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23 września 2022 twórca teorii Zero Bone Loss profesor Thomas 
Linkevicius powrócił do Warszawy ze swoim najnowszym wy-
kładem „Immediate Masterclass”, którego tematyka dotyczyła 
natychmiastowej implantacji. Temat wydawałoby się dobrze zna-
ny, poznany i omawiany na różne sposoby przez znanych prele-
gentów. Diabeł jednak tkwi w szczegółach i to niuanse decydują  
o sukcesie albo fiasku tej metody postępowania. 

Linkevicius przypomniał zgromadzonym badanie z 1986 roku 
prof. Albrektssona, w którym autor dowodził, że 1,5 mm zaniku 
kości przy implantach jest akceptowalnym rezultatem. Dziś na-
szym celem powinno być coś zupełnie odwrotnego, czyli przy-
rost kości o 1,5 mm w trakcie kolejnych lat po implantacji. Czy to 
jednak możliwe? Okazuje się, że tak. Przyjrzyjmy się w takim razie 
warunkom i zasadom, jakimi musimy się kierować, by uzyskać po-
żądane rezultaty.

Na początek popatrzmy na śruby gojące. Okazuje się, że w więk-

szości przypadków śruby gojące nie są tak precyzyjne jak łączniki, 
czy t-base i powstają mikro ruchy podczas przykręcania śruby do 
implantu.

Wykładowca pokazał technikę cementowania korony na łączni-
ku standardowym z użyciem koferdamu i okazało się, że nie było 
cementu w obrębie tkanek, ale znalazły się w obrębie korony, co 
było widoczne po jej odkręceniu.

Badanie dowiodły, że ani technika z koferdamem oraz technika  
z kopią łącznika nie działają.

W dalszej części prezentacji zobaczyliśmy badania, które poka-
zują, że nie ma przewidywalnej techniki leczenia periimplantitis  
i najlepszym wyjściem jest usunięcie implantu. 

Warta uwagi wg piśmiennictwa jest też klasa tytanu. Czwarta i pią-
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ta klasa tytanu predestynuje do najlepszej osteointegracji. 

Kolejnym ważnym aspektem jest kształt implantu w kontekście 
biologii gojenia. Okazuje się, że nie tylko polerowana szyja implan-
tu jest konieczna, także jej kształt i występowanie tzw. microgap. 
Należy zwrócić uwagę, na np. linię implantów tissue level, która 
musi być zakładana na poziomie kości, bo inaczej dojdzie do nie-
kontrolowanych zaników.

Zawsze brak stabilnego i szczelnego połączenia implantu z łącz-
nikiem będzie powodował zanik kości, z tego powodu najbardziej 
pożądane są implanty o połączeniu konikalnym, ale jak zwykle 
„diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego ważny jest stopień kątowości 
w tym przypadku. Powinniśmy wybierać implanty ze stopniem 
kątowości wynoszącym 5. Nie ma także sensu mówić o kształcie 
implantu, który jest lepszy, jeśli nie analizujemy kontekstu biolo-
gii. Biotyp, pionowa wysokość tkanek i dziąsło skeratynizowane to 
kluczowe aspekty implantologiczne.

Profesor pokazał przypadek, gdzie było dużo kości i skeratynizo-
wanych tkanek, a mimo tego doszło do zaniku kości. Największym 
błędem lub zaniedbaniem okazuje się nieewaluowanie grubości 
tkanek przed implantacją.

Biologia gojenia i szerokość biologiczna to ważne aspekty w ra-
mach teorii istnienia strefy adherencji dziąsła, czyli połączenia im-
plantu z koroną oraz strefy „plaque zone” czyli okolicy agregacji 
płytki nazębnej. Powinniśmy dążyć do osiągnięcia dużej strefy 
adherencji i małej plaque zone, czyli porostu do grubych tkanek 
zabezpieczających nasze implanty. 

Z badań z 1996 roku już wynikało, że w przypadku tkanek o gru-
bości poniżej 2 mm mamy do czynienia z zanikiem kości. Z badań 
Linkeviciusa wynika, że przy cienkich tkankach mamy zaniki na po-
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ziomie 1,35 mm, a przy grubszych zaledwie 0,25 mm.

