
10 Magazyn StoMatologiczny nr 2/2022

TEMAT NUMERU  
Zarządzanie tkankami miękkimi w stomatologii

REPORTAŻ KLINICZNY

Implantacja natychmiastowa kluczem 
do zachowania poekstrakcyjnej 
architektury tkanek miękkich

Michał Mikulski

Immediate implantation – the key to preserving 
the post – extraction soft tissue architecture

Praca recenzowana

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Studia ukończył z  wyróżnieniem 
na wydziale lekarsko-stomatologicznym. Członek SKN przy Od-
dziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK 2 w Szczecinie. Swoje 
doświadczenie kliniczne zdobył w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 
oraz pracując na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSZ 
w Kaliszu, a także na licznych kursach i konferencjach z zakresu 
implantologii i  chirurgii stomatologicznej w  kraju i  za granicą. 
W  jego praktyce klinicznej szczególne miejsce zajmują zaawan-
sowane techniki augmentacyjne kości i tkanek miękkich. Członek 
towarzystw naukowych, w tym m.in.   Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Association 
of Dental Implantologists, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Sto-
matologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Absolwent Oral Surgery 
Academy International.

NZOZ ARDENT, Kalisz
www.drmikulski.pl

Streszczenie
Autor przedstawia przypadek leczenia, który ukazuje możliwość 
wykorzystania otaczającej kości w  przegrodzie międzykorzeniowej 
do stabilizacji wszczepu zębowego. Indywidualna śruba gojąca stanowi 
kluczowy element postępowania klinicznego, który pozwala uzyskać 
funkcjonalny i estetyczny efekt.

Abstract
The  author presents a  treatment case that shows the  possibility 
of using the surrounding bone in the inter – root septum to stabilize 
the dental implant. An individual healing abutment is a key element 
of the clinical procedure, which allows to obtain a functional and aes-
thetic effect.

Hasła indeksowe: implantacja natychmiastowa, zarządzanie 
tkankami miękkimi, indywidualna śruba gojąca, łącznik 
hybrydowy

Key words: immediate implantation, soft tissue manage-
ment, individual healing screw, hybrid abutment
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Ryc. 2. CBCT przedzabiegowe. Rozpoznanie: ostre zapalenie miazgi w zębie 38. Prze-
wlekłe zapalenie okołowierzchołkowe okolicy zęba 36. Zniszczenie próchnicowe koro-
ny klinicznej zęba 36. Zwraca uwagę demineralizacja okolicy bifurkacji.

Pacjent, lat 36, zgłosił się do gabi-
netu z powodu narastających do-
legliwości bólowych w  żuchwie 
po stronie lewej. W badaniu pod-
miotowym nie zdiagnozowano cho-
rób ogólnoustrojowych. W bada-
niu przedmiotowym stwierdzono 
rozległe ubytki próchnicowe w zę-
bach 36 i 38 (ryc. 1). Badanie to-
mografii komputerowej wiązki stoż-
kowej (cone beam computed tomo-
graphy – CBCT) wykazało próch-
nicową demineralizację, sięgającą 
w obręb bifurkacji (ryc. 2 – prze-
krój strzałkowy). Jednak okolica 
międzykorzeniowa – w przeciwień-
stwie do okolicy okołowierzchołko-
wej – nie wykazywała cech miejsco-
wej osteolizy. Ząb 38, poza ubyt-
kiem próchnicowym, pozostawał 
bez funkcji. Zaproponowano eks-
trakcję zębów 36 i 38 wraz z na-
tychmiastową implantacją w rejo-
nie zęba 36 jako postępowanie jed-
noetapowe.

Pacjent został znieczulony przewo-
dowo do otworu żuchwy (3 × 1,8 ml 
Citocartin 100). Najpierw, na drodze 
separacji koronowo-korzeniowej, 
usunięto ząb 38, następnie – 36.

Należy postępować delikat-
nie z tkankami miękkimi – idea 
implantacji natychmiastowej, 
oprócz możliwości wykorzysta-
nia kości rezydualnej oraz oczy-
wistego skrócenia czasu leczenia 
względem postępowania odro-
czonego, opiera się na utrzyma-
niu obecnej architektoniki dzią-
sła brzeżnego (najlepiej) w sta-
nie wizualnie niezmienionym.

