
Wykorzystanie implantów 
protetycznych w leczeniu 
pacjentki z wadą zgryzu, 
chorobą przyzębia 
i brakami zębowymi

The use of prosthetic implants in the treatment of a patient 
with malocclusion, periodontal disease and missing teeth

Coraz więcej pacjentów doro-
słych decyduje się na lecze-
nie ortodontyczne nie tylko dla 

poprawy estetyki uśmiechu i  twa-
rzy, ale również w celu korekty czyn-
nościowej zgryzu [1], przygotowania 
przedprotetycznego czy wspomaga-
nia leczenia periodontologicznego. 
U pacjentów z brakami zębowymi lub 
chorobą przyzębia leczenie ortodon-
tyczne może stanowić duży problem 
z powodu braku wystarczającego zako-
twienia. Jednym ze sposobów wzmoc-
nienia zakotwienia u tych pacjentów 
mogą być implanty protetyczne. W 1984 
roku Roberts i wsp. badali wykorzysta-
nie implantów w celu ortodontyczne-

go zakotwienia u królików, umieszczając 
tytanowe implanty i obciążając je siłą 
100 g przez 4 do 8 tygodni za pomocą 
sprężyny. Implanty pozostały stabilne, 
co wskazywało na obiecujące ich sto-
sowanie w ortodoncji i ortopedii szczę-
kowo-twarzowej [2]. W ortodoncji od 
ponad dwudziestu już lat wykorzystu-
je się implanty wgojone ankylotycznie 
jako jednostki kotwiące. W 1991 roku 
Higuchi i Slack wykorzystali implanty 
Brånemarka jako zakotwienie bezpo-
średnie w leczeniu ortodontycznym 
[3], z kolei Schweizer – w 1996 roku [4]. 
W 1996 roku Kokich określił protokół 
umieszczania implantów protetycznych 
przed leczeniem ortodontycznym [5].
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Streszczenie: Coraz więcej pacjentów dorosłych decyduje się na leczenie 
ortodontyczne nie tylko w celu poprawy estetyki uśmiechu i twarzy, ale 
również w celu korekty czynnościowej zgryzu. Celem niniejszej pracy jest 
przedstawienie wielospecjalistycznego leczenia pacjentki z wadą zgryzu, 
problemami periodontologicznymi oraz brakami zębowymi.  
Praca opisuje leczenie pacjentki niezadowolonej z estetyki uśmiechu, 
z przewlekłą chorobą przyzębia, tyłozgryzem z protruzją górnych 
siekaczy, zgryzem głębokim, szparowatością w obu łukach zębowych oraz 
niezaopatrzonymi protetycznie brakami zębowym. Leczenie rozpoczęto od 
stabilizacji stanu przyzębia, a następnie założono dwa aparaty stałe. W celu 
zakotwienia w górnym łuku wprowadzono dwa miniimplanty, a w dolnym 
– implanty protetyczne, które po zakończeniu terapii ortodontycznej 
zostaną wykorzystane jako filary odbudowy protetycznej. W czasie leczenia 
dokonano intruzji dolnych siekaczy z wykorzystaniem implantów jako 

zakotwienia, dystalizacji górnych zębów do miniśrub, a szpary w obu 
łukach zamknięto. Odtworzono również miejsce na dodatkowy implant 
poprzez ortodontyczne przesunięcie sąsiednich zębów. W ten sposób 
przygotowana pacjentka została zaopatrzona protetycznie. 
Nierzadko terapia ortodontyczna może wspomóc leczenie 
periodontologiczne i protetyczne, a często wręcz umożliwia uzyskanie 
optymalnych wyników u pacjentów z chorobami przyzębia i tych 
wymagających odbudowy protetycznej. U pacjentów z częściowymi 
brakami zębowymi często występuje problem z niewystarczającym 
zakotwieniem podczas leczenia ortodontycznego. Jeśli plan leczenia 
przewiduje ostateczną odbudowę braków zębowych za pomocą 
implantów protetycznych, mogą one okazać się najlepszym rozwiązaniem, 
umożliwiającym skuteczne zakotwienie podczas leczenia ortodontycznego, 
a następnie zostać wykorzystane jako filary odbudowy protetycznej.
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Summary: More and more adult patients decide on the orthodontic 
treatment not only to improve aesthetics of smile and face, but also 
for functional correction of their occlusion. The aim of this paper is 
the presentation of the interdisciplinary treatment of our patient with 
malocclusion, periodontal problems and missing teeth. 
The treatment of a female patient, who was not satisfied with her 
unaesthetic smile, with chronic periodontal disease, distocclusion with 
protrusion of the upper incisors, deep bite, spaces in both arches and 
not restored lack of teeth, is described. The treatment was started with 
stabilizing periodontal condition, then two fixed appliances were bonded. 
Two miniscrews were seated to enhance the anchorage in the upper arch, 
and in the lower arch prosthetic implants were placed. The letter will be 

