
Implanty a okluzja w dobIe 
cyfrowej stomatologII
 
Analiza obecnego stanu implantologii na podstawie 
opisów przypadków stomatologów, którzy korzystają 
ze zdobyczy techniki w rozwiązywaniu problemu trwałości 
implantów obciążonych siłami zwarcia.
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ImplantologIa dzIsIaj

„Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziwiać ludzką pomysłowość na przestrzeni wielu lat badań 
i doświadczeń. Materiały, z których zaczęto wykonywać implanty zmieniały się począwszy od złotego drutu 
ligaturowego, poprzez muszle, kość słoniową, chrom, kobalt, aż po iryd i platynę. Pracując intensywnie 
i z pasją oraz tworząc konstrukcje implantów od spiralnych ze stali nierdzewnej po podwójnie spiralne 
i implanty korzeniowe, badacze z dziedziny stomatologii i lekarze zdołali stworzyć wiele rozwiązań, które 
mogą wypełnić lukę po utraconym zębie naturalnym.

Aby skrócić czas gojenia i osseointegracji, zmiany przechodzą również powierzchnie materiałów 
stomatologicznych. Zmiany te zaowocowały wprowadzeniem hydroksyapatytu, kompozytów, węgla, 
szkła, materiałów ceramicznych oraz tlenku tytanu. Aby w jak najwyższym stopniu dostosować część 
zewnętrzną do potrzeb, powierzchnie implantów są często piaskowane, oksydowane, fluorowane, trawione 
i nasączane lekami. Obecnie w centrum uwagi implantologii znajduje się najbardziej innowacyjna powłoka 
lamininowa. Z biegiem czasu i prowadzonych badań w dziedzinie implantologii materiały, formy i rodzaje 
powłok są udoskonalane i zmieniane, aby zapewnić jak najlepsze rozwiązania protetyczne dla pacjentów, 
dostosowane do ich obecnych i przyszłych potrzeb.”

Implantologia, którą znamy z dzisiejszych czasów to wysoko 
rozwinięta metoda leczenia klinicznego. Już od roku 600, kiedy Majowie 
używali specjalnie spreparowanych kamieni i muszli, poprzez pierwszy 
odnotowany w latach 50-tych XX wieku przypadek osseointegracji, 
aż po dostępną dzisiaj mnogość kształtów i powierzchni uzupełnień, 
można z dużą dozą pewności stwierdzić, że stomatologia odniosła sukces. 
Celeste Abraham opisuje ewolucję implantów w „Zarysie historii implantów 
stomatologicznych” 1 w dosyć prostych słowach: 

ImplantologIa dzIsIaj
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Nie ma cienia wątpliwości, że przyszłość tej stale rozwijającej się dyscypliny 
maluje się w jasnych barwach. Jak więc sytuacja wygląda obecnie 
w Stanach Zjednoczonych? 
Poniżej przedstawiamy liczby, które obrazują przyspieszony rozwój implantologii:

• U ponad 30 milionów Amerykanów występuje całkowity brak uzębienia2 
w jednej lub obu szczękach.

• Dane statystyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii 
Twarzowo-Szczękowej wskazują, że 69% osób w wieku 35 do 44 lat 
straciło co najmniej jeden ząb3 stały wskutek wypadku, chorób przyzębia, 
uszkodzenia korzenia lub próchnicy.

• Szacuje się, że blisko 15 milionów ludzi w USA posiada koronę lub 
most2 uzupełniający brak zębowy.,

• Badania branżowe oraz literatura przedmiotu wskazują, że implanty 
odznaczają się wskaźnikiem powodzenia przekraczającym 90%4.

Liczby te dowodzą, że implanty zębowe stają się nie tylko preferowanym 
rodzajem uzupełnień stomatologicznych, ale również, że coraz więcej lekarzy 
stomatologów ogólnych będzie musiało się nauczyć tej metody leczenia, aby 
sprostać oczekiwaniom rynku. Obecnie większość stomatologów, którzy 
na co dzień zajmują się wszczepianiem i odbudową zębów na implantach 
stwierdza, iż czuje się pewnie w korzystaniu z dostępnych technologii 
i materiałów oraz w świadczeniu opieki medycznej swoim pacjentom. 
(Podobnie większość pacjentów może zaświadczyć, że mają zaufanie 
do tego sposobu leczenia!)

Powszechnej wierze w skuteczność tego rodzaju leczenia towarzyszą 
jednak wyraźne obawy co do trwałości implantów. Najpoważniejsza 
i najpowszechniejsza troska dotyczy niepowodzenia implantacji. Określenie 
wskaźnika powodzenia leczenia implantologicznego zależy całkowicie od tego, 
co jest wyznacznikiem powodzenia: Całkowita osseointegracja? Stabilność 
implantu w określonym czasie? Co z uszkodzeniem części protetycznej? 
Czy należy je traktować jako uszkodzenie implantu czy materiału? To zależy.

A oto najważniejsze pytanie: co przyczynia się do tego jednocyfrowego wskaźnika 
nieudanych zabiegów wszczepienia? Do typowych przyczyn można zaliczyć 
niski poziom higieny jamy ustnej, próchnicę, choroby przyzębia, problemy 
śluzowo-dziąsłowe oraz wszelkie istniejące schorzenia ustrojowe. Problemy te 
są poza kontrolą lekarzy. Nie można natomiast zignorować pomyłek i błędów 
lekarskich, które można wyeliminować starannie stosując odpowiednie środki 
zapobiegawcze.

Pomijając typowe problemy, destrukcyjne nawyki prowadzące 
do uszkodzenia zębów i porcelany, powodujące ból, nadwrażliwość 
i problemy ze stawem żuchwowo-skroniowym odnoszą się bezpośrednio 
do okluzji. Problem? Zachowanie implantu w jamie ustnej pacjenta 
w codziennym przebiegu okluzyjnym jest wielką niewiadomą.

Jak obecnie wiadomo, okluzja jest jednym z największych problemów, z którym 
codziennie zmagają się klinicyści wszystkich dyscyplin. Równocześnie choroby 
okluzyjne w wielu postaciach niszczą zęby pacjentów, stanowiąc główną 
przyczynę5 uszkodzeń uzupełnień protetycznych. Ponadto przeciążenie 
okluzyjne jest podawane jako główne zjawisko6 przyczyniające się do komplikacji 
biomechanicznych implantów.

Zatem w czym rzecz? ImplantologIa dzIsIaj
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Co wIemy o okluzjI

Problemowi okluzji, jako niewątpliwie jednemu z najbardziej drażliwych 
wyzwań stomatologii, nie poświęca się dostatecznej uwagi w edukacji 
stomatologów. Grupy absolwentów oraz kontynuujących naukę mają 
różne poglądy na sposoby leczenia schorzeń okluzyjnych, a ponadto 
zróżnicowanie metod leczenia może również wpływać na udział okluzji 
w niepowodzeniu leczenia implantologicznego. Pomimo sprzecznych 
punktów widzenia, istnieje zgodność co do jednej rzeczy.

