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Streszczenie pracy doktorskiej 

Wstęp 

Całkowite protezy konwencjonalne mimo wielu niedoskonałości są 

ekonomiczną i klasyczną formą rehabilitacji protetycznej bezzębnych pacjentów w 

wieku podeszłym. Słaba retencja i stabilizacja wykonanych uzupełnień  

protetycznych jest jednak częstym problemem, szczególnie w przypadku bezzębnej 

żuchwy, uniemożliwiającym sprawne funkcjonowanie użytkowników tego rodzaju 

konstrukcji. Pojawiające się doniesienia o wykorzystaniu pojedynczego implantu jako 

elementu stabilizującego dolną protezę całkowitą mają charakter eksperymentu bądź 

mniej lub bardziej udokumentowanej obserwacji. Koncepcji tej, jak dotąd, nie 

przyjmuje się jako procedury objętej konsensusem. Powstaje zatem pytanie czy 

pojedynczy implant może być alternatywą dla metody leczenia z wykorzystaniem  

dwóch implantów  jako elementów oporowych dla dolnej  protezy całkowitej. W 

dostępnym piśmiennictwie znajdujemy liczne doniesienia opisujące to zagadnienie. 

Możliwość szerszego zastosowania tej metody w codziennej praktyce klinicznej 

może być szansą dla   pacjentów o niskim statusie socjalno-ekonomicznym, a 

mających trudności adaptacyjne do użytkowanych konwencjonalnych uzupełnień 

protetycznych. 

Cel pracy 

1. Ocena kliniczna koncepcji leczenia pacjentów bezzębnych, z wykorzystaniem 

pojedynczego implantu jako elementu oporowego dla całkowitej dolnej  protezy typu 

overdenture (OVD), na podstawie analizy wybranych parametrów, takich jak zmiana 

stabilizacji wszczepu w funkcji czasu oraz interwencji serwisowych. 



2. Ocena biomechaniki protezy typu overdenture (OVD) wspartej o pojedynczy 

implant w zmiennych warunkach jamy ustnej.  

3. Ocena porównanwcza wartości retencyjnej łączników protetycznych pełniących 

funkcję elementów stabilizujących ruchome uzupełnienie protetyczne. 

4. Ocena poziomu satysfakcji pacjentów i jakości życia po zastosowaniu 

pojedynczego implantu jako elementu oporowego dla dolnej protezy typu 

overdenture (OVD) w porównaniu do wcześniej użytkowanych protez 

konwencjonalnych. 

Materiał 

Badanie objęło 31 pacjentów, 22 kobiet i 9 mężczyzn.  Najstarszy pacjent miał 

80 lat , najmłodszy 56 lat. Wszyscy pacjenci byli bezzębni w obrębie szczęki i żuchwy 

conajmniej od 12 miesięcy i użytkowali całkowite uzupełnienia protetyczne.  

U wszystkich pacjentów występowały problemy adaptacyjne, spowodowane głównie  

słabą retencją i stabilizacją dolnej protezy całkowitej.  Badanie zakładało wykonanie 

nowego kompletu całkowitych uzupełnień protetycznych, które oddawano do 

użytkowania pacjentom  w okresie od 2 do 4 tygodni przed zabiegiem implantacji. 

Procedura chirurgiczna polegała na wprowadzeniu implantu w linii pośrodkowej 

żuchwy. 

Materiał do analizy biomechaniki protez metodą elementów skończonych 

(MES) stanowiły modele przestrzenne bezzębnej żuchwy uzyskane na drodze 

skanowania trójwymiarowego zwanego digitalizacją, będącego procesem zamiany 

informacji analogowej na jej reprezentację cyfrową.  

Do badań siły rozłączjącej połączenie precyzyjnych elementów retencyjnych  

przygotowano bloczki akrylowe  w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 50mm x 



40mm x 12mm, wykonanych metodą zamiany wosku na akryl, w jednym 

umiejscowiono centralnie wszczep sródkostny a w odpowiadającym boku drugiego i 

trzeciego bloczka mocowano centralnie odpowiednio matryce z zachowaniem 2 mm 

dystansu pomiędzy bloczkami.  

Metody 

Analiza zmiany stabilizacji wszczepu opierała się na badaniu urządzeniem 

Periotest (Medizintechnik Gulden, Germany). Przez cały okres obserwacji pacjenci 

byli monitorowani pod względem potrzeb serwisowych dotyczących użytkowania 

protez wspartych o pojedyńczy implant w żuchwie. Do oceny porównawczej 

parametrów biomechanicznych dla protezy dolnej typu OVD wspartej o dwa i jeden 

implant przeprowadzono odrębne testy z zastosowaniem metody elementów 

skończonych (MES). Do oceny porównawczej wartości retencyjnej łączników 

protetycznych wykorzystywanych jako elementy stabilizujące ruchome uzupełnienie 

protetyczne wykorzystano badanie polegające na  określeniu  siły niezbędnej do 

zerwania zespolenia maryca-patryca. Do określenia poziomu satysfakcji z 

użytkowanych protez zastosowano skalę ocen będących odpowiedzią na pytania 

zawarte w ankiecie. 

