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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Streszczenie

Na podstawie opisu dwóch przypadków klinicznych 
zasygnalizowano ważną kwestię, jaką jest przygotowa-
nie ortodontyczne pacjentów użytkujących ruchome 
uzupełnienia protetyczne do implantoprotetycznej 
odbudowy braków. Trudną rolą stomatologa jest prze-
konanie pacjenta, że przed planowanym leczeniem 
implantologicznym często niezbędne jest odtworze-
nie przestrzeni protetycznej potrzebnej do prawidło-
wej odbudowy braków. W artykule tym przedstawio-
no opis dwóch przypadków klinicznych opisujących 
pacjentki z brakami międzyzębowymi użytkującymi 
ruchome uzupełnienia protetyczne. Uzupełnienia te, 
nie zachowywały prawidłowej przestrzeni protetycz-
nej dla przyszłej odbudowy uzupełnieniami stałymi. 
Wdrożono niezbędne przygotowanie ortodontyczne, 
następnie po prawidłowym uszeregowaniu zębów 
wykonano zabieg implantacji, a następnie wykonano 
stałe uzupełnienia protetyczne. Krok po kroku przed-
stawiono całą procedurę diagnostyki, kwalifikacji, le-
czenia ortodontycznego, implantologicznego i prote-
tycznego. Opisane metody dają możliwość uzyskania 
przewidywalnych i trwałych efektów leczenia, co jest 
nadrzędnym celem zarówno lekarzy jak i pacjentów. 

Abstract

This article presents a description of two clinical cas-
es describing patients with interdental gaps using re-
movable prosthetic restorations. These restorations 
did not preserve the correct prosthetic space for fu-
ture reconstruction with permanent restorations.
The difficult role of the dentist is to convince the pa-
tient that often before the planned implant treatment, 
it is necessary to recreate the prosthetic space need-
ed for the proper reconstruction of deficiencies. The 
necessary orthodontic preparation was implemented, 
then, after the correct alignment of the teeth, the im-
plantation procedure was performed and then perma-
nent prosthetic restorations were made. Step by step, 
the entire procedure of diagnosis, qualification, the 
stage of orthodontic, implantological and prosthetic 
treatment was presented. The described methods give 
the possibility of obtaining predictable and lasting 
treatment effects, which is the primary goal of both 
doctors and patients.
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Opis przypadków

Przypadek 1
Pacjentka lat 68 zgłosiła się w celu oceny możliwości implantolo-
gicznej odbudowy braku zębów 13 i 23.(Ryc. 1-3) 

W badaniu stwierdzono stan po usunięciu zatrzymanego zęba 13 
(ze znacznym zanikiem kości w miejscu planowanej implantacji) 
oraz zatrzymany ząb 23.[1](Ryc. 4-6) 

Pacjentka od czasu utraty zębów mlecznych użytkowa-
ła protezę szkieletową.  Przestrzeń na brakujące zęby nie 
była w pełni zachowana. Ze względu na brak wystarczają-
cej przestrzeni na docelową odbudowę protetyczną braku-
jących zębów, pacjentka została skierowana do ortodonty  
w celu oceny możliwości leczenia.[2] W pierwszym etapie, z do-
stępu podniebiennego usunięto zatrzymany ząb 23. (Ryc. 7) 

Zębodół wypełniono wiórami kości gąbczastej allogennej świeżej 
mrożonej z I-PRF. (Ryc. 8) 

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 5

ryc. 4

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8
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Następnie przeszczep kości został pokryty membranami A-PRF. 
(Ryc. 9) 

Szycie rany zakończyło zabieg. (Ryc. 10) 

Gojenie przebiegło bez powikłań. (Ryc. 11,12)

 W kolejnym etapie pacjentka została poddana leczeniu ortodon-
tycznemu z zastosowaniem alignerów.  Pozwoliło to na uszere-
gowanie zębów z odtworzeniem prawidłowej przestrzeni na 
zaplanowaną rekonstrukcję zębów 13 i 23. Przygotowanie orto-
dontyczne trwało 10 miesięcy. [3,4] 

Po odtworzeniu wymaganej przestrzeni między zębami 14-12  
i 22-24 przeprowadzono zabieg implantacji w pozycji 13 i 23. 
(Ryc. 13) 

W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 wykonano zabieg im-
plantacji w pozycji 13 z zastosowaniem implantu TSVTB – 3,7/11,5 
mm (Zimmer, USA). (Ryc. 14) 

Po aktywacji blaszki przedsionkowej wykonano augmentację  
z zastosowaniem materiału xenograft oraz I-PRF. (Botiss, Niemcy) 
(Ryc. 15) 

