
W dzisiejszych czasach estetyka uśmiechu 
ma szczególne znaczenie w życiu każdego 
z nas: buduje pewność siebie, ułatwia na-

wiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Utrata uzę-
bienia jest dla wielu pacjentów poważnym proble-
mem zarówno w zakresie funkcji, jak i estetyki.

Implanty stomatologiczne, zdaniem wielu lekarzy, 
stały się złotym standardem leczenia pojedynczych 
i mnogich braków zębowych. Wysoki wskaźnik suk-
cesu (powyżej 97% przez 10 lat), przywrócenie pełnej 
funkcji i estetyki układu stomatognatycznego, zmniej-
szone ryzyko próchnicy zębów sąsiednich, a także 
lepsze utrzymanie kości w miejscu bezzębnym sta-
nowią argumenty przemawiające za skutecznością 
rehabilitacji implantoprotetycznej.

Uzupełnianie braków zębowych za pomocą im-
plantów stomatologicznych jest obecnie często wy-
konywaną procedurą chirurgiczną. Ilościowe i jakoś-
ciowe ubytki tkanek okołowszczepowych stanowią 
potencjalne zagrożenie dla krótko- oraz długotermi-
nowych wyników leczenia implantoprotetycznego, 
zwiększając ryzyko powstania recesji, odkładania płyt-
ki bakteryjnej czy powstania stanu zapalnego (1-4). 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi periodontolo-
gii powstało wiele technik zabiegowych, takich jak 
wolny przeszczep dziąsła (FGG) czy przeszczep łącz-
notkankowy (CTG), które umożliwiają poprawę wa-
runków dziąsłowych wokół implantów (5, 6). Należy 
pamiętać, że uzyskany efekt estetyczny stanowi dla 
pacjenta priorytet (7). Ocena fi nalnego efektu este-
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tycznego przez pacjenta poprzedza ocenę funkcjo-
nalności, komfortu czy fonetyki.

Konieczność poszerzenia strefy dziąsła zrogowa-
ciałego i zwiększenia grubości tkanek miękkich jest 
najczęstszym wskazaniem klinicznym do wykonania 
przeszczepu (8). Badania na temat szerokości dziąsła 
skeratynizowanego wykazały, że progowa wartość 
grubości dziąsła przy konstrukcjach opartych na im-
plantach wynosi 2 mm. Szersza strefa KT może przy-
czynić się do zachowania w znacznie lepszym stopniu 
zarówno tkanek miękkich, jak i twardych w okolicy 
wszczepu stomatologicznego (9, 10). Obecność od-
powiedniego zasięgu dziąsła związanego wokół im-
plantu wpływa korzystnie na stabilność, prawidłową 
funkcję i możliwość utrzymania higieny jamy ustnej 
wokół wszczepu na odpowiednim poziomie (11, 12). 

Opis przypadku
Pacjentka, lat 52, zgłosiła się do gabinetu w celu 
ustalenia planu kompleksowego leczenia stoma-
tologicznego. Przeprowadzono dokładny wywiad 
w celu wykluczenia obecności chorób ogólno-
ustrojowych oraz zażywanych leków. Wykonano 
portfolio zdjęciowe oraz radiologiczne (fot. 1 i 2). 
Badanie uwidoczniło braki zębowe w odcinkach 
skrzydłowych, recesje dziąsłowe, ubytki próchni-
cowe oraz nieszczelne wypełnienia. Po konsultacji 
pacjentce zaproponowano interdyscyplinarny plan 
leczenia, który w pełni zaakceptowała. Część chirur-
giczna obejmowała ekstrakcję zęba 22 z odbudo-
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wą kości i natychmiastową implantacją w pozycji 
17, 22 i 46 oraz podniesienie dna zatoki szczękowej 
w pozycji 17 metodą zamkniętą. Braki skrzydłowe 
po stronie lewej zdecydowano uzupełnić w dalszym 
etapie leczenia. Podczas pierwszej wizyty wykonano 
skaling nad- i poddziąsłowy z instruktażem higieny 
oraz leczenie zachowawcze polegające na wyelimi-
nowaniu ubytków próchnicowych i wymianie nie-
szczelnych wypełnień. Następnie pacjentka została 
zakwalifi kowana do zabiegu implantacji.