Mianowicie, niezależnie od specjalizacji stomatologicznej przebieg 
zwarcia niewątpliwie wywiera wpływ na wykonany zabieg, tak samo jak 
zabiegi mogą wpływać na zwarcie. Dentistry Today5 podaje trzy złote 
reguły dotyczące zwarcia:

• Kontakty obustronnie równoczesne

• Dyskluzja zębów tylnych z prowadzeniem przednim/kłowym

• Niezaburzona ruchomość żuchwy

Zasady te są poparte naukowo, aby pomóc w zwiększeniu 
przewidywalności i jakości zabiegów stomatologicznych. Zęby powinny 
kontaktować równomiernie w okluzji centralnej, zęby tylne powinny 
się natychmiast rozwierać podczas cyklu żucia, a ruchy protruzyjne 
i wychylenia powinny przebiegać bez zakłóceń. Kto jednak sprawdza, 
czy wszystko odbywa się prawidłowo? I w jaki sposób?

Dr Sarah Qadeer, międzynarodowy wykładowca w Katedrze Protetyki 
Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Thammasat w Tajlandii zwraca 
uwagę na znane obecnie większości klinicystów wskaźniki zgryzowe:

„Tradycyjne rejestraty zwarcia stosowane w praktyce stomatologicznej 
to kalki zgryzowe, folie artykulacyjne, elastomerowe materiały 
do wycisku oraz woskowe rejestraty zgryzu. Powszechnie uważa się, 
że te materiały statyczne umożliwiają określenie siły zwarcia. Jednakże 
nowe badania materiałowe przeczą temu powszechnemu przekonaniu, 
że materiały rejestratów zgryzowych są w stanie mierzyć zróżnicowaną 
siłę zwarcia.”

Dr Qadder sugeruje, że o ile statyczne wskaźniki zgryzowe mogą 
w pewnym stopniu określać siłę zwarcia, nie dają one jednak pełnego 
obrazu. Podczas stosowania statycznych rejestratów zgryzowych 
pojęcie „siły” jest trudne do zinterpretowania, ponieważ dostępna 
jest tylko jedna miara tego, co dzieje się podczas zwierania zębów: 
widoczność punktów i smug. Mały ślad = mniejsza siła, Duży ślad 
= większa siła... prawda? Jak siła działająca na jeden ząb wpływa 
na siły działające na pozostałe zęby? Nikt nie podejmuje się udzielić 
odpowiedzi na to pytanie.

Jak można określić dynamiczne obciążenie okluzyjne na podstawie 
śladów na powierzchni zębów?

Co wIemy o okluzjI



6

„Mierzalna siła” to pojęcie zupełnie obce większości stomatologów, 
a które mogłoby nadać leczeniu zupełnie nowy wymiar. Jeżeli lekarz 
jest w stanie określić, kiedy poszczególne zęby stykają się ze sobą, 
będzie mógł rozpoznać kontakty przedwczesne i nieprawidłowości 
zgryzu. Jeżeli będzie w stanie zobaczyć, jaka siła oddziałuje na zęby 
już od pierwszego kontaktu do maksymalnego zaguzkowania, może 
zobaczyć, które zęby są zagrożone oraz ustalić, dlaczego u pacjenta 
wystąpiły określone objawy. Jeżeli wreszcie może zobaczyć, jak zęby 
dopasowują się do siebie w zgryzie, będzie mógł zrozumieć i ocenić 
potencjalne zagrożenia.

Są to mierzalne dane, których pozyskanie wymaga rozwiązań 
technicznych. T-Scan® jest jedynym narzędziem dostępnym 
w stomatologii, które może je dostarczyć.

T-Scan Novus™ to system złożony z uchwytu i autorskiego 
oprogramowania. Oprogramowanie jest instalowane w komputerze 
obsługującym, a w uchwycie umieszcza się czujniki zgryzowe grubości 
kartki papieru, które dostępne są w różnych rozmiarach, w zależności 
od wielkości łuku zębowego pacjenta. T-Scan służy do wykonywania 
obrazowania zwarcia. Podczas gdy pacjent zagryza czujnik, informacje 
odczytywane są przez oprogramowanie, które wyświetla kontakty 
zwarciowe, gdy zęby łączą się i rozdzielają. Dane rejestrowane 
są w formie filmu i przedstawiane w postaci modeli 2D i 3D cykli 
zwarciowych pacjenta dla obu łuków zębowych.

W cyfrowej erze stomatologii zwarcia nie musi być już 
jednowymiarowe. Skuteczność leczenia pacjentów oraz całkowite 
powodzenie zabiegu stomatologicznego zależy od możliwości 
przewidywania problemów związanych z okluzją. Jeżeli lekarz 
ma pełny obraz tego, co rzeczywiście dzieje się z uzębieniem, 
może on podejmować bardziej świadome decyzje.

Stomatolog jest po części artystą i naukowcem, aby więc stworzyć jak 
najlepsze warunki do wykonania pracy u pacjenta, z uwzględnieniem 
wszystkich okoliczności, musi bazować na subiektywnej ocenie 
w zestawieniu z obiektywnymi faktami. To naprawdę trudne zadanie. 
Technologia cyfrowej analizy zwarcia jest rozwiązaniem, które pozwala 
wyeliminować niepewność, z którego lekarze korzystają, aby móc lepiej 
zaplanować leczenie.

Zastosowanie T-Scan w implantologii może pomóc w ustaleniu 
prawidłowego rozkładu obciążenia implantu, z zapewnieniem, 
że implant nie będzie przenosić głównego obciążenia, a także 
wskazać, kiedy podczas zagryzania zaczyna się obciążanie 
implantu i jak duża jest to siła. Zastosowanie cyfrowej 
technologii analizy zwarcia niesie za sobą liczne korzyści 
i możliwości zastosowań.

Oprogramowanie T-Scan obrazuje 
miejsca kontaktów okluzyjnych

System T-Scan Novus do cyfrowej analizy okluzji

Co wIemy o okluzjI
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InformaCje zmIenIają ImplantologIę 

Informacje, jakie dostarczają zdobycze techniki 
zapewniają lekarzom wgląd w niewidoczną sferę jamy 
ustnej i twarzoczaszki, nawet w trzech wymiarach, co sprawia, 
że leczenie będzie bardziej przewidywalne i skuteczne. Technologia 
w stomatologii zmieniła sposób, w jaki lekarze dentyści diagnozują 
i leczą pacjentów. Niewątpliwe zmieniła ona sposób wykonywania 
zawodu przez tych, którzy zdecydowali się z niej skorzystać.

Wykorzystanie danych obrazowania wewnątrzustnego 3D bez 
wątpienia przyczynia się do powodzenia zabiegu implantacji, ułatwia 
bowiem rozpoznanie w zakresie ilości tkanek miękkich i twardych 
szczęki oraz struktur sąsiednich, odtworzenie morfologii powierzchni 
zębów i tkanek, ustalenie rodzaju zakotwienia implantu itd.

Natomiast w przypadku rozwiązywania problemów dotyczących okluzji 
u pacjentów z implantami, T-Scan jest jedyną dostępną w stomatologii 
technologią do analizy zwarcia, które może dostarczyć kompleksowych 
danych. Umożliwia zbadanie dynamiki sił okluzyjnych za pomocą 
czujników, aby ustalić ich czas i siły względne pomiędzy powierzchniami 
zwarcia w ustach, w tym również siły działające na implanty.

„Dane dotyczące względnych sił okluzyjnych oraz ich występowania 
w czasie rzeczywistym, które dostarcza technologia T-Scan można 
wykorzystać przy projektowaniu protez opartych na implantach 
z uwzględnieniem rozkładu sił, gdyż ich trwałość w długim okresie 
wiąże się bezpośrednio z tym, jak funkcjonują w zwarciu.” – mówi dr. 
Jinhwan Kim, współautor pozycji Podręcznik badań nad zastosowaniem 
skomputeryzowanej technologii analizy okluzji w stomatologii8. „... 
Lekarz może wyeliminować czynnik subiektywny, który towarzyszy 
analizie za pomocą samej kalki zgryzowej, dzięki czemu zapewnia 
uzyskanie optymalnej konstrukcji protez wspartych na implantach pod 
względem okluzji, przedłużając jednocześnie ich trwałość.”

