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Abstract

Streszczenie

Wprowadzenie.
Rehabilitacja
protetyczna
bezzębia w żuchwie przy mocno zanikłym polu
protetycznym jest nadal aktualnym problemem
klinicznym. Uzyskanie retencji protezy dzięki
zastosowaniu wszczepów śródkostnych nie zawsze
jest wystarczającym czynnikiem do osiągnięcia
sukcesu terapeutycznego. Szczególny problem
w  omawianej sytuacji klinicznej stanowiła bardzo
wąska przestrzeń neutralna w  odcinku przednim
pola protetycznego żuchwy, eliminująca zastosowanie
protezy overdenture wspartej na implantach. Cel
pracy. Celem pracy było przedstawienie alternatywnej
metody rehabilitacji protetycznej bezzębnej żuchwy
z wąską strefą neutralną. Przypadek kliniczny.
U 60-letniego pacjenta wszczepiono 3 implanty
Sky firmy Bredent w odcinku przednim pola
protetycznego bezzębnej żuchwy (pozycje 31,33,43).
Ze względu na niewystarczającą dla wprowadzenia
płyty protezy szerokość części zębodołowej żuchwy
zastosowano most metalowo-ceramiczny wsparty
na trzech implantach w odcinku przednim i protezę
szkieletową na zatrzaskach w odcinkach bocznych.
Wyniki i dyskusja. Zastosowana metoda leczenia
implantoprotetycznego pozwoliła na wprowadzenie
protezy stałej i ruchomej w wąskiej strefie neutralnej,
nie zaburzając jednocześnie artykulacji mowy
i poprawiając estetykę dolnego odcinka twarzy
pacjenta.
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Introduction. Prosthetic rehabilitation of the edentulous
mandible with severe atrophy of the prosthetic field
is still a current clinical problem. Obtaining denture
retention through the use of intra-osseous implants is
not always sufficient to achieve therapeutic success.
The main problem in this particular clinical situation
is a very narrow neutral space in the anterior
mandible, which eliminates the use of the implantsupported overdenture. Aim of study. To present an
alternative method of prosthetic rehabilitation of the
edentulous mandible with an extremely narrow neutral
zone. Clinical case. A 60-year-old patient with an
edentulous mandible was implanted with three Sky
Bredent implants in the anterior mandible (positions
31, 33, 43). Due to insufficient width of the neutral
zone a PFM bridge supported on three implants in
the anterior segment, and a framework denture with
precise elements in the lateral segment were applied.
Results and discussion. The applied method allows
introduction of both fixed and removable dentures in a
narrow neutral zone, while not interfering with speech
articulation and improving the aesthetics of the lower
part of the patient’s face.

* The research was funded by a Dean’s of Medical Faculty II grant PUMS in Poznan.
* Badania prowadzone w ramach grantu Dziekana Wydziału Lekarskiego II UMP w Poznaniu.
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Introduction

Prosthetic rehabilitation of the edentulous
mandible with severe atrophy of the prosthetic
field is still a current clinical problem.1-4
Obtaining denture retention through the use of
intra-osseous
implants
is
not
always
sufficient to achieve therapeutic success.5
Implant-based prosthetic replacements commonly
used in edentulism include fixed prostheses
(metal-ceramic bridges – PFM bridges) and
removable overdenture prostheses (OVD).6-8
There is a range of factors contributing to the
choice of a specific prosthetic construction in the
case of implantoprosthetic rehabilitation of the
edentulous mandible, such as local anatomical
conditions, the ratio between the implant length
and the planned prosthetic restoration height,
the number of implants, and the width of the
neutral zone.9,10 The condition of the dentition
in the opposite arch should also be taken into
consideration (presence of natural teeth, fixed and
removable prostheses).11,12
According to various authors, in the case of
bridges the recommended number of implants
varies between 4 and 8.13 Removable OVD
prostheses require significantly fewer pillars (1–4)
and can be supported by ball, telescopic, Locator®
abutments, and bars. Overdenture prostheses
require the neutral zone of the prosthetic field to
be appropriately wide for their plate and the abovementioned retentive components placed in them.14
Therefore, in the case of a very narrow neutral
zone, in particular between the mental foramina
where dental implants are usually located, using
OVD prostheses is often conducive to clinical and
technical problems.15
In such a clinical situation it seems justified
to use a fixed prosthesis with a minimum of four
appropriately positioned implants (e.g., all-on-4
implant concept); whereas, when there are fewer
than four implants, it seems advisable to use a
hybrid prosthesis: a prosthetic bridge supported by
implants in the anterior segment and a framework
prosthesis in lateral segments.
The aim of the paper was to present an
alternative method of prosthetic rehabilitation of
an edentulous mandible with a narrow neutral
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Wprowadzenie