Zabieg implantacji
Na podstawie CBCT zmierzono szerokoś ć  i wysokoś ć  
wyrostka zę bodołowego w okolicy 17, 22 i 46 oraz 
dobrano implanty  odpowiedniej długoś ci 
i szerokoś ci. Pobrano krew z ż yły pacjentki w celu 
wykonania membran PRF. Po wykonaniu znieczule-
nia nasię kowego preparatem artykainy z adrenaliną  
1:100 000 i odpreparowaniu płata ś luzówkowo-
okostnowego wypreparowano łoże pod implan-
ty w pozycji 17, 22, 46, stosując wiertła z kolejnymi 
ogranicznikami długości. Prędkość wiercenia ustalo-
no na 400 obr./min. Do chłodzenia wiertła zastoso-
wano sterylny roztwór NaCl podawany pompą pery-
staltyczną fi zjodyspensera. Po wypreparowaniu łoża 
implantu w pozycji 17 wykonano podniesienie dna 
zatoki szczękowej metodą zamkniętą, wprowadza-
jąc ksenogeniczny materiał kościozastępczy do łoża 
implantu, następnie przemieszczając go w stronę za-
toki, pod błonę Shneidera. Kolejno wprowadzono 
jednoczasowo implanty w pozycjach 17 (BEGO RSX 
3,75 mm x 11 mm), 22 (BEGO RSX 3,75 mm x 11 mm), 
46 (BEGO RSX 3,75 mm x 11 mm).

Implanty zabezpieczono ś rubami zamykają cymi 
posmarowanymi preparatem Dexadent. Pod płat 
wprowadzono membrany PRF w celu poprawy proce-

su gojenia i osteointegracji. Ranę  zabezpieczono szwa-
mi cią głymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici 
4-0. Wykonano kontrolne zdjęcie pantomografi czne 
(fot. 4). Pacjentce przepisano antybiotyk: amoksycylinę  
z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12 go-
dzin, jedną tabletkę  przez siedem dni oraz zalecono 
płukanie jamy ustnej roztworem 0,1-proc. dwugluko-
nianu chlorheksydyny trzy razy dziennie. Na wizycie 
kontrolnej po siedmiu dniach usunię to szwy i stwier-
dzono prawidłowe zagojenie ran pozabiegowych. 

Wizyta kontrolna
Po upływie dwóch miesięcy od implantacji pacjentka 
zgłosiła się na wizytę kontrolną. W pozycji implantu 
22 na podstawie badania wewnątrzustnego stwier-
dzono prześwitujące przez dziąsło zwoje implantu 
(fot. 4), tworzące niezadowalający efekt estetyczny. 
W obrębie implantu 46 widoczny był defi cyt dziąsła 
zrogowaciałego oraz płytki przedsionek.

Po konsultacji periodontologiczncj zdecydowa-
no się na wykonanie zabiegów mających na celu 
poprawienie warunków tkanek miękkich w okolicy 
wszczepów. W pierwszym etapie postanowiono po-
brać wolny przeszczep dziąsła z podniebienia w celu 
poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłę-

