie materiału allogennego jest korzyst-
niejsze ze względu na zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych, występowanie jednego miejsca zabiegowego 
oraz nieograniczony dostęp do materiału. Przedsta-
wiona metoda może znaleźć szerokie zastosowanie w 
szczególności w przypadkach mnogich recesji dziąsło-
wych i dużych augmentacji dziąseł.

czynniki jatrogenne, dehiscencje kostne. [2,3]  
Najnowsza klasyfikacja recesji zaproponowana przez Cairo  
i wsp. opiera się na trzech typach recesji dziąsłowych. Zgodnie  
z tą klasyfikacją pierwszy typ obejmuje recesje bez utraty przycze-
pu łącznotkankowego w przestrzeni międzyzębowej, typ 2 jest 
związany utratą przyczepu w okolicy interproksymalnej, która jest 
równa lub mniejsza od recesji po stronie policzkowej. W 3 typie 
występuje większa utrata tkanki w przestrzeni międzyzębowej  
w porównaniu do powierzchni policzkowej.  
Niejako uzupełniając klasyfikację Cairo dotyczącą tkanek mięk-
kich Pini Prato i wsp. przedstawili system klasyfikacji defektów 
twardych tkanek zęba w rejonie recesji. Opiera się on na wizual-
nej ocenie obecności (A) lub braku (B) CEJ oraz obecności (+) lub 
braku (-) schodka powstałego na skutek abrazji powierzchni zęba  
w rejonie recesji.  Ostatnie dane podają, że nawet przy prawidło-
wej higienie recesje ulegają progresji. [4]  
Istotne jest kompleksowe podejście do leczenia recesji dziąsło-
wych. Obejmuje ono eliminację czynników recesjogennych m.in 
poprzez zmianę nawyków higienicznych, zabieg chirurgiczny oraz 
utrzymanie efektów leczniczych dzięki wizytom kontrolnym w fa-
zie podtrzymującej. Cele leczenia recesji to: umożliwienie opty-
malnej kontroli płytki, pełne pokrycia korzenia, brak pogłębionych 
kieszonek przyzębnych, regeneracja przyzębia, brak krwawienia 
(BoP), optymalny kolor tkanek, unikanie blizn pozabiegowych. 
[2]  
Pokrywanie recesji możemy podzielić ze względu na technikę za-
biegową lub użyty materiał. Do pierwszej grupy należą metody 
dokoronowego lub bocznego przesunięcia płata oraz technika 
tunelowa.  Najbardziej estetyczną metodą jest metoda tunelowa, 

Abstract

Covering multiple gingival recessions is a major clin-
ical problem. The most effective method of treatment 
is their surgical coverage. A valuable standard is con-
sidered to involve autogenous connective tissue taken 
from the palate mucosa. Often, however, the possible 
graft size or the quality of the connective tissue is in-
sufficient to simultaneously cover all the patient's 
gingival recessions within the dentine quadrant. As 
a result of this restriction, alternative methods using 
autogenous connective tissue substitutes are increas-
ingly being used. The aim of the work is to present the 
use of allogenic material FLA (Fascia Lata Allograft) 
when covering the multiple gingival recessions with 
modified by tunnel method (MCAT). 
Materials and methods: The work describes the exe-
cution of periodontal surgery, which consists of cover-
ing multiple gingival recessions in the jaw with mod-
ified tunnel technique (MCAT). The procedure was 
carried out in single-stage using allogeneous material 
FLA (Fascia Lata Allograft).
Conclusions: In the presented description of the case 
of covering multiple gingival recessions within the jaw 
using the allogeneous material FLA (Fascia Lata Allo-
graft) satisfactory clinical effects have been achieved. 
The use of FLA can be an alternative to current auto-, 
allo- and xenogeneous materials. The use of allogeneic 
material is more beneficial due to the reduction of 
pain, restriction to one treatment site and unrestrict-
ed access to the material. The method presented can 
be widely used especially in cases of multiple gingival 
recessions and large gingival augmentation.

PERIODONTOLOGIA 
W IMPLANTOLOGII
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ponieważ brak w niej cięć pionowych, występują jedynie cięcia 
rowkowe. Modyfikacją techniki tunelowej jest tzw. „metoda dziurki 
od klucza", która polega na wykonaniu płata śluzówkowego i nie-
wielkich cięć pionowych w celu wprowadzenia przeszczepu. [5] 
Materiały wykorzystywane przy pokrywaniu recesji dziąsłowych to 
przeszczepy autogenne (FGG, CTG), allogenne, ksenogenne i inne 
używane w procedurach sterowanej regeneracji tkanek (GTR). 
Poszukiwane są nowe, alternatywne metody wykorzystania sub-
stytutów przeszczepów tkanki łącznej z podniebienia. Należą do 
nich matryce kolagenowe 3D pochodzenia ludzkiego (AlloDerm 
Regenerative Tissue Matrix Biohorizons®) i wieprzowego (Mu-
coderm® Botiss Biomaterials, MucoMatrixX© Dentegris, Geistlich 
Mucograft®,). [6] 

FLA (Fascia Lata Allograft)

W przedstawionym opisie przypadku został zastosowany materiał 
allogenny pozyskany z powięzi szerokiej uda FLA (Fascia Lata Al-
lograft). Materiał powstał w Banku Tkanek w Katowicach. Patent 
został zgłoszony w 2013 r. a uzyskany w 2019 r.  Dzięki przecho-
wywaniu materiału w środowisku uwodnionym zapewniona jest 
odpowiednia wilgotność, która dodatkowo stanowi ułatwienie 
procedury zabiegowej.  Nie ma konieczności jej dodatkowego 
uwodnienia.  Matryca jest zbudowana z tkanki łącznej zbitej, którą 
tworzą pęczki włókien kolagenowych typu I i III otoczone niewiel-
ką ilością tkanki łącznej luźnej z włóknami elastynowymi. FLA jest 
strukturą słabo unaczynioną i unerwioną, o niewielkiej immuno-
genności. W celu zachowania właściwości biologicznych i fizyko-
chemicznych tj. wysokiej odporność na rozerwanie, allograft jest 
sterylizowany radiacyjnie promieniowaniem gamma o dawce 35 
KGy. Materiał jest przechowywany i transportowany w temperatu-
rze pokojowej. [7] 
Przeprowadzone badania w warunkach in vitro z udziałem FLA, 
wykazały duży potencjał proliferacyjny fibroblastów dziąsłowych 
wcześniej pobranych od pacjenta i umieszczonych na FLA. [8] Ko-
lejne badania kliniczne ex vivo również udowodniły inkorporację  
i całkowitą przebudowę wszczepionej FLA w tkankę łączną 
dziąsłową w okresie 12 miesięcy. Badania wykazały, że średni pro-
cent pokrycia korzenia (ARC) recesji dziąsłowych wg klasy I i II wg 
Millera w przypadku przeszczepu allogennej tkanki w postaci FLA, 
daje podobne wyniki jak użycie autogennej tkanki łącznej pobra-
nej z podniebienia twardego. Parametr ten nie wykazał istotnych 
różnic statystycznych w przypadku pokrycia mnogich recesji 
dziąsłowych. [9]

Opis przypadku

Celem pracy jest opis przypadku klinicznego pacjentki z mnogimi 
recesjami dziąsłowymi w rejonie zębów szczęki 15–25. Przedsta-
wiono metodę leczenia za pomocą zmodyfikowanej techniki tu-
nelowej z użyciem materiału FLA. (Fascia Lata Allograft). 
Do gabinetu dentystycznego zgłosiła się 26- letnia pacjentka z po-
wodu niezadowalającej estetyki i nadwrażliwości w okolicy zębów 
bocznych górnego łuku zębowego. Pacjentka została skierowana 
przez lekarza ortodontę przed rozpoczęciem leczenia. Przeszkodą 
były mnogie recesje dziąsłowe w obrębie zębów szczęki (ryc.1) 
Wywiad podmiotowy i przedmiotowy został zebrany w formie 
ustnej i pisemnej. Pacjentka była ogólnie zdrowa, bez nałogów.  
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono mnogie recesje 

dziąsłowe w obrębie górnego łuku zębowego. Zmierzono warto-
ści wskaźników API (approximal plaque index) oraz BoP (Bleeding 
on Probing), które mieściły się w normie umożliwiającej prze-
prowadzenie zabiegu chirurgicznego. Plan leczenia obejmował 
zabieg chirurgiczny polegający na pokryciu recesji dziąsłowych 
jednoczasowo zmodyfikowaną techniką tunelową (MCAT). Pod-
jęto decyzję o użyciu materiału allogennego FLA ze względu na 
niewystarczającą ilości i jakość tkanki łącznej podniebienia. Omó-
wiono ustnie przebieg zabiegu i możliwe powikłania, uzyskując 
zgodę ustną i pisemną pacjentki. Przygotowanie do zabiegu 
obejmowało profesjonalny instruktaż higieny oraz fazę niechirur-
giczną obejmującą scaling z wygładzeniem powierzchni korzenia 
(scaling and root planing SRP).  

