
Podstawowym warunkiem przyst!pie-
nia do chirurgicznej fazy zabiegowej jest 
opracowanie docelowego planu zaopa-
trzenia protetycznego na bazie implan-
tu, z uwzgl"dnieniem wymogów prawi-
d#owej okluzji. 

W przypadku zaniku ko$ci szcz"ki le-
czenie implantologiczne jest szczegól-
nie trudne, zw#aszcza je%eli chodzi o stre-
f" estetyczn!. Uzupe#nienie tkanek staje 
si" konieczne, aby zapewni& odpowiedni 
i satysfakcjonuj!cy efekt estetyczny i funk-
cjonalny przysz#ej rekonstrukcji protetycz-
nej. Dlatego, dla skompensowania niedo-
statecznej ilo$ci tkanek, cz"sto konieczne 
jest przeprowadzenie dodatkowych za-
biegów.

Wspó#czesne zaawansowane techniki 
chirurgii przedimplantacyjnej stwarzaj! 
ogromne mo%liwo$ci lokalizacji wszcze-
pów w takiej ich liczbie i rozmieszczeniu, 
które zagwarantuje zastosowanie na ich 
bazie optymalnej konstrukcji protetycznej. 
Trzeba wi"c korzysta& z mo%liwo$ci stero-
wanej regeneracji tkanek. Obecnie coraz 
cz"$ciej stosuje si" w tym celu przeszcze-

py autogenne lub ksenogenne w posta-
ci materia#ów ko$ciozast"pczych na bazie 
ko$ci wo#owej, poddane deproteinizacji. 
Preparaty te stosuje si" samodzielnie al-
bo miesza si" z ko$ci! autogenn! pacjen-
ta i jego krwi!. W ten sposób tworzy si" 
odpowiednie warunki do wprowadzenia 
implantów i ich osteointegracji. Osteoin-
tegracja zale%y z kolei od stabilizacji pier-
wotnej, determinowanej przez g"sto$& 
ko$ci zbitej i jako$& utkania kostnego, oraz 
od stabilizacji wtórnej. Ta ostatnia wyni-
ka ze stopniowego odk#adania si" tkan-
ki kostnej wzd#u% powierzchni implantu. 
Implanty wprowadzone do ko$ci o odpo-
wiednim wymiarze pionowym i pozio-
mym wykazuj! dobr! stabilizacj" pierwot-
n!, a nast"pczo wtórn!, co ma znaczenie 
dla d#ugoterminowego powodzenia le-
czenia.

Zaprezentowany poni%ej przypadek 
stanowi przyk#ad rekonstrukcji górnego 
siekacza centralnego poprzedzony im-
plantacj! z jednoczasow! augmentacj! 
biomateria#em syntetycznym.

Opis przypadku
Zdrowy, niepal!cy, 35-letni pacjent 

zg#osi# si" z powodu dyskomfortu zwi!-
zanego z u%ytkowaniem ruchomego uzu-
pe#nienia protetycznego (zdj. 1–2). Utra-
ta z"ba 21 nast!pi#a wiele lat wcze$niej 
na skutek nieudanego leczenia endodon-
tycznego. Pierwsza ocena dost"pnej wy-
soko$ci tkanki kostnej by#a przeprowa-
dzona w oparciu o radiogram punktowy 
okolicy z"ba 21 (zdj. 3) oraz badanie kli-
niczne. Zaobserwowano zredukowan! 
szeroko$& i wysoko$& wyrostka z"bodo-
#owego (zdj. 4–7). 

Zmniejszony wymiar tkanek uniemo%-
liwia# uzyskanie zadowalaj!cego trwa#e-
go efektu kosmetycznego. Ze wzgl"du 
na ubytek poziomy ko$ci, ograniczony 
3 $cianami wyrostka z"bodo#owego pa-
cjenta, zdecydowano si" na zabieg im-
plantacji z jednoczasow! augmentacj! 
biomateria#em. Po zaprojektowaniu i od-
preparowaniu p#ata $luzówkowo-okost-
nego pe#nej grubo$ci, umieszczono im-
plant w odpowiedniej pozycji w tzw. 
oknie estetycznym. Nast"pnie wykonano 

Rekonstrukcja 
implantoprotetyczna 
pojedynczego braku 
siekacza centralnego

Rehabilitacja protetyczna 
pacjentów, którzy utracili 

pojedynczy z!b w strefie estetycznej, 
stanowi cz"sto du#e wyzwanie 
kliniczne. D$ugotrwa$e braki z"bowe 
oraz u#ytkowanie protez ruchomych 
znacz!co wp$ywaj! na ilo%& oraz 
jako%& tkanek w danym obszarze. 
Post"puj!ca atrofia wyrostka 
z"bodo$owego z tkankami mi"kkimi 
utrudnia uzyskanie estetycznego 
i sprawnego funkcjonalnie, a przy tym 
trwa$ego uzupe$nienia protetycznego. 
W praktyce implantoprotetycznej 
nale#y przyj!& zasad", #e wszelkie 
zaburzenia dysfunkcjonalne 
uk$adu stomatognatycznego 
winny by& wyeliminowane 
przed podj"ciem inwazyjnych 
procedur implantacyjnych.
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Zdj. 7 