used as the base for prosthetic crowns after orthodontic treatment. During 
the orthodontic treatment, the intrusion of the lower incisors with the 
use of implants as anchorage and distalisation of the upper teeth using 
miniimplants were performed and spaces in both arches were closed. 
The orthodontic therapy may support periodontal and prosthetic treatment 
and often allow to obtain the optimal treatment results in patients with 
periodontal disease and those requiring prosthetic reconstruction. There is 
often a problem with insufficient anchorage in patients with missing teeth. 
If the treatment plan assumes reconstruction of the missing teeth with 
implants, they may occur to be the best way to perform the anchorage 
during orthodontic treatment and then they can be used as the base for 
the crowns.

Ryc. 1a-b. Zdjęcie pantomograficzne i cefalometryczne pacjentki przed leczeniem

SNA 77,9

SNB 71

ANB 6,9

SNPg 72,4

NM-NSL 6,2

ML-NSL 42,4

ML-NL 36,2

ArGoGn 125,8

U1/L1 120

L1/ML 94,8

U1/L1 109

OB 5,3

OJ 8,7

1/APg 1,3

Tab. 1. Wybrane parametry cefalometryczne 
przed leczeniem
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Celem niniejszej pracy jest przedsta-
wienie opisu wielospecjalistycznego 
leczenia pacjentki z wadą zgryzu, pro-
blemami periodontologicznymi oraz 
brakami zębowymi.

Metodologia
37-letnia pacjentka W.S. zgłosiła się do 
Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyn-
dzielnią” w Bielsku-Białej w celu popra-
wy estetyki uśmiechu oraz uzupełnienia 
braków zębowych. Po przeanalizowaniu 
modeli, fotografii wewnątrz- i zewną-
trzustnych oraz zdjęć: pantomograficz-
nego (ryc. 1a) i cefalometrycznego (ryc. 
1b, tab. 1) zdiagnozowano u pacjentki: 
II klasę szkieletową, protruzję górnych 
siekaczy, zgryz głęboki z traumatyzacją 
przyzębia górnych siekaczy przez brze-
gi sieczne dolnych siekaczy, powiększo-
ny nagryz poziomy siekaczy, szparowa-
tość w obu łukach, zaburzenie symetrii 

górnego łuku oraz przewlekłą chorobę 
przyzębia. Stwierdzono również nieza-
opatrzone protetycznie braki zębowe 
(17, 16, 26, 27, 36, 44 i 45). Fotografie ze-
wnątrzustne pacjentki przed leczeniem 
ilustrują ryciny 2a-c, natomiast warunki 
zgryzowe – ryciny 2d-h.

Plan leczenia zakładał: stabilizację 
stanu przyzębia, retrakcję zębów 13-23 
z wykorzystaniem miniimplantów jako 
zakotwienia bezpośredniego, zamknię-
cie szpar w obu łukach, niwelację dol-
nego łuku, spłycenie krzywej Spee po-
przez intruzję zębów przednich dolnych 
z wykorzystaniem zakotwienia szkieleto-
wego (implanty protetyczne w okolicy 
36 oraz 45), odtworzenie miejsca oraz 
przygotowanie wyrostka dla implantu 
w okolicy 44, ostateczne zaopatrzenie 
protetyczne (w przyszłości zabieg pod-
niesienia dna zatoki szczękowej i odbu-
dową implantoprotetyczną w okolicy 