Opis procedury zabiegowej

Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym 4% artyka-
iną. W pierwszym etapie przygotowano odsłoniętą powierzchnię 
korzenia poprzez oczyszczenie przy użyciu kiret i narzędzi rotacyj-
nych. Opracowanie korzenia nastąpiło przed wykonaniem cięć 
chirurgicznych, tak, aby nie doszło do uszkodzenia przyczepu łącz-
notkankowego. (ryc.2) Następnie z dostępu przez cięcie rowko-
we przy użyciu ostrza mikrochirurgicznego wypreparowano płat 
rozszczepiony. (ryc.3) Po przekroczeniu granicy śluzówkowo-
-dziąsłowej uzyskano mobilizację płata umożliwiającą dokorono-
we przesunięcie bez napięcia. Przy użyciu narzędzi do tunnelingu 
wypreparowano tunel nadokostnowy, który w wymiarze piono-
wym przekracza MGJ (mucogingival junction), a poziomo obej-
muje brodawkę międzyzębową ostatniego zęba sąsiadującego  
z recesją. Sprawdzono drożność wytworzonego tunelu zapewnia-
jącą prawidłowe wprowadzenie i ulokowanie przeszczepu. (ryc.4) 
Po przygotowaniu miejsca biorczego w kolejnym etapie wpro-
wadzono allogenny materiał FLA (ryc.5, 6, 7). W celu umocowania 
przeszczepu założono szwy stabilizujące i podwieszające, aby uzy-
skać dokoronowe przesunięcia płata. (ryc.8) Pacjentkę poinstru-
owano o zaleceniach pozabiegowych: delikatne płukanie jamy 
ustnej roztworem chlorheksydyny zamiast szczotkowania przez 
21 dni, następnie używanie ultra miękkiej szczoteczki pozabiego-
wej, dieta półpłynna. Zalecono leki o działaniu przeciwbólowym  
i przeciwzapalnym ibuprofenum trzy razy dziennie oraz antybio-
tykoterapię Augmentin 625 mg przez pierwsze 7 dni po zabiegu.  
Po 14 dniach na wizycie kontrolnej stwierdzono prawidłowe go-
jenie, usunięto szwy. (ryc.9) Po 4 tygodniach wykonano wstępną 
higienizację, którą powtórzono po 8 tygodniach. Następna kon-
trola odbyła się po 6 miesiącach po zabiegu. Efekt zabiegu po 6 
miesiącach był zadowalający. (ryc.10,11)

Dyskusja

Leczenie recesji dziąsłowych w większości przypadków wymaga 
zastosowania wolnych przeszczepów tkanki łącznej. Ich wyko-
rzystanie daje największe prawdopodobieństwo całkowitego 
pokrycia korzenia w porównaniu z innymi technikami zabiegowy-
mi [10]. Przeszczep autogennej tkanki łącznej pobieranej z błony 
śluzowej podniebienia jest uznawany za „złoty standard postępo-
wania” przy pokrywaniu recesji dziąsłowych. Efekty terapeutyczne 
są najbardziej przewidywalne i niosą za sobą znaczne korzyści. 
Autorzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa (Medline) ocenili 
w 5-letnim okresie istotnie statystycznie wyższe odsetki complete 
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ryc. 1 ryc. 2

ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5 ryc. 6 ryc. 7

ryc. 9ryc. 8

ryc. 10 ryc. 11

Root coverage (CRC) i średniego pokrycia  w procedurach z wyko-
rzystaniem tkanki łącznej z przesunięciem płatów niż w zabiegach 
bez użycia CTG, a także porównując do Acellular Dental Matrix 
(ADM), PRF i błon resorbowalnych. [11]  

Pomimo licznych zalet przeszczepu autogennej tkanki łącznej 
procedura wiąże się z pewnymi ograniczeniami.  Pobranie przesz-
czepu tkanki łącznej o odpowiedniej wielkości, stałej grubości 
pooperacyjnej w miejscu dawczym bez niszczenia zebranego 
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INTRODUCTION:
Today, increasingly more attention is paid to aesthetics. Beautiful smile is 
important factor influencing in perception of attractiveness. Significant 
number of patients come to the dentist's office not because of the pain but 
with the desire to change the appearance of their smile. Soft tissues are an 
integral component, that affects the face and mouth area harmony. Perfect 
teeth are not enough to compensate for aesthetic disorders of the gums 
and vice versa. Therefore, in order to achieve success, interdisciplinary co-
operation between an orthodontist and a periodontist is often required. 
A microsurgical approach is essential for plastic periodontal and implant 
surgery. Thanks to minimally invasive treatment strategies, we are getting 
better results. One of the treatments in the field of aesthetic periodontal 
surgery is covering the gingival recession. Gingival recessions are ”single or 
multiple exposed root surfaces of teeth caused by the apexal wandering of 
the gingival edge” [1]. Indications for surgery to cover gingival recessions 
include unsatisfactory aesthetics, hypersensitivity, difficult hygienic proce-
dures - preventing gingivitis and root caries. Many factors are responsible 
for the formation of gingival recessions. The most frequent include: mecha-
nical injury resulting from incorrect brushing, flossing, piercing, orthodon-
tic and prosthetic treatment, advanced periodontal disease. Other causes 
result from the accumulation of bacterial plaque or viral infection. Factors 
predisposing to the formation of a recession include: abnormal tooth ali-
gnment, thin gum biotype, abnormal muscle and frenulum attachments, 
iatrogenic factors, bone dehiscences [2,3]. 
The most recent recession classification proposed by Cairo and co-authors 
is based on three types of gingival recession. According to this classifica-
tion, the first type covers recessions without the loss of the attachment  in 
the interdental space, the second type is associated with the loss of the at-
tachment in the interproximal region, which is equal to or smaller than the 
recession on the buccal side. In the third type there is a higher loss of tissue 
in the interdental space compared to the buccal area. As if completing the 
Cairo classification of soft tissues Pini- Prato and co-authors presented the 
system of classification of defects of hard dental tissues in the recession 
area. It is based on a visual assessment of the presence (A) or absence (B) 
of the CEJ and the presence (+) or absence (-) of a surface discrepancy re-
sulting from the abrasion of the tooth surface in the recession region. The 
latest data indicate that even with proper hygiene, recessions are progres-
sive [4]. 
A comprehensive approach to treating gingival recession is important. It 
includes the elimination of recessive factors by changing hygiene habits, 
surgical procedure and maintaining the therapeutic effects through follo-
w-up visits in the maintenance phase. The aims of the recession treatment 
are: enabling optimal plaque control, full root coverage, lack of deepened 
periodontal pockets, periodontal regeneration, no bleeding (BoP), opti-
mal tissue colour, avoiding post operative scars [2]. Covering a recession 

can be divided according to the treatment technique or used material. 
The first group includes the methods of dock or lateral lobe shifting and 
tunnel technique. The most aesthetic method is the tunnel method, be-
cause there are no vertical cuts, only groove cuts. A modification of the 
tunnel technique is so-called ”the keyhole method"; which involves making  
a mucous membrane and small vertical cuts to introduce the transplanta-
tion [5]. Materials used to cover gingival recessions are autogenous grafts 
(FGG, CTG), allogeneous, xenogeneous and other grafts used in guided 
tissue regeneration (GTR) procedures. New alternative methods of using 
palatal connective tissue graft substitutes are being sought. These include 
3D collagen matrix of human origin (AlloDerm Regenerative Tissue Matrix 
Biohorizons ®) and of porcine origin (Mucoderm® Botiss Biomaterials, Mu-
coMatrixX© Dentegris, Geistlich Mucograft®)[6]. 

FLA	(Fascia	Lata	Allograft)
In the presented case description, allogeneous material obtained from 
broad thigh fascia was used FLA (Fascia Lata Allograft). The material was 
created in Tissue Bank in Katowice. The patent was reported in 2013 and 
obtained in 2019. By storing the material in a hydrated environment, 
adequate humidity is ensured, which additionally facilitates the procedu-
re. No need for additional hydration. The matrix is made up of connective 
tissue which is solidified by bunches of collagen fibres type I and III, surro-
unded by small amount of loose connective tissue with elastin fibres. FLA is 
a poorly vascularized and innervated structure with poor immunogenicity. 
In order to maintain biological and physicochemical properties, i. e. high 
tear resistance, the allograft is radiation sterilized with gamma radiation at 
a dose of 35 KGy. The material is stored and transported at room tempe-
rature [7].
In vitro tests carried out with FLA have shown a high proliferative poten-
tial of gingival fibroblasts previously taken from the patient and placed on 
FLA [8]. Subsequent ex vivo clinical trials also proved the incorporation and 
complete remodeling of the implanted FLA into the gingival connective 
tissue over a 12-month period. The research showed that the average per-
centage of root coverage (ARC) of gingival recession according to Miller 
class I and II, in the case of allogeneous tissue transplantation in the form of 
FLA, gives similar results as the use of autogenous connective tissue taken 
from the hard palate. This parameter did not show any significant statistical 
differences when multiple gingival recessions are covered [9]. 