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15
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Przeszczep został pokryty membraną kolagenową resorbowalną 
oraz membranami A-PRF. (Botiss, Niemcy) (Ryc. 16) 

Po mobilizacji płata rana została zszyta. Następnie przystąpiono 
do implantacji w pozycji 23 stosując implant TSVTB – 3,7/13,00 
mm (Zimmer, USA). (Ryc. 17) 

Ranę zszyto. (Ryc. 18) 

Kontrolne badanie CBCT potwierdziło prawidłowy obraz implan-
tacji oraz augmentacji. 
W okresie gojenia i osteointegracji pacjentka nadal użytkowała 
alignery, które stabilizowały uzyskany efekt leczenia ortodontycz-
nego, jak i umożliwiały estetyczne zamaskowanie braków. 
Po 4 miesięcznym okresie gojenia wykonano odsłonięcie implan-
tów z doprzedsionkowym przemieszczeniem płata i wykonano 
korony tymczasowe w celu prawidłowego uformowania tkanek. 
(Ryc. 19) 

Docelowo pacjentka została zaopatrzona w indywidualne łączniki 
tytanowe i ze względu na niekorzystną oś implantów – cemento-
wane korony ceramiczne na podbudowie cyrkonowej.[5] 
(Ryc. 20-23) 

ryc. 16

ryc. 17

ryc. 18

ryc. 19

ryc. 20

ryc. 21

ryc. 22

ryc. 23
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Kolor i kształt dostosowano do naturalnego odcienia, makro i mi-
kro-geografii uzębienia pacjentki, tak aby uzyskać maksymalnie 
naturalny wygląd. (Ryc. 24)

Obecnie pacjentka od dwóch lat podlega regularnym kontrolom 
ortodontycznym i implantoprotetycznym, co pozwala na uznanie 
uzyskanego efektu za stabilny. (Ryc. 25-27)

Przypadek 2
Pacjentka lat 35 zgłosiła się z powodu złamania protezy osiadają-
cej uzupełniającej brak zęba 11. Stało się to dla pacjentki impul-
sem do podjęcia interdyscyplinarnego leczenia stomatologiczne-
go. (Ryc. 28-30) 

Pacjentka prezentowała liczne potrzeby lecznicze, od higienizacji 
poprzez leczenie zachowawcze, endodontyczne oraz wymagała 
chirurgicznego usunięcia nierokujących zębów. (Ryc. 31,32) 

ryc. 24

ryc. 25

ryc. 26

ryc. 27

ryc. 28

ryc. 29

ryc. 30

ryc. 31
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Brakujący ząb 11 jako doraźne działanie interwencyjne uzupełnio-
no w formie bezpośredniego mostu adhezyjnego.  Po wstępnym 
przygotowaniu podjęto leczenie ortodontyczne w celu przygoto-
wania do wykonania mostu w odcinku przednim oraz implantolo-
gicznego uzupełnienia braków w odcinkach bocznych. Leczenie 
ortodontyczne  
przeprowadzono z zastosowaniem klasycznego aparatu stałego 
w systemie samoligaturującym. (Ryc. 33,34) 

Po uzyskaniu wymaganej przestrzeni protetycznej wykonano za-
biegi implantacyjne rozpoczynając od żuchwy. (Ryc. 35) 

W znieczuleniu przewodowym i nasiękowym Citocartin 100 na-
cięto i odwarstwiono płat w zakresie 33 do okolicy trójkąta za-
trzonowcowego. Z użyciem szablonu chirurgicznego wykonano 
preparację łoża pod implanty. [6,7] (Ryc. 36,37) 

Przeprowadzono implantację stosując implanty AnyRidge XPEED 
w pozycji 36 – 3,5/11,5 mm oraz w pozycji 37 – 4,0/10 mm (Me-
gagen, Korea). (Ryc. 38) 

Po ekstrakcji zęba zatrzymanego 38 przystąpiono do augmentacji 
przedsionkowej z wykorzystaniem wiórów kości gąbczastej allo-
gennej świeżej mrożonej z dodatkiem A-PRF. (Ryc. 39) 

ryc. 32

ryc. 33

ryc. 34

ryc. 35

ryc. 36

ryc. 37

ryc. 38

ryc. 39
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Zastosowano warstwę membran A-PRF. (Ryc. 40) 

Całość została pokryta membraną kolagenową resorbowalną 
ustabilizowaną pinami tytanowymi. (Geistlich, Szwajcaria) (Ryc. 41) 

Po mobilizacji płata rana została zszyta szwami węzełkowymi. Pod-
czas zabiegu wprowadzono również implant po stronie prawej  
w pozycji 46 AnyRidge XPEED - 3,5/11,5 mm (Megagen, Korea). 
[8,9] (Ryc. 42,43,44) 