Ryc. 2a-c. Fotografie zewnątrzustne 
pacjentki przed leczeniem: a) en face,
b) w uśmiechu, c) profil
Ryc. 2d-h. Fotografie wewnątrzustne 
pacjentki przed leczeniem: d) strona 
prawa; e) strona lewa; f ) łuk górny; 
g) łuk dolny; h) en face

2a 2b 2c

2d 2e 2f

2g 2h
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Ryc. 4a-e. Sytuacja zgryzowa u pacjentki po 8 miesiącach leczenia: 
a) strona prawa, 
b) strona lewa, 
c) en face, 
d) en face w rozwarciu,
e) łuk dolny (implanty włączone do łuku)

4a

4c

4e

4b

4d

3

Ryc. 3. Zdjęcie pantomograficzne po wprowadzeniu implantów protetycznych w okolicy 36 oraz 45
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trzonowców górnych po stronie pra-
wej i lewej) oraz kontrole periodonto-
logiczne co 6 miesięcy.

W odpowiedzi na główną przyczynę 
zgłoszenia się pacjentki, czyli przywró-
cenie estetyki uśmiechu, leczenie roz-
poczęto od założenia górnego aparatu 
stałego (zamki zamki Clarity®, system 
MBT, slot .022), niwelacji górnego łuku 
oraz zamykania szpar w odcinku 13-23. 
Ze względu na alergię na nikiel etap ni-
welacji przeprowadzono łukami stalo-
wymi plecionymi, a następnie łukiem 

TMA. Wprowadzono również implanty 
protetyczne w okolicy 36 i 45 (ryc. 3).

Po upływie 7 miesięcy założono dol-
ny aparat i rozpoczęto niwelację dol-
nego łuku, by miesiąc później włączyć 
implanty protetyczne jako zakotwienie 
podczas intruzji dolnych zębów przed-
nich. W tym celu wykorzystano specjalne 
łączniki o walcowatym kształcie i stopniu 
naddziąsłowym, na które dopasowano 
pierścienie. Intruzję przeprowadzono 
łukiem TMA. Innym sposobem włącze-
nia implantów jako jednostki kotwiącej 

Ryc. 5a-f. Sytuacja zgryzowa u pacjentki po półtorej roku leczenia: 
a) strona prawa, 
b) strona lewa, 
c) łuk górny (szpary zamknięte), 
d) łuk dolny (dalsze odtwarzanie miejsca pod implant w okolicy 44), 
e)   en face, 
f )   en face w rozwarciu (widoczny postęp w wyrównywaniu dolnej płaszczyzny zgryzowej)

5a

5c

5e 5f

5d

5b
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do aparatu ortodontycznego jest zało-
żenie tymczasowej korony akrylowej 
lub kompozytowej, a na niej pierścienia 
lub zamka [5, 6]. Po 8 miesiącach lecze-
nia w łuku górnym kontynuowane jest 
zamykanie szpar, w dolnym rozpoczy-
na się odtwarzanie miejsca i przygoto-
wanie wyrostka na implant w okolicy 
44 (ryc. 4a-e, s. 44).

W 13. miesiącu leczenia rozpoczęto 
retrakcję przedniego odcinka w górnym 
łuku. W tym celu wprowadzono przed-
sionkowo dwa miniimplanty (3M Unitek 

Temporary Anchorage Device System) 
o długości 6 mm dystalnie w stosunku 
do zębów 15 i 25. Miniśruby obciążono 
natychmiastowo za pomocą łańcuszków 
rozpiętych do haczyków za zamkami 
na siekaczach bocznych. Jednocześnie 
dowiązano zamki na zębach 15 i 25 do 
miniśrub ligaturą stalową, stabilizując 
pionowy wymiar w odcinku bocznym 
i zapobiegając rotacji górnej płaszczy-
zny zgryzowej. W łuku dolnym kontynu-
owane jest wyrównywanie dolnej płasz-
czyzny zgryzowej oraz zamykanie szpar. 

