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Wstęp
Implanty są przewidywalnym sposobem leczenia pacjentów bezzębnych. Powodzenie implantacji zależy od właściwie przepro-

wadzonej procedury chirurgicznej oraz od obecności zdrowych
tkanek otaczających implant. W dzisiejszych czasach oprócz długoletniego przeżycia implantów w jamie ustnej pacjenta, zna-

czenie ma również prawidłowe funkcjonowanie odpowiednio

zaprojektowanej i wykonanej pracy protetycznej oraz estetyka,
co wpływa na długoterminowy sukces terapeutyczny i akceptację wyniku leczenia ze strony pacjenta. Obecność lub brak dziąsła
zrogowaciałego w obrębie implantu nadal jest tematem licznych

kontrowersji [1]. Wielu badaczy sugerowało na podstawie swo-

ich badań, że obecność dziąsła związanego wokół implantu nie
wpływa na długoterminowy sukces leczenia [2]. Jednakże coraz
większa liczba naukowców zauważa związek pomiędzy obecno-

ścią dziąsła zrogowaciałego a mniejszą liczba powikłań i większym

zadowoleniem pacjenta z efektów leczenia [3]. Obecność tkanki
miękkiej wokół implantu zapewnia optymalną barierę pomiędzy
środowiskiem jamy ustnej a wszczepem [4]. Jednakże w obręStreszczenie

Abstract

Leczenie implantologiczne jest procedurą chirurgiczną coraz częściej stosowaną w
celu zastąpienia utraconych zębów. Istotnym kryterium sukcesu terapeutycznego jest odpowiedni poziom estetyki oraz obecność zdrowych tkanek otaczających
implant. W wielu przypadkach wymagane jest leczenie interdyscyplinarne w celu
uzyskania satysfakcjonujących rezultatów, które zależą nie tylko od leczenia implantologicznego ale również od zapewnienia prawidłowych warunków w obrębie
miejsca implantacji. Odpowiednia jakość i ilość tkanki miękkiej odgrywa ważną rolę
w zapobieganiu powstawania komplikacji w przebiegu długoletniego użytkowania
implantów przez pacjentów i może być osiągnięta dzięki zabiegom z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych.

Implant treatment is a surgical procedure used increasingly to replace lost teeth.
An important criterion for therapeutic success is the appropriate level of aesthetics and the presence of healthy tissue surrounding the implant. In many cases it
requires interdisciplinary treatment in order to obtain satisfactory results, which
depend not only on the implant treatment, but also to ensure proper conditions
within the implantation site. The quality and quantity of soft tissue plays an important role in preventing the formation of complications in the course of long-term
use the implants by patients and can be achieved by treatments with the use of
free gingival grafts.
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szerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienia przedsionka
jamy ustnej w obrębie implantów zlokalizowanych w żuchwie.

Cel pracy
W pracy przedstawiono wynik interdyscyplinarnego leczenia periodontologiczno-implantologiczno-protetycznego u pacjentki
z bezzębiem całkowitym oraz dokonano oceny klinicznej sku-

teczności poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienia
ryc. 1 stan uzębienia przed leczeniem
bie dziąsła związanego zlokalizowanego wokół zintegrowanego
z kością implantu znajdują się równolegle ułożone włókna kolage-

nowe, które stanowią o wiele słabsze mechaniczne mocowanie
w porównaniu z zębami własnymi pacjenta gdzie przebieg włó-

przedsionka jamy ustnej w żuchwie po zastosowaniu wolnych
przeszczepów dziąsła pobranych z podniebienia pacjentki.