Case	description
The aim of this study is to describe a clinical case of a patient with multiple 
gingival recessions in the region of 15–25 teeth. The method of treatment 
with a modified tunnel technique using FLA material is presented (Fascia 
Lata Allograft). A 26-year-old patient came to the dentist's office due to 
unsatisfactory aesthetics and hypersensitivity in the area of lateral teeth of 

przeszczepu stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonego klini-
cysty. Trudności wynikają z budowy anatomicznej podniebienia 
oraz grubości błony śluzowej. [12] Wymagane jest  wytworzenie 
dwóch miejsc operacyjnych: miejsca biorczego i dawczego. Po-
nadto, zakres obszaru, z którego można pobrać przeszczep jest 
ograniczony przez fałdy podniebienne, podniebienne części 
przyczepów klinicznych oraz pęczek naczyniowo-nerwowy. Miej-
sce biorcze obejmuje obszar pomiędzy kłem, a drugim zębem 
trzonowym.  Co więcej, w rejonie trzonowców występują czasem 
wyrośla kostne (egzostozy), które ograniczają długość i grubość 
pobieranej tkanki. [13] Przy planowaniu zabiegu istotną kwestią 
jest ustalenie zasięgu miejsca operowanego (miejsce dawcze)   
w zależności od potencjalnej wielkości przeszczepu możliwego 
do pobrania (miejsce biorcze). Niejednokrotnie, w przypadku 
mnogich recesji nie jest możliwe wykonanie zabiegu jednocza-
sowo. Kolejne ograniczenia wynikają z określonej budowy histo-
logicznej błony śluzowej podniebienia i zmienności osobniczej. 
Minimalna grubość błony śluzowej podniebienia powinna wyno-
sić 3 mm, aby pobrać odpowiedni przeszczep podnabłonkowej 
tkanki łącznej. [14] Kliniczne zarządzanie wieloma sąsiadującymi 

recesjami stanowi wyjątkowe wyzwanie, które wynika z wielu 
ograniczeń wielkości, kształtu i jednorodnej grubości autologicz-
nych przeszczepów tkanki łącznej, które można pobrać z podnie-
bienia. [15]
W przedstawionym opisie przypadku zaprezentowano możliwość 
pokrycia mnogich recesji w trakcie jednego zabiegu. Uzyskano 
zadowalające efekty pod względem klinicznym i estetycznym. 
Podczas wizyt kontrolnych po zakończeniu procesu gojenia w ba-
daniu stwierdzono prawidłowy przebieg granicy MGJ (mucogin-
gival junction), optymalną głębokość przedsionka, powiększenie 
grubości i szerokości dziąsła skeratynizowanego. 
Efekt wizualny był zadowalający dla pacjentki, uzyskano równo-
wagę estetyki biało-czerwonej. Pacjentka pozostaje pod kontrolą 
periodontologiczną w celu utrzymania długotrwałych efektów 
leczniczych dzięki profesjonalnej i domowej kontroli płytki nazęb-
nej.

P E R I O D O N T O L O G I A  W  I M P L A N T O L O G I I
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the upper dental arch. The patient was referred by the orthodontist before 
treatment began. The obstacle was multiple gingival recessions within the 
jaw teeth. (picture 1). The subject and subject interview was collected in 
oral and written form. The patient was generally healthy, no addictions. The 
intraoral examination showed multiple gingival recessions within the up-
per dental arch. The values of API (approximal plaque index) and BoP (Ble-
eding on Probing) indices were measured, which were within the standard 
for surgical procedurę. The treatment plan included a surgical procedure 
consisting of covering the gingival recession with a simultaneously modi-
fied tunnel technique (MCAT). A decision was made to use FLA allogeneo-
us material due to insufficient quantity and quality of connective tissue on 
the palate. The course of the procedure and possible complications were 
discussed orally and with the patient's oral and written consent. Prepara-
tion for the procedure included professional hygiene instruction and a 
non-surgical phase involving scaling and root planning (SRP). 

Description	of	the	treatment	procedure
The procedure was performed under local anaesthesia with 4% artemisin. 
In the first stage, the exposed root surface was prepared by cleaning with 
curettes and rotary tools. The root was developed before the surgical cuts 
were made, so that no damage to the connecting tissue trailer could occur 
(picture 2). A split lobe was then prepared from the access through a gro-
ove cut using a microsurgical blade (picture 3). After crossing the muco-
sal-gingival border, the mobilization of the lobe has been achieved, which 
allows for a coronal shift without tension. Using tunnelling tools, a supra-e-
pidural tunnel has been prepared, which vertically exceeds the MGJ (mu-
cogingival junction) and horizontally includes the interdental papilla of the 
last tooth adjacent to the recession. The permeability of the created tunnel 
was checked to ensure proper introduction and location of the transplan-
tation (picture 4). After the preparation of the intake area, allogenic material 
FLA was introduced in the next stage (picture 5;6;7). 
In order to fix the graft, stabilizing and hanging seams were put on for the 
coronal shift of the lobe (picture 8). The patient was instructed on postope-
rative recommendations: gentle rinsing of the mouth with chlorhexidine 
solution instead of brushing for 21 days, then using an ultra-soft postope-
rative toothbrush, semi-smooth diet. Pain and anti-inflammatory drugs 
ibuprofenum three times a day and antibiotic therapy Augmentin 625 mg 
for the first 7 days after the procedure were recommended. After 14 days, 
the follow-up visit was concluded that the healing was correct. The stitches 
were removed (picture 9). After 4 weeks the initial hygienization was perfor-
med, which was repeated after 8 weeks. 
The next inspection took place 6 months after the procedure. The effect of 
the treatment after 6 months was satisfactory (pictures 10;11). 

DISCUSSION
The treatment of gingival recession in most cases requires free connective 
tissue transplants. Their use gives the highest probability of complete root 
coverage compared to other treatment techniques [10]. The transplanta-
tion of autogenous connective tissue taken from the palate mucous mem-
brane is considered to be the „gold standard" in covering gingival reces-
sions. Therapeutic effects are the most predictable and bring significant 
benefits. Based on the literature review (Medline), the authors assessed in 
the 5-year period significantly higher percentages of complete Root co-
verage (CRC) and average coverage in procedures without CTG and com-
pared to  Acellular Dental Matrix) ADM, PRF and resorbable membranes.
[11]. Despite the numerous advantages of autologous connective tissue 
transplantation, the procedure has certain limitations. Collecting a graft of 
connective tissue of an appropriate size, constant postoperative thickness 
at the donor site without destroying the collected graft is a challenge even 
for an experienced clinician. The difficulties result from the anatomical 
structure of the palate and the thickness of the mucous membrane [12]. 
Two operating sites are required: the receiving site and the donor site. In 
addition, the extent of the area from which the transplantation can be ta-
ken is limited by the palatal folds, the palatal parts of clinical trailers and 
the neurovascular bundle. The receiving site covers the area between the 
canine and the second molar tooth. Moreover, in the molar region there are 
sometimes bone growths (exostoses), which limit the length and thickness 
of the tissue to be removed [13]. When planning the procedure, it is impor-
tant to determine the extent of the operated site (dosing site) depending 
on the potential size of the transplantation available (receiving place). It is 
often not possible to perform the treatment at the same time in case of 
multiple recessions. Further limitations result from the specific histological 
structure of the palate mucosa and individual variability. The minimum 
thickness of palatal mucosa should be 3 mm in order to obtain a suitable 
subepidermal connective tissue transplant [14]. Clinical management of 
many adjacent recessions presents a unique challenge due to the many 
limitations of the size, shape and uniform thickness of autologous con-
nective tissue transplants that can be obtained from the palate [15].  The 
presented case report presents the possibility of covering multiple reces-
sions during one treatment. Satisfactory clinical and aesthetic results were 
obtained. During the follow-up visits after the end of the healing process, 
the examination showed the correct course of the MGJ boundary (muco-
gingival junction), optimal atrial depth, increased thickness and width of 
the sceratinized gingiva. The visual effect was satisfactory for the patient, 
a balance of white and red aesthetics was achieved. The patient remains 
under perodontological control in order to maintain long-term therapeutic 
effects thanks to professional and home plaque control.
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4Klaudia Zbrońska

Etiologia fobii dentystycznej czy strachu jest wieloczynnikowa. 
Badania wykazują, że lepsze zrozumienie lęku przed leczeniem 
i fobii może zapobiec unikaniu leczenia [1] Pomimo, iż poprzez 
rozwój technik znieczulenia zabiegi stomatologiczne są coraz 
mniej traumatyczne, wizyta u dentysty dla wielu pacjentów wciąż 
jest sytuacją silnie stresogenną. Przyczyn tego można upatrywać 
w powielanym przez społeczeństwo stereotypie dentysty-spraw-
cy bólu. Silny strach prowadzi do unikania współpracy z lekarzem 
prowadzącym. Często spotykanym zjawiskiem w gabinecie sto-
matologicznym jest również lęk, który nie jest tożsamy ze stra-
chem. Lęk w odróżnieniu od strachu jest zjawiskiem bardziej 
skomplikowanym, a jego uwarunkowania są złożone. Pojawia się 
łatwo u człowieka niedostatecznie zorientowanego w sytuacji. 
Natomiast strach wiąże się z realnym zagrożeniem [2,3]. 
Interakcja na linii pacjent- zespół stomatologiczny jest kluczowym 
elementem w przebiegu leczenia. Poprzez skuteczną komunika-
cję lekarz wraz z asystą może wpłynąć na zachowanie pacjenta  
i jego reakcje. Stomatolog wraz z personelem pomocniczym po-
winien we właściwy sposób kierować swojego pacjenta, aby ten 
współpracował w trakcie leczenia i wykazywał postawę prozdro-

Streszczenie

Etiologia fobii dentystycznej czy strachu jest wie-
loczynnikowa. Badania wykazują, że lepsze zrozu-
mienie lęku przed leczeniem i fobii może zapobiec 
unikaniu leczenia. Komunikacja pomiędzy pacjentem  
a zespołem stomatologicznym jest bardzo ważna. 
Prawidłowe komunikaty, odpowiednio dostosowa-
ne do wieku, temperamentu, wykształcenia pacjenta 
pozwalają na pełne zrozumienie przeprowadzanych 
zabiegów, a przyjazne zachowanie zespołu stomatolo-
gicznego kreuje zaufanie do lekarza. Są to niezbędne 
czynniki do osiągnięcia satysfakcji pacjenta.