„Mam proste lecz silne przekonanie. Najskuteczniejszym 
sposobem na wyróżnienie swojej firmy na tle konkurencji, 
najlepszą metodą na zdystansowanie się od tłumu jest 
doskonałe wykorzystanie informacji. Od tego, w jaki sposób 
gromadzisz, przetwarzasz i wykorzystujesz informacje 
zależeć będzie, czy odniesiesz sukces czy porażkę.” 7

–Bill Gates

InformaCje zmIenIają ImplantologIę
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Implanty a okluzja:  
dwoIstość natury 

dr. sangIv patel 
Stałą cechą w biologii jest dwoistość natury. Nabiera to szczególnego 
znaczenia w przypadku leczenia pacjentów całkowicie lub częściowo 
bezzębnych. Lekarz musi zrozumieć, zaplanować i opracować cały układ 
stomatognatyczny, aby zapewnić skuteczność protezy pod względem 
funkcjonalnym i estetycznym oraz trwałość implantów i wspartej na nich 
odbudowy. Ta dwoistość w przypadku implantów poddanych okluzji wiąże 
się z tym, że lekarz musi wziąć pod uwagę równocześnie dwa środowiska: 1. 
Odbudowę na implancie i 2. Zęby naturalne z lub bez odbudowy.

Istnieje wiele istotnych i licznych zmiennych, które odpowiadają za trwałość 
odbudowy na implantach. Implanty stomatologiczne i wykonana na nich 
odbudowa nie są dopasowywane, lecz są wszczepiane chirurgicznie 
i odbudowywane w celu adaptacji układu stomatognatycznego wokół 
implantu i jego odbudowy. Po adaptacji trwałość uzupełnienia zależy 
w głównej mierze od użytych materiałów, oddziaływań mechanicznych 
i bakterii, które mają zasadniczy wpływ na odbudowę wykonaną 
na implancie. Wynika to stąd, że implanty i ich odbudowy to materiały 
nieorganiczne, syntetyczne i bardziej sztywne od zębów naturalnych 
i układu stomatognatycznego, który jest organiczny i elastyczny. Spośród 
głównych czynników, największe znaczenie ma 7 z nich: 9

1.  Zęby naturalne i korzenie są zmienioną tkanką kostną, natomiast 
implanty są wykonane z tytanu.

2. Zęby naturalne mają więzadła przyzębia, natomiast implanty 
są sztywno zrośnięte z kością bez więzadeł.

3. Zęby naturalne chroni szkliwo o bardzo specyficznej charakterystyce 
adaptacji do naprężeń, natomiast odbudowy na implantach 
wykorzystują różne materiały. Materiały te są zwykle bardziej 
sztywne i mniej podatne.

4. Zęby naturalne mają połączenie organiczne pomiędzy zębiną 
a szkliwem, natomiast odbudowy na implantach są cementowane 
lub przykręcane.

5. Uzębienie naturalne zachowuje elastyczność dzięki odrębnym układom 
zębów i korzeni dla każdego zęba, co zapewnia przenoszenie naprężeń 
i żywotność, natomiast odbudowy na implantach są sztywnym 
rozwiązaniem z pojedynczym korzeniem, które służy często 
do odbudowy całego łuku zębowego za pomocą szyn.

6. Odbudowa całego łuku zębowego w postaci jednorodnej konstrukcji 
wpływa niekorzystnie na mechanikę szczęki, szczególnie w przypadku 
odbudowy na implantach.

7. W przypadku stosowania implantów stomatologicznych obserwuje 
się statystycznie istotne zwiększenie częstotliwości występowania 
parafunkcji.

Implanty a okluzja

Implanty a okluzja
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Największa natychmiastowa utrata podatności układu stomatognatycznego 
następuje w przypadku odbudowy na implantach z powodu braku więzadła 
przyzębia. Więzadło przyzębia jest włóknistym połączeniem o rozbudowanej 
strukturze komórkowej pomiędzy cementem zęba a kością wyrostka 
zębodołowego za pomocą włókien głównych. Pod względem funkcjonalnym 
występuje w nim bardzo specyficzna wymiana bodźców nerwowych, naczyniowa 
i płynów, która odpowiada za podatność zęba. Efekt pochłaniania wstrząsów 
opiera się na wielostopniowym mechanizmie, a wstępną „amortyzację” zapewnia 
płyn wewnątrznaczyniowy wypływający z naczyń krwionośnych więzadła 
przyzębia. Umiarkowane obciążenia okluzyjne mogą być przenoszone przez płyn 
pozanaczyniowy odpływający z więzadła i wpływający do szpiku kostnego. Gdy 
te dwa mechanizmy hydrodynamiczne zostaną wykorzystane, do akcji wkraczają 
włókna główne, zdolne do przejęcia największych obciążeń okluzyjnych. Odbywa 
się to poprzez przekształcenie sił ściskających na rozciągające, w zależności 
od określonej orientacji angażowanych włókien więzadła przyzębia. Więzadło 
przyzębia jest unerwione włóknami czuciowymi, które tworzą funkcjonalną 
pętlę biologicznego sprzężenia zwrotnego stawów skroniowo-żuchwowych 
i mięśni żucia oraz włókna nocyceptywne, które wywołują ból w przypadku 
stanu zapalnego lub infekcji. Ostatecznie ważne jest zrozumienie, że najbardziej 
podatną elastyczną częścią układu stomatognatycznego jest więzadło 
przyzębia. Występuje w nim najwyższa koncentracja niezróżnicowanych komórek 
ektomezenchymalnych pokrywających od wewnątrz naczynia krwionośne 
więzadła, które zapewniają zdolność do modelowania i przemodelowania zęba 
i kości poprzez tworzenie potrzebnych komórek blastycznych i klastycznych 
w reakcji na czynniki obciążające.

Z chwilą ekstrakcji zęba następuje bezpowrotna utrata podstawowej 
proprioceptywnej, nocyceptywnej i biomechanicznej zdolności do przenoszenia 
obciążeń oraz zdolności adaptacyjnych. Wprowadzenie nieożywionego 
nieorganicznego zamocowania tytanowego może umożliwić propriocepcję 
wtórną poprzez przenoszenie energii przez kość do osteocytów, które mogą 
tworzyć pętlę sprzężenia zwrotnego, jednak precyzja i skuteczność działania 
jest znacznie mniejsza. Występuje również istotne ze statystycznego punktu 
widzenia zwiększenie częstotliwości występowania parafunkcji, potwierdzonych 
jako następstwo odbudowy opartej na implantach, które można przypisać utracie 
propriocepcji więzadła przyzębia. 