Ryc. 1. Sytuacja przedzabiegowa. Brak aktywnych przetok w obrębie przyzębia brzeż-
nego.
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Usunięcie zęba było poprzedzo-
ne odcięciem dziąsła brzeżnego 
skalpelem oraz przecięciem dokoro-
nowych włókien ozębnej za pomocą 
periotomu. Sama separacja nie spra-
wia zazwyczaj większych trudno-
ści, należy jednak zwrócić szczegól-
ną uwagę na anatomię okolicy po-
niżej szyjki ekstrahowanego zęba – 
CBCT znacznie ułatwia dobór stra-
tegii (ryc. 3). Kość przegrody mię-
dzykorzeniowej zęba 36 jest szcze-
gólnie ważna – zapewni bowiem 
łoże dla wszczepu śródkostnego.

Po usunięciu zęba 36 przystąpio-
no do preparacji łoża dla wszcze-
pu (ryc. 4). Autor preferuje w  ta-
kim przypadku preparację piloto-
wą za pomocą chirurgii ultradźwię-
kowej (piezosurgery – NSK Vario-
surg) wykorzystując końcówkę NSK 
SG15A. Preparacja przy wykorzysta-
niu ultradźwięków pozwala unik-
nąć najczęstszego problemu, takie-
go jak brak stabilizacji wiertła w ob-
rębie nieregularnej struktury prze-
grody międzykorzeniowej. Uzyska-
nie odpowiedniego kąta również jest 
prostsze. Dalsza preparacja odbywa-
ła się z obfitym chłodzeniem i prze-
biegała przy użyciu wiertła systemo-
wego oraz z wykorzystaniem techni-
ki kondensacji kości i wierteł Den-
sah. Technika ta polega na użyciu 
sekwencji wierteł, które kondensu-
ją lub tną (w zależności od kierunku 
obrotów) kość i pozwalają uzyskać 
poszerzenie kości w kierunku me-
zjalnym i dystalnym. To zaś pozwa-
la na wytworzenie warstwy kostnej 
otulającej bezpośrednio powierzch-
nię wszczepu zębowego (ryc. 5).

Ryc. 3. Separacja koronowo-korzeniowa zęba 36, nie należy przecinać tkanek zęba do kra-
wędzi policzkowej i językowej – w ten sposób minimalizujemy ryzyko uszkodzenia ota-
czających tkanek miękkich.

Ryc. 4. Stan po usunięciu zęba.

Ryc. 5. Stan po preparacji łoża przy użyciu wierteł Densah.
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Ryc. 6. Kontrola odpowiedniego stopnia pogrążenia wszczepu śródkostnego. Zaśle-
piająca śruba o wysokości 6,5 mm.

Ryc. 7. Indywidualna śruba gojąca na miejscu. Zwraca uwagę brak anemizacji ze stro-
ny tkanek miękkich i dobre dopasowanie do ich kształtu.

Ryc. 8. Kontrolne CBCT pozabiegowe.

Przed umieszczeniem wszcze-
pu w  łożu przestrzeń po korze-
niu mezjalnym i  dystalnym zosta-
ła wypełniona materiałem ksenogen-
nym (The  Graft, Purgo) przesączo-
nym frakcją I-PRF (fibryna bogatopłyt-
kowa, injectable platelet rich fibrin). 
Kondensacja biomateriału zachodzi 
dopiero po umieszczeniu wszczepu. 
Wszczep umieszczono w łożu z mo-
mentem siły na poziomie  25  Ncm. 
Wszczepiono implant Astra Tech Sys-
tem EV 4.2/11 mm (ryc. 6). Kolejny etap 
zabiegu to przygotowanie indywidual-
nej śruby gojącej. Autor w tym przy-
padku wykorzystał prefabrykowany fi-
lar tymczasowy. Wysokość bazy tyta-
nowej to 1 mm. Następnie przy użyciu 
kompozytu nanohybrydowego uformo-
wano część przezśluzówkową. Przekrój 
na wysokości szyjki usuniętego wcze-
śniej zęba powinien mieć swoje od-
zwierciedlenie w kształcie indywidu-
alnej śruby gojącej. W przekroju istot-
ne jest takie kształtowanie profilu wy-
łaniania, które zapewni odpowiednie 
podparcie tkanek miękkich i będzie on 
wklęsły. Nie jest pożądane uzyskanie 
anemizacji po przykręceniu próbnym 
śruby (ryc. 7). Zastosowanie materiału 
kościozastępczego pozwala na utrzy-
manie przestrzeni w obrębie profilu 
wyłaniania. Przerastanie tkanką mięk-
ką powyżej poziomu wszczepu jest 
korzystne. Okolica śruby skierowana 
do rany została doskonale wypolero-
wana. Indywidualną śrubę gojącą przy-
kręcono z momentem siły 10 Ncm. Za-
bieg odbył się w osłonie antybiotyko-
wej (Amoksiklav 2 g, doustnie na 1 go-
dzinę przed właściwą procedurą chi-
rurgiczną). Po zabiegu wykonano kon-
trolne CBCT (ryc. 8). 
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Na wizytach kontrolnych stwier-
dzono, że gojenie tkanek przebie-
gało bez zakłóceń (ryc. 9 i 10). Pa-
cjent zgłaszał minimalne dolegliwo-
ści bólowe – prawdopodobnie zwią-
zane z ekstrakcją zęba 38. Po okre-
sie 3 miesięcy odkręcono kontro-
lnie śrubę gojącą. Stwierdzono 
krwawienie z otaczających tkanek, 
co potwierdza klinicznie przerwa-
nie przyczepu hemidesmosomal-
nego (ryc. 11). Widoczna jest in-
krustacja biomateriału w obręb tka-
nek tworzących profil wyłaniania 
wszczepu. Przystąpiono do proce-
dury skanowania położenia wszcze-
pu.

