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Ludzie rozmawiają o własnych zębach 
coraz chętniej i bardziej otwarcie. Dzię-
ki promocji zdrowia w mediach pacjen-
ci coraz częściej mają rozwiniętą świa-
domość stomatologiczną. W połączeniu 
z ich oczekiwaniami i wymaganiami wy-
znacza ona subiektywne cele terapii.  

W leczeniu złożonych przypadków 
normą jest postępowanie kilkukierun-
kowe obejmujące w pierwszej kolej-
ności diagnostykę oraz ocenę potrzeb 
leczniczych i oczekiwań pacjenta (wię-
cej o tym na portalu www.praktyczna-
stomatologia.pl).Niejednokrotnie na tym 
etapie pojawia się dylemat etyczny, aby 
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Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki 

ulegało w dziejach ludzkości znacznej ewolucji. Stale obecna była koncepcja 
akceptowalnej funkcji w połączniu z estetyką. Dziś nawet ważniejsza staję się 
ta druga. Dobry wygląd zębów kojarzy się z sukcesem, szczęściem i pewnością 
siebie – z tego powodu jest pożądany. Możliwość nieskrępowanego prezentowania 
własnego uśmiechu wydaje się urastać do wartości samej w sobie. Zdrowe, 
piękne, białe zęby są synonimem dobrego statusu społecznego i atrakcyjności.

zaoferować pacjentowi najlepszą meto-
dę leczniczą, nawet jeśli sami jej nie wy-
konujemy. Chodzi o skierowanie na etapy 
leczenia np. do ortodonty lub implanto-
loga czy odesłanie pacjenta do bardziej 
doświadczonego specjalisty. Wykonanie 
najprostszej terapii, nawet satysfakcjonu-
jącej cenowo pacjenta, nie może tłuma-
czyć narażenia go na niekorzystne skut-
ki trwające latami. Pacjenci mogą się też 
domagać tej czy innej metody leczenia, 
gdyż czynnikiem, który niestety często 
odgrywa dla nich kluczową rolę, są możli-
wości finansowe. Jednak to do lekarza na-
leży proponowanie pacjentowi rozwiązań 

najlepszych w świetle wiedzy i umiejętno-
ści. W ramach prywatnej opieki stomato-
logicznej z pomocą przychodzą systemy 
ratalne ułatwiające pacjentowi uzyskanie 
wymarzonych zębów. 

Obiektywnie naprawia się relacje zę-
bowe, zapewniając np. lepszą możliwość 
utrzymania higieny w przypadku stło-
czeń. Poprawi się rokowanie, jeśli chodzi 
o utrzymanie zębów własnych pacjenta. 
Dobrze zbalansowana okluzja ogranicza 
patologiczne uszkodzenia szkliwa, brak 
przeciążeń zębów chroni kość. W tym za-
kresie konieczne staje się uzupełnianie 
brakujących zębów – czy to utraconych, 
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czy takich, które nie pojawiły się na wsku-
tek niedorozwoju. Nad efektami leczenia 
należy czuwać, wykorzystując wizyty kon-
trolne i profesjonalne zabiegi higieny ja-
my ustnej, co jest często zaniedbywane. 
W gabinecie powinien funkcjonować sys-
tem przypominania pacjentom o wizy-
tach kontrolnych.

Prezentacja możliwości leczniczych 
może przeistoczyć je w potrzeby, wzma-
gając świadome zaangażowanie pacjenta 
w proces leczenia. Służy temu poprawna 
komunikacja i rzetelna informacja na te-
mat etapów leczenia i całkowitych kosz-
tów z nim zawiązanych. Nowoczesne 
techniki, które lekarz jest w stanie zaofe-
rować, są nastawione na osiągniecie tego 
podstawowego celu (więcej o nowocze-
snych technikach w leczeniu estetycznym 
znajdziecie Państwo w kursie multime-
dialnym na portalu www.praktycznasto-
matologia.pl). W prezentowanym przy-
padku planowanie etapów leczenia 
obejmowało ustalenie potrzeb pacjen-
ta, jego oczekiwań oraz możliwości lecz-
niczych, będących wypadkową zarówno 
możliwości adaptacyjnych, jak i pewnych 
ograniczeń biologicznych pojawiających 
się w trakcie procesu leczenia. 

Opis przypadku
Pacjent w wieku 37 lat, mężczyzna, 

pojawił się gabinecie w celu „poprawy 
uśmiechu” oraz usunięcia bolących prze-
trwałych zębów mlecznych 81, 71. Był to 
niemal jego pierwszy kontakt z dentystą 
w życiu. W trakcie badania oraz po ana-
lizie zdjęcia ortopantomograficznego 
(OPG) diagnoza okazała się jednoznacz-
na – łagodna postać hipodoncji. 