Obecny standard „ochrony implantu przed okluzją” (IPO) został stworzony, 
aby chronić implant i odbudowę przed uszkodzeniem wskutek działania sił 
okluzyjnych i wstrząsów. W roku 2004 Kim Y, Oh T-J, Misch CE, Wang H-L. 
opublikowali pracę „Zagadnienia okluzji w leczeniu implantologicznym: 
wytyczne kliniczne z uzasadnieniem biomechanicznym”. Stwierdzają w niej, 
że „ochrona implantu w okluzji” została zaproponowana wyłącznie dla protez 
wspartych na implantach (Misch i Bides 1994). Koncepcja ta została stworzona 
w celu zmniejszenia siły okluzyjnej działającej na protezy wsparte na implantach, 
a przez to ochrony samych implantów. W tym celu zaproponowano kilka 
zmian do konwencjonalnych koncepcji dotyczących postępowania z okluzją, 
które obejmują między innymi rozkładania obciążenia kontaktów okluzyjnych, 
zmiany układu i anatomii zwarcia, korekcję kierunku obciążenia, zwiększenie 
powierzchni implantów oraz eliminację lub redukcję kontaktów okluzyjnych 
na implantach o niekorzystnej biomechanice. Ponadto zaproponowano, aby 
podczas ustalania okluzji implantu pod uwagę brano morfologię okluzji, 
która kieruje siły zwarcia w stronę wierzchołka, zawężenie tabeli okluzyjnej, 
zmniejszenie nachylenia guzków i mniejszą długość podparcia w wymiarze 
mezjo-dystalnym i policzkowo-językowym.

Implanty a okluzja
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Wśród podstawowych zasad dotyczących wpływu okluzji na implanty 
można wskazać: (1) obustronna stabilność w zwarciu centrycznym 
(nawykowym), (2) równomierne rozmieszczenie stałych i sił okluzyjnych, 
(3) brak zakłóceń pomiędzy położeniem dolnym a centrycznym 
(nawykowym), (4) duża swoboda w zwarciu centrycznym (nawykowym), 
(5) prowadzenie przednie gdzie tylko możliwe, (6) łagodne, 
równomierne, poprzeczne wychylenia bez zakłóceń funkcjonalnych/
niefunkcjoalnych.”  
Paradygmat ten i praktyka ochrony implantu w okluzji skutkuje często 
wynikiem klinicznym w postaci niedociążenia i niefunkcjonalnej okluzji. 

Koncepcja opóźnionego w czasie obciążania implantów opiera 
się na radzeniu sobie z dwoma przeciwieństwami, sztywnością 
i elastycznością. W uproszczeniu można to rozumieć tak, że obciążeniu 
należy w pierwszej kolejności poddawać uzębienie naturalne, 
a następnie należy angażować odbudowy wykonane na implantach. 
Po trzecie, wszystkie zęby i odbudowy zostają całkowicie obciążone, 
bez nadmiernego przeciążenia w okluzji, kontaktów przedwczesnych 
i zaburzeń w ruchach ekscentrycznych ze współbieżnym dopuszczalnym 
środkiem trajektorii siły, w miarę możliwości dostosowanym do cech 
fizjologicznych pacjenta. Uzasadniają to dane, według których 
zęby naturalne przemieszczają się w zakresie 56-108 mikronów 
poprzecznie i zagłębiają się na 28 mikronów w pionie (Parfitt), natomiast 
implanty tylko o 10-50 mikronów poprzecznie i 5 mikronów w pionie 
(Sekine). Na podstawie tych statystyk wspieranie zębów naturalnych 
na implantach przestało być korzystne. Opóźnione w czasie obciążanie

implantów stomatologicznych jest korzystne dla reguł IPO i zapewnia, 
że wszystkie odbudowy na implantach będą funkcjonować 
zgodnie z uwarunkowaniami fizjologicznymi.

Implanty a okluzja



przypadkI ImplantologIczne I t-scan

przypadkI ImplantologICzne I t-sCan
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Na podstawie komentarza do webinaru, Poprawa wyników stosowania 
implantów chirurgicznych i zabiegów protetycznych przy użyciu T-Scan10.

Do naszego gabinetu skierowano pacjentkę na konsultację dotyczącą 
zabiegu wykonanego w innym gabinecie. Pacjentka pracuje jako 
projektant wnętrz, niedawno ukończyła 60 lat i ma duże wymagania 
dotyczące estetyki. Miała już wszczepione implanty i była w trakcie 
leczenia, gdy postanowiła zasięgnąć innej opinii. Jej głównym 
problemem było niedokładne dopasowanie zębów. Skarżyła 
się na przewlekły ból głowy oraz powiedziała, że zdejmuje most 
tymczasowy z prawej strony, aby móc spać w nocy, ale zakłada go 
na dzień głównie ze względów estetycznych. 

Po badaniu i wstępnym wywiadzie przeprowadzonym z pacjentką 
stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuacja leczenia 
w dotychczasowym gabinecie. W moim przekonaniu jej oczekiwania 
co do efektów leczenia wykraczały poza moje możliwości. Nie było 
oznak aktywnej infekcji ani dyskomfortu zgryzowego i nie była 
to sytuacja wymagająca pilnej interwencji. Ponieważ jej lekarz miał już 
zaplanowane leczenie, powiedziałem jej, że korzystniej będzie, jeżeli 
nie będę w to ingerował. Pacjentka zgodziła się wrócić do swojego 
lekarza i dokończyć leczenie zgodnie z planem. Myśleliśmy, że na tym 
historia się zakończy. Jednak nieco ponad trzy lata później pacjentka 
zadzwoniła, aby umówić się na wizytę.

Poinformowała mnie, że dokończyła leczenie, które obejmowało 
usunięcie 2 implantów w tylnej części szczęki górnej i wszczepienie 4 
dodatkowych implantów. Po wykonaniu części protetycznej wiele razy 
wracała do gabinetu w celu dostosowania zgryzu. Niestety wciąż miała 
wrażenie, że jej twarz jest wykrzywiona, bez uśmiechu, co obniżało 
jej komfort codziennego życia. Pacjentka mówiła, że jest bardzo 
skrępowana i myśli, że wygląda śmiesznie z powodu krzywego zgryzu. 
Przeprowadziliśmy nowe badanie kliniczne i wykonaliśmy zdjęcie 
panoramiczne. Oprócz obustronnej tylnej protezy stałej szczęki górnej, 
opartej na implantach, pacjentka miała jeszcze protezę stałą wspartą 
na zębach od 12 x x 21 i nie miała również prawej szóstki i siódemki 
w szczęce dolnej.

Widok wewnątrzustny i zdjęcie rtg panoramiczne

ksIężnICzka na zIarnku groChu

Zęby górne Zęby dolne
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Po kilku wizytach i omówieniu problemów pacjentki stało się jasne, iż 
jest ona bardzo wrażliwa okluzyjnie. Innymi słowy jest przysłowiową 
„księżniczką na ziarnku grochu” z bajki Andersena o księżniczce, która 
nie mogła spać, ponieważ uwierało ją małe ziarnko grochu leczące pod 
stosem 20 materacy. To porównanie dobrze oddaje wrażliwość pacjentki 
na najmniejszą nierówność zgryzu. Poproszona o wskazanie miejsca, 
w którym miejscu wyczuwa niedopasowanie, od razu wskazała na prawą 
górną piątkę mówiąc „Problem jest w tym zębie! Tu zagryzam mocniej. 
W zgryzie szczęka musi się przesunąć, przez co się wykrzywia.” W takiej 
sytuacji szlifowanie powierzchni tego zęba pacjentki byłoby niewskazane 
bez pewnych dowodów potwierdzających nieodwracalne zmiany 
w zgryzie. Lekarz odpowiada bowiem za następstwa związane z okluzją 
z chwilą pierwszej ingerencji w zgryz. 