Także z badań Lazara na temat platform switching wynikało, że 
kształt implantu jest dużo mniej ważny, a znacznie ważniejsza jest 
grubość tkanek.  Z badań Linkeviciusa z kolei wynika także, że je-
śli mamy 1mm kości przy implancie to nie ma znaczenia czy jest 
platform switching czy nie. Minimalna zatem grubość tkanek to 
3mm, ale z protetycznego punktu widzenia 4mm pomaga nam 
stworzyć prawidłowy profil wyłaniania, a 3,6 mm jest idealnym 
wymiarem. Zaledwie 1,25 mm zdrowego dziąsła wystarcza z kolei 
przy zębach własnych, aby istniały stabilne warunki zabezpiecza-
jące przed zanikiem kości.

Warto zatem mierzyć tkanki miękkie, a do tego celu w trakcie ba-
dania CBCT zastosować refraktor i poprosić pacjenta o „nadmu-
chanie policzków”.

Wracając do tematyki implantacji natychmiastowej, jeśli zbadamy 
średnią grubość blaszki kostnej w przypadku sytuacji, gdzie chce-
my wykonać ekstrakcję i implantację w przednim odcinku, oka-
zuje się, że wynik będzie w okolicy 0.85mm. Czy to w takim razie 
zamyka nam drogę do planowania natychmiastowej implantacji? 
Nie, ale powinniśmy stosować określone protokoły.

Badania zespołu Linkeviciusa pokazały, że nie ma różnic zakresie 
zaniku kości przy implantacji natychmiastowej i odroczonej, dla-
tego powinniśmy śmielej proponować pacjentom natychmiasto-
wą, oczywiście przedstawiając pacjentowi wszelkie za i przeciw, 
dając swobodę wyboru. Istotne jest jednak to, że kluczowy jest 
wynik „pink esthetic score” i zachowanie kształtu wyrostka i tkanek 
miękkich. W przypadku implantacji natychmiastowej jesteśmy  
w stanie zachować naturalne, wyjściowe parametry kości i dziąsła, 
a nawet je polepszyć, stosując odpowiednie postępowanie. Pod-
czas wykładu zostały pokazane przypadki natychmiastowej im-
plantacji w przednim i bocznym odcinku, gdzie widać było zacho-
waną anatomię wyrostka. Kluczowe jest protetyczne zaopatrzenie 
implantu w indywidualną śrubę gojącą, która służy za podporę 

tkanek miękkich oraz w 
dodatkowe szycie stabilizujące, zbliżające brzegi rany i popro-
wadzone nad śrubą gojącą. Najlepszym rozwiązaniem jest cyrko-
nowa śruba gojąca stworzona indywidualnie na bazie tytanowej 
t- base.

W implantacji natychmiastowej nie chodzi o to, że możemy ofe-
rować pacjentowi krótszy czas przywrócenia utraconego zęba, 
wykonując przy tym dodatkowe zabiegi przynoszące nam profity, 
ale to, że pacjent otrzymuje lepsze leczenie, a tym samym najlep-
szy efekt terapeutyczny zgodny z aktualną wiedzą. 

Dodatkowo skracając czas leczenia i ilość wizyt, możemy pomóc 
większej ilości pacjentów w tej samej jednostce czasu, co bezpo-
średnio przełoży się na rentowność gabinetu. 

W tradycyjnej implantologii, jeśli mieliśmy infekcje w okolicy zęba, 
który trzeba było usunąć, czekaliśmy 2 miesiące na wygojenie  
i dopiero implantowaliśmy. Najczęściej w takiej sytuacji przy goje-
niu zamkniętym, potrzebny był zabieg augmentacji tkanek mięk-
kich, a i tak otrzymywaliśmy efekt daleki od tego, jaki otrzymujemy 
stosując implantację natychmiastową. 

