
Implanty stomatologiczne są  jedną z możliwości 
uzupełnienia braków zębowych. W  porównaniu 
do konwencjonalnych stałych uzupełnień prote-

tycznych charakteryzują się wysokim wskaźnikiem 
sukcesu (powyżej 97% przez 10 lat), zmniejszonym 
ryzykiem próchnicy oraz problemów endodontycz-
nych zębów sąsiednich, a także lepszym utrzyma-
niem kości w miejscu bezzębnym (1). Można nazwać 
je współczesnym „złotym standardem” postępowania 
leczniczego mającego na celu przywrócenie funk-
cji i estetyki układu stomatognatycznego dotknięte-
go brakami zębowymi. Czynników składających się 
na skuteczność terapii z zastosowaniem implantów 
zębowych jest wiele, a odpowiednie ich uwzględ-
nienie w planie leczenia pozwala przeprowadzić cały 
proces w bardziej przewidywalny sposób. Wśród nich 
uwzględnia się ilość oraz jakość dziąsła zrogowacia-
łego przy implantach. Istnieją doniesienia świadczą-
ce o tym, że na prawidłową funkcję oraz utrzymanie 
higieny wokół wszczepu na odpowiednim poziomie 
pozytywnie wpływa obecność odpowiedniego zasię-
gu dziąsła zrogowaciałego (2). W przypadku deficytów 
tkanek miękkich zastosowanie metod odtwórczych 
może okazać się pomocne. Dynamiczny rozwój mikro-
chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej pozwala na przywró-
cenie brakujących tkanek miękkich nawet w trudnych 
warunkach anatomicznych. Pozwala to na poprawę 
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rokowania długoterminowego w zakresie utrzyma-
nia uzupełnień implantoprotetycznych, ale również 
zminimalizowanie liczby powikłań mogących pojawić 
się w krótkim czasie po implantacji. Jedną z głów-
nych metod zabiegowych wpływających na poprawę 
tkanek miękkich jest technika dowierzchołkowego 
przesunięcia płata (APF). Taką procedurę chirurgicz-
ną można połączyć z przeszczepem podnabłonko-
wej tkanki łącznej lub materiałem stanowiącym jej 
substytut. W obrębie żuchwy wykonuje się też czę-
sto zabieg poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego 
z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowego (FGG). 
Każda z tych metod jest skuteczna, jednakże należy 
wziąć pod uwagę zjawisko obkurczenia przeszczepów 
i materiałów zastępczych, co wpływa na ilość tkanki 
w obrębie implantu po zakończeniu fazy gojenia (4). 
Procedury z wykorzystaniem FGG są związane również 
z wytworzeniem u pacjentów dwóch miejsc zabiego-
wych, co wpływa na zwiększenie dyskomfortu po ope-
racji. Zabieg APF można przeprowadzić przed wszcze-
pieniem implantu oraz podczas jego odsłaniania (5).

Cel pracy 
Ocena skuteczności leczenia periodontologicznego 
z zastosowaniem techniki dowierzchołkowo prze-
suniętego płata u pacjenta z deficytem strefy dziąsła 
zrogowaciałego wokół implantu.

TITLE: Peri-implant soft tissue augmentation 
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STRESZCZENIE: Uzupełnianie braków zębowych 
za pomocą implantów stomatologicznych 
jest obecnie często wykonywaną procedurą 
chirurgiczną mającą na celu zrekonstruowanie 
prawidłowych warunków okluzyjnych. Ilościowe 
i jakościowe ubytki tkanek okołowszczepowych 
stanowią potencjalne zagrożenie dla krótko- 
oraz długoterminowych wyników leczenia 
implantoprotetycznego. Dzięki dynamicznemu 

rozwojowi periodontologii powstało wiele 
technik zabiegowych, które umożliwiają poprawę 
warunków dziąsłowych wokół implantów. Jedną 
z metod jest dowierzchołkowe przesunięcie płata, 
pozwalające na zwiększenie zasięgu strefy dziąsła 
zrogowaciałego.
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SUMMARY: Replacing missing teeth with dental 
implants is now a frequently performed surgical 
procedure aimed at reconstructing the correct 

