
Implanty stomatologiczne są powszechnie sto-
sowane jako uzupełnienie braków zębowych. 
Ze względu na liczne zalety, często stają się alter-

natywą dla prac ruchomych bądź mostów. W celu 
prawidłowego doboru implantu należy skrupulatnie 
podejść do badania zewnątrzustnego, wewnątrzust-
nego z uwzględnieniem stanu okolicznych tkanek 
okołowszczepowych oraz diagnostyki obrazowej 
kości pacjenta. Rekomendowaną metodą diagno-
styki obrazowej jest tomografia komputerowa wiązki 
stożkowej (CBCT), ze względu na możliwość oceny 
kości w trójwymiarze, co umożliwia przeprowadzenie 
diagnostyki przedoperacyjnej, planowanie leczenia 
wraz z dokładnymi parametrami wszczepianego im-
plantu oraz kontrolę pooperacyjną (1).

Odpowiednia grubość tkanek miękkich i szero-
kość dziąsła zrogowaciałego są czynnikami krytycz-
nymi dla prawidłowego utrzymania implantu (2-4). 
W przypadku deficytu tkanek miękkich w obszarze 
okołowszczepowym należy rozważyć przeszczep 
tkanki w celu zapewnienia jak najlepszej integral-

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne 
pacjentki z uwzględnieniem 
wolnego przeszczepu dziąsła 
− opis przypadku

ności oraz estetyki uzupełnienia (2, 3, 5, 6). Badania 
wskazują, że autogenne przeszczepy można uznać 
za najskuteczniejsze w odtwarzaniu tkanek miękkich 
wokół implantu (2). Na długofalowe efekty leczenia 
implantologicznego wpływa odpowiednia kontrola 
pozabiegowa wszczepów, która wiąże się ze wczes-
nym wykrywaniem patologicznych zmian okołow-
szczepowych. Przykładem schorzeń stanowiących 
współcześnie wyzwanie dla lekarzy dentystów są pe-
riimplantitis oraz periimplant mucositis. Aby prawidło-
wo zdiagnozować kondycję tkanek pacjenta, należy 
rozumieć definicje występujących schorzeń. Periim-
plant mucositis to zapalenie błony śluzowej wokół 
implantu, obejmujące stan zapalny okołowszczepo-
wych tkanek miękkich, przy którym występuje ewen-
tualna utrata masy kostnej jedynie podczas wstępnej 
przebudowy kości (7). Periimplantitis definiowane jest 
jako zmiana zapalna błony śluzowej tkanki około- 
wszczepowej z jednoczesną postępującą utratą kości 
tej okolicy już po okresie wstępnej przebudowy (7). 
Zarówno pierwsza, jak i druga jednostka chorobowa 

TiTle: Comprehensive implant prosthodontic 
treatment of a female patient including a free 
gingival graft − a case report
STreSzczenie: Współczesne leczenie 
implantoprotetyczne wymaga 
interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta 
z uwzględnieniem prawidłowych algorytmów 
terapeutycznych oraz szczegółowej diagnostyki 
przedzabiegowej. Zaniechanie dokładnego 
zbadania stanu tkanek twardych oraz miękkich 
może skutkować nieprawidłowościami 
związanymi z pozycjonowaniem implantu, 
rozwojem chorób okołowszczepowych, 
a w konsekwencji nawet utratą wszczepu. 
Istotnym etapem wielopłaszczyznowego 
leczenia jest faza periodontologiczna, 
pozwalająca na uzyskanie odpowiednich 
warunków tkanek miękkich dla przyszłego 
uzupełnienia implantoprotetycznego. 