Ryc. 6a-f. Sytuacja zgryzowa u pacjentki po 2 latach leczenia: 
a) strona prawa, 
b) strona lewa, 
c) łuk górny, 
d) łuk dolny, 
e)   en face, 
f )   en face w rozwarciu (wyrównana płaszczyzna zgryzu)

6a

6c

6e 6f

6d

6b
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7a

Ryc. 7a-c. Fotografie zewnątrzustne pacjentki po zakończeniu leczenia (po 27 miesiącach): 
a)   en face, 
b) w uśmiechu, 
c) z profilu
Ryc. 7d-i. Fotografie wewnątrzustne pacjentki po zakończeniu leczenia: 
d) strona prawa, 
e) strona lewa, 
f ) łuk górny, 
g) łuk dolny (widać wprowadzony trzeci implant w okolicy 44), 
h)   en face, 
i)   en face w rozwarciu

7b 7c

7d

7f

7h

7e

7g

7i
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Ryciny 5a-f (s. 45) przedstawiają sytu-
ację po półtorej roku od rozpoczęcia 
leczenia. Retrakcja zębów górnych jest 
prawie zakończona, a szpary w obu łu-
kach są zamknięte, nadal trwa odtwa-
rzanie miejsca w okolicy 44. 

Po upływie następnych 5 miesięcy 
(w 23 miesiącu leczenia) wprowadzo-
no implant w okolicy 44 oraz włączo-
no do aparatu ząb 37 w celu jego in-
truzji. Sytuację zwarciową po 2 latach 

leczenia ilustrują ryciny 6a-f (s. 46), na 
których można zauważyć wyrównaną 
już dolną płaszczyznę zgryzową i dopa-
sowane do siebie łuki zębowe. 

Po ostatnich korektach, po następnych 
3 miesiącach (27 miesiąc leczenia), apa-
raty ściągnięto. Fotografie zewnątrzust-
ne przedstawiające pacjentkę po de-
montażu aparatów stałych oraz warunki 
zgryzowe ilustrują ryciny 7a-c (s. 47) oraz 
7d-i (s. 47). Końcowy pantomogram i ce-

Ryc. 8a-b. Zdjęcie pantomograficzne i cefalometryczne pacjentki po zakończonym leczeniu

8a

8b SNA 79,3

SNB 72,4

ANB 6,9

SNPg 73,8

NM-NSL 4,2

ML-NSL 39,6

ML-NL 35,4

ArGoGn 123,5

U1/L1 102,7

L1/ML 110,5

U1/L1 111,4

OB 1,7

OJ 2,4

1/APg 2,4

Tab. 2. Wybrane parametry cefalometryczne 
po zakończonym leczeniu
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falogram wraz z analizą przedstawiają 
ryciny 8a i b. Wybrane parametry cefa-
lometryczne po zakończonym leczeniu 
przedstawiono w tabeli 2. Nałożone ob-
rysy cefalometryczne przed leczeniem 
i po nim ilustrują ryciny 9a i b. Uzyska-
no czynnościowo zbalansowaną okluzję. 
Uwagę zwraca również bardziej harmo-
nijny profil i lepsza równowaga mięśnio-
wa (m. bródkowy).

W celu retencji zastosowano u pacjentki 
górną płytkę Essix oraz retainer stały przy-
klejony do zębów od 33 do 43. Pacjentkę 
skierowano do leczenia stomatologiczne-
go (niewielkie ubytki klinowe i próchnica 
wtórna na granicy wypełnień) oraz zabie-
gu przykrycia recesji w okolicy zęba 31.

Po 2 tygodniach od założenia na im-
plantach protetycznych śrub gojących 
można było osadzić tymczasowe ko-
rony protetyczne w okolicy 36, 44 oraz 
45 (ryc. 10a-c, s. 50).

Ponieważ pacjentka z przyczyn oso-
bistych nalegała na odroczenie dalszej 
części zaplanowanego leczenia, zabieg 
podniesienia dna zatoki i odbudowę im-
plantologiczną w szczęce przesunięto 
o kilka miesięcy.

Dyskusja
Na sukces leczenia ortodontycznego 
z wykorzystaniem implantów protetycz-
nych wpływa kilka czynników. 