occlusive conditions. The quantitative and 
qualitative loss of peri-implant tissues poses 
a potential threat to the short- and long-term 
results of implantoprosthetic treatment. Due to the 
dynamic development of periodontology, many 
treatment techniques have been developed that 
enable the improvement of gingival conditions 
around implants. One of the methods is the 
apically positioned flap, which enables increasing 
the keratinized gingival zone. 
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Opis przypadku 
Pacjent, lat 51, zgłosił się do Duda Clinic Implantolo-
gia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach w celu 
kompleksowego leczenia stomatologicznego. Z pa-
cjentem został przeprowadzony dokładny wywiad, 
na podstawie którego nie stwierdzono żadnych scho-
rzeń ogólnoustrojowych. Pacjent skarżył się na do-
legliwości bólowe w obrębie prawej strony żuchwy, 
nasilające się przy spożywaniu pokarmów. Badanie 
zewnątrzustne wykazało powiększenie oraz boles-
ność węzłów chłonnych podżuchwowych. Na pod-
stawie badania wewnątrzustnego stwierdzono: złogi 
nazębne w obrębie górnego i dolnego łuku zębo-
wego, ubytki próchnicowe, nieszczelne wypełnie-
nia kompozytowe oraz brak reakcji na chlorek etylu 
i dodatni test opukowy w obrębie zęba 46 . Wykona-
no zdjęcie pantomograficzne, na podstawie którego 
stwierdzono ząb 46 przeleczony kanałowo ze zmia-
nami okołowierzchołkowymi (fot. 1). Pacjentowi za-
proponowano interdyscyplinarny plan leczenia, któ-
ry w pełni zaakceptował. Podczas pierwszej wizyty 
wykonano skaling nad- i poddziąsłowy z instrukta-
żem higieny oraz leczenie zachowawcze polegające 
na wyeliminowaniu ubytków próchnicowych i wy-
mianie nieszczelnych wypełnień. Na kolejnej wizycie 
przeprowadzono badanie kontrolne mające na celu 
określenie higieny jamy ustnej, stanu tkanek przy-
zębia pacjenta za pomocą wskaźników: API i BOP, 
oraz głębokości szczelin dziąsłowych. Na podstawie 
ww. badań nie stwierdzono odstępstw od normy. 
Pacjent został zakwalifikowany do leczenia implan-
tologicznego.

Leczenie chirurgiczne 
Pobrano krew na membrany PRF. Po wykonaniu znie-
czulenia przewodowego z wykorzystaniem prepara-
tu artykainy z adrenaliną 1:100 000 usunięto ząb 46, 
zębodół wyłyżeczkowano, a  następnie wypełnio-
no materiałem kościozastępczym ksenogenicznym 
BegoOss zmieszanym z  rozdrobnioną membraną 
PRF. Zębodół zabezpieczono membraną kolageno-
wą a  zmobilizowany płat śluzówkowo-dziąsłowy 
od strony przedsionka zszyto z dziąsłem po stronie 
językowej.

Leczenie implantologiczne 
Po 3 miesiącach na podstawie CBCT dokonano po-
miarów szerokości i wysokości wyrostka zębodoło-
wego w okolicy 46 oraz dobrano odpowiedniej dłu-
gości i szerokości implant. Przed zabiegiem pobrano 
krew z żyły pacjenta w celu wykonania membran PRF. 
Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem 
artykainy z adrenaliną 1:100 000 i odpreparowaniu 
płata pełnej grubości wprowadzono implant firmy 
Bego RSX w żuchwie w pozycji 46 (3,75 mm x 13 mm). 
Implant zabezpieczono śrubą zamykającą posmaro-
waną preparatem Dexadent. Pod płat śluzówkowo-
-okostnowy wprowadzono membrany PRF w celu 
poprawy procesu osseointegracji i gojenia tkanki 
miękkiej. Ranę zabezpieczono szwami węzełkowymi 
z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici 4-0. Pacjen-
towi przepisano antybiotyk – amoksycylinę z kwa-
sem klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin, 
1 tabletkę przez 7 dni – oraz zalecono płukanie jamy 
ustnej roztworem 0,1-proc. dwuglukonianu chlor-