Użyliśmy T-Scan Novus z nowym uchwytem czujnika. Jest on bardziej 
ergonomiczny niż w poprzedniej generacji urządzenia T-Scan. 
Pojedynczy czerwony przycisk na uchwycie umożliwia otwarcie nowego 
skanu oraz uruchomienie i zatrzymanie rejestracji. Oprócz siły zwarcia 
obserwowanej na ekranie można również regulować czułość czujnika 
zgryzu bezpośrednio z pozycji uchwytu.

Po objaśnieniu pacjentce zasady działania czujnika zgryzu T-Scan 
zarejestrowaliśmy jej pierwszy przebieg zwarcia. Po analizie danych 
zarejestrowanych u pacjentki stwierdziliśmy, że miała całkowitą rację 
wskazując na przedwczesny kontakt na zębie piątym. Oprogramowanie 
wyświetla również ostrzeżenia dotyczące implantów sygnalizując, 
że na implanty działa większa siła, lub są obciążane wcześniej niż 
zęby sąsiednie.

Na tym etapie pacjentka mogła docenić wartość 
zastosowania techniki do potwierdzenia jej obaw 
co do strefy zgryzu, w której odczuwała dyskomfort. 
Na twarzy pacjentki odmalowała się duża ulga, gdyż 
wreszcie została zrozumiana i zyskała pewność, że jej 
problem może zostać teraz rozwiązany.

Uchwyt T-Scan Novus, czujnik 
i wspornik czujnika

ksIężnICzka na zIarnku groChu

Dla lekarza prowadzącego leczenie wyrażenie subiektywnej 
opinii typu „według mnie problem tkwi tutaj, proponuję więc 
zeszlifować pani zęby aż dyskomfort ustąpi” byłoby mało 
profesjonalne. Zamiast tego wykonujemy skanowanie za pomocą 
T-Scan i pokazujemy źródło niedopasowania zgryzu. Możemy 
wówczas wyjaśnić pacjentce zgodnie z zasadami sztuki: „To nie 
jest moja opinia. To obiektywne dane z czujnika komputerowego, 
który pokazuje nam miejsce, w którym zagryza pani mocniej 
i w którym zgryz zamyka się zanim spotkają się inne zęby! ”.
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Kolejna funkcja T-Scan to możliwość importu wycisków cyfrowych i nałożenia na nie danych dotyczących siły. 
Jest to cyfrowy skaner wewnątrzustny, który można wykorzystać do skanowania zębów pacjentów zamiast 
wykonywania tradycyjnych wycisków. Po zeskanowaniu zębów pacjenta tworzone są modele cyfrowe w pliku 
STL. Następnie plik STL można zaimportować do karty pacjenta z funkcją oprogramowania T-Scan.

Dzięki temu zamiast samego odwzorowania łuku zębowego można teraz nałożyć dane dotyczące siły 
kontaktów zębów lub zarejestrowanych filmów na model zębów pacjenta. Jest to zupełnie nowa funkcja 
i wciąż jeszcze uczymy się jej rutynowych zastosowań. To olbrzymi krok naprzód w dziedzinie analizy okluzji, 
co bardzo cieszy. Możliwość ustalenia rzeczywistych punktów styku i nachylenia guzków w uzębieniu pacjenta, 
a następnie odniesienie ich do klinicznych danych siły to prawdziwa rewolucja w rozumieniu zjawiska okluzji. 
Wykorzystanie dostępnych informacji cyfrowych oraz skorelowanie ich z sytuacją wewnątrz ust zapewni 
uzyskanie najlepszych możliwych wyników.

Wykonywanie wycisku cyfrowego za pomocą skanera wewnątrzustnego

Wycisk cyfrowy i nałożenie wycisku cyfrowego T-Scan

ksIężnICzka na zIarnku groChu
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Rzeczywiste powierzchnie kontaktu zębów wyznaczane są za pomocą 
AccuFilm, ale nie dokonujemy żadnych korekt dopóki na podstawie 
T-Scan nie ustalimy kierunku i kolejności działań. Korzystając z danych 
T-Scan, mających status wiążącej dokumentacji medycznej w kartotece 
pacjenta, można ustalić dokładne i przewidywalne sposoby korekty 
zgryzu. Ponieważ sam zabieg korekty jest nieodwracalny konieczne jest 
oczywiście uzyskanie zgody pacjenta. W rzeczywistości dane T-Scan 
są na tyle precyzyjne, że liczba wymaganych poprawek jest zwykle dużo 
mniejsza niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod.

W trakcie jak zmiany zgryzu potwierdzały się w każdym kolejnym 
zapisie T-Scan, pacjentka potwierdzała: „Tak, teraz jest lepiej. 
Teraz jest trochę bardziej równo. Już nie czuję, że moja szczęka jest 
wykrzywiona! ” Przechodząc kolejno etapy procesu i dokładnie 
korygując zgryz, pokazujemy również pacjentce na monitorze 
komputera, jak całościowo poprawia się jakość zawarcia. Pacjenci 
często z dużym zainteresowaniem oglądają dane siły swojego zgryzu 
na ekranie. Pokazujemy pacjentowi, jak zęby zwierają się z czasem coraz 
bardziej równomiernie, dzięki równemu rozłożeniu tych sił. Po każdej 
korekcie możemy zaobserwować, jak najwyższe siły kolizji i przypadku 
przedwczesnego zwarcia zaczynają ustępować. Po osiągnięciu stanu, 
w którym pacjentka nie odczuwa już dyskomfortu i uzyskaniu równego 
rozkładu sił zwarcia, informujemy pacjentkę, że chcielibyśmy jeszcze 
wykonać mały test, zanim ponownie sprawdzimy wyniki korekty.

Pacjentka zagryza folię artykulacyjną

Ślady pokrywają się z punktami

w danych T-Scan

Dane T-Scan zgryzu pacjentki po uzyskaniu równych sił zwarcia po obu stronach

ksIężnICzka na zIarnku groChu
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Pacjentka wróciła po kilku tygodniach, wołając radośnie: “Różnica 
jest olbrzymia. Nie mam już bólów głowy, mam prosty zgryz, 
a szczęka się z powrotem cofnęła! ” O ile spowodowanie 
anatomicznej zmiany położenia żuchwy jest w tym przypadku 
mało prawdopodobne, to jednak pacjentka mówi, jak się 
czuje i że odczuwa znaczną poprawę w jakości zgryzu, 
którego niedomagania przez ostatnie kilka lat spędzały 
jej sen z powiek. Ponadto często warto zastanowić się 
na wykonaniem okluzyjnej szyny ochronnej do zakładania 
na noc. W tym przypadku w pracowni wykonano 
termoplastyczną osłonę, którą pacjentka otrzymała podczas 
wizyty kontrolnej. Możliwe było również i wskazane, aby użyć 
T-Scan do korekty szyny.

T-Scan nadaje się nie tylko do zębów. Oczywiście istnieje 
możliwość wykonania skanu zgryzu z założoną szyną i zbadanie 
sił oraz obciążeń. Dokonaliśmy ostatecznej korekty szyny 
i pożegnaliśmy pacjentkę radząc jej: „Chcemy, aby chroniła pani 
swoją inwestycję w uzębienie. Ta szyna to pani obecna polisa 
ubezpieczeniowa.” Mamy nadzieję, że długo nie będziemy musieli 
dokonywać napraw lub wymiany prac wykonanych u pacjentki.

