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IMPLANTOLOGIA 
NATYCHMIASTOWA

Wstęp

Implantacja natychmiastowa jest uważana za przewidywalną 
procedurę, która pozwala na uzyskanie porównywalnych rezul-
tatów do implantacji odroczonej [1]. Znacząco redukuje czas 
pacjenta spędzony na fotelu stomatologicznym, całkowity czas 
leczenia i liczbę wykonywanych zabiegów [2], dlatego jest pre-
ferowaną procedurą zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy. 
Połączenie natychmiastowej odbudowy z wykorzystaniem tym-
czasowej korony niefunkcjonalnej oraz wypełnienia materiałem 
kościozastępczym przestrzeni wokół implantu i uzupełnienia pro-
tetycznego, ogranicza do minimum poekstrakcyjną przebudowę 
tkanek twardych i miękkich [3,4].

Streszczenie

Natychmiastowa implantacja ze względu na zreduko-
wany czas leczenia jest coraz powszechniej stosowaną 
techniką uzupełnienia zębów ze złym rokowaniem. 
W przypadku współistniejących recesji dziąsłowych 
na zębie przeznaczonym do ekstrakcji oraz zębach są-
siednich, postępowanie chirurgiczne jest bardziej zło-
żone. Artykuł przedstawia leczenie siekacza bocznego 
szczęki, który zakwalifikowano do ekstrakcji z powodu 
zapalnej resorpcji wewnętrznej. Leczenie obejmowało 
ekstrakcję z natychmiastową implantacją i odbudową 
protetyczną oraz jednoczasowym pokryciem recesji 
dziąsłowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej tech-
niki tunelowej i przeszczepu tkanki łącznej.

Recesje dziąsłowe definiujemy jako przesunięcie brzegu dziąsła  
w kierunku apikalnym od połączenia szkliwo-cementowego z eks-
pozycją powierzchni korzenia do środowiska jamy ustnej. Może 
to pogarszać estetykę, prowadzić do nadwrażliwości zębiny oraz 
przyszyjkowych zmian o etiologii próchnicowej i niepróchnicowej 
[5]. W leczeniu recesji dziąsłowych znajduje zastosowanie szereg 
technik chirurgicznych. Jedną z nich jest zmodyfikowana technika 
tunelowa [6], która dąży do zachowania brodawek dziąsłowych  
i unikania cięć uwalniających w celu uzyskania bardziej estetycz-
nych rezultatów oraz szybszego gojenia [7]. 

Abstract

Immediate implantation is widely used treatment mo-
dality for replacement of teeth with hopeless progno-
sis due to significant reduction in treatment time. In 
case of concomitant gingival recessions observed in 
teeth to be extracted or adjacent teeth - surgical man-
agement is more complex. This article describes treat-
ment of lateral maxillary incisor with hopeless prog-
nosis due to internal inflammatory root resorption. 
The treatment involved extraction, immediate implan-
tation with provisionalization and simultaneous gin-
gival recession coverage with modified coronally ad-
vanced tunnel technique and connective tissue graft.
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Opis przypadku 

Ogólnie zdrowa pacjentka (32 lata) została skierowana w celu 
usunięcia lewego bocznego siekacza szczęki (22) i wykonania od-
budowy implanto-protetycznej. Ząb został zakwalifikowano do 
ekstrakcji przez kierującego lekarza endodontę ze względu na roz-
poznanie rozległej wewnętrznej zapalnej resorpcji korzenia oraz 
niepomyślne rokowanie długoterminowe w przypadku wykona-
nia leczenia endodontyczncgo i odbudowy zęba (Ryc. 1). 

Pacjentka oczekiwała uzupełnienia zęba 22 z wykorzystaniem 
implantu stomatologicznego oraz poprawy estetyki pozostałych 
zębów w odcinku przednim. W badaniu klinicznym stwierdzono 
mnogie recesje dziąsłowe w obrębie zębów 15-25, które ze wzglę-
du na wysoką linię uśmiechu, były odbierane przez pacjentkę jako 
nieestetyczne (Ryc. 2 i 3). 

Ząb 11 wykazywał przebarwienie wewnętrzne związane z prze-
bytym leczeniem endodontycznym. Dodatkowo w zębach 11, 
12 i 21 występowały niesatysfakcjonujące z estetycznego punktu 
widzenia wypełnienia kl. III wg Blacka. Pacjentka na etapie plano-