Opis przypadku
Pacjentka lat 54 zgłosiła się do Duda Clinic Implantologia i Stoma-

kien ma charakter prostopadły. W związku z tym obecność tylko

tologia Estetyczna w Katowicach w celu kompleksowego lecze-

zaburzeniem w obrębie strefy przyczepu nabłonkowego co wpły-

wywiad na podstawie którego stwierdzono brak schorzeń ogól-

dania się płytki bakteryjnej i co jest z tym związane stanu zapal-

i zdjęcia pantomograﬁcznego stwierdzono przewlekłe zaawanso-

w obrębie implantów polecane jest kilka procedur chirurgicznych

III, nie kwaliﬁkujących się jako ﬁlary protetyczne (ryc.1). Pacjentce

notkankowe (CTG) oraz technika przesuniętego dowierzchołko-

ceptowała. Zaplanowano usunięcie wszystkich zębów, odbudo-

do poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego od 40 lat. Jest ma-

akrylowych. W drugim etapie leczenia implantacja po 4-6 miesią-

w miejscu biorczym, z przewidywalnym wynikiem i prostą techni-

W kolejnym etapie po upływie 6 miesięcy odbudowa protetycz-

poszerzania strefy dziąsła zrogowaciałego [12,13]. W opisanym

teleskopach.

ruchomej błony śluzowej w obrębie wszczepu może skutkować

nia stomatologicznego. Z pacjentką przeprowadzono dokładny

wa na rosnące ryzyko powstawania recesji, zwiększonego odkła-

noustrojowych. Na podstawie badania periodontologicznego

nego [5,6,7,8]. W celu zwiększenia strefy dziąsła zrogowaciałego

wane zapalenie przyzębia z rozchwianiem zębów w stopniu II i

takich jak: wolne przeszczepy dziąsłowe (FGG), przeszczepy łącz-

zaproponowano kompleksowy plan leczenia, który w pełni zaak-

wo płata (APFs) [9,10,11]. Przeszczep nabłonkowy jest stosowany

wę kości oraz oddanie natychmiastowych całkowitych protez

teriałem autogennym zapewniającym utrzymanie rogowacenia

cach od sanacji: 4 implanty w szczęce i 6 implantów w żuchwie.

ką wykonania. Obecnie uznawany jako złoty standard w zakresie

na: szczęka-proteza oparta na belce, żuchwa-proteza oparta na

przypadku zastosowano wolne przeszczepy dziąsła w celu po-

ryc. 2 płytki przedsionek jamy ustnej oraz wąska strefa dziąsła zrogowaciałego w obrębie żuchwy ( stan przed zabiegiem periodontologicznym)
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zrogowaciałego i płytki przedsionek w obrębie żuchwy (ryc.2). Po
konsultacjach: implantologicznej, periodontologicznej i prote-

tycznej przedstawiono pacjentce zmodyﬁkowany kompleksowy
plan leczenia, który pacjentka w pełni zaakceptowała. Zaplanowano uzupełnienia protetyczne całkowite oparte na belce i 4 im-

plantach w obrębie szczęki i koronach teleskopowych opartych
na 6 implantach w obrębie żuchwy. Ze względu na płytki przed-

sionek, wąską strefę dziąsła zrogowaciałego (1mm w przedsionku
jamy ustnej) oraz częste występowanie odleżyn w żuchwie zapla-

ryc. 3 kontrola położenia wszczepów po zabiegu implantacji

nowano po leczeniu implantologicznym zabieg poszerzenia strefy dziąsła związanego z wykorzystaniem przeszczepów nabłonko-

Sanacja

wych pobranych obustronnie z podniebienia pacjentki. Leczenie

Przed zabiegiem pobrano pacjentce krew z żyły łokciowej w celu

niż 3 miesiące od wykonaniu periodontologicznej procedury chi-

protetyczne zaplanowano w odstępie czasowym nie wcześniej

wykonania membran L-PRF do 8 probówek o pojemności 9 ml,

rurgicznej.

12 min. z prędkością 2700 obrotów na minutę.