W przypadku deficytu tkanek miękkich 
w okolicy wszczepowej można zastosować 
wolne przeszczepy dziąsłowe (FGG), które 
zapewnią oczekiwaną szerokość strefy dziąsła 
zrogowaciałego. Nie bez znaczenia pozostaje 
również stan podłoża kostnego, który decyduje 
o utrzymaniu implantu, a także zapewnia 
jego prawidłową stabilizację w jamie ustnej 
pacjenta. 
Słowa kluczowe: choroba przyzębia, 
dziąsło związane, leczenie implantologiczne, 
kompleksowe leczenie stomatologiczne, wolny 
przeszczep dziąsła
Summary: Contemporary implant 
prosthodontic treatment requires 
an interdisciplinary approach to a patient, 
taking into account the correct therapeutic 
algorithms and detailed preoperative 
diagnostics. Failure to thoroughly examine 

the condition of hard and soft tissues may 
result in incorrect positioning of the implant, 
development of peri-implant diseases, and, 
consequently, even in the loss of the implant. 
An important stage of the multifaceted 
treatment is the periodontal phase, which 
allows for obtaining appropriate soft tissue 
conditions for the future implant prosthodontic 
restoration. In the case of a deficit of soft tissues 
in the implant area, free gingival grafts (FGG) 
can be used, which will ensure the expected 
width of the keratinized gum zone.  
The condition of the bone base is also 
important, as it determines the maintenance 
of the implant and ensures its proper 
stabilisation in a patient’s oral cavity.
keywordS: periodontitis, attached gingiva, 
implant treatment, comprehensive dental 
treatment, free gingival graft
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mają etiologię zakaźną, a do ich progresji przyczy-
nia się rozwój biofilmu zawierającego bakterie po-
wszechnie znane jako patogenne, głównie szczepy 
beztlenowe (7).

Ryzyko rozwoju choroby tkanek okołowszczepo-
wych zwiększa się w przypadku występowania wa-
runków sprzyjających kolonizacji płytki bakteryjnej, 
takich jak poddziąsłowe położenie korony protetycz-
nej, nieprawidłowy profil wyłaniania czy utrudniona 
kontrola płytki wokół uzupełnienia (8).

Na sukces leczenia implantoprotetycznego składa-
ją się liczne czynniki, w tym dobór odpowiedniego 
rozmiaru wszczepu i jego prawidłowe pozycjono-
wanie, odpowiedni wymiar dziąsła zrogowaciałego 
oraz stan tkanek miękkich wokół implantu. Kluczowa 
pozostaje również odbudowa protetyczna pozwala-
jąca na kontrolę płytki nazębnej, gdyż brzegi koron 
zlokalizowane podśluzówkowo mogą zwiększać ryzy-
ko infekcji (8, 9). Preferowane są uzupełnienia przykrę-
cane, jednak jeśli decydujemy się na wykonanie pracy 
cementowanej, należy zadbać o precyzyjne usunięcie 
pozostałości cementu, w celu zapobieżenia ewentu-
alnemu rozwojowi stanu zapalnego (8). Nasuwa się 
wniosek, iż jedynie uwzględnienie szerokiego spek-
trum składowych determinuje przewidywalność oraz 
uzyskanie pożądanych efektów leczenia (2).

Opis przypadku
Pacjentka zgłosiła się z powodu utrzymującego się 
bólu i parestezji w okolicy wargi i lewej strony języka, 
związanego z dotychczasowym leczeniem stomato-
logicznym za granicą.

Po przeprowadzeniu pełnego wywiadu, uwzględ-
niającego dotychczasową historię leczenia, przystą-
piono do badania zewnątrz- i wewnątrzustnego.

Badanie wewnątrzustne wykazało nieszczelne 
korony protetyczne, zaburzoną płaszczyznę zgryzu, 
liczne nieszczelne wypełnienia, nieszczelną koronę 
na implancie 14, ruchome dziąsło brzeżne oraz pull 
syndrome z wędzidełka policzka przy moście 25-26,  
wąską strefę dziąsła zrogowaciałego w żuchwie 
w okolicy 46-47, a także odsłonięty implant w pozy-
cji 37 z czynną przetoką ropną. 

Wykonano diagnostykę radiologiczną w postaci 
ortopantomogramu oraz CBCT (fot. 1-4).