Obecnie, kiedy stosując implanty robimy rzeczy, których nie robiliśmy 
w przeszłości, konieczne staje się stosowanie technologii komputerowej 
zamiast archaicznej kalki zgryzowej do wyznaczania sił okluzyjnych. 
Steve Jobs powiedział: „Bądź wyznacznikiem jakości. Niektórzy 
ludzie nie są przyzwyczajeni do otoczenia, w którym oczekuje się 
doskonałości! ” Oczekuj jej w swoim gabinecie.

Oczekuj jej od swojego zespołu. Oczekuj jej dla dobra swoich 
pacjentów.

T-Scan stosuje się do dokonywania 
korekt przy szynoterapii

Dr Scott Keith otrzymał tytuł DDS z wyróżnieniem na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w San Francisco w roku 1995. Następnie ukończył specjalizację 
z protetyki stomatologicznej w Baylor College of Dentistry oraz uzyskał 
tytuł magistra biologi jamy ustnej. Dr Keith jest autorem kilku artykułów 
i prezentował wyniki swoich badań w dziedzinie implantologii na forum 
międzynarodowym.

W czerwcu 1998 r. dr Keith został zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu 
Badań Zespołowych nad Implantologią (ITI) za swoją prezentację 
na Światowym Sympozjum ITI w Bostonie. Dr Keith otrzymał prestiżowe 
stypendium w dziedzinie implantologii, przyznane przez ITI, w celu 
dalszego rozwoju w Harvard School of Dental Medicine, gdzie pełnił również 
funkcję wykładowcy na studiach doktoranckich. Certyfikowany członek 

Amerykańskiego Kolegium Protetyki, dr Keith jest również członkiem ITI oraz 
Akademii Osseointegracji i Omicron Kappa Upsilon. Obecnie dr Keith prowadzi 
prywatną praktykę Dental Implant Center@Walnut Creek.

ksIężnICzka na zIarnku groChu
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Na podstawie opisu przypadku w Dentistry Today11.

Do gabinetu zgłosił się nowy pacjent w wieku 54 lat. Miał brak 
w uzębieniu w miejscu #19 po interwencyjnej ekstrakcji szóstki 
pół roku wcześniej. Przyszedł w celu wykonania uzupełnienia. 
Miał założony most po prawej stronie w żuchwie, który przeszkadzał 
mu za każdym razem podczas jedzenia. Dlatego też zainteresował się 
implantami i znalazł naszą stronę. Nie trzeba go było przekonywać, 
że implant jest dobrym rozwiązaniem, gdyż podjął już taką decyzję.

Kość miała odpowiednią wysokość i szerokość. Podstawowym 
problemem był nałóg palenia tytoniu. Palenie nie wyklucza 
stosowania implantów, jednak zawsze ostrzegam palaczy, 
że muszą mieć świadomość tego, że nikotyna i produkty uboczne 
z papierosów mają niekorzystny wpływ na proces gojenia. 
Może to prowadzić do powikłań. Niezależnie od tego pacjent 
zdecydował się na implant. Proteza oparta na implancie zastąpiła 
ząb 19 pomiędzy dwoma zębami naturalnymi. Zastosowałem 
implant Legacy 3 o średnicy 4,7 i długości 10 mm (Implant Direct 
International). Po zagojeniu i zacementowaniu korony wykorzystałem 
T-Scan do zobrazowania dynamiki siły zgryzu pacjenta, dzięki czemu 
mogłem sprawdzić obciążenie okluzyjne korony.

W miarę zagryzania czujnika przez pacjenta zęby zwierają się 
w czasie aż osiągną maksymalne zaguzkowanie (MIP). Moim 
zmartwieniem było to, że już przy 46% drogi do MIP u pacjenta 
występowało duże obciążenie okluzyjne implantu. Co gorsza, 
wysoka siła zaczynała oddziaływać wcześniej na implant niż 
na sąsiednie zęby naturalne. W czasie poniżej jednej sekundy 
do zwarcia, implant wciąż pozostawał obciążony całą tą siłą. 
Dopiero 0,03 sekundy później sąsiednie zęby zaczynały przejmować 
siły działające w tej strefie zwarcia.

Zęby pacjenta, naturalne i porcelanowe

Implant osadzony pomiędzy dwoma 
naturalnymi zębami

wszystko pod kontrolą

Obciążenie implantu pacjenta wcześniej niż w połowie drogi do MIP
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Blisko MIP implant zaczyna przejmować większe siły

Po dokonaniu korekty wykonałem nową rejestrację. Moim celem 
jest osiągnięcie sytuacji, w której zęby przednie i tylne, sąsiadujące 
z implantem będą przyjmować początkowe obciążenie. Nawet 
po osiągnięciu MIP zęby te wykazują większe siły niż implant, przy czym 
implant nadal ma udział w zwarciu. Sytuację, w której implant zostaje 
obciążony nieco później niż zęby sąsiednie nazywam „kołysaniem”.

To nie jest moja wizja doskonałego zgryzu. Pacjent nawet tego nie 
odczuwa, ale z czasem implant zacznie przejmować częste i duże 
wysokie obciążenia, a wtedy może zdarzyć się wszystko: złamanie, 
zapalenie tkanek wokół implantu, utrata kości, poluzowanie śruby 
itp. Jednak dobra wiadomość to to, że dysponuję obiektywnymi 
danymi, dzięki którym mogę zobaczyć, gdzie (i kiedy) pojawia się 
problem. Dane T-Scan mogę wykorzystać przy dokonywaniu korekty 
na koronie implantu.

wszystko pod kontrolą
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Doprowadzenie zgryzu do właściwego stanu wymaga tego czwartego 
wymiaru: czasowego. Rozpoznając, jak siły rozkładają się na uzębieniu 
w trakcie zagryzania, byłem w stanie ustalić czas, w którym implant 
zaczynał przejmować obciążenie. Nie mogłem tego zrobić za pomocą 
tradycyjnych metod badania zgryzu: informacji od pacjenta, folii 
artykulacyjnej, wosku, kalki zgryzowej itp. Mogę kontrolować stan 
zgryzu pacjenta na podstawie obiektywnych danych siły, aby uzyskać 
równowagę, zapewnić długotrwałe funkcjonowanie implantu oraz 
regulować część protetyczną w trakcie pomiarów. 

Podczas wizyt kontrolnych wykonuje się nową rejestrację, 
aby sprawdzić, czy układ zgryzowy jest nadal korzystny dla protez 
wspartych na implantach. Ustaliłem, że przez cały okres korzystania 
z implantu może zachodzić konieczność dokonywania korekt. 
Jednak taka szybka korekta oszczędza czas, zdrowie i nerwy 
w obliczu poluzowanych i uszkodzonych protez na implantach.