augmentacj" materia#em syntetycznym, 
który zosta# ustabilizowany resorbowal-
n! membran! kolagenow! u'ksowan! pi-
nami tytanowymi do ko$ci szcz"ki. Ran" 
zamkni"to szczelnie po zmobilizowaniu 
p#ata ni&mi nieresorbowalnymi o $redni-
cy 5/0 (zdj. 8–12). Po tym zabiegu chirur-
gicznym pacjent nie móg# ju% korzysta& 
ze swojego wcze$niejszego ruchome-
go uzupe#nienia protetycznego z uwagi 
na ryzyko zaniku ko$ci spowodowane uci-
skiem ruchomego uzupe#nienia tymcza-
sowego. Zastosowanie odpowiedniego 
uzupe#nienia prowizorycznego, poprzez 
utworzenie metod! bezpo$redni! mo-
stu adhezyjnego podpartego na w#óknie 
szklanym, da#o wystarczaj!cy efekt este-
tyczno-funkcjonalny, odci!%aj!c jedno-
cze$nie tkanki z augmentowanej okolicy.

Wykonano kontrolne zdj"cie przylega-
j!ce okolicy po zabiegu (zdj. 13). 

W okresie gojenia przeprowadzano 
regularne badania kontrolne. Drugi etap 
leczenia przeprowadzono po 6 miesi!-
cach od zabiegu chirurgicznego. W miej-
scu implantu poprzez niewielkie naci"cie 
b#ony $luzowej osadzono $rub" goj!c! 
(zdj. 14). 

Obci!%enie protetyczne zosta#o wdro-
%one po up#ywie 2 tygodni od wykona-
nia ods#oni"cia implantu. Pierwotne go-
jenie tkanek mi"kkich mo%na by#o uzna& 
na tym etapie za zako(czone.

Jako odbudow" ostateczn! wykonano 
koron" porcelanow! na podbudowie me-
talowej ze stopu stomatologicznego, osa-
dzon! na standardowym #!czniku tytano-
wym. Aby unikn!& problemu dra%nienia 
tkanek otaczaj!cych wszczep cementem 
mocuj!cym koron", postanowiono wyko-
na& prac" przykr"can!. Laboratorium pro-
tetyczne wykona#o koron" o zaprojekto-
wanym indywidualnie pro'lu wy#aniania. 
Po kontroli w ustach pacjenta i drobnych 
korektach kszta#tu, koloru oraz artykulacji 
praca wróci#a do pracowni do wykonania 
zaplanowanych poprawek i przygotowa-
nia otworu na powierzchni podniebien-
nej. Na nast"pnej wizycie przykr"cono 
przygotowany #!cznik do implantu. )ruba 
dokr"caj!ca #!cznik zosta#a zabezpieczo-
na woskiem oraz zacementowano koro-
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n", u%ywaj!c cementu glasjonomerowe-
go. Po wst"pnym utwardzeniu cementu 
koron" wraz z #!cznikiem odkr"cono od 
implantu, oczyszczono nadmiary cemen-
tu, a po#!czenie pomi"dzy koron! i #!czni-
kiem dok#adnie wypolerowano gumkami 
polerskimi. Tak przygotowan! prac" na-
st"pnie przykr"cono do implantu, zamy-
kaj!c jej wn"trze kolejno gutaperk! i ma-
teria#em kompozytowym (zdj. 15–22). 

Zdj"cie ortopantomogra'czne (OPG) 
po oddaniu pracy protetycznej (zdj. 23).

Kontrolne zdj"cie OPG po 2 latach od za-
ko(czenia pracy (zdj. 24).

Zdj"cie korony po 2 latach obserwacji 
(zdj. 25–26).

Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek 
stanowi! przewidywaln! w efektach me-
tod" rekonstrukcji utraconych tkanek twar-
dych, co stanowi dobre podparcie dla '-
zjologicznie uformowanego dzi!s#a wokó# 
pobrze%a implantu i jego nadbudowy. Two-
rzy si" w ten sposób jedyn! w swoim ro-
dzaju podstaw" dla trwa#ego sukcesu.   t

Osi!gni"cie trwa#ego sukcesu w lecze-
niu implantoprotetycznym jest sk#adow! 
wielu poprawnie wykonanych etapów: 
od planowania leczenia, poprzez odbu-
dow" utraconych tkanek i implantacj", 
do etapu wykonania pracy protetycznej, 
najpierw prowizorycznej i ostatecznej '-
nalnie. Dzi"ki wielu innowacjom, nowym 
materia#om i technologiom mo%liwe jest 
dzi$ uzyskanie przewidywalnych, stabil-
nych efektów – zarówno funkcjonalnych, 
jak i estetycznych.
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wspó "praca: Daria Skrok-Wolska, Tomasz Sypie"
Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej „Stomatologia Sypie!” w Bielsku-Bia"ej. Lekarz implantolog, absolwent Oddzia"u Stomatologii #AM. Specjalizuje si$ w implantologii 
oraz stomatologii estetycznej. Uko!czy" Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie (program specjalizacji zawodowej obj$ty systemem akredytacji ECTS). 
Cz"onek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej (PSSM), Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), 
International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
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