Rehabilitacja protetyczna bezzębia w żuchwie przy mocno zanikłym polu protetycznym jest nadal aktualnym problemem klinicznym.1-4 Uzyskanie retencji protezy dzięki zastosowaniu wszczepów śródkostnych nie zawsze
jest wystarczającym środkiem do osiągnięcia
sukcesu terapeutycznego.5 Powszechnie stosowanymi w bezzębiu uzupełnieniami protetycznymi opartymi na implantach są protezy stałe
(mosty) lub protezy ruchome (overdenture).6-8
Istnieje wiele czynników decydujących o wyborze
konkretnej konstrukcji protetycznej w przypadku rehabilitacji implantoprotetycznej bezzębnej
żuchwy, między innymi miejscowe warunki anatomiczne, stosunek długości implantu do wysokości planowanej odbudowy protetycznej, liczba
wszczepów oraz szerokość strefy neutralnej.9,10
Należy również brać pod uwagę stan uzębienia
w łuku przeciwstawnym (obecność zębów naturalnych, protez stałych, protez ruchomych).11,12
W przypadku mostów według różnych autorów
wskazana liczba implantów waha się w zakresie
od 4 do 8.13 Protezy ruchome (overdenture) wymagają zdecydowanie mniejszej liczby filarów
(1-4) i mogą być one wsparte na łącznikach kulkowych, teleskopowych, typu Locator oraz belkach.
Protezy overdenture wymagają odpowiedniej szerokości strefy neutralnej pola protetycznego dla
swoich płyt oraz umieszczonych w nich wymienionych elementów retencyjnych.14 Z tego względu w przypadku bardzo wąskiej strefy neutralnej,
szczególnie w odcinku między otworami bródkowymi, gdzie najczęściej sytuowane są wszczepy środkostne, zastosowanie protezy overdenture
często stwarza problemy kliniczne i techniczne.15
W takiej sytuacji klinicznej zasadnym wydaje
się zastosowanie protezy stałej przy minimalnej
liczbie 4 odpowiednio usytuowanych implantów
(np. koncepcja all-on-4), a w przypadku gdy liczba filarów jest mniejsza niż 4, zasadnym wydaje
się zastosowanie protezy hybrydowej: most protetyczny wsparty na implantach w odcinku przednim oraz proteza szkieletowa w odcinkach bocznych.
Celem pracy było przedstawienie alternatywnej metody rehabilitacji protetycznej bezzębnej
http://www.jstoma.com
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Fig.1. Pantomogram of the patient before treatment.
Zdjęcie pantomograficzne pacjenta przed rozpoczęciem leczenia.
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Fig. 2. Patient’s profile before treatment.
Profil pacjenta przed leczeniem.

zone using a prosthetic bridge and a removable
prosthesis.

żuchwy z wąską strefą neutralną z zastosowaniem
mostu protetycznego i protezy ruchomej.

Clinical case

Przypadek kliniczny

60-letni pacjent zgłosił się do leczenia protetycznego. W wywiadzie podał brak adaptacji
do wielokrotnie wykonywanych wcześniej protez
całkowitych w żuchwie. W jamie ustnej posiadał
most protetyczny metalowo-ceramiczny oparty na
zębach 14-24 oraz protezę częściową osiadającą,
które w sposób zasadniczy ograniczały jego wydolność żucia i mowy oraz estetykę twarzy (Fig. 1).
Zewnątrzustnie oprócz skrócenia dolnego piętra

Fig. 3. Parallel indicators in situ following anterior mandible implantation.
Wskaźniki równoległości wprowadzone do implantów w przednim odcinku
żuchwy.

Fig. 4. Three implants in an extremely narrow neutral zone in the
mandible.
Trzy implanty w bardzo wąskiej strefie neutralnej żuchwy.

-

-

-

-

-

A 60-year-old male patient presented for
prosthetic treatment. When interviewed, he
revealed the lack of adaptation to multiple complete
mandibular dentures fitted before. The metalceramic prosthetic bridge (PFM bridge) supported
by teeth 14-24 and a partial acrylic denture found
in the mouth significantly limited the patient’s
mastication and speech capacities, and distorted
the facial aesthetics (Fig. 1). Extraorally, apart
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Fig. 6. Implants with prosthetic abutments (intraoral view).
Implanty z łącznikami protetycznymi (zdjęcie wewnątrzustne).

Fig. 7. PFM bridge with the Interlock® (Bredent, Germany) precise
attachments.
Most metalowo-ceramiczny z zatrzaskami Interlock® (Bredent, Niemcy).

Fig. 8. PFM bridge with framework denture in situ (intraoral view).
Most z protezą szkieletową in situ (zdjęcie wewnątrzustne).
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Fig. 5. Pantomogram of the patient three months after implantation.
Zdjęcie pantomograficzne pacjenta trzy miesiące po zabiegu implantacji.