Fot. 1. Zdjęcie pantomograficzne wykonane na pierwszej wizycie
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heksydyny 3  razy dziennie. Na wizycie kontrolnej 
po 7 dniach usunięto szwy i stwierdzono prawidło-
we zagojenie ran pozabiegowych. Po 3 miesiącach 
wykonano zdjęcie pantomograficzne, na podstawie 
którego stwierdzono prawidłowo zakończony proces 
osseointegracji (fot. 2). Pacjent następnie zgłosił się 
na konsultację periodontologiczną w celu oceny ilo-
ści dziąsła zrogowaciałego w okolicy wszczepionego 
implantu. Na podstawie badania wewnątrzustnego 
stwierdzono konieczność poszerzenia strefy dziąsła 
zrogowaciałego oraz możliwość wykonania tej proce-
dury z wykorzystaniem techniki dowierzchołkowego 
przesunięcia płata z jednoczasowym odsłonięciem 
implantu.

Leczenie periodontologiczne 
Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego 
z wykorzystaniem APF 
Przed zabiegiem pacjentowi pobrano krew z żyły 
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. Po wykonaniu znieczule-
nia nasiękowego preparatem artykainy z adrenaliną 
1:100 000 w obrębie implantu w pozycji 46 wykonano 
poziome cięcie zlokalizowane dojęzykowo na szczy-
cie wyrostka zębodołowego oraz odchodzące od nie-
go 2 cięcia przebiegające pionowo do przedsion-
ka jamy ustnej, tworząc płat trapezoidalny (fot. 3). 
Następnie za pomocą skalpela 15C wypreparowano 
płat częściowej grubości. Śrubę zamykającą wykręco-
no, okolicę implantu przepłukano solą fizjologiczną 
i wprowadzono śrubę gojącą. Pod płat wprowadzo-
no membrany PRF w celu poprawy gojenia tkanki 
miękkiej. Stabilizację płata śluzówkowo-dziąsłowego 
w pozycji dowierzchołkowej zapewniono za pomocą 
szwów węzełkowych (nić monofilamentowa, niere-
sorbowalna 6-0) po obu jego stronach. Część doko-
ronową płata ustabilizowano szwami węzełkowymi 
łączącymi go z dziąsłem zlokalizowanym dojęzyko-
wo oraz szwem podwieszającym na śrubie gojącej  
(fot. 4). Po zabiegu zalecono przez 14 dni stosowanie 
żelu i płukanki do jamy ustnej na bazie dwuglukonia-
nu chlorheksydyny 0,1% 3 razy dziennie. Zakazano 
oczyszczania mechanicznego miejsca zabiegu. Prze-
bieg gojenia kontrolowano w 7.  i 14. dobie po za-
biegu. Szwy usunięto po 2 tygodniach. Na wizytach 
kontrolnych stwierdzono prawidłowe gojenie rany.

Leczenie protetyczne  
Po 4 tygodniach od zabiegu pacjent zgłosił się w celu 
leczenia protetycznego (fot. 5). Po dokładnym wy-

Fot. 2. Zdjęcie RTG po zakończonej osseointegracji

Fot. 3. Wypreparowanie płata trapezoidalnego częściowej grubości 
z odsłonięciem implantu

Fot. 4. Stan po założeniu szwów, płat w pozycji dowierzchołkowej
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wiadzie, przeprowadzonym badaniu zewnątrz- i we-
wnątrzustnym oraz na podstawie OPG nie stwierdzo-
no żadnych odchyleń od normy. Pobrano wyciski 
transferowe metodą dwuwarstwową, jednoczasową 
na łyżce indywidualnej masą A-silikonową (fot. 6). 
Na następnej wizycie wykonano próbę z wykorzy-
staniem klucza implantoprotetycznego, wykonanego 
z pełnokonturowego bezbarwnego pmma, w celu 
oceny profilu wyłaniania, sprawdzenia artykulacji oraz 
punktów stycznych (fot. 7-8). Przyszłą pracę spraw-
dzono również pod kątem stabilności oraz retencji. 
Jednocześnie oceniono ostateczny kształt i  kolor 
korony, które zostały zaakceptowane przez pacjen-
ta (fot. 9). Na następnej wizycie przykręcono na sta-
łe koronę pełnoceramiczną oraz wykonano zdjęcie 
przylegające mające na celu kontrolę osadzenia pra-
cy (fot. 10-12). Pierwsze badanie periodontologicz-
ne odbyło się miesiąc po oddaniu uzupełnienia pro-
tetycznego, co pozwoliło na określenie głębokości 
szczeliny dziąsłowej w obrębie implantu, jak również 
ocenę higieny jamy ustnej (fot. 13). Pacjent po zakoń-
czeniu kompleksowego leczenia przeszedł ponowny 
instruktaż higieny, jak również został poinformowany 
o konieczności regularnych wizyt kontrolnych. Fot. 5. Stan 4 tygodnie od zabiegu