Leczenie implantologiczne

sin forte usunięto zęby 16, 15, 14, 13, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 45,

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin

w okolicy 33-34. Wszystkie zębodoły dokładnie oczyszczono

wadzono jednoczasowo implanty Bego Semados RSX w obrę-

które natychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze przez
W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym preparatem Ubiste44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Wycięto przerosty dziąsłowe

forte po odpreparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego wpro-

z tkanki zmienionej zapalnie i zaaugumentowano membranami

bie szczęki w pozycji 14 (3,75 mm x 11,5 mm), 12 (4,1 mm x 10

nieresorbowalnych nici 4-0 w obrębię szczęki i żuchwy. Po za-

w pozycji 46, 44, 42, 32, 33, 34 (wszystkie implanty w rozmiarze 3,75

tazonu (Dexaven). Oddano i dostosowano w zwarciu protezy

cymi posmarowanymi preparatem Dexadent. Ranę zabezpieczo-

klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin 1 tabletka przez 7

w obrębię szczęki i żuchwy. Pacjentce przepisano antybiotyk

no prawidłowe zagojenie ran pozabiegowych oraz dokonano

godzin 1 tabletka przez 7 dni. Na wizycie kontrolnej po 7 dniach

L-PRF. Rany zabezpieczono szwami ciągłymi z wykorzystaniem

mm), 22 (4,1 mm x 10 mm), 24 (3,75 mm x 11,5 mm) oraz żuchwy

biegu podano pacjentce 2 mg soli sodowej fosforanu deksame-

mm x 13 mm) (ryc.3). Implanty zabezpieczono śrubami zamykają-

natychmiastowe. Przepisano antybiotyk amoksycylinę z kwasem

no szwami ciągłymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici 4-0

dni. Na wizycie kontrolnej po 7 dniach usunięto szwy i stwierdzo-

amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12

korekty protez.

usunięto szwy i stwierdzono prawidłowe zagojenie ran pozabie-

ryc. 4

gowych oraz ponownie wykonano korektę protez.

ryc. 5

ryc. 4 miejsce dawcze po pobraniu przeszczepu nabłonkowego w okolicy 13-18
ryc. 5 zaopatrzenie rany na podniebieniu

Kontrola

Leczenie periodontologiczne

Po upływie 6 miesięcy pacjentka zgłosiła się w celu kontynuowa-

Pacjentka zgłosiła się po okresie 8 tygodni od leczenia implanto-

akrylowych całkowitych uzupełnień protetycznych. Pacjentka

poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego w żuchwie. Przed za-

nia leczenia. Podawała problemy z użytkowaniem tymczasowych

logicznego w celu wykonania zabiegu pogłębienia przedsionka i

narzekała na brak utrzymania protezy całkowitej dolnej oraz czę-

biegiem pobrano pacjentce krew z żyły łokciowej w celu wyko-

w żuchwie. Wykonano tomograﬁę wolumetryczną szczęki i żu-

tychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze przez 12 min.

oraz zakwaliﬁkowano pacjentkę do zabiegu implantacji. W bada-

pomiaru miejsca biorczego w okolicy od 34-46 z wykorzystaniem

sto pojawiające się odleżyny w obrębie przedsionka jamy ustnej

nania membran PRF do 6 probówek o pojemności 9 ml, które na-

chwy, na podstawie, której stwierdzono prawidłową ilość kości

z prędkością 2700 obrotów na minutę. W dniu zabiegu dokonano

niu wewnątrzustnym natomiast stwierdzono wąską strefę dziąsła

sondy periodontologicznej CP 15 (Carl Martin GmbH, Solingen,

46

Germany).
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ryc. 6 stabilizacja wolnych przeszczepów dziąsłowych w miejscu biorczym

Miejsce dawcze

Miejsce biorcze

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin

Następnie w żuchwie po wykonaniu znieczulenia nasiękowego

13-18 i od 23-28 pobrano 2 przeszczepy nabłonkowe o długości

biorcze. Po odciągnięciu wargi uwidoczniono przebieg granicy

forte w obrębie podniebienia twardego pacjentki w okolicach od
odpowiadającej pomiarom w miejscu biorczym w odległości

1mm od brzegu dziąsła na głębokość 1mm z wykorzystaniem
skalpela 15C (ryc.4). Rany na podniebieniu zabezpieczono membranami L-PRF i materacowymi krzyżowymi szwami nieresorbo-

walnymi, monoﬁlamentowymi 5-0 (ryc.5).