Abstract

The aetiology of dental phobia or fear is multifactorial. 
The research show that a better understanding of den-
tal anxiety and dread may prevent dental treatment 
avoidance. Communication between patient and den-
tal team is really important. Proper announcements, 
which are adapt for patient's age, temper, education 
allows to complete understanding of performed treat-
ment and friendly doctor's behavior create patient's 
trust. These are essential factors to reach patient's sat-
isfaction.

wotną oraz chęć do poprawy stanu zdrowia jamy ustnej [2]. 
Wyróżniamy 3 podstawowe relacje lekarz-pacjent. Najstarszą  
z nich jest model paternalistyczny. W tym przypadku, pacjent jest 
postrzegany jedynie przez pryzmat swojej dolegliwości, a celem 
lekarza jest wyleczenie choroby. Badany nie bierze świadomego 
udziału w procesie swojego leczenia, niemalże wszystkie decyzje 
podejmuje lekarz. Największą wadą tego modelu jest autoryta-
ryzm osoby lekarza powodujący utratę zaufania pacjenta, a także 
zobojętnienie pacjenta na proces leczenia. 
Przeciwieństwem tego jest model partnerski, w którym choro-
ba jest analizowana pod względem biologicznym, psychicznym  
i społecznym. Lekarz informuje chorego o możliwych opcjach le-
czenia ich wadach i zaletach, a decyzje pozostawia pacjentowi. 
Dzięki takiej postawie możliwe jest zbudowanie zaufania. Niestety 
pacjenci często wykorzystują taką autonomię w nieprawidłowy 
sposób, co może rodzić konflikty na linii pacjent-lekarz. 
Trzecim podejściem jest model systemowo-partnerski. Chory po-
strzegany jest jako dynamiczna jednostka, stworzona z połączo-
nych ze sobą struktur. Proces leczenia odbywa się w ścisłej współ-
pracy lekarza z chorym, a także z jego rodziną [4]. 

Badania ankietowe
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Role pacjenta i stomatologa są zasadniczo odmienne. Lekarz 
może dowiedzieć się o dolegliwościach pacjenta, przyczynie 
zgłoszenia się na wizytę, historii zdrowia i choroby niezapisanej  
w dokumentacji medycznej, a także wyczuć temperament pa-
cjenta. Te czynniki pozwalają specjaliście na postawienie prawi-
dłowej diagnozy oraz przewidzenie postępu leczenia. Z kolei 
pacjent dostaje informacje od lekarza na temat swojego stanu 
zdrowia i przewidywanego przebiegu leczenia, co daje mu po-
czucie bezpieczeństwa i kształtuje w nim przekonanie o skutecz-
ności leczenia. Relacja ta jest równie istotna dla obu stron [5].
Kluczową rolę w ocenie jakości usług stomatologicznych przez 
pacjentów odgrywa nie sama jakość wykonanej usługi, lecz ko-
munikacja. W przeważającej części pacjenci nie znają standardów 
leczenia, dlatego to, jak ocenią wizytę i czy wrócą do danego spe-
cjalisty zależy głównie od ich subiektywnych odczuć. Należy więc 
zadbać o nie w kilku strefach. 
Pierwszą z nich jest strefa opieki medycznej, do której zalicza się 
kontakty interpersonalne pomiędzy zespołem stomatologicznym, 
a pacjentem i, dodatkowo, pomiędzy lekarzem i innymi współpra-
cownikami. Ogromny wpływ ma empatia i profesjonalizm specja-
listy jaki okazuje innym osobom z otoczenia. 
Kolejną jest strefa informacyjna. Zawarte w niej są wiadomości 
medyczne. Naturalną rzeczą jest dysproporcja pomiędzy wiedzą 
lekarza, a pacjenta. Należy ją umiejętnie załagodzić [6]. Lekarz po-
winien dostosować sposób komunikacji z pacjentem do jego 
temperamentu, poziomu intelektualnego i wiedzy, ponieważ to 
po jego stronie stoi obowiązek stworzenia pacjentowi warunków 
do właściwej i owocnej współpracy. Istotną rolę odgrywa status 
socjodemograficzny pacjenta (płeć, wiek, wykształcenie, miej-
sce zamieszkania), a także wcześniejsze doświadczenia pacjenta  
w zakresie leczenia. Wiedza jaką otrzyma pacjent od stomatolo-
ga może mieć wpływ na poziom pojawiającego się u niego lęku  
w trakcie wizyty. Odpowiednia ilość informacji przekazanych pa-
cjentowi może zredukować u niego ilość trudnych emocji [7]. Cho-
ry nie może być traktowany przez dentystę jako bierny podmiot 
technicznych zabiegów [2,5]. Pacjenci wykazują chęć odgrywania 
aktywnej roli w leczeniu [8]..Niektórzy pacjenci preferują krótki opis 
procedury na początku wizyty, podczas gdy inni wolą być informo-
wani stopniowo krok po kroku. Ze względu na zabiegowy charakter 
wizyt stomatologicznych komunikacja werbalna podczas leczenia 
jest utrudniona. Większość kwestii (plan działania) należy omówić 
przed rozpoczęciem zabiegu oraz uzgodnić niewerbalne sygnały, 
jakich będzie używał pacjent w czasie, gdy nie może mówić. Jest 
to niezbędne dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjenta 
siedzącego na fotelu dentystycznym [9].  
Trzecią jest strefa techniczna, która dotyczy wystroju, schludno-
ści gabinetu, a także jego wyposażenia [6]. Jednym z kluczowych 
miejsc wizyty pacjenta u stomatologa jest poczekalnia. Powinna 
ona być wyposażona w ulotki, czasopisma, plakaty o tematyce 
profilaktycznej. Umieszczenie takich materiałów spełnia podwój-
ną rolę. Pacjent zwiększa swoją świadomość z zakresu zapobiega-
nia chorobom jamy ustnej, a także zmniejsza odczucie negatyw-
nych emocji w czasie oczekiwania na wizytę, dzięki temu, że może 
się czymś zająć [2]. Wygląd i zapach kliniki może być łączony przez 
pacjenta z uczuciem niepokoju i oczekiwania na ból [9].
Pacjent zgłaszający się do gabinetu stomatologicznego po raz 
pierwszy pojawia się z pewną miarą zaufania. Od lekarza dentysty 
zależy to, jak efektywnie je wykorzysta [5]. Przed wizytą pacjenci 
budują zaufanie do stomatologa na podstawie wszystkich zebra-