Fot. 6. Wycisk transferowy
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Dyskusja  
Obecność dziąsła związanego otaczającego implan-
ty jest kwestią, której świat naukowców i klinicystów 
poświęca wiele uwagi, jednakże wciąż nie znalezio-
no jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest 
ono konieczne dla długoterminowego utrzymania 
wszczepów w jamie ustnej. Zarówno starsze, jak i naj-
nowsze badania sugerują istotny, negatywny wpływ 
deficytu tkanki zrogowaciałej. Wyniki licznych me-
taanaliz wskazują na  jego powiązanie z  podwyż-
szeniem wskaźnika płytki (PI), zmodyfikowanego 
wskaźnika dziąsłowego (mGI), recesjami (MR), utra-
tą przyczepu (CAL) oraz zapaleniem wokół implan-
tów (6, 7). W innych badaniach wykazano, że war-
tość wskaźnika PI ulegała poprawie po augmentacji 
z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsło-
wych (FGG) u pacjentów, u których poziom dziąsła 
związanego przed zabiegiem wynosił ≤ 2 mm (8). 
Wskazuje to na potrzebę zwiększenia zasięgu tkan-
ki zrogowaciałej w celu ułatwienia utrzymania hi-
gieny jamy ustnej w danej okolicy. Ruchoma błona 
śluzowa w kontakcie z implantem jest delikatniejsza 
i bardziej podatna na uszkodzenia, co stwarza więk-
sze ryzyko perforacji lub rozdarcia, co w połączeniu 
z efektem pociągania ze strony warg, policzków i dna 
jamy ustnej prowadzi do recesji w okolicy implan-
tu (9, 10). Longoni S. et. all. zauważyli na podstawie 
swoich badań, że odpowiednia szerokość dziąsła była 
istotnie związana z mniejszym stanem zapalnym wo-
kół implantu (11). W 2016 roku podczas konferencji 
Stowarzyszenia Implantologii i Nowoczesnej Stoma-
tologii (SENAME) większość członków zgodziła się 
co do istotności zasięgu przyczepionej i zrogowacia-
łej błony śluzowej w wartości > 2 mm i grubości błony 
śluzowej ≥ 2 mm dla długoterminowej stabilności 
tkanki miękkiej wokół implantu. Uzgodniono rów-
nież, że obecność ruchomej tkanki okołowszczepo-
wej może modyfikować długoterminową stabilność 
brzegu dziąsła (12). Istnieją badania kliniczne potwier-
dzające, że ilość recesji przy implantach jest większa 
u pacjentów w obszarach z wąską strefą dziąsła zrogo-
waciałego wokół wszczepów. Jednakże na powstanie 
tych recesji wpływają także inne czynniki, tj. obniżony 
poziom kości oraz doprzedsionkowe umiejscowienie 
implantu (13, 14). W piśmiennictwie można również 
napotkać doniesienia, że zrogowaciała tkanka otacza-
jąca implant nie jest absolutnie konieczna do utrzy-
mania tkanek okołowszczepowych (15). Jednocześ-
nie autorzy zaznaczyli, że jej nieobecność utrudnia 
higienę i zaburza estetykę. Na wartość powyższych 
wskaźników wpływa obecność bakterii, których licz-
ba jest modyfikowana przez skuteczność czynności 

Fot. 7. Próba PMMA (widok od strony zgryzowej)

Fot. 8. Próba PMMA (widok od strony przedsionka)