tym samym preparatem znieczulającym wypreparowano łoże
śluzówkowo-dziąsłowej, po której następnie poprowadzono cię-

cie oszczędzające okostną za pomocą skalpela 15C. Wykonano
preparację płata rozszczepionego 5mm dowierzchołkowo od
granicy sluzówkowo-dziąsłowej z odpreparowaniem na ostro
przyczepów mięśniowych w okolicy od 35-31. Dziąsło zrogowaciałe przylegające do przeszczepu pozbawiono nabłonka. Z we-

wnętrznej powierzchni przeszczepu usunięto tkankę gruczołową

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 7 - stan tkanek miękkich w żuchwie po 2 tygodniach od zabiegu
ryc. 8 - stan tkanek miękkich na podniebieniu po 2 tygodniach od zabiegu
ryc. 9 - stan tkanek miękkich w żuchwie po 5 miesiącach od zabiegu periodontologicznego
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ryc. 11

ryc. 10

ryc. 12

ryc. 10 odsłonięcie implantów w żuchwie
ryc. 11 odsłonięcie implantów w szczęce
ryc. 12 pacjentka bez uzupełnień protetycznych protez (belka Doldera i wewnętrzne korony teleskopowe)
i /lub tłuszczową. Przeszczep stabilizowano w pierwszej kolejności

Leczenie implantoprotetyczne

6-0) pomiędzy dłuższą stroną przeszczepu a dziąsłem zrogowa-

Po okresie 6 miesięcy od zabiegu periodontologicznego pacjent-

krótszą stroną a sąsiadującym dziąsłem. Stabilizacje przeszczepu

go. Po dokładnym wywiadzie oraz przeprowadzonym badaniu

szwami węzełkowymi (nić monoﬁlamentowa, nieresorbowalna
ciałym szczytu wyrostka zębodołowego, następnie pomiędzy

nabłonkowego w miejscu biorczym zapewniono z wykorzystaniem szwów węzełkowych i materacowych krzyżowych (nici

monoﬁlamentowe, nieresorbowalne, 6-0). Następnie taką samą
procedurę wykonano w obrębie od 41-47 (ryc.6). Po zabiegu zale-

cono przez okres 14 dni stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej
na bazie dwuglukonianu chlorheksydyny 0,1% 3 razy dziennie. Za-

kazano oczyszczania mechanicznego miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12
godzin przez 7 dni. Przebieg gojenia kontrolowano w 4-ej i 14- tej

dobie po zabiegu. Szwy usunięto po 2 tygodniach. Na wizytach
kontrolnych stwierdzono prawidłowe gojenie ran (ryc.7,8).

Po okresie 5 miesięcy od zabiegu stwierdzono pogłębienie przed-

sionka jamy ustnej w obszarze od 34-46 oraz poszerzenie strefy

dziąsła zrogowaciałego do wartości 8 mm (ryc. 9). Pacjentka nie

podawała w wywiadzie dolegliwości bólowych i dyskomfortu
związanych z użytkowaniem uzupełnień protetycznych, które występowały przed leczeniem.

ka zgłosiła się w celu kontynuacji leczenia implantoprotetyczne-

zewnątrz- i wewnątrzustnym nie stwierdzono żadnych odchyleń

od normy. Pacjentce przedstawiono plan wizyt leczenia implantoprotetycznego, który zaakceptowała. W znieczuleniu nasię-

kowym preparatem Ubistesin forte z cięć na szczycie wyrostka

i części zębodołowej żuchwy odsłonięto wszystkie implanty oraz
wprowadzono standardowe śruby gojące. Rany zabezpieczono

szwami węzełkowymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici
4-0 w obrębię szczęki i żuchwy (ryc.10,11). Pobrano komplet wy-

cisków alginatowych w celu wykonania łyżek indywidualnych
i wzorników zwarciowych. Po 12 dniach od odsłonięcia implan-