nych informacji na jego temat. Informacje te mogą zaczerpnąć  
w Internecie, od znajomych, pacjentów w poczekalni, czy od reje-
stratorki [2]. Niekiedy jednak wcześniejsze doświadczenia pacjen-
tów nie sprzyjają ukształtowaniu się u nich zaufania do stomato-
loga [2,5]. Po wejściu do gabinetu istotne może być serdeczne 
powitanie, ton głosu oraz mowa ciała. Życzliwy wyraz twarzy, 
postawa w sposób nieświadomy oddziałują na uczucia pacjenta 
i budują w nim poczucie akceptacji. Ważne jest okazanie szacun-
ku badanemu. Lekarze stomatolodzy powinni pamiętać o tym 
aspekcie pracując zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, 
a także osobami chorymi psychicznie. W trakcie prowadzonego 
leczenia obowiązkiem całego zespołu stomatologicznego jest 
reagowanie na sygnały płynące od pacjenta o odczuwaniu bólu, 
strachu czy lęku. Zminimalizowanie negatywnych emocji można 
uzyskać poprzez informowanie pacjenta o przebiegu leczenia. 
Należy to robić jednak w odpowiedni sposób. Wskazane jest 
informowanie o odbiorze bodźców bólowych. Zamiast jednak 
mówić “teraz będzie bolało” lepiej użyć zwrotu “teraz może być 
odrobinę nieprzyjemnie”. Posługiwanie się przez stomatologa 
językiem specjalistycznym, niezrozumiałym dla pacjenta może 
potęgować u niego odczuwanie negatywnych emocji w czasie 
wizyty. Zaleca się wtedy używanie specjalistycznego języka wraz 
z wytłumaczeniem procedury w sposób przystępny dla chorego. 
Źle odbierane jest także zainteresowanie stomatologa wyłącznie 
problemem związanym z zębami. Holistyczne podejście do stanu 
zdrowia chorego, a nie tylko jamy ustnej powoduje zwiększenie 
satysfakcji z wizyty [2,6]. Prywatne rozmowy pomiędzy członkami 
zespołu mogą powodować dyskomfort u leczonego, gdyż nie ma 
on możliwości włączenia się do konwersacji. Dodatkowo może 
odebrać to jako brak uwagi dla jego osoby, a skutkiem tego jest 
utrata zaufania do lekarza co często przekreśla dalszą współpracę 
z danym stomatologiem [2].
Na zakończenia lekarz powinien poinformować pacjenta o prze-
biegu przeprowadzonego leczenia i przekazać zalecenia pozabie-
gowe. Dobrze jest, jeśli upewni się, że wszystko jest zrozumiałe,  
a w razie potrzeby zapisze ważne informacje pacjentowi na kart-
ce. Następnym elementem jest wspólne zaplanowanie kolejnych 
wizyt i dalszego przebiegu leczenia. Na tym etapie ważne jest 
okazanie szacunku przez recepcjonistkę. Jeśli cały zespół stoma-
tologiczny wykaże się odpowiednim bioetycznym podejściem, 
pacjent opuści gabinet z poczuciem satysfakcji, łatwiej poradzi 
sobie z często pojawiającym się bólem pozabiegowym oraz 
będzie bardziej skłonny do podjęcia dalszego leczenia. Stała po-
trzeba pracy nad doskonaleniem relacji z pacjentem jest nie tylko 
wynikiem osobistej ambicji lekarza, lecz jest to obowiązek, który 
wynika z KEL. Prawidłowo wykonany zabieg nie przyniesie sukce-
su zawodowego, jeśli nie będzie szedł w parze z godnym, życzli-
wym i kulturalnym traktowaniem pacjenta [10]. 
Lęk stomatologiczny ma istotne znaczenie kliniczne i nie należy 
go lekceważyć. Jest to istotny problem zdrowia jamy ustnej, po-
nieważ wiąże się z mniejszą częstością wizyt u dentysty, co korelu-
je z wyższym występowaniem próchnicy [11].

MATERIAŁ I METODY 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz autorskiej ankiety, 
który składał się z 25 pytań zamkniętych i otwartych.  Badaniem 
objęto osoby obojga płci w wieku bez ograniczeń wiekowych. 
Uzyskano 187 odpowiedzi. Grupą docelową byli pacjenci różnych 
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gabinetów zrzeszający się na grupach na portalu społecznościo-
wym Facebook.  Badanie przeprowadzono w formie internetowej, 
anonimowej ankiety.  Badanie ankietowe zawierało pytania doty-
czące relacji ankietowanych z zespołem stomatologicznym. An-
kietowani odpowiadali również na pytania dotyczące lęku przed 
dentystą w celu zbadania u nich zjawiska dentofobii i wpływu 
relacji pacjenta z dentystą i atmosfery w gabinecie na pojawienie 
się tej dolegliwości.  W formularzu pojawiły się również pytania 
dotyczące danych demograficzno-społecznych. Uzyskane wyniki 
w badanej zbiorowości porównywano pomiędzy grupami i pod-
dano analizie statystycznej. Udział w badaniu był dobrowolny.

WYNIKI 

Wśród ankietowanych było 175 kobiet (93,6%) i 12 mężczyzn 
(6,4%).
39,6% ankietowanych posiada wykształcenie średnie, 33,2% wyż-
sze, 15,5% niepełne wyższe, 6,4% podstawowe, 5,3% zasadnicze 
zawodowe. 
Większość badanych- 73,8% korzysta z placówek prywatnych. 
26,2% z publicznych poradni stomatologicznych.
26,2% ankietowanych odwiedza dentystę co pół roku, 25,1% co 
3-6 miesięcy, 22,5% raz na rok, natomiast 6,4% raz na dwa lata,  
a 19,8% rzadziej niż raz na dwa lata. 

Stałego lekarza prowadzącego posiada 65,8% ankietowanych. Ba-
dani, którzy w tym pytaniu zadeklarowali przeciwne stanowisko 
zostali dodatkowo zapytani o przyczynę braku stałego dentysty. 
Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były złe doświadczenia 
w trakcie leczenia, które skłaniały ich do zmiany lekarzy prowadzą-
cych - taką przyczynę podało, aż 52,6% badanych. Inne powody 
zmiany dentysty prowadzącego wskazane przez ankietowanych 
to szukanie najtańszych usług (15,4%), utrata zaufania (7,7%), wy-
bieranie gabinetu z najszybszym terminem wizyty, częsta zmiana 
miejsca pobytu, duży wybór dentystów w przychodni, trudny do-
stęp do stomatologa.    

Na pytanie, czy odczuwa Pan/Pani lęk przed wizytą u dentysty – 
165 uczestników badania odpowiedziało twierdząco. Dla 38% jest 
to silny lęk, dla 26,7% łagodny, a 23,5% określa poziom lęku jako 
umiarkowany. Natomiast 11,8% badanych nigdy nie odczuwa 
lęku u dentysty.   

6,4%

26,2%

25,1%

19,8%

22,5%

Co 3-6 miesięcy Co półroku Raz na rok Raz na 2 lata Rzadziej

Jak często chodzi Pan/Pani do dentysty?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani stałego lekarza dentyste? 
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani stałego lekarza dentyste? 
187 odpowiedzi

34,2%

65,8%

NIE TAK

23,2%

26,7%

11,8%

38%

Nigdy Łagodny Umiarkowany Silny
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Połowa ankietowanych (50,6%) jako przyczynę lęku podaje złe 
doświadczenia z przeszłości związane z bolesnym leczeniem.  
U 7,7% badanych lęk wywołany jest przez odgłosy wierteł lub 
innej aparatury, taka sama liczba badanych podaje, że przyczyną 
jest pozbawiony empatii, niemiły i niewzbudzający zaufania lekarz.  
Dla 6,5% powodem odczuwania lęku w trakcie leczenia stomato-
logicznego jest nieprzyjemny zapach gabinetu, a dla 15% wstyd 
związany z stanem zębów, braki w uzębieniu. U części badanych 
odczucie lęku jest potęgowane przez konieczność rozmowy z le-
karzem dentystą. 
Na pytanie czy słyszał Pan/Pani o pojęciu dentofobia - 114 (61%) 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 73 (39%) przecząco.  

W jednym z pytań badani zostali poproszeni o opisanie poziomu 
strachu przed dentystą w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak 
lęku, a 10 silny strach przed wizytą w gabinecie stomatologicz-
nym. Dane prezentują się następująco: 

Ankietowanych poproszono również o określenie wagi cech, któ-
re powinien posiadać dentysta, którego poleciliby znajomemu  
i rodzinie. Gdzie 1 oznaczało najmniej, a 5 najwięcej.
Według ankietowanych najważniejszą cechą u dobrego stomato-
loga jest doświadczenie. Dla pacjentów równie ważna jest delikat-
ność, a także uczciwość, życzliwość i uprzejmość.  Najmniej ważne 
dla badanych jest wykształcenie, czyli tytuły naukowe, specjaliza-
cje i kursy uzyskane przez stomatologa. 

39%

61%

NIE TAK
Czy szyszał/a Pan/Pani o pojęciu dentofobia? 
187 odpowiedzi

Opisz w skali 1-10 poziom strachu przed dentystą
187 odpowiedzi
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Na pytanie czy lekarz przedstawia plan leczenia twierdząco odpo-
wiedziało ponad 70% przecząco zaś 30% 
 

Podobny rozkład procentowy odnotowano w pytaniu czy denty-
sta poświęca czas pacjentowi po zakończonej wizycie, aby omó-
wić dalsze leczenie. Twierdząco odpowiedziało prawie 80% ankie-
towanych, przecząco 20%.    

Opisz w skali 1-10 poziom strachu przed dentystą
187 odpowiedzi

Czy dentysta przedstawia Panu/Pani plan leczenie przed wi-
zytą?
187 odpowiedzi

Czy po zakończeniu wizyty dentysta poświęca Panu/Pani 
jeszcze trochę czasu w celu omówienia zabiegu i przedsta-
wienia dalszego planu leczenia? 
187 odpowiedzi
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Prawie 79% pacjentów przyznało, że posiada zaufanie do swojego 
dentysty.

84,5 % respondentów uznało, że ich dentysta jest cierpliwy. Py-
tani o inne cechy swojego lekarza 66,3 % przyznało, że ich lekarz 
pomaga im uporać się ze stresem. Tylko 7,5% ankietowanych ma 
problem z komunikacją ze swoim lekarzem gdyż 92,5 % uważa, że 
ich dentysta mówi zrozumiale. 
 

 

21,4%

78,6%

NIE TAK

Czy ma Pan/Pani zaufanie do swojego lekarza dentysty?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta pomaga uporać się ze stresem, np. 
żartując lub stosując przerwy podczas wykonywania zabiegu?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta mówi zrozumiale?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta jest cierpliwy?
187 odpowiedzi

15,5%

84,5%

NIE TAK

33,7%

66,3%

NIE TAK

7,5%

92,5%

NIE TAK
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Największą wagę przy wyborze gabinetu odgrywa atmosfera, nie-
co mniej ważny dla pacjentów jest dla nich zakres usług jakie ofe-
ruje wybrany gabinet. Renoma gabinetu i koszt usług nie jest dla 
nich najważniejsza, natomiast wystrój gabinetu ma najmniejszą 
wagę przy podejmowaniu decyzji.