Po analizie diagnostyki obrazowej przygotowano 
kompleksowy plan leczenia. Podjęto decyzję o eks-
plantacji implantów w pozycjach 14, 25, 37 i odbu-
dowie kości. Zaplanowano implantację w pozycjach 
14, 25, 26, 36, 46, sinus lift otwarty w pozycjach 25-26, 
nowe korony pełnoceramiczne w pozycjach 16, 15, 
14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 46.

Eksplantacja
W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym pre-
paratem Ubistesin Forte (3M) rozcięto korony 
na implantach 14 i 25 oraz oszlifowano zęby 16-27. 
Odpreparowano płat w okolicy implantu 14. Atrau-
matycznie usunięto implanty 14 i 25. Łoże oczysz-
czono z ziarniny zapalnej i przepłukano solą fizjo-
logiczną. Następnie wykonano augmentację kości 
materiałem BegoOss (Bego) oraz PRF. Okolicę 14 za-
bezpieczono membraną Jason Membrane (Botiss 
Dental), okolice pozabiegowe zaopatrzono szwami 
z nici monofilamentowych 5-0 (fot. 5-10). Na prośbę 
pacjentki odroczono eksplantację implantu 37. Po-
brano wycisk dwuwarstwowy jednoczasowy Aquasil 
pod uzupełnienie tymczasowe. Wykonano prowizo-
rium z użyciem Structur A2 (Voco), zacementowano 
materiałem TempBond (Kerr) (fot. 11). Zalecono do-
ustną terapię Augmentin (GlaxoSmithKline) w dawce 
625 mg co 12 godzin przez 7 dni. Gojenie przebiega-
ło w sposób prawidłowy. Szwy zdjęto podczas wizyty 
kontrolnej w 7. dobie po zabiegu.

Konsultacja 
periodontologiczna
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono brak strefy 
dziąsła zrogowaciałego okolicy 14, 24, 25 oraz płytki 
przedsionek jamy ustnej w okolicy 46. Zaplanowa-
no zabieg z wykorzystaniem wolnego przeszczepu 
dziąsłowego FGG + PRF w pozycjach 14, 24, 25 i 46.

W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym 
Ubistesin Forte atraumatycznie usunięto implant 
w pozycji 37. Łoże oczyszczono z ziarniny zapalnej 
i wykonano augmentację materiałem BegoOss i PRF. 
Ranę zaopatrzono szwami węzełkowymi z nici mo-
nofilamentowych 5-0.

W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100  
(Molteni Dental) zdjęto mosty tymczasowe w szczę-
ce. Z cięć na ścianie bocznej lewej zatoki szczękowej 
okolicy 25, 26, na szczycie wyrostka zębodołowego tej 
okolicy, odwarstwiono płat pełnej grubości. Wypre-
parowano okienko kostne, następnie odwarstwiono 
błonę Schneidera. Opracowano łoża pod implanty 
w pozycjach 25 i 26. Powstałą jamę wypełniono mie-
szanką materiału BegoOss oraz PRF (fot. 12). Wprowa-
dzono implanty w pozycji 25 (3,75 x 11,5 mm) oraz 
26 (4,1 x 11,5 mm). Otwór okienkowy zamknięto błoną 
Jason Membrane (Botiss Dental) umocowaną dwoma 
tytanowymi pinami. Odwarstwiono płat w okolicy 
46 oraz 14, opracowano łoża i wprowadzono implan-
ty BEGO RSX w pozycjach: 14 (3,75 x 11,5 mm) oraz 
46 (3,75 x 8,5 mm). Przy wprowadzaniu implantów 
osiągnięto stabilizację pierwotną powyżej 35 Ncm.
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Wszczepy zabezpieczono śrubami zamykającymi 
otoczonymi preparatem Dexadent (Septodont). Rany 
zszyto szwami ciągłymi oraz węzełkowymi. Po zabie-
gu pacjentce podano 2 mg Dexaven (Jelfa). Zace-
mentowano mosty tymczasowe w szczęce.

Po zabiegu wykonano kontrolne zdjęcie ortopan-
tomograficzne, wydano zalecenia pozabiegowe i zle-
cono kontrolę po 24 godzinach oraz po 7 dniach 
od zabiegu.

