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PERIODONTOLOGIA
W IMPLANTOLOGII
Wstęp
Większość literatury poświęconej implantom stomatologicznym
skoncentrowana jest na ich przeżywalności, co jest ograniczonym wskaźnikiem skuteczności rehabilitacji pacjentów z brakami

zębowymi. Sukces leczenia powinien jednak obejmować nie tylko przetrwanie, ale także brak problemów funkcjonalnych, biologicznych 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 okołowszczepowymi 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-

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 zapewnia 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 potwierdzono 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 gospodarza 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 wokół wszczepu na odpowiednim poziomie [5]. Augmentacja jest
szczególnie wskazana u pacjentów z predyspozycją do zapalenia

przyzębia oraz dyskomfortem podczas codziennej higieny jamy
ustnej [6].

Streszczenie

Abstract

Braki w uzębieniu to problem, który wciąż obejmuje
liczną grupę pacjentów. Jednym z rozwiązań uwzględniających przywrócenie zarówno funkcji, jak i estetyki jest leczenie implantologiczne. Niejednokrotnie
wielospecjalistyczne podejście jest integralną częścią
terapii. Możliwości współczesnej implantologii, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów nie
tylko w zakresie uzupełniania braków zębowych, ale
również otaczających tkanek. Leczenie periodontologiczne 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 miejscach implantacji możemy zniwelować stosując wolne
przeszczepy dziąsłowe (FGG).

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 possibilities of modern implantology, dental surgery, periodontics and prosthetics allow to obtain satisfactory results
not only in the sphere of restoring missing teeth, but
also the surrounding tissues. Periodontological treatment allows to eliminate inflammation within the periodontal tissues and to extend the keratinized gingiva
zone around the implant, which contributes to many
years of therapeutic success. Quantitative and qualitative defects in soft tissues in the implantation sites can
be eliminated by using free gingival grafts (FGG).
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kacje klasy I w obrębie 16, 26, BOP(+)= 50%, API=75%, nie stwierdzono 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 spłycenia kieszonek przyzębnych, BOP=10%, API=14%. Na podstawie
badania mikrobiologicznego stwierdzono obecność bakterii: Porphyromonas gingivalis i Treponema denticola. U pacjenta stwierRyc. 1 stan przed leczeniem periodontologicznym

Cel pracy
Ocena skuteczności interdyscyplinarnego leczenia periodontolo-

dzono na podstawie dokładnej analizy parametrów periodontologicznych i po ocenie radiologicznej zapalenie przyzębia stadium 3
B. Zakwalifikowano pacjenta do zabiegu płatowego.
Zmodyfikowany zabieg płatowy wg Widmana

giczno-implantologicznego u pacjenta z chorobą przyzębia oraz

Przed zabiegiem pobrano pacjentowi krew z żyły łokciowej

płatowego oraz rekonstrukcji dziąsła związanego po zastosowa-

ści 10 ml, które natychmiast po pobraniu odwirowano przez 12

deficytem strefy dziąsła zrogowaciałego po wykonaniu zabiegu

niu wolnych przeszczepów dziąsła pobranych z podniebienia
pacjenta.

Opis przypadku
Pacjent lat 62 zgłosił się do Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach w celu kompleksowego leczenia
stomatologicznego. Z pacjentem przeprowadzono dokładny wywiad, 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 pełni zaakceptował. W pierwszej kolejności wykonano skaling nad-

i poddziąsłowy z instruktażem higieny oraz leczenie zachowawcze, 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-

w celu wykonania membran PRF do 6 probówek o pojemnomin 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 odpreparowano 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. 2 zdjęcie pantomograficzne przed leczeniem
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w obrębie tkanek przyzębia, kieszonki uległy spłyceniu do wartości fizjologicznych, API wynosiło 10%.

Leczenie periodontologiczne
Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem

Leczenie implantologiczne

FGG

Po 3 miesiącach od leczenia periodontologicznego rozpoczęto

leczenie implantologiczne. Na podstawie CBCT zmierzono szerokość 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-okostnowego 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 nieresorbowalnych nici 4-0. Pacjentowi przepisano antybiotyk amoksycylinę 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)

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 zabiegu 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 materacowymi 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 następnie poprowadzono cięcie oszczędzające okostną za pomocą

skalpela 15C. Wykonano preparację płata rozszczepionego 5mm
dowierzchołkowo od granicy śluzówkowo-dziąsłowej z odpreparowaniem na ostro przyczepów mięśniowych w okolicy od 36-37.

Dziąsło zrogowaciałe przylegające do przeszczepu pozbawiono

ryc. 3

ryc. 4

ryc. 5

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

Ryc. 6 zdjęcie pantomograficzne po implantacji w pozycji 36,37,46,47
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ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

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
nabłonka. Z wewnętrznej powierzchni przeszczepu usunięto tkan-

dzie, przeprowadzonym badaniu zewnątrz- i wewnątrzustnym

w pierwszej kolejności szwami węzełkowymi (nić monofilamen-

normy. W znieczuleniu nasiękowym preparatem artykainy z adre-

kę gruczołową i /lub tłuszczową. (ryc.9) Przeszczep stabilizowano

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 klawulanowym 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 implantów w pozycji od 46-47.(ryc.10,12).