Fot. 2. Zdjęcie 
wewnątrzustne 
pacjentki przed 
ekstrakcją zęba 22
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1 mm od brzegu dziąsła na głębokość 1 mm z wy-
korzystaniem skalpela 15C. Ranę na podniebieniu 
zabezpieczono membranami PRF i szwami matera-
cowymi krzyżowymi podwieszonymi na zębach pa-
cjenta, wykorzystując nici nieresorbowalne, monofi -
lamentowe 5-0. Następnie w żuchwie po wykonaniu 
znieczulenia nasiękowego wypreparowano łoże bior-
cze. Po odciągnięciu policzka uwidoczniono przebieg 
granicy ś luzówkowo-dzią słowej, po której następnie 
poprowadzono cięcie oszczędzające okostną  za po-
mocą skalpela 15C. Wykonano preparację  płata roz-
szczepionego 5 mm dowierzchołkowo od granicy 
ś luzówkowo-dzią słowej z odpreparowaniem na os-
tro przyczepów mięśniowych w okolicy od 46-47. 
Dziąsło zrogowaciałe przylegające do przeszczepu 
pozbawiono nabłonka. Przeszczep stabilizowano 
w pierwszej kolejności szwami węzełkowymi (nić  
monofi lamentowa, nieresorbowalna 6-0) pomię-
dzy dłuż szą  stroną  przeszczepu a dziąsłem zrogowa-
ciałym szczytu wyrostka zębodołowego, następnie 
pomiędzy krótszą  stroną  a sąsiadującym dziąsłem. 
Stabilizację  przeszczepu nabłonkowego w miejscu 
biorczym zapewniono z wykorzystaniem szwów 
wę zełkowych i materacowych krzyżowych (nici mo-
nofi lamentowe, nieresorbowalne, 6-0). Po zabiegu 
zalecono przez okres 14 dni stosowanie żelu i płu-
kanki do jamy ustnej na bazie dwuglukonianu chlor-
heksydyny 0,1% trzy razy dziennie. Zakazano oczysz-
czania mechanicznego miejsca zabiegu. Przepisano 
amoksycylinę  z kwasem klawulanowym w dawce 
0,625 co 12 godzin przez siedem dni. 

Pogrubienie 
biotypu dziąsłowego 
z wykorzystaniem CTG i PRF
Po upływie 1,5 miesiąca przystąpiono do zabiegu po-
grubienia biotypu dziąsła przy implancie 22. Przed 

bienia przedsionka przy implancie 46. Po upływie 
1,5 miesiąca od zabiegu zdecydowano się na pogru-
bienie biotypu dziąsła w okolicy przedsionka implan-
tu 22 za pomocą przeszczepu tkanki łącznej, pobranej 
z podniebienia. Zabiegi wykonano oddzielnie z prze-
rwą czasową, w celu zapewnienia możliwie najwięk-
szego komfortu dla pacjenta w czasie gojenia poza-
biegowego.

Poszerzenie strefy 
dzią sła zrogowaciałego 
z wykorzystaniem FGG i PRF
Przed zabiegiem pobrano pacjentce krew z ż yły łok-
ciowej w celu wykonania membran PRF do sześciu 
probówek o pojemnoś ci 10 ml, które natychmiast 
po pobraniu odwirowano w centryfudze przez 12 min 
z prę dkoś cią  2700 obrotów na minutę. W dniu zabie-
gu dokonano pomiaru miejsca biorczego w okoli-
cy 46 z wykorzystaniem sondy periodontologicz-
nej  CP 15 (Carl Martin GmbH, Solingen, Germany). 
Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem 
artykainy z adrenaliną  1:100 000 w obrębie podnie-
bienia twardego pacjenta w okolicach od 13-16 po-
brano przeszczep nabłonkowy o długości odpowia-
dającej pomiarom w miejscu biorczym w odległości 