Leczenie periodontologiczne 
− wolny przeszczep dziąsła 
z podniebienia (FGG) 
Pacjentka zgłosiła się po okresie 8 tygodni od lecze-
nia implantologicznego w celu wykonania zabiegu 
pogłębienia przedsionka i poszerzenia strefy dziąsła 
zrogowaciałego przy implantach w pozycjach 14, 24, 
25 i 46. Przed przystąpieniem do zabiegu, pacjent-
ce pobrano krew z żyły łokciowej w celu wykonania 
membran PRF do 6 probówek o pojemności 9 ml. 
Zawartość probówek odwirowano w centryfudze 
przez 12 min z prędkością 2700 obrotów na minutę. 
W dniu zabiegu dokonano pomiaru miejsc biorczych 
w pozycji 14, okolicy od 24-25 oraz 46 z wykorzysta-
niem sondy periodontologicznej CP 15.

Miejsce dawcze
Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego prepara-
tem Citocartin 100 w obrębie podniebienia twar-
dego pacjentki w okolicach 13-18 i 24-28 pobrano 
łącznie trzy przeszczepy nabłonkowe o długości od-
powiadającej pomiarom w miejscu biorczym w odle-
głości 1 mm od brzegu dziąsła na głębokość 1 mm, 
z wykorzystaniem skalpela 15C. Rany na podniebie-
niu zabezpieczono membranami L-PRF i materaco-
wymi krzyżowymi szwami nieresorbowalnymi, mo-
nofilamentowymi 5-0.

Miejsce biorcze
W pozycji 14 po wykonaniu znieczulenia nasiękowe-
go tym samym preparatem znieczulającym wypre-
parowano łoże biorcze. Po odciągnięciu wargi uwi-
doczniono przebieg granicy śluzówkowo-dziąsłowej, 
po której następnie poprowadzono cięcie oszczę-
dzające okostną za pomocą skalpela 15C. Wykonano 
preparację płata niepełnej grubości 5 mm dowierz-
chołkowo od granicy śluzówkowo-dziąsłowej. Dziąsło 
zrogowaciałe przylegające do przeszczepu zdeepi-
telializowano. Przeszczep stabilizowano w pierwszej 
kolejności szwami węzełkowymi (nić monofilamen-
towa, nieresorbowalna 6-0) pomiędzy dłuższą stro-
ną przeszczepu a dziąsłem zrogowaciałym szczy-

tu wyrostka zębodołowego, następnie pomiędzy 
krótszą stroną a sąsiadującym dziąsłem. Stabilizacje 
przeszczepu nabłonkowego w miejscu biorczym za-
pewniono z wykorzystaniem szwów węzełkowych 
i materacowych krzyżowych (nici monofilamentowe, 
nieresorbowalne, 6-0). Następnie taką samą procedu-
rę wykonano w obrębie 24-25 oraz z dodatkowym 
odpreparowaniem na ostro przyczepów mięśnio-
wych w pozycji 46. Po zabiegu zalecono przez okres 
14 dni stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej 
na bazie dwuglukonianu chlorheksydyny 0,1% 3 razy 
dziennie. Zabroniono mechanicznego oczyszczania 
miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym w dawce 625 mg co 12 godzin przez 
7 dni. Przebieg gojenia się kontrolowano w 4. i 14. 
dobie po zabiegu (fot. 13-19).

Wizyta kontrolna
Po upływie 2 tygodni od wykonania przeszczepu 
dziąsła wolnego z podniebienia pacjentka zgłosiła 
się na wizytę kontrolną w celu zdjęcia szwów oraz 
kontynuacji planu leczenia – zabieg osteoplastyki 
i osteotomii odcinka 13-23. Zdjęto uzupełnienia tym-
czasowe. W badaniu wewnątrzustnym potwierdzo-
no prawidłowe gojenie się miejsc pozabiegowych. 
Po usunięciu szwów z podniebienia i miejsc bior-
czych przystąpiono do zabiegu.