wania leczenia wykluczyła opcję leczenia ortodontycznego. Ze 
względu na aktywne życie zawodowe, preferencją pacjentki było 
maksymalne zredukowanie czasu leczenia oraz liczby zabiegów. 
Po uwzględnieniu sytuacji klinicznej oraz oczekiwań pacjentki, za-
planowano jednoczasowe pokrycie recesji w rejonie 15-25 oraz 
wykonanie ekstrakcji zęba 22 z natychmiastową implantacją i od-
budową protetyczną.
W znieczuleniu miejscowym wykonano minimalnie inwazyjną 
ekstrakcję zęba 22. Następnie w zębodole wypreparowano łoże  
i wprowadzono natychmiastowo implant o średnicy 3,5 mm  
i długości 13 mm (In-Kone Universal, Global D, Francja), pozycjo-
nując go tak, żeby oś długa implantu wypadała na guzku zębo-
wym przyszłej korony protetycznej. Jest to pozycja wymagana do 
wykonania przykręcanej odbudowy protetycznej. Implant wpro-
wadzono na głębokość około 4 mm dowierzchołkowo od zenitu 
planowanej korony, który ze względu na istniejące recesje dziąsło-
we, nie jest tożsamy z zenitem zęba usuniętego. Ze względu na 
recesje występujące na zębach 15-25, punktem referencyjnym 
dla pozycjonowania implantu w wymiarze koronowo-apikalnym 
były połączenia szkliwo-cementowe zębów sąsiednich oraz zęba 
jednoimiennego po stronie przeciwstawnej. Dzięki uzyskaniu od-
powiedniej stabilizacji pierwotnej wynoszącej 50 Ncm, podjęto 
decyzję o wykonaniu natychmiastowej odbudowy protetycznej 
przykręcanej do implantu [8]. Koronę tymczasową wykonano 
techniką bezpośrednią z wykorzystaniem łącznika o wysokości 
2 mm oraz prefabrykowanego zęba wykonanego z kompozytu. 
Profil krytyczny korony został umieszczony na wysokości plano-
wanego zenitu, a profil subkrytyczny wyprofilowano nadając 
maksymalnie wklęsły kształt [9]. Etapy leczenie implantologiczne-
go przedstawiono na Ryc. 4. 

Następnie w obszarze zębów 15-25 wypreparowano i zmobili-
zowano płat tunelowy zgodnie z zaleceniami zmodyfikowanej 
techniki tunelowej [6]. Z podniebienia twardego obustronnie  
w obszarze zębów trzonowych i przedtrzonowych pobrano dwa 
przeszczepy podnabłonkowej tkanki łącznej o grubości ok 1 mm 
z wykorzystaniem techniki deepitelializacji [10]. Miejsca dawcze 
zaopatrzono kolagenowymi opatrunkami hemostatycznymi, 
skrzyżowanymi szwami materacowymi (PGA Resorba 5/0 17 mm 
3/8, RESORBA Medica, Niemcy) oraz opatrunkiem uciskowym - in-
dywidualną płytką podniebienną. Przeszczepy łącznotkankowe 
wprowadzono do tunelu (Ryc. 5 i 6) 

 

 

 

Ryc. 1 Przekroje CBCT zęba 22

Ryc. 4 Implantacja natychmiastowa po ekstrakcji zęba 22
a. Stan kliniczny po ekstrakcji zęba 
b. Implantacja 
c. Pozycjonowanie implantu w wymiarze koronowo-api-

kalnym
d. Pozycja implantu w wymiarze przedsionkowo-podnie-

biennym
e. Wykonanie korony tymczasowej techniką bezpośrednią
f. Profil krytyczny i subkrytyczny korony tymczasowej

Ryc. 2 Zdjęcie wewnątrzustne
Ryc. 3 Zdjęcie uśmiechu

ryc. 2

ryc. 3
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i ustabilizowano na poziomie połączeń szkliwno-cementowych  
z wykorzystaniem szwów lejcowych (Seralon 5/0 15 mm 3/8, 
Serag-Wiessner, Niemcy). Następnie płat tunelowy został prze-
sunięty do poziomu CEJ lub 1 mm bardziej dokoronowo z wy-
korzystaniem szwów podwieszających (Seralon 6/0 12 mm 3/8, 
Serag-Wiessner, Niemcy). Przestrzeń wokół implantu i korony 
tymczasowej wypełniono allogennym granulatem kości korowo-
-gąbczastej (Bank tkanek Biobank, Francja) (Ryc. 7). 

Koronę tymczasową na implancie obciążono niefunkcjonalnie - 
korona została wyłączona z okluzji w zwarciu centralnym oraz ru-
chach doprzednich i bocznych z wykorzystaniem kalki protetycz-
nej o grubość 8 μm. Sytuację kliniczną bezpośrednio po zabiegu 
przedstawiono na Ryc. 8 i 9. 

Zalecenia pozabiegowe obejmowały zaprzestanie szczotkowa-
nia zębów w szczęce przez 14 dni oraz stosowanie chemicznej 
kontroli płytki nazębnej z wykorzystaniem preparatów zawiera-
jących 0,2% dwuglukonian chlorheksydyny. Leczenie farmako-
logiczne obejmowało amoksycylinę z kwasem klawulanowym 
(875mg+125mg; 2x/dz; 7 dni) oraz nimesulid (100mg; 2x/dz; 5 
dni). Szwy chirurgiczne zdjęto po 14 dniach (Ryc. 10).

W trakcie gojenia nie zaobserwowano powikłań pozabiegowych. 
Po 4 miesiącach od zabiegu, na podstawie badania klinicznego  
i radiologicznego, stwierdzono integrację implantu z kością 
(Ryc. 11). 