Fot. 4. Zdjęcie 
wewnątrzustne 
podczas wizyty 

kontrolnej – w pozycji 
22 widoczne 

prześwitujące 
przez dziąsło zwoje 

implantu

Fot. 3. RTG 
pantomograficzne 

po implantacji
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przystąpieniem do zabiegu pobrano krew z żyły łok-
ciowej w celu uzyskania fi bryny bogatopłytkowej spo-
sobem opisanym wyżej. W znieczuleniu nasię kowym 
preparatem artykainy z adrenaliną  1:100 000 w pozy-
cji implantu 22 wypreparowano tunel nadokostno-
wy. Następnie za pomocą sondy periodontologicz-
nej CP 15 (Carl Martin GmbH, Solingen, Germany) 
dokonano pomiaru wielkości miejsca biorczego. 
Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego w obrę bie 
podniebienia twardego pacjenta w okolicach od 14-
16 pobrano przeszczep nabłonkowo-łącznotkanko-
wy o długoś ci odpowiadają cej wcześniej wykona-
nym pomiarom miejsca biorczego, w odległoś ci 
2 mm od brzegu dzią sła z wykorzystaniem skalpela 
15C. Następnie wykonano jego deepitelializację. Ranę  
na podniebieniu zabezpieczono membranami PRF 
i szwami materacowymi krzyż owymi podwieszonymi 
na zębach pacjentki, za pomocą nieresorbowalnych 
nici monofi lamentowych 5-0. W miejscu biorczym 
przeszczep wprowadzono do tunelu oraz ustabilizo-
wano za pomocą szwów z nieresorbowalnych nici 
monofi lamentowych 6-0. Po zabiegu zalecono przez 
okres 14 dni stosowanie ż elu i płukanki do jamy ustnej 
na bazie dwuglukonianu chlorheksydyny 0,1% trzy 
razy dziennie. Zakazano oczyszczania mechaniczne-
go miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę  z kwa-
sem klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin 
przez siedem dni.

Oddanie pracy protetycznej
Po okresie trzech miesię cy od zabiegu pacjentka 
zgłosiła się  w celu kontynuacji leczenia implanto-
protetycznego. Po dokładnym wywiadzie, przepro-
wadzonym badaniu zewną trz- i wewną trzustnym 
oraz na podstawie OPG nie stwierdzono ż adnych 
odchyleń  od normy. W znieczuleniu nasię kowym 
preparatem artykainy z adrenaliną  1:100 000 z cię ć  
na szczycie wyrostka odsłonię to implanty w pozy-

cji 17, 22 46 oraz wprowadzono standardowe ś ruby 
goją ce. Rany zabezpieczono szwami wę zełkowymi 
z wykorzystaniem nieresorbowalnych, monofi lamen-
towych nici 4-0. Po 14 dniach od odsłonię cia implan-
tów gojenie ran przebiegało prawidłowo. Usunię to 
szwy. Pobrano wyciski transferowe dwuwarstwowe 
masą  silikonową . Na nastę pnej wizycie wykonano 
próbę  cyrkonowych koron, które sprawdzono pod 
ką tem stabilnoś ci oraz retencji. Jednocześ nie oce-
niono ostateczny wyglą d uzupełnień  w jamie ustnej, 
który w pełni został zaakceptowany przez pacjentkę. 
Na nastę pnej wizycie dokręcono korony pełnocera-
miczne z siłą 30 Ncm oraz wykonano zdję cie panto-
mografi czne mają ce na celu kontrolę  osadzenia pracy 
(fot. 7). Pacjentka po zakoń czeniu kompleksowego 
leczenia przeszła pełny instruktaż  higieny, jak również  
została poinformowana o koniecznoś ci regularnych 
wizyt kontrolnych. W dalszym etapie pacjentka zdecy-
dowała się również na odbudowę braków zębowych 
w drugiej ćwiartce.

Dyskusja
Brak odpowiedniej ilości dziąsła zrogowaciałego 
przy implantach stomatologicznych jest zjawiskiem 
dość powszechnym, które zależy od ilości, jakości 
oraz pozycji blaszki przedsionkowej wokół wszcze-
pu. Pomiędzy procedurą implantacji a wykonaniem 
ostatecznego uzupełnienia protetycznego od przed-
sionka można zaobserwować resorpcję kości o oko-
ło 0,7 mm, a także ubytek tkanek miękkich nawet 
do 0,6 mm (13, 14).