W znieczuleniu nasiękowym preparatem Citocar-
tin 100 z cięcia śródszczelinowego oraz u podsta-
wy brodawki wypreparowano płat pełnej grubości, 
następnie wykonano osteotomię i osteoplastykę 
w zaplanowanej okolicy 13-23. Brzegi rany zbliżo-
no i zabezpieczono szwami (nić monofilamentowa, 
nieresorbowalna 5-0) (fot. 20). 

Następnie, po 2 tygodniach od zabiegu osteopla-
styki i osteotomii odcinka 13-23, pacjentka zgłosiła 
się na wizytę kontrolną oraz zdjęcie szwów. W ba-
daniu wewnątrzustnym stwierdzono prawidłowe 
gojenie się okolicy pozabiegowej. Ponownie zace-
mentowano mosty tymczasowe materiałem Temp 
Bond. W dalszej kolejności ustalono wykonanie osta-
tecznych prac protetycznych po upływie 3 miesięcy.

Leczenie 
implantoprotetyczne
Po okresie 3 miesięcy od zabiegu periodontolo-
gicznego pacjentka zgłosiła się w celu kontynua-
cji leczenia implantoprotetycznego. Po dokładnym 
wywiadzie oraz przeprowadzonym badaniu ze-
wnątrz- i wewnątrzustnym nie stwierdzono żadnych 
odchyleń od normy. Pacjentce przedstawiono plan 
leczenia implantoprotetycznego, który zaakcepto-
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wała. Pobrano komplet wycisków alginatowych oraz 
zarejestrowano relację żuchwy względem szczęki 
materiałem Regidur. Na kolejnej wizycie w znieczu-
leniu nasiękowym preparatem Citocartin 100, z cięć 
na szczycie wyrostka i części zębodołowej żuchwy 
odsłonięto wszystkie implanty oraz wprowadzono 

standardowe śruby gojące. Rany zabezpieczono 
szwami węzełkowymi z wykorzystaniem nieresor-
bowalnych nici 4-0 w obrębię szczęki. Wykonano 
atraumatyczne dla przyzębia uzupełnienie tymczaso-
we z materiału Structur A2. Doszlifowano zęby górne 
pod pracę ostateczną, pobrano rejestrat zwarciowy 
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oraz zacementowano pracę tymczasową materia-
łem Temp Bond.

Pobrano wyciski transferowe dwuwarstwowe jed-
noczasowe z poziomu implantów na łyżkach indywi-
dualnych zamkniętych masą silikonową.

W czasie następnej wizyty pacjentce oddana zo-
stała praca tymczasowa wykonana w laboratorium 
technicznym z pełnokonturowego PMMA, zacemen-
towana materiałem Temp Bond. Wykonano kontrolne 
zdjęcie radiologiczne w celu oceny przylegania pracy.

Przed wykonaniem pracy ostatecznej zdecydo-
wano się na oddanie pacjentce uzupełnienia diag-
nostycznego z siarczanu barytu, w celu adaptacji 
pacjentki do kształtu pracy ostatecznej oraz oceny 
radiologicznej pasowności uzupełnienia (fot. 21-23). 
Na uzyskanym zdjęciu radiologicznym potwierdzono 
prawidłowe wykonanie pracy.

Na ostatniej wizycie oddano pacjentce pełnokon-
turową pracę z tlenku cyrkonu. Korony na zębach 
własnych zacementowano materiałem RelyX. Korony 
na implantach w pozycjach 14, 24, 25 i 46 dokręcono 
kluczem dynamometrycznym z siłą 30 Ncm, slote-
ry zabezpieczono z użyciem taśmy teflonowej oraz 
materiału kompozytowego typu flow, odpowiadają-
cemu kolorowi ostatecznego uzupełnienia. Zwarcie 
skontrolowano kalką artykulacyjną i skorygowano. 
Wykonano zdjęcie pantomograficzne mające na celu 
kontrolę osadzenia pracy, a także pełne portfolio we-
wnątrzustne (fot. 26-28). Pacjentka po zakończeniu 
kompleksowego leczenia przeszła pełny instruktaż 
higieny, jak również została poinformowana o ko-
nieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Dyskusja
Marginalny ubytek kostny wokół implantów jest 
ważnym parametrem dla sukcesu impantologicz-
nego oraz estetyki tkanek miękkich zlokalizowanych 
w okolicy wszczepu, a sama konstrukcja implantu 
ma na niego znaczący wpływ. Kość wykazuje większą 
wytrzymałość na siły ściskające niż na siły rozpierają-
ce oraz jest szczególnie wrażliwa na siły boczne zlo-
kalizowane wokół kołnierza implantu, gdzie zacho-
dzi resorpcja brzeżna. Konstrukcja gwintu, odstępy 
i średnica implantu mogą wpływać na przenoszenie 
siły na kość, a zatem każdy nowy system implantów 
powinien być przetestowany w celu zbadania jego 
skuteczności w zachowaniu odpowiedniego pozio-
mu kości (10).