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 wykonano 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 kompleksowego leczenia przeszedł pełny instruktaż higieny, jak również
został poinformowany o konieczności regularnych wizyt kontrol-

nych. Pierwsze badanie periodontologiczne odbyło się 1 miesiąc

Leczenie protetyczne

po oddaniu uzupełnień protetycznych (ryc. 17). Wykonano anali-

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

ryc. 10

oraz na podstawie OPG nie stwierdzono żadnych odchyleń od

ryc. 11

zę ryzyka wystąpienia zapalenia okołowszczepowego na podstawie wytycznych zaproponowanych przez Lisa J. A. Heitz-Mayfield

et al. (Implant Disease Risk Assessment IDRA–a tool for preventing

ryc. 12

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

ryc. 14

ryc. 15

Ryc. 13 stabilizacja przeszczepu w miejscu biorczym w pozycji 36-37
Ryc. 14,15 odsłonięcie implantów
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ryc. 16

ryc. 17

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

Ryc. 18 Implant Disease Risk Assessment IDRA
peri-implant disease). (ryc.18). Ze względu na obecność u pacjen-

na 82,9 % po 16 latach obserwacji. Niemniej jednak, w ostatnich

no o konieczności wizyt kontrolnych co 3 miesiące w 1 roku po

ność stanów zapalnych w obrębie tkanki miękkiej i twardej wo-

ta średniego ryzyka zapalenia okołowszczepowego zdecydowaosadzeniu 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

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

dziesięcioleciach pojawiło się coraz więcej dowodów na obec-

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 pacjentów wysokiego ryzyka z obecnością choroby przyzębia, wykazała

niewielki wzrost częstości występowania periimplantitis. Nato-

miast Zitzmann i wsp. określili częstość rozwoju periimplantitis
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u pacjentów z historią zapalenia przyzębia na prawie sześciokrot-

i zakażonej tkanki w kieszonce patologicznej, zwykle wykonywanej

wykazywało objawy periimplantitis [8,9]. Gatti i Swierkot et al. wy-

z zajętymi furkacjami, uniemożliwiają skuteczność SRP. W takich

nie wyższą. Po 10 latach od 10% do 50% implantów zębowych

metodą SRP. Jednakże głębokie kieszonki przyzębne, szczególnie

kazali w swoich badaniach częstszą obecność periimplantitis oraz

sytuacjach konieczne jest wykonanie zabiegu płatowego w celu

wyższy i statystycznie istotny wskaźnik utraty implantów u pacjen-

uzyskania dostępu do leżącej pod spodem powierzchni korzenia

tów z zapaleniem przyzębia, zarówno na poziomie implantu, jak

i ubytku kostnego. Jednym z powszechnie wykonywanych w tym

i pacjenta [10,11]. W związku z licznymi doniesieniami wskazują-

celu zabiegów jest Zmodyfikowany zabieg płatowy Widmana,

cymi na silny związek zapalenia przyzębia i periimplantitis, lecze-

który wpływa na zmniejszenie głębokości kieszonek jak również

nie implantologiczne pacjentów z periodontitis, jest obarczone

poprawę w zakresie przyczepu łącznotkankowego [15]. Według

dużym ryzykiem wystąpienia zapalenia okołowszepowego [12].

najnowszej wiedzy stosowanie regularnych procedur wspomaga-

W patologicznych kieszonkach w przebiegu periimplantitis można

jących zdrowie tkanek przyzębia w fazie podtrzymującej zmniej-

wykryć podobne do periodontitis spektrum drobnoustrojów cho-

szało liczbę pacjentów zgłaszających się z periimplantitis [16].