Współcześni autorzy opisują wiele technik au-
gmentacyjnych dla tkanek miękkich zarówno 
w okolicy implantu, jak i zęba własnego. Koniecz-
ność wykonania takiego zabiegu jest nadal tematem 
kontrowersyjnym. 

Na podstawie badań, które przeprowadzili Levi-
ne i in., stwierdzono, iż w przypadku cienkich bio-

Fot. 5. Profil wyłaniania przy implancie w pozycji 22 
po zabiegu pogrubienia biotypu dziąsłowego

Fot. 6. Zdjęcie wewnątrzustne pacjentki po oddaniu pracy 
protetycznej
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typów dziąsłowych zabiegi augmentacyjne z wy-
korzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych 
są szczególnie polecane. Gruby biotyp dziąsłowy przy 
implancie wpływa korzystnie na stabilność i przewi-
dywalność leczenia protetycznego (15).

Wolny przeszczep dziąsłowy jest złotym standar-
dem w przypadku konieczności poszerzenia strefy 
dziąsła zrogowaciałego czy zwiększenia jego obję-
tości. Znakomicie sprawdza się w leczeniu płytkiego 
przedsionka czy w przypadku nieprawidłowych przy-
czepów wędzidełek. Warto pamiętać, że przeszczep 
zachowuje kolor oraz strukturę miejsca dawczego – 
należy to brać pod uwagę w przypadku augmentacji 
tkanek w strefi e estetycznej (16).

Badania niektórych autorów dowodzą, że krwa-
wienie ze szczelin dziąsłowych i odkładanie płytki 
bakteryjnej było większe w przypadku implantów, 
w obrębie których grubość dziąsła zrogowaciałęgo 
wynosiła < 2 mm (2, 4, 17-18). Również wskaźnik 
płytki bakteryjnej w obrębie implantów z dziąsłem 
zrogowaciałym powyżej 2 mm był znacznie niższy 
niż w przypadku cieńszego biotypu (19). Świadczy 
to o korzystnym wpływie odpowiedniej grubości 
dziąsła na możliwość zachowania odpowiedniej hi-
gieny okolicy wszczepu.

Na podstawie swoich badań  Bouri i wsp. oraz 
Kim i wsp. stwierdzili, ż e poziom utraty koś ci przy 
implantach z wą ską  strefą  dzią sła zwią zanego był 
wię kszy w porównaniu z szerokim dzią słem zrogo-
waciałym. Badają c poziom utraty kości wokół implan-
tów, należy wziąć pod uwagę również takie czynniki, 
jak: palenie, jakoś ć  i iloś ć  koś ci otaczają cej implant, 
sposób przeprowadzenia procedury chirurgicznej, 
przecią ż enia zwarciowe oraz kontrola płytki bakteryj-

nej (20). Zigdona i wsp., Machtei i wsp. oraz Adibrad 
i wsp. stwierdzili również, ż e w przypadku implan-
tów z wą ską  strefą  dzią sła zrogowaciałego dochodzi 
do zwię kszonej utraty przyczepu łą cznotkankowego. 
Jednakż e róż nice pomię dzy utratą  CAL pomię dzy 
szeroką  i wą ską  strefą  dzią sła nie są znaczące.

Literatura podaje wiele przykładów ochronnego 
działania tkanek dziąsła zrogowaciałego na zinte-
growany z kością implant. Przeciwdziała ono siłom 
ze strony innych struktur anatomicznych jamy ust-
nej, wpływa na mniejsze ryzyko powikłań oraz lepszą 
kontrolę płytki nazębnej.

Długotrwały sukces leczenia implantologicznego 
nie może być jednak rozważany tylko w odniesieniu 
do obecności lub braku dziąsła zrogowaciałego, po-
nieważ ten proces jest uzależniony od większej liczby 
czynników. 
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