Tkanki miękkie wokół implantu znacząco różnią 
się od tkanek otaczających naturalne zęby, są mniej 
unaczynione, bardziej podatne na uszkodzenia oraz 
mają większą objętość. Większa objętość pozwala, 

lepiej lub gorzej, na zwiększoną zdolność do zmiany 
położenia tkanki wokół odbudowy protetycznej (11).

Podczas oceny przedoperacyjnej klinicysta powi-
nien przeanalizować profil ryzyka estetycznego im-
plantu, który powinien uwzględniać linię uśmiechu 
i wymagania estetyczne pacjenta. Powinien również 
dokonać kompleksowej analizy grubości i szeroko-
ści tkanek twardych i miękkich, czyli biotypu. Celem 
tworzenia stabilnych twardych i miękkich tkanek wo-
kół uzupełnień wspartych na implantach w przedniej 
części szczęki jest utrzymanie długotrwałego efektu 
estetycznego (12).

Dopasowanie wymiarów platformy implantu od-
twórczego do wymiarów zęba stało się cenną zasadą 
w projektowaniu przypadków. Wykorzystanie szer-
szej platformy implantu pod szerszym zębem skut-
kuje bardziej pionowo ukierunkowanym profilem 
wyłaniania, łatwiejszym i bardziej bezpośrednim son-
dowaniem oraz łatwiejszymi procedurami higieniza-
cyjnymi w celu utrzymania odpowiednich warunków 
dla implantu. Platform switching stosowany jest jako 
metoda pomagająca ograniczyć początkową prze-
budowę kości po implantacji. Poprzez zastosowanie 
łącznika implantu o węższym wymiarze niż platforma 
implantu uzyskuje się przesunięcie poziome do we-
wnątrz. Powierzchnia łącznika implantu jest przesu-
nięta do wewnątrz, a tym samym dalej od kości. Ten 
wzrost odległości pozwala uzyskać szerokość biolo-
giczną z mniejszą potrzebą przebudowy kości (13).

Istnieją sprzeczne wyniki dotyczące większej czę-
stości występowania chorób wokół implantów mię-
dzy suprastrukturami przykręcanymi w porównaniu 
z cementowanymi i odwrotnie. Wśród cementowa-
nych suprastruktur dużą częstość występowania mu-
cositis i periimplantitis stwierdzono, gdy na kompo-
nencie koronowo-łącznikowym występował nadmiar 
cementu resztkowego. Wśród rekonstrukcji prote-
tycznych przykręcanych protezy przykręcane bezpo-
średnio do implantów mają większe ryzyko rozwoju 
chorób okołowszczepowych w porównaniu z pro-
tezami z łącznikami i wydają się pogarszać wyniki 
leczenia chorób okołowszczepowych.