Gojenie przebiegało bez powikłań. Kolejnym etapem leczenia był 
zabieg podniesienia zatok szczękowych po stronie prawej i lewej 
z jednoczasową implantacją. W znieczuleniu nasiękowym i prze-
wodowym do otworu podoczodołowego oraz podniebiennego 
Ubistesin forte wykonano cięcie
pionowe mezjalnie od 14 dalej na szczycie wyrostka oraz pionowe 
dystalnie w okolicy guza szczęki. (Ryc. 45,46) 

Przeprowadzono elewację płata śluzówkowo-okostnowego,  
a następnie wykonano okienko w ścianie przedniej szczęki wier-
tłem diamentowym. Elewacja błony śluzowej zatoki szczękowej 
w zaplanowanym zakresie. W trakcie zabiegu obserwowano pra-
widłowe ruchy oddechowe świadczące o zachowaniu ciągłości 
błony śluzowej. (Ryc. 47) 

ryc. 40

ryc. 41

ryc. 42

ryc. 43

ryc. 44

ryc. 45

ryc. 46

ryc. 47
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Kolejnym etapem była augmentacja jamy podśluzowej wiórami 
kości gąbczastej allogennej świeżej mrożonej nasączonej fibryną 
bogatopytkową I-PRF oraz fragmentami membran A-PRF. 
(Ryc. 48) 

Następnie wykonano preparację łoża pod implant z zastosowa-
niem szablonu chirurgicznego oraz implantację w pozycji 15 sto-
sując AnyRidge XPEED – 3,5/13 mm (Megagen, Korea).[10,11] 
(Ryc. 49,50) 

Augmentacja przedsionkowa została wykonana kością gąbczastą 
allogenną świeżą mrożoną nasączoną fibryną bogatopłytkową 
I-PRF. Całość augmentatu został przykryta membranami A-PRF 
oraz błoną kolagenową resorbowalną ustabilizowaną pinami ty-
tatowymi. (Geistlich, Szwajcaria) (Ryc. 51) 

Dodatkowo wykonano szew odbarczający kryty. Płat został zszyty 
bez napięcia. (Ryc. 52) 

Analogiczny zabieg został wykonany po stronie lewej w miejscu 
braku zęba 26. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. (Ryc. 53-63)

ryc. 48

ryc. 49

ryc. 50

ryc. 51

ryc. 52

ryc. 53

ryc. 54

ryc. 55
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ryc. 58

ryc. 57

ryc. 56

ryc. 59

ryc. 60

ryc. 61
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Docelowo pacjentka została zaopatrzona klasycznym mostem 
protetycznym w zakresie zębów 13-21 z uzupełnieniem braku-
jącego zęba 11, ze względów estetycznych wykonano licówki  
w zakresie zębów 22 i 23 oraz z wykorzystaniem implantów odbu-
dowano braki zębów 16, 26, 36, 37, 46.  W leczeniu protetycznym 
wykorzystano przykręcane korony na podbudowie cyrkonowej 
wykonane na stopkach tytanowych z podbudową cyrkonową 
schodzącą maksymalnie poddziąsłowo, tak aby polerowany cyr-

kon tworzył indywidualny profil wyłaniania. Zaangażowanie pa-
cjentki w leczenie, które trwało blisko 2 lata pozwoliło na zmianę 
jej nawyków dotyczących dbania o uzębienie. Regularne kontrole 
pozwoliły na utrwalenie tych pozytywnych wzorców. [12] 
(Ryc. 64,65)

Wnioski

Obecne metody leczenia ortodontycznego pozwalają na uzy-
skanie przewidywalnych efektów terapii. Dodatkową zaletą ali-
gnerów stosowanych u pacjentów w wieku dojrzałym jest efekt 
stabilizacji przyzębia. Krok po kroku przedstawiono procedurę dia-
gnostyki, kwalifikacji, leczenia ortodontycznego, implantologicz-
nego i protetycznego. Opisane metody, mimo że znacznie wydłu-
żają proces leczenia, dają możliwość uzyskania przewidywalnych 
i trwałych efektów, co jest nadrzędnym celem terapii. [13,14,15]

