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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.

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



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 2 (22) 2020 69

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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