Dostępność i możliwość wykonania odpowied-
niej kontroli płytki wokół suprastruktury protetycz-
nej zapewnia w dłuższej perspektywie zdrowie tka-
nek wokół implantu, zmniejszając ryzyko rozwoju 
choroby. W tej kwestii istotną rolę może odgrywać 
kąt wyłaniania się i profil wyłaniania uzupełnień pro-
tetycznych. Marginesy korony zlokalizowane pod-
śluzówkowo mogą być traktowane jako wskaźniki 
ryzyka dla wyniku leczenia chorób okołowszczepo-
wych (7-8).
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Kluczowe znaczenie ma również obszar poddzią-
słowy uzupełnienia. Obszar ten, znany jako „profil 
wyłaniania”, odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu 
i utrzymaniu zadowalającej architektury dziąsła i de-
terminuje ostateczną architekturę tkanek miękkich 
wokół implantu. Stworzenie prawidłowego profilu 
wyłaniania może poprawić efekt estetyczny i biolo-
giczny, podczas gdy niewłaściwie zaprojektowane 
wyłonienie może je pogorszyć. Znajomość biologii 
wokół implantu i zasad projektowania profilu wy-
łaniania umożliwi dokładną manipulację położe-
niem wolnego brzegu dziąsłowego i przylegającej 
brodawki (11).

Średnie wysokości i objętości brodawek wokół 
naturalnych, zdrowych zębów zostały dokładnie zba-
dane z dość jasnymi i spójnymi wynikami. Pomię-
dzy sąsiednimi implantami o podobnej konstrukcji 
wysokość brodawki od grzebienia kości była mniej 
przewidywalna i wahała się od 1 mm do 7 mm, 
ze średnią 3,4 mm. Stosowanie różnych konstrukcji 
implantów (z platform switchingiem, połączeń stoż-
kowych, na poziomie tkanek itp.) prawdopodobnie 
zwiększyłoby rozbieżność danych. Czynniki, które 

są w dużej mierze poza kontrolą zespołu terapeu-
tycznego, ale będą miały duży wpływ na ostateczną 
wysokość brodawki, obejmują: genetykę pacjenta, 
biotyp tkanki (grubość), skład mikrobiologiczny jamy 
ustnej i higienę jamy ustnej (14).

Czynniki pozostające pod kontrolą zespołu leczą-
cego obejmują: średnicę implantu, objętość kości 
wokół implantu, położenie kości na sąsiednich na-
turalnych korzeniach, projekt połączenia implantu, 
odległość między implantami oraz kształt profilu 
wyłaniania. Aby zmaksymalizować wysokość bro-
dawki wokół implantu, należy podjąć znaczne wy-
siłki w celu uzyskania jak najlepszego ukrwienia oraz 
zachować poziom kości pomiędzy sąsiednimi korze-
niami i implantem (15).

Podsumowanie
Współczesna terapia implantologiczna wymaga wie-
lopłaszczyznowego, interdyscyplinarnego podejścia 
do każdego przypadku klinicznego. Stan wiedzy, 
techniki oraz nowoczesne materiały zapewniają har-
monijne rezultaty leczenia oraz zmniejszają jego 
inwazyjność.

19
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Brak odpowiedniej diagnostyki, prototypowa-
nia odbudowy, a także zabiegów augmentacyjnych 
wymusza prokostne spozycjonowanie implantu, 
co może spowodować zachwianie równowagi biolo-
gicznej tkanek okołowszczepowych oraz zaburzenie 
przestrzeni neutralnej układu stomatognatycznego.  
Są to niewątpliwie czynniki ryzyka zwiększające 
prawdopodobieństwo powikłań.

Opisany w niniejszym artykule przypadek klinicz-
ny obrazuje, jak istotne jest postępowanie według 
algorytmów terapeutycznych oraz jakie konsekwen-
cje zarówno dla pacjenta, jak i lekarza może mieć 
zaniechanie poszczególnych procedur okołoimplan-
tacyjnych.

Umiejętność odpowiedniego zarządzania proce-
sem rehabilitacji implantoprotetycznej oraz odpo-
wiednie uszeregowanie procedur terapeutycznych 
skraca czas leczenia, utrzymuje wysoką motywację 
pacjenta oraz zapewnia stabilne, długofalowe efekty 
odbudowy. Błędy w planowaniu powodują koniecz-
ność wykonywania dodatkowych procedur lub, jak 
w opisanym przypadku, kosztowne i długotrwałe 
ponowne leczenie implantoprotetyczne praktycznie 
od nowa. 
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