Według mnie pacjenci nie są w stanie w sposób powtarzalny 
wyczuwać przedwczesnego kontaktu protezy wspartej na implancie. 
Jednak po wykonaniu korekty wspomaganej komputerem są zaskoczeni 
tym, o ile lepiej funkcjonuje ich zgryz niż przed korektą.

wszystko pod kontrolą

Po korekcie – dr Stevens widzi, że implant zaczyna przejmować obciążenie później niż sąsiednie zęby naturalne.
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Dane T-Scan po korekcie, które uwidaczniają zmiany obciążeń okluzyjnych w tym samym uzębieniu

Dr Chris Stevens, DDS prowadzi praktykę stomatologiczną w Sun Prairie, 
Wisconsin i zajmuje się stomatologią rodzinną i estetyczną. W roku 
1981 ukończył Marquette School of Dentistry i rozpoczął pracę w Sun 
Prairie, Wisconsin w roku 1982. Dr Stevens cieszy się uznaniem 
międzynarodowego eksperta w zakresie stomatologii estetycznej 
i wykonywania protez całkowitych. W swojej pracy stara się być zawsze 
na bieżąco z najnowszymi zdobyczami techniki i nieustannie podnosi 
swoje kwalifikacje. Często szkoli innych lekarzy w całym kraju i za granicą 
w zakresie stomatologii estetycznej i protez całkowitych, zasad 
okluzji i diagnostyki oraz leczenia nieprawidłowości stawu skroniowo-
żuchwowego. Od roku 1989 jest aktywnym wykładowcą i wyszkolił tysiące 

specjalistów stomatologów, lekarzy, kręgarzy i fizjoterapeutów w kraju 
i za granicą.

wszystko pod kontrolą



z bIegIem Czasu

PrzyPadek oPisany Przez  

dr. sangiv Patel, dds

z bIegIem Czasu
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W czerwcu 2008 roku zgłosił się do mnie 56-letni pacjent ze złamaną 
prawą dolną szóstką. Ząb został uznany za nienadający się do odbudowy. 
Periodontolog zalecił pacjentowi wykonanie implantu (zamiast kolejnego 
mostu), aby przywrócić jego funkcję. Ząb został usunięty i zastosowano 
materiał kościotwórczy. Po odbudowie kości lekarz dokonał wszczepienia 
implantu.

Pacjent wiedział o moim gabinecie i stosowanej zaawansowanej 
technologii, takiej jak CEREC CADCAM i T-Scan, ponieważ wcześniej 
przez wiele lat leczyli się u mnie jego teściowie. W celu wykonania 
odbudowy w naszej praktyce w Melbourne pacjent zdecydował się 
przyjechać z oddalonego o 350 mil Tallahassee w stanie Floryda. 
(Oferowana opieka oraz zastosowanie tych technologii przesądziło 
o decyzji wyboru naszego gabinetu w celu wykonania odbudowy.) 
Pacjent zażyczył sobie wykonanie odbudowy prawego dolnego 
kwadrantu w żuchwie. Po wykonaniu badania i sprawdzeniu okluzji 
opracowano ograniczony plan leczenia, został on sprawdzony 
i zatwierdzony do wykonania odbudowy w systemie CEREC CAD/
CAM w połączeniu z wyrównaniem i regulacją obciążenia okluzyjnego 
za pomocą T-Scan.

Oprogramowanie T-Scan rejestruje sposób, w jaki każdy ząb styka się 
z zębem przeciwległym i graficznie przedstawia lokalizację, natężenie 
i czas trwania obciążeń okluzyjnych. Środek trajektorii siły (COF) wskazuje 
położenie obciążeń okluzyjnych narastająco w odstępach równych jednej 
dziesiątej sekundy aż do chwili, gdy obciążenie maksymalne przekroczy 
10% podczas cyklu zwarcia. COF określa, w którym miejscu w ustach 
zaczynają pojawiać się siły, jak się przemieszczają i zatrzymują, w miarę 
jak obciążenia zaczynają się rozkładać w całym cyklu zwarcia. Prostym 
porównaniem, które może pomóc pacjentowi w zrozumieniu problemu 
jest odniesienie COF do śledzenia huraganu. Szary i biały owal na środku 
można porównać do bezpiecznego bunkra, gdzie energia jest dobrze 
rozłożona, najbardziej funkcjonalna i najmniej szkodliwa.

z bIegIem Czasu

Zapis T-Scan MIP przed wykonaniem odbudowy (wyróżniony)
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Początkowe badanie T-Scan zapisano w MIP. Pierwszą rzeczą, 
która zwróciła moją uwagę był COF rozpoczynający się na prawych 
trzonowcach górnych i dolnych (zęby #3 i #30), przemieszczający się 
dystalnie na lewą stronę, w miarę jak cykl zwarcia zmierzał do MIP. 
Kolejnym spostrzeżeniem był ewidentny przedwczesny nadmiernie 
intensywny kontakt siódemek przy obciążeniu 10%. Analizując 
COF przed odbudową można z dużą dozą pewności przypuszczać, 
że pacjent nie straciłby tego trzonowca, gdyby przed jego złamaniem 
dokonano wyprowadzenia i wyrównania COF. Pomiędzy nienadającym 
się do odbudowy złamaniem trzonowca a nadmiernymi obciążeniami 
zwarciowymi w tym miejscu występuje bezpośredni związek 
przyczynowo-skutkowy. Z danych wynika, że siódemki z prawej strony 
są również narażone na uszkodzenie okluzyjne. Zaniedbanie kontroli 
zgryzu w wymaganym stopniu i z należytą starannością doprowadziło 
utraty zęba u pacjenta, który wymagał potem wielu zabiegów w celu 
wykonania odbudowy protetycznej.

Kolejną zmienną, którą można w sposób przewidywalny diagnozować 
i kontrolować za pomocą T-Scan jest obustronna równoczesność. 
Odpowiada ona za to, żeby wszystkie zęby i odbudowy stykały się 
równocześnie, a zatem ma wpływ na czas zwarcia i COF.

Był to pierwszy implant u pacjenta posiadającego zgryz złożony z koron, 
mostów i kilku naturalnych zębów. Aby uzyskać prowadzenie przednie 
i obustronną równoczesność, przed odbudową wykonano wyrównanie 
zgryzu. COF po przeprowadzonym wyrównaniu wskazuje na prowadzenie 
przednie i wyeliminowanie przedwczesnych kontaktów drugich 
trzonowców, przy równoczesnym zwiększeniu obciążenia MIP z 10% 
do 13%. W tej sytuacji uzyskano atraumatyczny stabilny układ zgryzowy, 
który jest lepiej przystosowany do przenoszenia obciążeń parafunkcyjnych. 
Są to korzyści płynące z wyrównania z wykorzystaniem technologii 
cyfrowej. Implant w miejscu #30 jest gotowy do wykonania odbudowy.

Ten przypadek podkreśla potrzebę kontrolowania zgryzu metodą 
cyfrową T-Scan zamiast tradycyjnymi sposobami, gdyż tylko 
technologia T-Scan umożliwia obrazowanie wektorów czasu i siły, 
które mogą oddziaływać na trwałość uzębienia.

Wyrównanie wykonane przed odbudową z bIegIem Czasu
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Zęby sąsiednie zostały odbudowane w systemie CEREC, z licówką 
na zębie #29 i koroną na zębie #31. Zintegrowany implant Straumann 
został odsłonięty, założono prefabrykowany łącznik i dokręcono go 
momentem 35 Ncm.

Odbudowę zęba #30 wykonano w postaci korony pełnoceramicznej. 
Materiał użyty do odbudowy zębów #29, #30 i #31 to VITA Mark 
II, który jest nieco bardziej podatny na naprężenia niż szkliwo. 
Przenoszenie energii odbudowy cementowanej będzie znacznie 
bardziej korzystne względem zębów przeciwstawnych. W przypadku 
kolizji okluzyjnej materiał będzie pękać i do łącznika lub implantu nie 
będzie przenoszona żadna energia. Zapewnia to naturalną ochronę 
przed zanikiem kości wyrostka zębodołowego. Ewentualne uszkodzenie 
korony będzie łatwe do zauważenia i do szybkiej naprawy.