 

61% ankietowanych sprawdza opinie o gabinecie na portalach 
internetowych. 

Tylko 3,7% ankietowanych zapytanych o współpracę zespołu sto-
matologicznego oceniło ją poniżej 4 punktów, 8 punktów i więcej 
przyznało aż 76% ankietowanych   

Czy przed wizytą u swojego dentysty sprawdza Pan/Pani opi-
nie na portalach internetowych?
187 odpowiedzi

W skali 1-5 oeceń wagę poniższych cech w wyborze gabinetu 
stomatologicznego. Gdzie 1 oznacza najmniej a 5 najwięcej

W skali 1-10 oceń współprace całęgo zespoł stomatologicz-
nego w swoim gabinecie. Gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 
bardzo dobrze
187 odpowwiedzi
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W pytaniach dotyczących pracy gabinetu 88,2 % ankietowanych 
przyznało, że mogą liczyć na miłe powitanie. Na trudności z ustala-
niem wizyt napotkało się 38,5% ankietowanych, jednak większość, 
bo 61,5% respondentów nie doświadczyła takich problemów. 
55,6% respondentów oświadczyło, że wizyty odbywały się punk-
tualnie, natomiast opóźnień doświadczyło 44,4% ankietowanych. 

W komentarzu do ankiety pacjenci zwracali uwagę na to, że nie 
lubią jak w czasie wizyty dentysta rozmawia z asystą  o prywat-
nych sprawach, akceptują natomiast jeśli stomatolog komentuje 
przebieg zabiegu lub tłumaczy coś asyście, ponieważ mają wtedy 
pewność, że prowadzący zabieg skupia się na jego wykonaniu, 
mimo tego na pytanie czy Pani/Panu przeszkadzają prywatne roz-
mowy miedzy personelem odpowiedzi “tak” udzieliło tylko 23,5%, 
natomiast zdecydowanej większości bo aż 76,5% rozmowy te nie 
przeszkadzają.

11,8%

88,2%

NIE TAK

Czy po przyjściu do gabinetu stomatologicznego może Pan/
Pani liczyć na miłe powitanie?
187 odpowiedzi

Czy spotkał się Pan/Pani z trudnościami w ustaleniu wizyty 
do swojego stomatologa?
187 odpowiedzi Czy przeszkadzają Panu/Pani rozmowy prywatne pomiędzy 

członkami zespołu stomatologicznego?
187 odpowiedzi

Czy wizyty w gabinecie odbywały sie punktualnie?
187 odpowiedzi

61,5%

38,5%

NIE TAK

76,5

23,5%

NIE TAK

44,4%

55,6%

NIE TAK
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WNIOSKI 

1. Ból związany z leczeniem stomatologicznym jest najczęstszą 
przyczyną odczuwania lęku w trakcie wizyty. 

2. Na zjawisko występowania dentofobii u pacjentów ma 
wpływ podejście lekarza i zespołu stomatologicznego do 
pacjenta. 
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3. Najważniejszą cechą dobrego dentysty według pacjentów 
jest doświadczenie i delikatność. 

4. Atmosfera w gabinecie ma największy wpływ na decyzję pa-
cjenta odnośnie wyboru placówki.

reklama
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Streszczenie

W artykule poruszymy temat strachu odczuwanego 
przez pacjenta w gabinecie. Przeanalizujemy, kiedy 
należy go niwelować, a kiedy może być pożyteczny z 
perspektywy motywacji do podjęcia kompleksowego 
leczenia. Przedstawimy także wnioski, które psycho-
logia prezentuje w temacie komunikatów opartych na 
wzbudzaniu strachu. 
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Kiedy niwelować negatywne emocje pacjenta?

Zwyczajowo o strachu pacjenta w gabinecie stomatologicznym 
myślimy z perspektywy jego lęku przed leczeniem, obawą przed 
bólem, niepewności dotyczącej trwałości efektu, w sytuacji pan-
demii może ogólnego bezpieczeństwa związanego z wirusem 
etc. Słusznie tutaj wszyscy odczuwamy, że tego typu emocje nie 
wnoszą nic do procesu leczenia, a są dla pacjenta tylko dodatko-
wym obciążeniem psychicznym.  
Zdecydowanie rekomendujemy budowanie przekazu skierowa-
nego do pacjenta uwzględniając jego niepokój poprzez jasną 
argumentację czy pogłębioną rozmowę dotyczącą źródła niepo-
koju. Zawsze konsekwentnie na szkoleniach zwracamy uwagę na 
to, by wejść w świat pacjenta, zrozumieć dokładnie system jego 
przekonań, który prowadzi do emocji osłabiającej jego motywa-
cję do leczenia. Odradzamy powtarzanie wyuczonych „regułek”  
(np. „Proszę się nie bać”, „Zastosuję znieczulenie”, „Wizyta u den-
tysty to nic strasznego”), zwracając uwagę na to, że to właśnie  
w zadawaniu właściwych pytań dotyczących źródeł strachu (np. 
„Czy miała Pani jakieś nieprzyjemne doświadczenia w gabinecie 

stomatologicznym?”, „Jak przebiegały te sytuacje?”, „Co pomogło-
by Pani w tym, by czuć się w gabinecie w pełni komfortowo?”, „Co 
dokładnie się Panią niepokoi?”) i pogłębionym słuchaniu leży moc 
zmiany przekonań pacjenta. Co więcej, przeprowadzone przez 
nas obserwacje w gabinetach jasno pokazują, że skupienie się  
w tym zakresie bardziej na słuchaniu niż mówieniu paradoksalnie 
nie wydłuża rozmowy na temat niepokoju pacjenta, zmieniają 
się tylko proporcje wypowiadanych słów między rozmówcami 
(pacjentem, a lekarzem, opiekunem pacjenta, higienistką czy reje-
stratorką) – personel gabinetu zaczyna mówić mniej, a pacjent się 
otwiera i mówi więcej. 
Gdy zwyczajowo zapraszamy na szkoleniu do odegrania scenki 
opiekunów pacjenta z pacjentem fobicznym, praktycznie zawsze 
wygląda ona tak samo: pacjent prezentuje swoje obawy 1-2 zda-
niami (np. „Ale się denerwuję”), a następnie jest zarzucany języ-
kiem korzyści oraz zapewnieniami o najwyższych standardach 
pracy gabinetu. W efekcie przekaz ma małą siłę oddziaływania, bo 
nie jest osadzony w świecie pacjenta. Natomiast, gdy prosimy po 
zaprezentowaniu technik aktywnego słuchania, takich jak stoso-
wanie parafrazy, odzwierciedlania, kierowania czy klaryfikowania 

Z innej perspektywy
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wypowiedzi pacjenta, czyli wszystkich narzędzi, które intuicyjnie 
stosujemy, gdy jesteśmy szczerza zainteresowani tym, co druga 
strona ma do powiedzenia o przekierowanie uwagi opiekuna 
właśnie na świat pacjenta, zaczyna dziać się magia: pacjent się 
otwiera, opisuje swoje doświadczenia, czuje się zrozumiany i do-
ceniony. W efekcie opiekun zamiast mówić 80% czasu, mówi koło 
20-30% w kontakcie rozmowy dotyczącej niepokoju pacjenta. 
Jednakże jego słowa, jako że o wiele lepiej osadzone w świecie pa-
cjenta, mają znacznie większą moc zniwelowania niepożądanego 
napięcia emocjonalnego. Pacjent zaczyna się uśmiechać, zmienia 
się jego postawa, zaczyna często wprost komunikować, że czuje 
się uspokojony. 

Kiedy nie niwelować strachu pacjenta?

Jednakże należy sobie wprost powiedzieć, że czasami paradoksal-
nie strach jest dobrą emocją w gabinecie, a mianowicie w kontek-
ście oceny przez pacjenta swojej sytuacji w jamie ustnej. Niezwy-
kle często zauważamy komunikaty typu „Proszę się nie martwić, 
nie jest tak źle.”, „Widywałem gorsze przypadki” etc. Należy mieć 
świadomość, że tego typu wypowiedziami strzelamy sobie w ko-
lano i działamy często ze szkodą dla pacjenta. Dlaczego? Już spie-
szymy z wyjaśnieniem. 