Ryc. 9. Kontrola tkanek po 20 dniach – rzut okluzyjny.

Ryc. 10. Kontrola tkanek po 20 dniach – rzut przedsionkowy.

Ryc. 11. Odkręcenie indywidualnej śruby gojącej po trzymiesięcznym okresie wgajania, 
tuż przed procedurą skanowania. Widoczne inkrustacje biomateriału oraz krwawienie 
potwierdzające zerwanie połączeń hemidesmosomalnych.
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Docelowo zaplanowano pracę 
przykręcaną opartą na dwumilime-
trowej bazie tytanowej i Cercono-
wej (Dentsply Sirona) koronie. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na prze-
bieg linii pomiędzy charakteryzacją 
podbudowy Cerconowej a dośluzów-
kową częścią łącznika, który w tej for-
mule ma postać hybrydy (ryc. 12). 
Tak istotny przyczep hemidesmo-
somalny można uzyskać w obrębie 
polerowanego Cerconu – przeciwnie 
do Cerconu, który wcześniej podlegał 
charakteryzacji. Samo oddanie pracy, 
oprócz podstawowej kontroli oklu-
zji i punktów stycznych, powinno 
być poprzedzone starannym obcho-
dzeniem się ze strefą tkanek mięk-
kich. Połączenia hemidesmosomal-
nego po kontroli już nie ma. Oddanie 
pracy jest momentem, w którym po-
nownie można uzyskać połączenie 
błony śluzowej w strefie okołowsz-
czepowej z częścią łącznika. Autor 
obficie płucze wodą do wstrzykiwań 
wewnętrzną część implantu, następ-
nie usuwa inkrustacje materiału kse-
nogennego za pomoca łyżeczki Luca-
sa, po czym przykręca pracę ostatecz-
ną. Proces wymaga dobrej koordyna-
cji i współpracy z asystą. Kontrolne 
CBCT przedstawiono na rycinie 13.

Reasumując – miejscowe okrwa-
wienie tkanek miękkich pozytyw-
nie wpływa na integrację błony ślu-
zowej z powierzchnią łącznika, choć 
nie jest jedynym sposobem na jej 
uzyskanie.

Ryc. 13. CBCT kontrolne w momencie oddania pracy protetycznej.

Ryc. 12. Praca protetyczna (śruba laboratoryjna).
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Kanał wprowadzający śruby zo-
stał zamknięty materiałem kompo-
zytowym. Poza wykonaniem wyżej 
opisanych procedur leczenie obej-
mowało również zakresem ząb 35, 
który został okoronowany. Zdjęcie 
kontrolne CBCT wykonano po 2 la-
tach od obciążenia czynnościowe-
go (ryc. 14). Tkanki okołowszczepo-
we zachowano w formie klinicznie 
niezmienionej (ryc. 15).

n

Ryc. 14. CBCT po 2 latach od obciążenia czynnościowego. Zwraca uwagę utrzymanie ko-
ści po stronie policzkowej, odpowiadające kształtem profilowi niepolerowanego Cerconu.

Ryc. 15. Zdjęcie wewnątrzustne. Wskaźnik oceny higieny w przestrzeniach międzyzę-
bowych wyniósł 10% (approximal plaque index – API). Potwierdza to bardzo dobrą hi-
gienę pacjenta, co jest niezbędne w procesie leczenia. Brak odczynów zapalnych, dobry 
efekt estetyczny.