Po zacementowaniu i sprawdzeniu usunięcia cementu na zdjęciu 
rtg zastosowano opóźnione obciążanie implantu. Ma to na celu 
uzyskanie obciążania kolejno zębów naturalnych i odbudowanych, 
a następnie odbudowy na implancie i wreszcie osiągnięcie MIP bez 
wychyleń zgryzu. Pozwoli to osiągnąć prawidłowy COF, obustronną 
równoczesność, czasy zwarcia i rozwarcia. Wyrównanie przed 
odbudową zapewniło uzyskanie prowadzenia przedniego i MIP 
bez wychyleń. Korzystanie z T-Scan do uzyskania prowadzenia 
i kontroli pozwoliło uzyskać minimalne natężenie zatrzymań 
centralnych na koronie wspartej na łączniku. Umożliwiło to osiągnięcie 
zamierzonego opóźnionego obciążenia.

Implant Straumann przed odbudową

Łącznik dokręcony momentem 35 Ncm

Cyfrowe obrazowanie odbudowy w systemie CEREC

Ostateczna odbudowa materiałem VITA MARK II

Zdjęcie RTG w celu potwierdzenia usunięcia 
cementu

z bIegIem Czasu
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12% siły maksymalnej

27% siły maksymalnej

Poniższy obraz T-Scan został zapisany przy 12% siły maksymalnej 
zmierzającej do maksymalnego zaguzkowania (MIP) w cyklu zwarcia, 
który w końcu osiągnie maksymalną silę 100%. Zęby przednie zaczynają 
się stykać, podobnie jak nasza siódemka, nie występuje jednak 
obciążenie odbudowy na implancie.

Następnie, przy 27% siły maksymalnej cyklu zmierzającego do MIP, 
potwierdza się pierwszy kontakt odbudowy na implancie.

Na tym etapie wszystkie zęby mające więzadła przyzębia są już w kontakcie. 
Płyn opuścił więzadła i włókna główne więzadeł przekształcają siły ściskające 
w energię naprężeń lub, innymi słowy, zęby naturalne są już zaguzkowane. 
Teraz rozpoczyna się angażowanie implantu.

Przy 99% siły potwierdza się prowadzenie przednie z bezpiecznym 
COF i dopuszczalną obustronną równoczesnością. Wykorzystaliśmy 
więzadła przyzębia na naszą korzyść, a tym samym zdołaliśmy zapobiec 
przeciążeniu całej struktury. Taki układ zwarcia jest dokładnie tym, 
do czego dążymy, aby zapewnić trwałość implantu i ogólnie zdrowe 
uzębienie pacjenta.
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Dr Sangiv I. Patel, DDS jest założycielem kliniki The Innovative Smile. 
Jest stomatologiem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską 
od roku 1993. Był pracownikiem naukowym Instytutu Zaawansowej 
Technologii Implantów AAID Maxicourse w Puerto Rico, a wcześniej 
w Loyola University Chicago School of Dentristry i Brevard Community 
College. Jest jednym z 30 lekarzy na świecie, którzy otrzymali stopień 
magistra biometrii stomatologicznej. Jest autorem prac naukowych 
i międzynarodowym wykładowcą. Brał udział w programie testów 
BioRESEARCH Inc., Tekscan Inc. oraz CEREC 3D firmy Sirona 
i współpracował z Carestream, producentem technologii CBCT. Posiada 
wieloletnie i bogate doświadczenie w stomatologii na najwyższym 

poziomie. Dr Patel oferuje usługi oparte na modelu fizycznym dynamiki 
materiałów sztywnych i elastycznych w układzie stomatognatycznym, który 
toruje drogę do logicznej, przewidywalnej i potwierdzonej diagnostyki oraz 
stomatologii odtwórczej jednej wizyty.

Aby osiągnąć takie przewidywalne wyniki, pacjent ten zdecydował 
się na sześciogodzinną podróż w każdą stronę. Gdyby jego lekarz 
dysponował technologią umożliwiającą rozpoznanie i przeciwdziałanie 
przeciążeniom okluzyjnym, nie potrzebowałby nigdy zabiegu 
wszczepienia implantu i odbudowy zęba. Pacjent był niepocieszony, 
gdy dowiedział się, że mógł uniknąć wszczepiania implantu.

Wszystkim ludziom w naszej branży, w tym również pacjentom, 
powtarzam, że naszym etycznym obowiązkiem jest informować 
pacjentów o stanie ich zgryzu. Kiedy przychodzę do swojego lekarza, 
nie pyta mnie jakie mam dzisiaj ciśnienie. Lekarz zakłada mi aparat 
i dokonuje pomiaru. Kardiolog nie może nic zrobić nie znając ciśnienia 
krwi, dlaczego więc stomatologia może funkcjonować bez pomiarów 
sił zwarcia zębów, co jest przecież ważne dla ich trwałości? Czy 
to w porządku?

Zwarcie nie jest zjawiskiem statycznym, jest jak ciśnienie krwi: zmienia 
się, a naszą rolą nie jest praktykowanie kontrolowanych zaniedbań, 
lecz raczej kontrolowanie i ukierunkowanie energii tak, aby nie 
wywoływała negatywnych, destruktywnych skutków. Podobnie 
jak nadciśnienie tętnicze prowadzi do ataku serca lub wylewu, tak 
uszkodzenia okluzyjne atakują zęby. T-Scan jest niezwykle skutecznym 
narzędziem diagnostycznym i terapeutycznym, niezbędnym przy 
kompleksowym kontrolowaniu okluzji.

 

z bIegIem Czasu
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podsumowanIe

Mimo iż tradycyjne rejestraty zgryzowe mają pewną zdolność opisową, 
nie dają one jednak pełnego obrazu sytuacji.

Dane dotyczące zwarcia charakteryzuje wielowymiarowość, 
co umożliwia lekarzowi obserwację siły, czasu i lokalizacji kontaktów 
zwarcia. W trzech przypadkach klinicznych dane z urządzenia T-Scan 
pomogły opisać stan zwarcia u każdego z pacjentów. Dzięki temu 
lekarze mogli poznać środowisko okluzyjne, w którym funkcjonuje 
implant. W każdym z nich zachodziła potrzeba ustalenia, jak 
odbudowa wykonana na implancie będzie funkcjonować w jamie 
ustnej podczas długotrwałego użytkowania.

Informacje to podstawowy element każdej diagnozy. Korzystając 
z tych informacji, lekarze mogli szybko i skutecznie zrównoważyć 
mechanizm zwarcia, zabezpieczyć implant i wypuścić pacjenta 
z gabinetu z przekonaniem co do prawidłowości leczenia.

Postępowanie z okluzją jest bardzo istotne w przypadku implantów, 
lecz również w innych praktykach dentystycznych, w stomatologii 
estetycznej, leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, 
higienie jamy ustnej, szynoterapii itp. Korzystanie ze zdobyczy techniki 
nie tylko dostarcza pewnych i obiektywnych danych na poparcie 
diagnozy, ale także wyróżnia samego lekarza i jego praktykę. 

podsumowanIe
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ZASTRZEŻENIE: Treść niniejszej publikacji może być istotna dla lekarzy i innych specjalistów w dziedzinie 
medycyny. Osoby te powinny we własnym zakresie ustalić, czy konkretny produkt, leczenie, sposób terapii, 
procedura, program lub usługa jest odpowiednia dla ich praktyki lub ich pacjentów.
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