 

 

 

Ryc. 7 Wprowadzanie allogennego granulatu kości korowo-
-gąbczastej do zębodołu

Ryc. 10 Stan kliniczny po 14 dniach i zdjęciu szwów

Ryc. 11 Stan kliniczny po 4 miesiącach

Ryc. 5 Przeszczep tkanki łącznej przed wprowadzeniem do tu-
nelu po stronie lewej
Ryc. 6 Przeszczep tkanki łącznej w trakcie wprowadzania do 
tunelu po stronie lewej

Ryc. 8 Stan kliniczny bezpośrednio po zabiegu
Ryc. 9 Stan kliniczny bezpośrednio po zabiegu - korona tym-
czasowa na implancie 22

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 8

ryc. 9

I M P L A N T O L O G I A  N AT Y C H M I A S T O W A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIV nr 1 (27) 202368

W przypadku większości zębów uzyskano całkowite pokrycie rece-
sji, a w przypadku zębów 23 i 24 uzyskano częściowe pokrycie re-
cesji (wysokość pozabiegowej recesji wynosiła 0,5-1,0 mm). Dalsze 
planowanie protetyczne wykonano na podstawie nawoskowania 
diagnostycznego oraz wykonanego wewnątrzustnie mock upu. 
Po uzyskaniu ze strony pacjentki akceptacji kształtu i ustawienia 
zębów, rozpoczęto leczenie protetyczne. Ząb 11 wypreparowano 
pod planowaną koronę protetyczną, a zęby 12 i 21 pod licówki 
protetyczne. W celu powielenia części poddziąsłowej korony tym-
czasowej na implancie, wykonano indywidualny transfer wycisko-
wy (Ryc. 12). 

W laboratorium protetycznym wykonane zostały licówki  
z dwukrzemianu litu oraz korony z dwutlenku cyrkonu lico-
wane porcelaną skaleniową na zębie 11 oraz implancie 22.  
W przypadku implantu wykonano przykręcaną koronę protetycz-
ną z wysoko polerowanego cyrkonu [11] z licowaniem zlokalizo-
wanym wyłącznie naddziąsłowo od strony przedsionkowej, która 
została wklejona na bazę tytanową o wysokości 2 mm. Po akcepta-
cji wykonanych odbudów protetycznych przez pacjentkę, licówki 
i koronę zacementowano na zębach z wykorzystaniem cementu 
kompozytowego zgodnie z wytycznymi producenta (Variolink, 
Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) oraz wykonano bezpośrednie 
odbudowy kompozytowe zębów 13 i 23 (Enamel HRi, Micerium, 
Włochy). Koronę przykręcono do implantu z momentem obroto-
wym wynoszącym 15 Ncm - zgodnie z zaleceniami producenta. 
Efekt końcowy przedstawiono na Ryc.13 i 14. 

Na wizycie kontrolnej po 12 miesiącach zaobserwowano stabilny, 
zarówno klinicznie jak i radiologicznie, wynik leczenia (Ryc. 15 i 16).

Wnioski

Implantacje natychmiastowe z odbudową protetyczną niefunk-
cjonalną, podobnie jak zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych  
z wykorzystaniem przeszczepów łącznotkankowych, są współ-
cześnie powszechnie stosowanymi i przewidywalnymi pro-
cedurami. W opisanym przypadku połączenie obu zabiegów 
znacząco skróciło czas trwania leczenia oraz rekonwalescencji 
pozabiegowej. Całkowity czas leczenia udało się ograniczyć do 5 
miesięcy oraz jednego zabiegu chirurgicznego. W trakcie wgaja-
nia się implantu i zachodzenia procesu osteointegracji, pacjent-
ka użytkowała koronę tymczasową przykręconą do implantu, 
która zapewniała optymalną estetykę i komfort. Uzyskany efekt 
terapeutyczny był akceptowalny z klinicznego punktu widze-
nia oraz satysfakcjonujący estetycznie dla pacjentki. Redukcja 
liczby zabiegów oraz skracanie czasu leczenie w sytuacji, gdy 
nie prowadzi to do kompromisowych efektów leczenia, wy-
daje się być optymalnym i minimalnie inwazyjnym postępo-
waniem. Należy jednak zaznaczyć, że w obecnie dostępnej 
literaturze brakuje rekomendacji dotyczących postępowania 
w tego typu sytuacjach, gdyż większość dostępnych badań kli-
nicznych ocenia skuteczność implantacji natychmiastowych  
u pacjentów bez recesji dziąsłowych. 

 

 

 

Ryc. 12 Preparacja zębów i indywidualny transfer wyciskowy

Ryc. 13 Końcowy efekt leczenia - zdjęcie wewnątrzustne
Ryc. 14 Końcowy efekt leczenia - zdjęcie uśmiechu

Ryc. 15 Stan kliniczny po 12 miesiącach
Ryc. 16 Punktowe zdjęcie radiologiczne implantu 22 wykona-
ne techniką kąta prostego

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 16
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