Mianem hipodoncji określa się zwykle 
wrodzony brak jednego bądź kilku zębów, 
co należy do częstych wad rozwojowych 
uzębienia. Hipodoncja może występować 
sporadycznie lub być dziedziczna, często 
współistnieje z innymi nieprawidłowo-
ściami zębowymi, jak zaburzenia morfolo-
gii, zmiany położenia zębów, opóźnienie 
ząbkowania. W opisywanym przypadku 
był to izolowany brak zębów (zdj. 1–4) 
oraz przetrwałe siekacze dolne mleczne 
przy braku zawiązków zębów stałych. Naj-

Zdj. 01–04. Stan pacjenta w dniu pierwszej wizyty. Widoczne nieprawidłowości zębowe 

co do relacji wzajemnej i liczby zębów. Przetrwałe centralne siekacze mleczne dolne

Zdj. 2

Zdj. 3

Zdj. 4
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częściej brakującymi zębami są ostatnie 
zęby z każdej serii (np. siekacz boczny, dru-
gi ząb przedtrzonowy i trzeci ząb trzono-
wy). W etiologii tego zaburzenia podkre-
śla się wpływ czynników wewnętrznych 
(zaburzenia hormonalne, przemiany ma-
terii) oraz zewnętrznych (ujemne czynni-
ki środowiskowe, urazy działające w życiu 
płodowym). Anomalie w uzębieniu stałym 
występują u 30–50% osób z hipodoncją 
w uzębieniu mlecznym. Częstość wystę-
powania w uzębieniu stałym hipodoncji 
siekaczy górnych bocznych wynosi 2%. 
Częściej anomalie te występują u kobiet.

Leczenie agenezji stanowi częsty pro-
blem stomatologiczny. Braki w odcinku 
przednim zaburzają estetykę i nastręcza-
ją trudności lecznicze u młodych pacjen-
tów. Postępowanie lecznicze zależy od 
rodzaju i liczby brakujących zębów, wie-
ku pacjenta, rodzaju zgryzu, stanu zębów 
mlecznych i ich rokowania co do czasu po-
zostawienia w jamie ustnej (więcej w kur-
sie multimedialnym na portalu www.prak-
tycznastomatologia.pl). Do rozpoznania 
hipodoncji konieczna jest diagnostyka 
radiologiczna w celu wyeliminowania 
przypadków zatrzymanych zębów sta-
łych w kościach szczęk. Konwencjonalne 
zaopatrzenie protetyczne w formie mo-
stów jedno- i dwubrzeżnych jest inwazyj-
ne w stosunku do zębów sąsiadujących 
z luką, a efekty estetyczne, szczególnie 
w sferze tkanek miękkich, mogą być nie-
zadowalające. W stosunku do implantów 
most mechanicznie przeciąża filary pro-
tetyczne, ograniczając ich funkcjonowa-
nie. Należy się więc kierować zasadą mini-
malnej inwazyjności dla zębów pacjenta. 
W świetle tego otwarcie przestrzeni z na-
stępową rekonstrukcją implantologicz-
no-protetyczną jest najlepszym postępo-
waniem w celu osiągnięcia odpowiedniej 
funkcjonalności i estetyki.

W pierwszym badaniu klinicznym 
stwierdzono ruchomość II stopnia, in-
tensywne zapalenie dziąsła, brak broda-
wek zębowych w odcinku przednim dol-
nym, przodozgryz ze zgryzem krzyżowym 
przednim oraz zwiększony nagryz piono-
wy. Ze względu na dolegliwości pacjent 
nie mył tych zębów od dłuższego czasu. 

Zdj. 5. Usunięte mleczaki zastąpiono podwieszonymi do stałego aparatu ortodontycznego 

zębami akrylowymi

Zdj. 6. Stan po implantacji i augmentacji w obrębie dolnego łuku

Zdj. 7. Implantacja w górnym łuku. W miejsce brakujących bocznych siekaczy wszczepiono 

implanty Bicon 4,0/8 mm. Najnowsza średnica studni implantu wynosi 2,5 mm
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Zdjęcie pantomograficzne wykaza-
ło wrodzony bak zębów 12, 22, 41, 31, 44 
oraz przestrzenie pomiędzy innymi zęba-
mi. Nieobecne były również drugie i trze-
cie trzonowce górne i dolne. (zdj. 1).