Po pierwsze, właściwe zaplanowanie 
leczenia oraz miejsca implantacji, co 
można osiągnąć poprzez dobrą komu-
nikację wszystkich członków zespołu in-
terdyscyplinarnego. Miejsce implanta-
cji musi być dokładnie określone i jest 
to niejednokrotnie trudne, zwłaszcza 
gdy sąsiednie zęby mają przesunąć się 
w kierunku do lub od implantu. By uła-
twić chirurgowi wprowadzenie implan-
tu protetycznego we właściwe miejsce, 
wskazane jest wykonanie woskowego 
set-upu. Zwrócił na to uwagę Smalley 
już w 1995 roku [7]. Ortodonta określa 
z jak największą precyzją końcowe pozy-
cje wszystkich zębów, by wraz z chirur-
giem i protetykiem zaplanować miejsce 
implantacji. Jest to szczególnie ważne, 
gdy w łuku przeciwstawnym nastąpią 
znaczne przesunięcia grup zębów [8].
Ponieważ u prezentowanej pacjentki 
plan leczenia zakładał, że zęby boczne 
pozostaną w tym samym miejscu, etap 
woskowego set-upu został pominięty.

Ryc. 9a-b. Nałożone obrysy cefalo-
metryczne przed leczeniem (kolor 
czarny) i po zakończonym leczeniu 
(kolor zielony): 
a) profil,
b) okolica szczęki i zębów górnych 

oraz żuchwy i zębów dolnych

9a 9b
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Kolejnym czynnikiem jest czas implan-
tacji. Przeważnie implanty umieszczane 
są przed rozpoczęciem leczenia ortodon-
tycznego, wyjątkowo podczas leczenia. 

W naszym przypadku na początku le-
czenia ortodontycznego chirurg wpro-
wadził dwa pierwsze implanty w oko-
licy 36 i 45, gdzie warunki kostne były 
zadowalające, natomiast trzeci implant 
osadził w końcowej fazie leczenia orto-
dontycznego – po odtworzeniu zarów-
no miejsca w okolicy 44, jak i wyrostka 
o satysfakcjonujących wymiarach.

Następnym ważnym aspektem, któ-
ry należy uwzględnić przy planowaniu 
leczenia, jest moment obciążenia im-
plantu protetycznego. Zalecane jest, by 
upłynął okres od 4 do 6 miesięcy. Jest 
to czas, który pozwoli na początkowe 
nawarstwienie i przemodelowanie ko-
ści wokół implantu. Jak wynika z ba-
dań, po upływie 6 miesięcy można się 
spodziewać wystarczającej stabilności 
przy obciążeniu implantów siłą orto-
dontyczną [5].

U naszej pacjentki pierwsze dwa im-
planty (służące jako zakotwienie pod-
czas leczenia ortodontycznego) włączy-
liśmy do aparatu ortodontycznego po 
7 miesiącach. Trzeci implant nie został 
włączony do aparatu, gdyż miał służyć 
tylko jako filar odbudowy protetycznej.

Podsumowanie
Leczenie ortodontyczne pacjentów z cho-
robą przyzębia i rozległymi brakami zębo-
wymi, którym towarzyszy zgryz głęboki, 
jest często bardzo trudne, a niejedno-
krotnie niemożliwe bez dodatkowego 
zakotwienia [9]. Zastosowanie u tych pa-
cjentów implantów protetycznych jako 
zakotwienia w fazie leczenia ortodon-
tycznego i wykorzystanie ich następ-
nie jako filary odbudowy protetycznej 
pozwala uzyskać niemożliwe w innym 
przypadku przesunięcia zębów, a także 
skraca całkowity czas leczenia ortodon-
tyczno-protetycznego.  

Piśmiennictwo na s. 66
1 Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” 

43-300 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 193

Ryc. 10a-c. Fotografie wewnątrzustne pacjentki (po odbudowie protetycznej w łuku dolnym): 
a) strona prawa w rozwarciu, 
b) strona lewa w rozwarciu, 
c) łuk dolny

10a

10b

10c
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