Rada profesora dla tych, którzy chcieliby zacząć stosować proto-
kół implantacji natychmiastowej to: na początek przedtrzonowce, 
gdzie zwykle mamy najwięcej kości do dyspozycji i najłatwiejsze 
pozycjonowanie. Czasami zdarzają się przypadki, w których kość 
do implantacji mamy tylko w rejonie korzenia podniebiennego. 
Wiemy, że takie pozycjonowanie sprawi, że korona na implancie 
będzie musiała być z „nawisem w kierunku policzkowym”. Oka-
zuje się jednak, że odpowiednio głębokie pozycjonowanie, profil 
wyłaniania uzyskany na etapie śruby gojącej założonej bezpo-
średnio po implantacji i wypolerowany cyrkon na koronie, do któ-
rego przykleją nam się tkanki miękkie, to czynniki zapewniające 
stabilny sukces na lata. 

Pacjent nie powinien czyścić nicią pod pracami protetycznymi  
z wypolerowanym cyrkonem w okolicy dodziąsłowej, bo zniszczy 
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wytworzone szczelne połączenie z tkanką miękką. 

Kolejnym ważnym aspektem w kwestii uzyskania stabilizacji pier-
wotnej jest design implantu. W niektórych przypadkach stabiliza-
cję będziemy mogli uzyskać tylko stosując implanty z szerokimi 
zwojami, które zakotwiczą się na bliższej i dalszej powierzchni 
jamy poekstrakcyjnej, a wcale niekoniecznie w wymiarze 3 do 5 
mm w części przywierzchołkowej, o której najczęściej się mówi. 
Augmentacja przestrzeni między implantem, a kością powinna 
być zawsze wykonywana najlepiej z użyciem allograftu i służyć 
za barierę między implantem a epithelium. Kolejnym ważnym 
aspektem jest pozycjonowanie implantu tak, byśmy mieli nie tylko 
4mm tkanek „ na wysokość”, ale również 4 mm tkanek od implan-
tu w kierunku wargowym. Często złe efekty implantacji natych-
miastowej wynikają właśnie z nieprawidłowego pozycjonowania  
i zbyt małej ilości tkanek od strony policzkowej. W niektórych przy-
padkach możemy pomóc sobie, wykonując zabieg augmentacji 
tkanek miękkich. 

Profesor Likevicius przedstawił także termin „protective channel” 
- jest to ten fragment epithelium o wysokości ok. 1,5mm, które 
rozpoczyna się w okolicy implantu i chroni igo przed bakteriami, 
ale w pewnym momencie się kończy i przechodzi w tkanki łączne, 
które z kolei ochraniają połączenie implant - korona. Tak, ważne 
jest, żeby część korony tymczasowej, a później cyrkonowej była 
wypolerowana, a nie glazurowana. W mikroskopie elektronowym 
wyraźnie widać, że glazurowana powierzchnia korony jest po pro-
stu szorstka. Dzięki wypolerowanej powierzchni powstanie szczel-
ne połączenie tkanki „protective channel” z koroną cyrkonową. 
Dowodem na to jest sytuacja, w której odkręcimy po kilku miesią-
cach cyrkonową indywidualną śrubę gojącą założoną bezpośred-
nio po implantacji lub po latach koronę ostateczną cyrkonową  
i krew. Nie będzie to jednak klasyczne krwawienie z naczyń, a krew 
z zerwanego połączenia tkanki - korona. 

Na koniec profesor przypomniał kwestię stabilizacji pierwot-
nej. Musimy dążyć do uzyskania w trakcie zabiegu minimum 45 
Ncm, wtedy możemy zastosować indywidualną śrubę gojącą lub 
tymczasową koronę wyłączoną ze zgryzu. Pamiętajmy, że w nie 
długim czasie po zabiegu mechaniczna stabilizacja pierwotna 
będzie się zmniejszać, a osteointegracja będzie się zwiększać, ale  
w dużo wolniejszym czasie. 

Nad Warszawą zachodziło słońca, uczestnicy zaczęli powoli 
opuszczać salę wykładową po zakończonej prelekcji. Czy zmie-
nią od poniedziałku swoje przyzwyczajenia oraz czy w co dotąd 
wierzyli pójdzie w niepamięć- czas pokaże. Na pewno idea na-
tychmiastowej implantacji jest słuszna i to jest właściwy kierunek 
rozwoju implantologii. Mój kierunek to Poznań i wdrożenie już od 
poniedziałku wszystkich cennych rad Profesora, zgłębiając dalej 
samodzielnie ten temat.
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