Ludźmi jako takimi, szczególnie w świecie przeładowanym przez 
bodźce, kieruje zasada oszczędności poznawczej. Oznacza ona nic 
innego, jak to, że w codziennym funkcjonowaniu zdecydowanej 
większości wrażeń, doznać czy komunikatów nie nadajemy zna-
czenia, nie przywiązujemy do nich wagi, bo jest ich po prostu za 
dużo. Gdybyśmy analizowali wszystkie komunikaty, które do nas 
każdego dnia docierają nie bylibyśmy w stanie normalnie funk-
cjonować, wszelkie nasze działania byłyby sparaliżowane poprzez 
nieustanne przetwarzanie docierających do nas informacji. Co w 
takim razie wpływa na to, na jakie elementy z otoczenia zwracamy 
uwagę, a jakie ignorujemy? Odpowiedź jest bardzo prosta: emo-
cje. 
Pojawiająca się automatycznie w zetknięciu z jakimś doświad-
czeniem emocja, nie ważne czy pozytywna, czy negatywna, jest 
swego rodzaju papierkiem lakmusowym, który informuje nas  
o tym, że mamy nasze ograniczone zasoby poznawcze przekie-
rować na obiekt, który rzeczoną emocję wzbudza, np. gdy czu-
jemy sympatię do drugiego człowieka automatycznie na jego 

widok może pojawić się w nas poczucie radości, zadowolenia, co 
będzie budzić motywację do rozpoczęcia rozmowy. Z kolei, gdy 
okryjemy, że na strychu znajdują się martwe myszy, z automatu 
poczujemy obrzydzenie, co będzie budzić motywację do pozby-
cia się problemu, bądź do opuszczenia pomieszczenia. Strach jest 
z kolei emocją, która informuje nas, że nasze bądź innych osób 
bezpieczeństwo jest zagrożone, co z automatu budzi bardzo sil-
ną motywację (albo do ucieczki, albo do działania.) W momencie, 
gdy przekaz drugiej strony nie budzi w nas emocji, najprawdo-
podobniej w żaden sposób nie zmieni naszego funkcjonowania, 
żeby nie powiedzieć, że szybko zostanie zapomniany. Co więcej, 
w momencie, gdy nie pojawi się emocja, z pewnością nie pojawi 
się także chęć określonego działania – czy to prowadzącego nas 
w kierunku obiektu wzbudzającego emocję (w przypadku emocji 
pozytywnych) czy w kierunku od danego obiektu (w przypadku 
emocji negatywnych).
Podsumowując, jeśli nie ma emocji, najprawdopodobniej nie ma 
też uwagi, co z kolei powoduje, że nie ma motywacji. W efekcie 
nie podejmujemy nowych dla nas działań. 
Przełóżmy teraz mechanizmy powstania emocji na sytuację  
w gabinecie stomatologicznym. Lekarze często zakładają, że pa-
cjent, który do nich trafia jest pacjentem zmotywowanym do le-
czenia już na etapie przekroczenia progu gabinetu (szczególnie  

w momentach, gdy lekarz z zaangażowaniem opowiada o planie 
leczenia, a pacjent milczy kiwając głową). Nie zawsze jednak tak 
jest. Motywacja pojawia się praktycznie samoistnie tylko w przy-
padku wystąpienia bólu. W innych przypadkach (np. motywacji 
do sanacji jamy ustnej i kompleksowego leczenia) może, ale nie 
musi ona występować (z pewnością miewacie Państwo pacjen-
tów, którzy trafiają do Was praktycznie tylko i wyłącznie z bólem). 
W tym momencie, jeśli przekaz lekarza nie wzbudzi w pacjencie 
żadnych emocji, nie zostanie uruchomiona motywacja. Dla leka-
rza często sam plan leczenia jest elementem budującym emocje. 
Jednak w przypadku braku motywacji pacjenta skupianie się tylko 
na planie leczenia jest, jak opowiadanie pacjentowi o tym, jakie 
narzędzia należy zastosować w celu zmiany sytuacji, której on  
w swoim rozumieniu nie odbiera w kategoriach problemu. Wtedy 
taki przekaz z pewnością nie będzie skuteczny. 

Z  I N N E J  P E R S P E K T Y W Y
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Czy straszyć pacjentów?

Pojawia się tutaj pytanie, czy w związku z tym straszyć pacjentów. 
Oczywiście nie. Jednakże zdecydowanie należy pacjentom jasno 
i konkretnie prezentować konsekwencje związane z niepodej-
mowaniem określonych działań. Zdecydowanie prezentowane 
komunikaty nie powinny mieć charakteru karcącego czy oce-
niającego. Pacjent nie ma w wyniku naszego przekazu zacząć się 
wstydzić. Pamiętamy maila, którego dostaliśmy jakiś czas temu od 
uczestniczki szkolenia dzień po jego zakończeniu. Opisała historię, 
w której pacjent, który dotychczas odwoływał, przekładał wizyty, 
zjawiał się w gabinecie sporadycznie, po przedstawieniu przez 
lekarkę procesu postępowania próchnicy po wyjściu z gabinetu 
rozemocjonowany opowiadał rejestracji, że on nie może czekać 
tydzień na wizytę, ponieważ PRÓCHNICA NISZCZY MU ZĘBY:). Jak 
widać określona emocja wzbudziła z automatu motywację, która 
nie pojawiła się wcześniej, mimo wielokrotnych wizyt pacjenta  
w gabinecie. 
Jeden z autorów artykułu na szkoleniach dla rejestracji zadaje bar-
dzo często pozornie proste pytanie: Co to jest próchnica? Proszę 
nam wierzyć, że uczestnicy szkoleń zaczynają w tym momencie 
ożywioną dyskusję, zastanawiają się, dyskutują (pojawiają się lo-
sowo wypowiedzi wskazujące na „dziurę”, „cukierki”, „chorobę”, 
jednak nie są one w żaden logiczny sposób połączone w ciąg 
przyczynowo-skutkowy). W efekcie uczestnicy praktycznie nigdy 
nie są w stanie podać zgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi. 
Jeśli nawet osoby, które pracują w gabinecie stomatologicznym 
nie rozumieją procesu niszczenia zęba i konsekwencji zwlekania  
z leczeniem, proszę nam wierzyć, że pacjenci tym bardziej nie po-
siadają takiej wiedzy. 
Należy jednak mieć tutaj świadomość, że często lepsze bywa wro-
giem dobrego. 
W momencie, kiedy zarzucimy pacjenta komunikatami powo-
dującymi strach ryzykujemy, że uruchomi mechanizmy obronne 
i najzwyczajniej w świecie nie dopuści do siebie żadnych infor-
macji i będzie starał się je wyprzeć ze świadomości czy też zdys-
kredytować. Badacze psychologii jasno mówią, że aby strach był 
skutecznym elementem mobilizacji do działania, niezbędne jest 
jasne okazanie, że podjęcie określonych działań pozwoli na zmia-
nę sytuacji wywołującej negatywne napięcie. Przez „określone 
działania” nie rozumiemy tutaj bynajmniej półgodzinnej rozmowy 
o planie leczenia (część pacjentów będzie zainteresowana tym te-
matem, część wchodzenie w meandry medyczne po prostu znu-
dzi, prowadząc do wyłączenia ich uwagi). Bardzo istotnymi czyn-
nikami będzie zbudowanie w pacjencie swojego autorytetu, który 
będzie się równał z przekonaniem pacjenta, że dany lekarz będzie 

w stanie dobrze przeprowadzić cały proces leczenia oraz ukaza-
nie korzyści wynikających z podjęcia leczenia oraz przewidywal-
ności całego efektu. Z jednej strony budujemy w związku z tym  
w pacjencie motywację „od problemu” („Nie chcę tego mieć”) 
oraz motywację na cel („Tak, zależy mi, chcę to zrobić).  
Niezwykle skuteczną metodą budowania motywacji zarówno od 
problemu, jak i na cel, jest obraz, ze szczególnym uwzględnieniem 
rysunków oraz zdjęć samego pacjenta oraz prezentacji zdjęć 
przed i po pacjentów z podobną sytuacją w jamie ustnej. Warto 
poświęcić odpowiednią ilość czasu na zgromadzenie adekwat-
nych przykładów zdjęć innych pacjentów z podobnymi proble-
mami przed i po leczeniu. Obraz jest tak skutecznym narzędziem, 
ponieważ znów związany jest z naszą tendencją do oszczędności 
poznawczej – zdjęcie samo w sobie najprawdopodobniej wywo-
ła określone emocje, natomiast przekaz słowny będzie nie dość, 
że wielokrotnie dłuższy, to jeszcze mniej skuteczny. Pokazanie 
pacjentowi z rozległymi problemami stomatologicznymi dobrej 
jakości zdjęcia obrazującego jego łuki zębowe prawdopodobnie 
momentalnie uruchomi obrzydzenie oraz strach. By pacjent nie 
odciął się od tych emocji, nie uruchomił strategii ucieczkowych 
(typu „Nie chcę na to patrzeć”) niezbędne jest jasne i klarowne 
ukazanie mu, co dzieje się w nieleczonym zębie, jakie są poszcze-
gólne etapy niszczenia zęba. Tutaj bardzo skutecznym narzę-
dziem są własnoręcznie wykonane rysunki. Warto posłużyć się 
także zdjęciami innych pacjentów obrazujących sytuacje przed  
i po leczeniu, co ukazuje pacjentowi, że osiągnięcie pożądanego 
efektu jest jak najbardziej możliwe. W tej sposób praktycznie rów-
nolegle budujemy motywację od problemu („Nie chcę tak mieć”) 
oraz na cel („Chcę wyleczyć zęby”) 

W ramach zakończenia 

O truizm zahacza twierdzenie, że aby efektywnie komunikować 
się z drugą osobą niezbędne jest zindywidualizowanie przekazu, 
dopasowanie go do odbiorcy. Dokładnie tak samo wygląda sy-
tuacja w gabinecie. Określeni pacjenci przychodzą do Państwa 
wyjściowo z różnym poziomem motywacji do leczenia i różnym 
poziomem świadomości istnienia swoich problemów stoma-
tologicznych. Do niektórych bardziej przemawiają komunikaty 
budujące wizję efektu, a więc wzbudzające emocje pozytywne, 
a do innych komunikaty budujące świadomość konsekwencji,  
a więc wzbudzające emocje negatywne. Dlatego często mówi 
się, że komunikacja jest sztuką – rzadko kiedy istnieją tutaj drogi na 
skróty, a kluczowe staje się zrozumienie człowieka, którego mamy 
przed sobą i zbudowanie swojego przekazu tak, by był dla niego 
zrozumiały, ważny i mobilizujący do działania.