tów gojenie ran przebiegało prawidłowo. Usunięto szwy. Relację
żuchwy względem szczęki zarejestrowano wzornikami zwarciowy-

mi. Pobrano wyciski transferowe dwuwarstwowe jednoczasowe
z poziomu implantów na łyżkach indywidualnych masą silikonową. Po tygodniu wykonano próbę protez woskowych oraz skon-

trolowano zwarcie. Po kolejnych 14 dniach została przeprowa-

dzona próba belki Doldera w szczęce oraz klucza prowadzącego
teleskopy w żuchwie. Po 7 dniach przystąpiono do przymiarki

konstrukcji wtórnych protez. Sprawdzono stabilność́ oraz re-

ryc. 13

ryc. 14

13 ryc proteza teleskopowa dolna, widok od strony dośluzówkowej
14 ryc pacjentka z ostatecznymi uzupełnieniami protetycznymi
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zrogowaciałe zabezpiecza przed rozrostem tkanki miękkiej w ob-

rębie implantu, stanem zapalnym, tworzeniem patologicznych
kieszonek i bólem, który związany jest z uszkodzeniem mecha-

nicznym. Dziąsło ruchome jest bardziej podatne na uszkodzenia

związane z efektem pociągania ze strony wargi i dna jamy ustnej

co może prowadzić do recesji w okolicy implantu [19]. Niektóre
prace naukowe dowiodły, że odkładanie płytki bakteryjnej, krwawienie ze szczelin dziąsłowych było większe w obrębie implan-

tów, które otaczało dziąsło zrogowaciałe o szerokości <2mm
15 ryc - rtg panoramiczne po zakończeniu leczenia
tencję uzupełnień́. Jednocześnie oceniono ostateczny wygląd
uzupełnień́ w jamie ustnej, który w pełni został zaakceptowany
przez pacjentkę. Po 10 dniach oddano komplet uzupełnień́. Śru-

by implantoprotetyczne dokręcono kluczem dynamometrycznym
z siłą 30 Ncm. Zwarcie skontrolowano kalką artykulacyjną i skorygowano (ryc.12-14). Wykonano pantomogram mający na celu kon-

trolę osadzenia pracy. Pacjentka po zakończeniu kompleksowego
leczenia przeszła pełny instruktaż̇ higieny, jak również została poinformowana o konieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Dyskusja
Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa zajmująca się tkankami wokół
implantu skupia się na zapewnieniu optymalnej ilości dziąsła

zrogowaciałego, podobnego pod kątem architektonicznym do
dziąsła otaczającego naturalne zęby. Brak dziąsła związanego
wokół implantu jest zjawiskiem dość powszechnym i zależy od
ilość, jakości oraz pozycji blaszki przedsionkowej wokół wszcze-

pu. W okresie pomiędzy procedurą implantacji a wykonaniem
uzupełnienia protetycznego około 0.7 mm kości ulega resorpcji
oraz 0.6 mm tkanki miękkiej zanika od strony przedsionka (14,15).

W literaturze zostało opisanych wiele technik poszerzania strefy
dziąsła zrogowaciałego wokół naturalnych zębów i implantów

z ich zaletami i wadami. Jednakże potrzeba tej augmentacji

jest nadal przedmiotem kontrowersji. Levine et al. stwierdził na
podstawie swoich badań, że zabiegi augmentacyjne z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych są szczególnie po-

lecane w przypadku cienkich biotypów dziąsłowych ponieważ

pogrubiony biotyp dziąsła wokół implantu zapewnia większą
przewidywalność leczenia protetycznego [16]. Wolny przeszczep
dziąsłowy jest złotym standardem w przypadku procedury zwięk-

szenia szerokości i grubości zrogowaciałego dziąsła. Przeszczep

nabłonkowy polecany jest w szczególności w przypadku płytkiego
przedsionka, nieprawidłowo przyczepionych wędzidełek i wąskiej

strefy dziąsła zrogowaciałego. Ze względu na fakt, że przeszczep
w miejscu biorczym zachowuje kolor i strukturę miejsca dawcze-