Wyniki 

1. Analiza pomiarów stabilizacji implantu wykazała, że w okresie prowadzonych 

obserwacji stabilizacja implantu nie zmieniła się w sposób istotny statystycznie. 

2. Najczęstszym problemem o charakterze serwisowym była dezaktywaja matrycy 

mocującej i pogorszenie siły retencji na styku implant proteza 

3. Analiza biomechaniki protez metodą elementów skończomych (MES) wykazała, że 

zastosowanie dwóch implantów z założenia skutkuje lepszą stabilizacją protezy, 

jednakże powoduje niemożność jej samoistnego dopasowania się do chwilowych 



warunków procesu żucia, tzn. nie pozwala na swobodną  rotację. Całość obciążenia 

pochodzącego od momentu rotacji przenoszą naprzemiennie implanty powodując 

występowanie obszarów nieobciążonych w obrębie protezy, a co za tym idzie w 

podłożu kostnym żuchwy. Dlatego też można stwierdzić, że z uwagi na biomechanikę 

kości lepszym jest system oparty na jednym implancie, który w pewnym stopniu 

pozwala na swobodne dopasowanie się protezy do chwilowego stanu narządu żucia 

jednocześnie zapewniając dostateczną stabilizację protezy.  

4. Wyniki uzyskane w testach siły rozłączającej połączenie precyzyjnych elementów 

retencyjnych wykazały szeroki zakres wartości retencyjnych wkładek systemu 

Locator, co odpowiada różnej wartości siły niezbędnej do zerwania połącznia między 

matrycą i patrycą. Wielkości tych sił przyłożonych osiowo bez odchyleń osi łącznika 

dla wkładek systemu Locator zawarte są w przedziale od 11 N do 27N. Wartość ta, 

przy tych samych warunkach działania siły, dla Gold Cap Ball Abutment Titanium 

wyniosła 15N. Odchylenie od osi łącznika o 22.5° nie wykazło istotnych różnic w 

wartościach siły niezbędnej do zerwnia połącznia w układzie matryca-patryca i tak 

dla wkładki o kolorze przezroczystym systemu Locator wyniosła ona 25 N, dla Gold 

Cap Ball Abutment Titanium 17N. 

5. Analiza wyników dotycząca poziomu satysfakcji pacjentów z użytkowanych 

całkowitych uzupełnień protetycznych wykonanych konwencjonalnie oraz protez typu 

overdenture wspartych o pojedynczy implant wykazuje redukcję poziomu 

dyskomfortu związanego z użytkowaniem protez poprzez zastosowanie wszczepu do 

poprawy retencji i stabilizacji uzupełnienia protetycznego.  

Wnioski 

1. Wsparcie protezy całkowitej typu OVD o pojedynczy implant usytuowany 

centralnie w żuchwie nie ma wpływu na pogorszenie stopnia stabilizacji wszczepu, o 

czym świadczą wyniki uzyskane w okresie prowadzonych obserwacji, gdzie 



stabilizacja implantu w kolejnych pomiarach nie zmieniała się w sposób istotny 

statystycznie. 

2. Najczęstsza interwencja serwisowa w okresie obserwacji, dotycząca wymiany 

matrycy z powodu utraty retencji, nie odbiega od częstości wymiany w przypadku 

protez typu OVD wspartych o dwa implanty.    

 

3. System oparty na pojedynczym implancie, stwarza korzystne warunki dla 

biomechaniki kości żuchwy, poprzez możliwość swobodnego dopasowania się 

protezy do chwilowego stanu narządu żucia z jednoczesną dobrą retencją i 

stabilizacją protezy. 

 

4. Skuteczna wartość siły retencyjnej oraz technicznie prosta forma obsługi (montaż, 

wymiana matrycy) pozwala sądzić, że system Lokator może być polecanym typem 

łącznika protetycznego w koncepcji wykorzystania pojedynczego implantu jako 

wsparcia dla dolnej protezy całkowitej. 

 

5. Zastosowanie pojedynczego wszczepu znacznie poprawia retencję i stabilizację 

protezy całkowitej dolnej, łatwość spożywania pokarmów oraz stan psychosocjalny 

pacjenta, przez co redukuje poziom dyskomfortu związanego z użytkowaniem 

uzupełnienia oraz poprawia jakość życia. 

  

6.  Wykorzystanie pojedynczego implantu do wsparcia  dolnej protezy całkowitej typu 

OVD jest skuteczną metodą leczenia i wydaje się być dobrą alternatywą dla 

pacjentów z trudnymi do leczenia warunkami podłoża protetycznego w żuchwie z 

zastosowaniem protezy konwencjonalnej oraz niskim statusem socjalno-

ekonomicznym. 

 

 