ryc. 62

ryc. 63

ryc. 64

ryc. 65

Piśmiennictwo

[1] JACOBS R, SALMON B, CODARI M, HASSAN B, BORNSTEIN MM. Cone beam 
computed tomography in implant dentistry: recommendations for clinical use. BMC Oral 
Health. 2018 May 15;18(1):88. doi: 10.1186/s12903-018-0523-5. PMID: 29764458; PM-
CID: PMC5952365.
[2] WEIR T. Clear aligners in orthodontic treatment. Aust Dent J. 2017 Mar;62 Suppl 1:58-
62. doi: 10.1111/adj.12480. PMID: 28297094.
[3] BORDA AF, GARFINKLE JS, COVELL DA, WANG M, DOYLE L, SEDGLEY CM. 
Outcome assessment of orthodontic clear aligner vs fixed appliance treatment in a teen-
age population with mild malocclusions. Angle Orthod. 2020 Jul 1;90(4):485-490. doi: 
10.2319/122919-844.1. PMID: 33378505; PMCID: PMC8028462.
[4] ZHAO ZH. [Clear aligner therapy: risks and clinical strategies]. Zhonghua Kou 
Qiang Yi Xue Za Zhi. 2019 Dec 9;54(12):798-802. Chinese. doi: 10.3760/cma.
j.issn.1002-0098.2019.12.002. PMID: 31874477.
[5] BORGES T, LIMA T, CARVALHO A, CARVALHO V. Clinical outcome of inter-proxi-
mal papilla between a tooth and a single implant treated with CAD/CAM abutments: a 
cross-sectional study. J Oral Maxillofac Res. 2012;3(3):e4.
[6] EL KHOLY K, LAZARIN R, JANNER SFM, FAERBER K, BUSER R, BUSER D. Influ-
ence of surgical guide support and implant site location on accuracy of static Computer-As-
sisted Implant Surgery. Clin Oral Implants Res. 2019 Nov;30(11):1067-1075. doi: 10.1111/
clr.13520. Epub 2019 Aug 20. PMID: 31381178.
[7] DAWOOD A, MARTI MARTI B, SAURET-JACKSON V, DARWOOD A. 3D printing in 
dentistry. Br Dent J. 2015 Dec;219(11):521-9. doi: 10.1038/sj.bdj.2015.914. Erratum in: Br 
Dent J. 2016 Jan 22;220(2):86. PMID: 26657435.
[8] KERNEN F, KRAMER J, WANNER L, WISMEIJER D, NELSON K, FLÜGGE T. A review 
of virtual planning software for guided implant surgery - data import and visualization, drill 
guide design and manufacturing. BMC Oral Health. 2020 Sep 10;20(1):251. doi: 10.1186/
s12903-020-01208-1. PMID: 32912273; PMCID: PMC7488021.

[9] D’HAESE J, ACKHURST J, WISMEIJER D, DE BRUYN H, TAHMASEB A. Current state 
of the art of computer-guided implant surgery. Periodontol 2000. 2017 Feb;73(1):121-133. 
doi: 10.1111/prd.12175. PMID: 28000275.
[10] CHEN P, NIKOYAN L. Guided Implant Surgery: A Technique Whose Time Has Come. 
Dent Clin North Am. 2021 Jan;65(1):67-80. doi: 10.1016/j.cden.2020.09.005. Epub 2020 
Nov 2. PMID: 33213716. 
[11] KIM GB, LEE S, KIM H, YANG DH, KIM YH, KYUNG YS, KIM CS, CHOI SH, KIM BJ, 
HA H, KWON SU, KIM N. Three-Dimensional Printing: Basic Principles and Applications 
in Medicine and Radiology. Korean J Radiol. 2016 Mar-Apr;17(2):182-97. doi: 10.3348/
kjr.2016.17.2.182. Epub 2016 Mar 2. PMID: 26957903; PMCID: PMC4781757.
[12] LEE SJ, ALAMRI O, CAO H, WANG Y, GALLUCCI GO, LEE JD. Occlusion as a 
predisposing factor for peri-implant disease: A review article. Clin Implant Dent Relat Res. 
2022 Nov 14. doi: 10.1111/cid.13152. Epub ahead of print. PMID: 36373771.0
[13] LEE SJ, ALAMRI O, CAO H, WANG Y, GALLUCCI GO, LEE JD. Occlusion as a 
predisposing factor for peri-implant disease: A review article. Clin Implant Dent Relat Res. 
2022 Nov 14. doi: 10.1111/cid.13152. Epub ahead of print. PMID: 36373771.
[14] KOYANO K, ESAKI D. Occlusion on oral implants: current clinical guidelines. J Oral 
Rehabil. 2015;42(2):153-161.
[15] SHERIDAN RA, DECKER AM, PLONKA AB, WANG HL. The Role of Occlusion in 
Implant Therapy: A Comprehensive Updated Review. Implant Dent. 2016 Dec;25(6):829-
838. doi: 10.1097/ID.0000000000000488. PMID: 27749518.

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