W łuku górnym stwierdzono brak możli-
wości uzupełnienia zębów przez implanta-
cję ze względu na zbyt małe przestrzenie. 
W związku z powyższym zdecydowano 
o konieczności ortodontycznej korekty, 
tak aby osiągnąć konieczny zasób tkanki 
kostnej między zębami dla implantów. Za-
planowano leczenie ortodontyczne w ce-
lu korekty zgryzu krzyżowego w odcinku 
przednim, zniesienia przeciążeń zgryzo-
wych i stłoczeń zębów oraz przygotowa-
nia miejsca pod implanty w pozycjach 
12 i 22 poprzez ekspansję górnego łuku 
i zwężenie dolnego. Pacjent zaakceptował 
plan leczenia, który podtrzymano. Usunię-
cie dolnych mlecznych siekaczy central-
nych nastąpiło po założeniu aparatu sta-
łego na łuk górny i dolny. Aby poprawić 
komfort funkcjonowania pacjenta, jako 
uzupełnienie tymczasowe przymocowa-
no do aparatu odpowiednio przygotowa-
ne usunięte zęby mleczne (zdj. 5).

W badaniu klinicznym stwierdzono de-
ficyt kości w żuchwie w odcinku przed-
nim w wymiarze wargowo-językowym. 
Zaplanowano zabieg augmentacji ma-
jący na celu zwiększenie objętości ko-
ści. Po ekstrakcji i zagojeniu tkanek mięk-
kich w ciągu 6 tygodni w okolicy 31, 32 
wykonano zabieg sterowanej regenera-
cji kości (ang. guided bone regeneration 
– GBR) z wprowadzeniem materiału ko-
ściozastępczego Bioss i pokryciem resor-
bowalną membraną Bio-Gide. Jednocze-
śnie nastąpiła implantacja w miejsce zęba 
44 – implant MIS 3,75/13 (zdj. 6).

Po roku od rozpoczęcia leczenia or-
todontycznego uzyskano wystarczają-
cą przestrzeń dla wszczepienia górnych 
bocznych siekaczy. Procedurę chirurgicz-
ną przeprowadzono w znieczuleniu miej-
scowym. Wykonano cięcia na szczycie 
wyrostka zębodołowego szczęki w oko-
licy 12 i 22. Po delikatnym odpreparowa-
niu tkanek miękkich utworzono łoże dla 
implantów, stosując technikę rozszcze-
pienia wyrostka zębodołowego dłutami 

Zdj. 8. Zamontowane zintegrowane z łącznikiem korony metalowo-porcelanowe d. 12, 22. 

Obserwowany akceptowalny efekt estetyczny

Zdj. 9. Śruby gojące w dolnym łuku

Zdj. 10. Łączniki protetyczne w dolnym łuku
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go implantu i późniejszym protezowaniu 
koronami zblokowanymi na jednym łącz-
niku. Zabieg ze względu na próby orto-
dontyczne nastąpił 10 miesięcy od au-
gmentacji – implant MIS c1, 3,75/11,5. 
W tracie zabiegu stwierdzono prawie 
całkowitą resorpcję materiału oraz sze-
roki wyrostek zębodołowy. 

W górnym łuku po odsłonięciu implan-
tów zastosowano przez 3 tygodnie anato-
miczne śruby gojące. Postępowanie pro-
tetyczne obejmowało wyciski wykonane 
z masy wyciskowej Impregum. Użyto łącz-
ników metalowych oraz koron na podbu-
dowie metalowej z frezowanego stopu 
Sintron. Dzięki specyfice systemu Bicon 
korony zostały zacementowane na łączni-
kach poza jamą ustną i zamontowane jako 
zintegrowany zespół z łącznikiem (zdj. 8).

Cztery miesiące po zamontowaniu 
koron bocznych górnych siekaczy od-
słonięto implanty w dolnym łuku (zdj. 9 
i 10). Faza protetyczna została przepro-
wadzona w okresie gojenia zamknię-
tego implantów. Wykorzystano śruby 
anatomiczne. Wykonano indywidual-
nie ukształtowaną koronę odwzorowu-
jącą wygląd dwóch centralnych sieka-
czy dolnych z wykorzystaniem różowej 
ceramiki imitującej brodawkę między-
zębową (zdj. 11 i 12). Zastosowanie ko-
rony zblokowanej w miejscu siekaczy 
dolnych było kompromisem wynikają-
cym z braku przestrzeni na dwa implan-
ty. W tej sytuacji dała ona akceptowal-
ny efekt estetyczny i bezkompromisową 
funkcję oraz rokowanie (więcej znajdzie-
cie Państwo na portalu www.praktycz-
nastomatologia.pl). 