Fot. 9. Dobór koloru pracy ostatecznej
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higienizacyjnych wykonywanych przez pacjenta oraz 
jego nawyki. Stąd możliwe są różnice i rozbieżności 
w wynikach badań. Metodą często stosowaną w celu 
zwiększenia zasięgu zrogowaciałego dziąsła w okoli-
cy implantu jest dowierzchołkowe przesunięcie płata 
(APF). Jej zastosowanie pozwala uzyskać zadowalają-
ce efekty zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne (16). 
Zalety tej techniki to minimalna pooperacyjna utra-
ta masy kostnej, kontrola nad położeniem brzegu 
dziąsłowego po zabiegu oraz mniejszy dyskomfort 
dla pacjenta dzięki ograniczeniu pola zabiegowego 
tylko do jednego miejsca. Nie jest to jednak metoda 
polecana u pacjentów z cienkim biotypem dziąsła. 
Ponadto czasami może powstawać blizna tkankowa, 
co może wpłynąć na zaburzenie estetyki, szczególnie 
u pacjentów z wysoką linią uśmiechu (17). Poprawę 
skuteczności procedury chirurgicznej można uzy-
skać poprzez jednoczesne zastosowanie wolnego 
przeszczepu dziąsłowego (FGG), przeszczepu tkanki 
łącznej (CTG), matrycy kolagenowej (CM) lub bezko-
mórkowej matrycy skórnej (ADM). Badania wykazały 
istotnie większą poprawę szerokości dziąsła zrogo-
waciałego, zmniejszenie głębokości sondowania, 
recesji tkanki miękkiej i wskaźnika płytki nazębnej 
po zastosowaniu każdej z tych metod w połączeniu 
z APF w porównaniu z miejscami bez augmentacji. 
Jednakże w porównaniu z samym APF tylko FGG 
wykazywał znacznie większy przyrost błony śluzowej 
nieruchomej (18). Ich połączenie charakteryzuje się 
również mniejszym obkurczeniem tkanki niż sam APF 
lub APF i CM (19). Jako najbardziej przewidywalna 
metoda polecana jest przede wszystkim w tylnym 
odcinku żuchwy, który nie stawia wysokich wyma-
gań estetycznych. W przypadku gdy u pacjenta wy-
stępuje jedynie niewystarczający zasięg dziąsła zro-
gowaciałego, APF możemy wykonać w połączeniu 
z lub bez CTG (20). Odpowiednia grubość oraz za-
sięg dziąsła związanego wokół wszczepów są istot-
nymi czynnikami wpływającymi na zdrowie śluzówki 
przy implantach. Autogeniczne przeszczepy charak-
teryzują się wysoką skutecznością w przywracaniu 
zdrowia tkanek przyzębia, jednakże zawsze wiążą się 
z wytworzeniem dodatkowej rany oraz wydłużeniem 
czasu trwania procedury (21, 22). W niwelowaniu 
tych niedogodności obiecujące wydają się osiąg-
nięcia współczesnej inżynierii tkankowej w postaci 
matryc zawierających żywe komórki. Wymagają jed-
nak dalszych badań i udoskonaleń, gdyż na chwilę 
obecną nie oferują lepszych wyników klinicznych 
w zakresie poszerzania strefy dziąsła zrogowaciałe-
go (23). Dlatego obecnie kluczowe są: odpowiednie 
zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu, indywidualny 

Fot. 10. Korona pełnoceramiczna na modelu (widok od strony zgryzowej)

Fot. 11. Korona pełnoceramiczna na modelu (widok od strony przedsionka)

Fot. 12. Zdjęcie RTG po osadzeniu korony 
pełnoceramicznej
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dobór techniki chirurgicznej oraz zachowanie na-
leżytej staranności i dokładności podczas operacji, 
a także regularne wizyty kontrolne i opieka pozabie-
gowa, które zapewnią długoczasowe funkcjonowa-
nie implantów.

Wnioski 
Zachowanie strefy dziąsła zrogowaciałego wokół im-
plantu o zasięgu i grubości co najmniej 2 mm zwięk-
sza szansę na jego długotrwałe utrzymanie w jamie 
ustnej. W przypadku niewystarczającej ilości dziąsła 
przyczepionego czynności higienizacyjne pacjenta 
są utrudnione, co przekłada się na pogorszenie wskaź-
ników higieny. Ruchoma błona śluzowa wokół im-
plantu predysponuje do powstawania recesji tkanek 
miękkich. Dowierzchołkowe przesunięcie płata jest 
skuteczną techniką chirurgiczną pozwalającą na po-
prawę warunków w zakresie tkanek miękkich wokół 
wszczepów z jednoczesnym niewielkim dyskomfor-
tem występującym u pacjenta po zabiegu. 
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