Fig. 9. Patient’s profile after implantoprosthetic treatment.
Profil pacjenta po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego.
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twarzy widoczny był brak odpowiedniego podparcia warg i policzków, co stwarzało obraz profilu
ptasiego (Fig. 2). W znieczuleniu miejscowym
wykonano w żuchwie zabieg implantacji późnej
z użyciem trzech wszczepów dwuetapowych
(Sky®, Bredent, Niemcy) w odcinku przednim
pola protetycznego żuchwy (Fig. 3, 4, 5). Po około 3 miesiącach od zabiegu dokonano odsłonięcia
implantów z jednoczesnym poszerzeniem strefy
dziąsła przyczepionego techniką płata rozczepionego i przesuniętego doprzedsionkowo. Po kolejnych 4 tygodniach gojenia pobrano wycisk pozycji implantów techniką łyżki zamkniętej. Ze
względu na szerokość części zębodołowej żuchwy
(ok. 7 mm), niewystarczającą dla wprowadzenia
http://www.jstoma.com
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from the shortening of the lower third of the face,
lack of proper support for the lips and cheeks was
visible producing a bird-like profile (Fig. 2).
A late implantation was performed under local
anesthesia in the mandible using three two-stage
implants (Sky®, Bredent, Germany) in the anterior
inter-foraminal segment of the mandibular
prosthetic field (Fig. 3, 4, 5).
About three months after the procedure the
implants were exposed and the zone of the attached
gingiva was widened using the vestibularly
displaced split flap technique. After a healing
period of four more weeks, an impression was
taken using a closed impression tray. Since the
width of the alveolar part of the mandible (about 7
mm) was not enough to introduce an overdenture
prosthesis plate, a PFM bridge supported by three
implants in the 33-43 range and a corresponding
framework denture with precise attachements
(Interlock®, Bredent, Germany) in the lateral
segments were inserted (Fig. 6, 7, 8).
Simultaneously with the implantoprosthetic
treatment of the mandible, a rehabilitation of
residual maxillary dentition was performed. A
PFM bridge was fitted in the segment between
14 and 25, and a framework denture in the lateral
segments.

-

-

-

-

-

Results and discussion

Using implantoprosthetic treatment enabled
the application of fixed and removable prostheses
in the narrow neutral zone of the edentulous
mandible. Lengthening the lower third of the
face and providing optimal face-covering support
contributed to a satisfactory aesthetic outcome
(Fig. 9). The reconstruction of maxillary and
mandibular dental arches improved speech
articulation considerably. The increase in body
mass observed during follow-up visits may be
indicative of improved masticatory capacity.
In the case discussed, it was possible to use the
methods of surgical preparation of the prosthetic
field to widen the neutral zone. These methods
may include, e.g., deepening of the vestibule
of the mouth with widening the zone of the
attached gingiva. Due to an additional trauma
associated with it, the patient did not accept this
http://www.jstoma.com
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płyty protezy overdenture zastosowano most metalowo-ceramiczny wsparty na 3 implantach w zakresie od 33 do 43 i protezę szkieletową z retencyjnymi elementami precyzyjnymi (Interlock®,
Bredent, Niemcy) w odcinkach bocznych (Fig.
6, 7, 8).
Jednocześnie z leczeniem implantoprotetycznym żuchwy przeprowadzono rehabilitację uzębienia resztkowego w szczęce. Wykonano most
metalowo-ceramiczny w odcinku od 14 do 25 oraz
protezę szkieletową w odcinkach bocznych.

Wyniki i dyskusja

Zastosowana metoda leczenia implantoprotetycznego pozwoliła na wprowadzenie protezy stałej i ruchomej w wąską strefę neutralną bezzębnej
żuchwy. Poprzez wydłużenie dolnego piętra twarzy i optymalne podparcie powłok twarzy uzyskano dobry efekt estetyczny (Fig. 9). Odbudowa
łuków zębowych szczęki i żuchwy wyraźnie poprawiła artykulację mowy. Obserwowany na kolejnych wizytach kontrolnych wzrost masy ciała
może świadczyć o poprawie wydolności żucia
pokarmów.
W celu poszerzenia strefy neutralnej w omawianym przypadku możliwe było zastosowanie metod chirurgicznych przygotowujących pole protetyczne. Zaliczyć do nich możemy między innymi
zabieg pogłębienia przedsionka jamy ustnej wraz
z poszerzeniem strefy dziąsła przyczepionego. Ze
względu na związany z tym dodatkowy uraz, pacjent nie zaakceptował tej propozycji leczenia.
Zastosowana koncepcja pozwoliła na uzyskanie
kompromisowego efektu leczenia.
Alternatywna metoda leczenia w przypadku
wąskiej strefy neutralnej bezzębnej żuchwy może
być przeprowadzona z wykorzystaniem mostu
wspartego na implantach oraz klasycznej protezy
szkieletowej.
W praktyce klinicznej ważne jest, aby dokładnie określić potrzeby i oczekiwania pacjenta oraz
uwzględnić je przy ustalaniu planu leczenia.
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treatment option. The concept enabled to reach a
compromising therapeutic solution.
An alternative treatment method in the case
of a narrow gum zone in the anterior segment in
edentulous mandible patients may consist of using
an implant-based bridge and a classical framework
denture.
In clinical practice, it is important to determine thoroughly the needs and expectations of the
patient and to take them into consideration when
an individual treatment plan is being developed.
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