robotwórczych takich jak Prevotella intermedia, Aggregatibacter

Stosując metody metaanalityczne, stwierdzono 25% zmniejsze-

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema

nie częstości występowania periiimplantitis u pacjentów pozo-

denticola i Tannerella forsythia [13]. W 10-letnim okresie obser-

stających pod stałą opieką dentysty w porównaniu z tymi, którzy

wacji w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia można było

nie zgłaszali się na wizyty kontrolne. Ponadto zasugerowano, że

ponownie wykryć w błonie śluzowej jamy ustnej wyeliminowane

odstęp pomiędzy zabiegami higienizacyjnymi wokół implantu

wcześniej szczepy bakterii: Aggregatibacter actinomycetemco-

nie powinien wynosić więcej niż 6 miesięcy [17]. Wpływ zrogo-

mitans i Porphyromonas gingivalis. Wskazuje to na niszowe prze-

waciałego dziąsła wokół implantów zębowych był przedmiotem

życie bakterii nawet po ekstrakcji zębów z nawrotem tej samej mi-

kontrowersji, ale większość badań podkreśla znaczenie odpo-

kroflory po krótkim czasie. W szczególności należy zwrócić uwagę

wiedniej strefy zrogowaciałej tkanki otaczającej implant. W lite-

na zęby, w obrębie których występuje zapalenie przyzębia będące

raturze zostało opisanych wiele technik poszerzania strefy dziąsła

potencjalnym źródłem infekcji. Dlatego znaczenie fundamentalne

zrogowaciałego wokół naturalnych zębów i implantów. Levine et

w ramach profilaktyki zapalenia okołowszczepowego ma leczenie

al. stwierdził na podstawie swoich badań, że zabiegi augmenta-

zmian zapalnych w obrębie tkanek przyzębia, przed implantacją

cyjne z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych za-

oraz bardzo dokładna obserwacja pacjenta i ewentualne leczenie

pewniają większą przewidywalność leczenia protetycznego dzięki

po implantacji [14]. Konwencjonalne leczenie stanów zapalnych

pogrubieniu biotypu dziąsłowego [18]. Wskazaniami do wolnego

w tkankach przyzębia polega na mechanicznym poddziąsłowym

przeszczepu dziąsłowego są: płytki przedsionek jamy ustnej, nie-

oczyszczeniu w celu wyeliminowania biofilmu poddziąsłowego
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prawidłowe przyczepy wędzidełek oraz wąska strefa dziąsła zro-

Badając natomiast utratę tkanki kostnej wokół implantów należy

gmentacji, ze względu na fakt, że przeszczep w miejscu biorczym

ści otaczającej implant, sposób przeprowadzenia procedury chi-

gowaciałego. Wadą tej metody jest jaśniejszy kolor dziąsła po au-

również rozważyć obecność takich czynników jak: jakość i ilość ko-

zachowuje kolor i strukturę miejsca dawczego. Dlatego proce-

rurgicznej, przeciążenia zwarciowe oraz palenie papierosów [25].

dura ta polecana jest w miejscu z mniejszymi wymaganiami pod

Większość badań klinicznych (Adibrad M et al. Kim BS et al) po-

względem estetycznym takim jak żuchwa. Zaletą jest odtworze-

twierdziło, że ilość recesji była większa u pacjentów w miejscach

nie pogrubionego dziąsła związanego pełniącego ochronną rolę

z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego wokół wszczepów. Jednak-

w stosunku do kości i implantu [19]. Konsekwencją braku augmen-

że czynnikami recesjogennymi są również przedsionkowa pozy-

tacji jest obecność błony śluzowej ruchomej w kontakcie z im-

cja implantu i obniżony poziom kości [26,27]. Długotrwały sukces

plantem, co może spowodować uszkodzenia związane z efektem

leczenia implantologicznego powinien być zawsze rozważany

pociągania ze strony warg, policzków i dna jamy ustnej prowadząc

w odniesieniu do większej ilości czynników ryzyka, które powinny

do recesji w okolicy implantu [20]. Niektórzy badacze stwierdzili,

być sukcesywnie eliminowane.

że wartość dziąsła związanego ≤2mm wpływała na zwiększenie
wskaźnika PI( Plaque Index), który ulegał poprawie po zabiegach

Wnioski

to może o fakcie, że obecność dziąsła zrogowaciałego zapewnia

Zapobieganie chorobom okołowszczepowym rozpoczyna się

ustnej [21]. Analiza kilku prac naukowych wskazywała, że odkłada-

leniem algorytmu postępowania, często interdyscyplinarnego,

z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych. Świadczyć
korzystne środowisko do wykonywania codziennej higieny jamy

na etapie bardzo dokładnego planowania, które kończy się usta-

nie płytki bakteryjnej, krwawienie ze szczelin dziąsłowych, utrata

obejmującego indywidualną ocenę ryzyka powikłań i minimaliza-

przyczepu łącznotkankowego oraz kości były większe w obrę-

cję wszystkich czynników miejscowych i ogólnych. Plan leczenia

bie implantów, które otaczało dziąsło zrogowaciałe o szerokości

obejmuje również ustalenie optymalnych warunków w obrębie

<2mm [22,23,24]. Natomiast inne badania nie wykazały istotnych

tkanek miękkich i twardych oraz dobór odpowiedniego implantu

różnic w zakresie badanych parametrów przy obecności lub braku

z maksymalnie atraumatycznym chirurgicznym podejściem i re-

dziąsła związanego (Mericske-Stern R et al., Zigdon H et al.). Różni-

gularnymi badaniami kontrolnymi.

ce w wynikach badań mogą być związane z faktem, że na odkładanie płytki bakteryjnej mają wpływ także inne czynniki: dostęp
do oczyszczania okolicy implantu, nawyki higieniczne i efektyw-

ność procedur higienizacyjnych wykonywanych przez pacjenta.
reklama
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