Piśmiennictwo
Behaviour Sciences for Dentistry, Humpris G, S..Ling, M., Toronto 2000
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Z  I N N E J  P E R S P E K T Y W Y



Powrócić do stanu sprzed pandemii 
Jak prowadzić komunikację marketingową 
w 2020?

mgr farm. Justyna Uman-Ntuk
Solutio Medica (www.solutiomedica.pl
wspolpraca@solutiomedica.pl
Tel: +48 533 632 321

Afiliacja:

Justyna Uman-Ntuk



Rok 2020 jest bardzo trudny dla branży stomatologicznej. Strach 
pacjentów, zamykanie gabinetów stomatologicznych, brak do-
stępu, a później znaczący wzrost cen środków ochrony to tylko 
jedne z wyzwań, przed którymi na co dzień stoją właściciele ga-
binetów. Nikt nie był w stanie przewidzieć takiego scenariusza 
na rok 2020. Jednak czas kryzysu dla jednych, to okres prosperity  
i nowych okazji dla innych. 
Jesień to czas, w którym będzie ustalać się nowa równowaga 
biznesowa między tymi, którzy zyskają w tym trudnym czasie,  
a tymi, którzy wykonają znaczący krok w tył. W dalszej części arty-
kułu przyjrzymy się bliżej jak prowadzić komunikację marketingo-
wą, by należeć do grona zwycięzców.

Buduj zaufanie

Wielu pacjentów przez miesiące odkładało wizytę u stomatolo-
ga „na później”. Na fotel trafiali pacjenci skarżący się na ból, a nie 
Ci, którzy chcą mieć nowy, piękniejszy uśmiech. Liczba zakażeń 
SARS-CoV-2 prawdopodobnie nie będzie malała w najbliższych 
miesiącach i niepewność pacjentów pozostanie z nami jeszcze 
długo. Podstawą komunikacji w takiej sytuacji powinno być za-
pewnienie o bezpieczeństwie wizyty i budowanie zaufania. Jak 
to skutecznie zrobić? 
Wykorzystaj dostępne środki komunikacji, takie jak strona na Fa-
cebooku czy strona internetowa, by poinformować np. o nowym 
reżimie sanitarnym panującym w gabinecie. Dodaj sekcję na stro-
nie internetowej w której opiszesz procedurę przyjmowania pa-
cjentów, oraz poinformuj, jakie zabezpieczenia wdrożyliście. Po-
każ zdjęcia z codziennej pracy, aby podkreślić, że funkcjonujecie  
i stale przyjmujecie pacjentów. Uważaj, by nie przekroczyć cien-
kiej granicy i nie wystraszyć pacjentów. 

Docieraj do pacjentów na „home office”

Wiele firm, zwłaszcza międzynarodowych korporacji podjęło de-
cyzję o pracy z domu, czyli tzw. „home office”. Zgodnie z coraz 
częstszymi doniesieniami medialnymi, większość z nich planuje 
kontynuować taką formę pracy nawet w sytuacji zwalczenia pan-
demii. Co to oznacza dla gabinetów stomatologicznych? Pracując 
z domu, dużo więcej czasu spędzamy w mediach społecznościo-
wych. Teraz, jak nigdy dotąd profesjonalna obecność w sieci jest 
koniecznością. Warto wykorzystać większość dostępność naszych 
odbiorców i przygotować dla nich ciekawe treści. 

Oferuj różne możliwości finansowania

Niepewność finansowa to kolejny efekt obecnej sytuacji. Wielu 
pacjentów odkłada większe wydatki na „pewniejsze czasy”. Aby 
pomóc ominąć tą barierę, warto zaoferować różne możliwości 
finansowania. Nie powinniśmy zamykać się tylko na popularne 
medyczne raty jakie oferuje Santander, MediRaty czy SuperMe-
dic. Warto zanalizować cennik i pomyśleć nad nieszablonowymi 
rozwiązaniami. Przykładowo: pacjent wybierający klasyczny aparat 
ortodontyczny może zapłacić za całe leczenie z góry otrzymując 
10% zniżki. Gabinet przyjmuje na siebie część ryzyka wyceniając  
z góry całość leczenia. Jednocześnie zapewnia pacjenta o osta-
tecznym jego koszcie i motywuje do odjęcia decyzji przez do-
datkową zniżkę. To tylko jeden z przykładów, ważne, by szukać 
nowych rozwiązań, które pokazują elastyczność i zrozumienie 
potrzeb pacjentów.

Z innej perspektywy
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Zachowaj spójność on-line i off-line

Nic nie podważa zaufania bardziej niż brak konsekwencji. Jeśli  
w sieci komunikujesz o wdrożeniu specjalnych środków ostroż-
ności, muszą one być wdrożone w samym gabinecie. Określ 
wszystkie punkty styku pacjenta z gabinetem – zarówno w czasie 
wizyty, jak i na poziomie wywiadu telefonicznego przed jej rozpo-
częciem. Spójność to klucz do sukcesu.

Wykorzystaj przestój, by tworzyć treści

Postojowe czy po prostu mniejsza ilość pacjentów – wykorzystaj 
dodatkowych czas swoich pracowników, by budować potencjał 
na przyszłość. Jedną z najlepszych strategii jest inwestowanie  
w SEO, a więc pozycjonowanie swojej strony internetowej. 

Jak to zrobić krok po kroku? 
1. Opracuj listę kluczowych słów, na które chcesz, żeby wyświe-

tlała się Twoja strona w wyszukiwanych w Google.
2. Stwórz listę tematów poszczególnych artykułów, które będą 

interesujące z perspektywy pacjenta. Dla każdego z nich 
przygotuj kilka zdań wytycznych dla pracownika, na czym 
powinien się skupić w czasie jego tworzenia. Jeśli zajmujesz 
się implantologią, można stworzyć teksty o tytułach: „Liców-
ki – wszystko co musisz wiedzieć” lub „Implanty czy proteza 
ruchoma. Co wybrać?”.

3. Rozdziel zadania pomiędzy pracowników. 
4. Umieść treści na stronie www w zakładce blog lub aktualno-

ści. Jeśli stworzone treści nie dezaktualizują się szybko, mo-
żesz je umieścić w specjalnej sekcji – podstronie nazwanej 
poradnik lub dla pacjenta. 

5. Zoptymalizuj każdy z tekstów, by był jak najskuteczniej in-
deksowany przez wyszukiwarkę Google.

Zainwestuj w kampanie opierające się o rezul-
taty

Kryzys to nie moment na rozrzutne dysponowanie budżetem. 
Planując działania marketingowe postaw na te rozwiązania, któ-
re pozwolą Ci jak najbardziej precyzyjnie określić ROI (return on 
investment) a więc zysk wypracowany dzięki poczynionej inwe-
stycji. Wśród takich działań są precyzyjnie targowane reklamy 
Google Ads czy Facebook Ads. Na etapie planowania kampanii 
opracuj metody, dzięki którym będziesz mógł ocenić skuteczność 
reklamy – może to być dedykowany kod zniżkowy lub rutynowe 
pytanie o motywację do umówienia wizyty zadawane przez re-
jestratorkę. Podsumuj np. miesięczne działania: koszt reklamy vs 
ilość nowych pacjentów i sumaryczny zysk na zabiegach u nich 
wykonanych. Pamiętaj, że niektóre zabiegi generują zysk nie tylko 

dziś, ale warto na nie patrzeć w perspektywie długoterminowej 
(np. leczenie implantologiczne rozpoczęte po wizycie mającej 
pomóc w usunięciu bruksizmu).

2020: Precyzja i profesjonalizm

Precyzja i profesjonalizm to dwa słowa, które powinny przyświecać 
wszelkim działaniom marketingowym w 2020. Aby wykorzystać 
obecną sytuację i nadrobić straty, konieczne są bardzo precyzyjne 
działania marketingowe. Nie ma czasu na eksperymentowanie – 
trzeba określić jasny cel i wdrożyć go w życie. To jest mocno po-
wiązane z profesjonalizmem – jego brak będzie powiązany z niską 
skutecznością działań i... przepalaniem budżetu. 
Czasy, w których same rekomendacje zadowolonych pacjentów 
są wystarczające, by utrzymać przychody gabinetu na pożąda-
nym poziomie są niestety za nami.  
2020 do czas na podejmowanie śmiałych działań, które są nasta-
wione na zyski.
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