Ostateczny efekt po zakończeniu le-
czenia widać na zdjęciach 13–17. Estetyka 
górnych siekaczy bocznych jest po okre-
sie 4 miesięcy od założenia na bardzo 
zadawalającym poziomie. Widoczne są 
brodawki międzyzębowe w przestrze-
niach interproksymalnych koron im-
plantów. Podobny efekt jest oczekiwany 
za kilka miesięcy w okolicy dolnych sie-
kaczy. Rozwiązanie problemów związa-
nych ze zjawiskiem hipodoncji wymaga-
ło leczenia kompleksowego z ustaleniem 
dokładnego planu mającego na celu jak 

Zdj. 11–12. Kompromisowe rozwiązanie protetyczne w miejscu dolnych jedynek. 

Brak miejsca na dwa implanty spowodował konieczność zastosowania na jednym 

koron zblokowanych. Dla poprawienia efektu implant wszczepiono bliżej zęba 32, 

nie na środku luki

Zdj. 12

firmy Bicon oraz wykorzystując technikę 
osteotomową w połączeniu z wiertłami 
niskoobrotowymi z zestawu, nie stosując 
chłodzenia wodnego. W trakcie wierce-
nia uzyskuje się wióry kostne służące po-
tem do augmentacji ponad wszczepio-
nym implantem. Postępowanie takie ma 
na celu poprawę parametrów objętościo-
wych kości oraz estetyki wyrostka w okoli-
cy uprzednio pozbawionej korzeni (więcej 
na portalu www.praktycznastomatologia.
pl). Brak zabiegu w pełnym płacie nastrę-
cza pewne problemy i wymaga dużego 
doświadczenia operującego. Jednak dzię-
ki brakowi materiałów kościozastępczych 
i ograniczeniu rozległości zabiegu pozwa-
la skrócić czas oczekiwania na gojenie. Nie 
bez znaczenia jest niska prędkość obroto-
wa w trakcie wiercenia, a co za tym idzie – 

brak konieczności stosowania chłodzenia 
wodnego wypłukującego czynniki go-
jenia z tkanki. Zwiększa się też komfort 
pacjenta. W pozycji 12 i 22 zastosowa-
no wszczepy Bicon 4,8/8 o studni śred-
nicy 2,5 mm (zdj. 7). Implanty Bicon dzię-
ki połączeniu stożkowym z łącznikiem 
mogą zostać pogrążone głęboko poni-
żej brzegu wyrostka zębodołowego. Ide-
alnie szczelne połączenie stożkowe gwa-
rantuje brak mikroprzemieszczeń oraz 
szczelność. To skutkuje brakiem stanów 
zapalnych, podrażnienia dziąseł czy za-
niku kości. 

Ze względu na brak podatności na 
przesuwanie zębów dolnych w odcinku 
przednim w celu odtworzenia prawidło-
wej szerokości na dwa brakujące sieka-
cze zdecydowano o wszczepieniu jedne-
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najlepszą poprawę warunków czynno-
ściowych oraz estetycznych. Potwier-
dzono przydatność i potrzebę sto-
sowania zarówno stałych aparatów 
ortodontycznych, jak i wszczepów tyta-
nowych. Na podstawie piśmiennictwa 
oraz własnych obserwacji implantolo-
gię skojarzoną z terapią ortodontycz-
ną można uznać za najlepszą metodę 
w takich przypadkach jak opisywany. 
Takie leczenie poprawia bowiem este-
tykę uzębienia i wydolność żucia pa-
cjentów. Warunkuje tym samym ich 
dobre samopoczucie oraz komplek-
sowe leczenie z efektem, który z du-
żym prawdopodobieństwem utrzy-
ma się do końca życia.

Zdj. 13–17. Akceptowalny efekt estetyczny na zakończenie  

skojarzonego leczenia ortodontyczno-implantoprotetycznego

lek. med. stom. Tomasz Sypień
Stomatologia Sypień s.c. Bielsko-Biała 
www.sypien.pl

Współautorzy: 
lek. stom. Daria Skrok-Wolska,  
lek. stom. Michał Sypień

Kurs instruktażowy szczegółowo prezentujący omówione w artykule metody dostępny 

dla prenumeratorów na stronie www.praktycznastomatologia.pl. Interaktywny 

kurs składa się z kilku multimedialnych lekcji, prezentujących metody i techniki leczenia 

pacjenta, zdjęcia śródzabiegowe, opisy przypadków, opatrzone obszernym komentarzem. 

Zdj. 17

Zdj. 15 Zdj. 16

Zdj. 14

t
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