go, procedura ta polecana jest w miejscu z mniejszymi wymaganiami pod względem estetycznym [17]. Procedury augmentacyj-

ne rutynowo są wykonywane w większości przypadków w trakcie

implantacji lub w trakcie odsłaniania implantów ze względu na
zmniejszenie ilości procedur chirurgicznych i dyskomfort pa-

cjenta [18]. W opisanym przypadku decyzja o wykonaniu przesz-

[20,21,22,23]. Buyukozdemir Askin et al. [24] dowiódł, że u pa-

cjentów z implantami otoczonymi dziąsłem związanym ≤2mm
był wyższy wskaźnik Plaque Index (PI) w porównaniu z miejscami o wartościach >2mm. Stwierdził również poprawę w zakresie

wskaźnika PI po wykonaniu procedur augmentacyjnych, co dowodziło, że obecność dziąsła zrogowaciałego zapewnia korzystne środowisko do wykonywania codziennej higieny jamy ustnej.

Inne badania jednakże wykazały, że nie było istotnej różnicy w ilo-

ści płytki bakteryjnej przy obecności lub braku dziąsła związanego

(Mericske-Stern R et al., Zigdon H et al. Krekeler G et al. Kim BS et
al.) Różnice w wynikach badań mogą być związane z faktem, że na
odkładanie płytki bakteryjnej mają wpływ również inne czynniki

takie jak: pozycja implantu, tekstura jego powierzchni, uzupełnienie protetyczne i dostęp do jego oczyszczania, nawyki higie-

niczne i efektywność procedur higienizacyjnych wykonywanych
przez pacjenta. Większość badań klinicznych (Adibrad M et al. Kim

BS et al. Zigdon H et al. Schrott AR et.al) wykazała, że ilość recesji
wzrastała w miejscach z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego wo-

kół implantów. Ważnym jednak faktem w rozpatrywaniu przyczyn
powstawania recesji wokół wszczepów są również inne czynniki
takie jak: biotyp tkanki miękkiej, poziom kości, głębokość platfor-

my implantu przedsionkowa pozycja implantu [25]. Na podstawie

badań Zigdona et al., Machtei et al., Adibrad et al. stwierdzono że

w przypadku implantów z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego

dochodzi do zwiększonej utraty przyczepu łącznotkankowego.
Jednakże różnice pomiędzy utratą CAL pomiędzy szeroką i wąską

strefą dziąsła są niewielkie i bez znaczenia klinicznego. Bouri et al.
and Kim et al. stwierdzili na podstawie swoich badań, że poziom

utraty kości przy implantach z wąską strefą dziąsła związanego

był większy w porównaniu z szerokim dziąsłem zrogowaciałym.
Badając utratę kości wokół implantów powinny być również
rozważone inne czynniki takie jak: palenie, jakość i ilość kości otaczającej implant, sposób przeprowadzenia procedury chirurgicz-

nej, przeciążenia zwarciowe oraz kontrola płytki bakteryjnej [26].

W literaturze możemy odnaleźć dowody na ochronną rolę tkanek
dziąsła zrogowaciałego otaczającego zintegrowany z kością im-

plant i jego korzystny wpływ w przeciwdziałaniu siłom ze strony
innych struktur anatomicznych w jamie ustnej jak również wpływ

na mniejsze ryzyko powikłań i lepszą kontrolę płytki bakteryjnej.
Długotrwały sukces leczenia implantologicznego jednak nie

może być tylko rozważny w odniesieniu do obecności lub braku
dziąsła zrogowaciałego ponieważ ten proces jest uzależniony od
większej ilości czynników.

czepu po zabiegu implantacji a przed odsłonięciem implantów
podyktowana była zbyt dużym zakresem zabiegu chirurgicznego

podczas pierwszej procedury oraz skróceniem czasu oczekiwania
na uzupełnienie protetyczne ostateczne, które może być wyko-

nane najwcześniej 3 miesiące od daty wykonania zabiegu. Wielu
naukowców sugerowało na podstawie swoich badań, że dziąsło
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