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Od szczegółu do ogółu. Cz. II
Trójstronna współpraca

W

części I pracy, która
ukazała się w numerze 9/2010 „TPS”, skupiono
się na opisie przypadku
klinicznego leczonego zgodnie
z zasadami estetyki. Tym
razem podkreślono wpływ
trójstronnej współpracy
na wynik estetyczny leczenia
na podstawie drugiego
przypadku klinicznego.

fot. autor

SŁOWA KLUCZOWE  estetyka, korekta
estetyczna, licówka
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Kontynuując myśl z pierwszej części artykułu, chcę podkreślić, iż współpraca,
a właściwie dobra współpraca z technikiem dentystycznym jest gwarancją
pozytywnych efektów estetycznych
w każdej pracy protetycznej. Pamiętać
należy także o udziale pacjenta w całym
procesie planowania i decydowania
o tym, jaki będzie ostateczny wynik estetyczny. Każda „zacementowana” licówka
lub korona powinna być wynikiem trójstronnej współpracy lekarza, pacjenta
i technika.

PRZYPADEK KLINICZNY
Zgłosiła się do nas pacjentka z prośbą
o pomoc w korekcie nieestetycznego
uśmiechu. Jak zawsze w takich sytuacjach
zaskakuje mnie fakt, że pacjent o tak dużej świadomości higienicznej, mający
ogólnie zdrowe zęby, będący regularnie
gościem gabinetu dentystycznego nie
został poinformowany o możliwościach
leczenia estetycznego i przez kilkanaście
lat podczas uśmiechu i mówienia musi
zakrywać usta ręką.
Z wywiadu ogólnego wynikało, iż problem z zębami 11, 21 pojawił się jako
efekt urazu w dzieciństwie. Zęby zostały

zdewitalizowane i wyleczone kanałowo,
a następnie odbudowane z zastosowaniem materiałów kompozytowych. Pacjentka podała ponadto, że leczenie kanałowe było poprawiane. Wypełnienia
ze względów estetycznych kilkakrotnie
zostały wymieniane z użyciem coraz
to nowszych materiałów. Efekt, jaki się
udało uzyskać, jest widoczny na zdjęciach
(fot. 1, 2, 3, 4). Pacjentka nie zgłaszała dolegliwości bólowych w dniu zgłoszenia
się w gabinecie.
Analizując sytuację, doszliśmy do wniosku, że oprócz ciemnego koloru zęby 11,
21 mają nieprawidłową pozycję, gdyż
są zbyt mocno przechylone podniebiennie. Ponadto podczas szerokiego uśmiechu poziom szyjek omawianych zębów
jest za nisko w stosunku do zębów 12,
22, co widoczne jest zwłaszcza na fot. 5.
Te trzy elementy decydują o braku estetyki uśmiechu. Pominięcie któregokolwiek z wymienionych aspektów podczas
planowania leczenia nie dałoby dobrego
efektu kosmetycznego.
Myśląc o leczeniu estetycznym, nie możemy skupiać się się tylko na zębach, którymi planujemy się zająć. Dobra diagnostyka nakazuje nam szczegółowo zbadać
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1 Widok zębów w odcinku przednim przed leczeniem – usta lekko otwarte 2 Uśmiech przed leczeniem
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3 Zdjęcie wewnątrzustne przed leczeniem 4 Na zbliżeniu można zauważyć, że pacjentka ma cienki biotyp dziąsła i prześwituje ciemny kolor korzeni, powodując szarość dziąsła nad korzeniami 5 Zęby po wybieleniu wewnętrznym. Widoczny zbyt niski poziom szyjek przy zębach 11, 21 6 Starte siekacze dolne. Ważna informacja
o istniejących parafunkcjach i urazie zgryzowym. Stan siekaczy w dniu zgłoszenia do gabinetu 7 Wax-up 11, 21 8 Wykonano pierwszy mock-up z kontrastowego, ciemniejszego materiału 9 Odbudowa po leczeniu endodontycznym i właściwe pozycjonowanie wkładów koronowo-korzeniowych 10 Widok od strony podniebiennej
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stan wszystkich zębów, bo tak jak w tym
przypadku nie można pominąć wyglądu
i stanu siekaczy dolnych, który wskazuje
na uraz zgryzowy i istniejące parafunkcje
(fot. 6). Oczywiście tym problemem możemy zajmować się niezależnie od leczenia estetycznego zębów górnych, mając
na uwadze fakt, iż to położenie zębów
górnych doprowadziło w pewnym sensie
do takiej destrukcji brzegów siecznych
zębów dolnych. Ma to znaczenie przy
planowaniu „prowadzenia doprzedniego
żuchwy” poprzez odpowiednie wymodelowanie kształtu powierzchni podniebiennej planowanych koron pełnoceramicznych.

Działania rozpoczęliśmy od powtórnego leczenia endodontycznego i usunięcia
pozostałości martwej miazgi z komory,
a zwłaszcza z zachyłków komory, tzw.
rogów miazgi, pozostawionej podczas
poprzedniego leczenia. Był to główny powód ciemnienia części koronowej zębów.
Następnie po szczelnym zabezpieczeniu
kanału korzeniowego materiałem kompozytowym wykonaliśmy wybielanie
wewnętrzne (fot. 5). Po dyskusji z technikiem dentystycznym zleciliśmy przygotowanie nowego kształtu zębów na modelu
(wax-up) (fot. 7). Następnie wykonaliśmy
przeniesienie symulowanego modelu
kształtu zębów (mock-up) za pomocą ma-
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trycy silikonowej. W takiej sytuacji często
używamy koloru mocno kontrastowego,
w tym wypadku A 3,5, aby lepiej zobrazować faktyczny zakres zmiany kształtu
i pozycji zębów (fot. 8). W związku z mocno podniebiennym położeniem zębów
11, 21 nie preparowaliśmy powierzchni
licowej do przyszłej korony, aby oszczędzać naturalną tkankę zębów. Następnie
ułożyliśmy wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego maksymalnie
wargowo, czyli w osi przyszłej korony
porcelanowej (fot. 9, 10). Używając elektrotomu, wykonaliśmy delikatną korektę
wysokości girlandy dziąsłowej (fot. 11)
i korony tymczasowej po ostatecznej

11 Delikatna korekta wysokości szyjek elektrotomem 12 Pierwsze korony tymczasowe na podstawie wax-up 13 Drugi model wax-up 14 Porównanie kształtu obu modeli
wax-up 15 Przy szerszym uśmiechu można zaobserwować, że korekta poziomu szyjek była niewystarczająca 16 Po kolejnej korekcie girlandy dziąsłowej zbliżamy się
do ideału
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odbudowie zębów po leczeniu kanałowym (fot. 12). W związku z tym, iż nie byliśmy zadowoleni z uzyskanego kształtu,
zleciliśmy wykonanie kolejnego modelu
wax-up (fot. 13, 14). Okazało się także,
że korekta girlandy dziąsłowej była delikatna, ale niewystarczająca (fot. 15),
dlatego też wykonaliśmy następną korektę i efekt był coraz bardziej zbliżony
do ideału (fot. 16, s. 38).
Jak widać na zdjęciu (fot. 17) po okresie
gojenia udało się uzyskać idealny kształt
zębów i girlandy dziąsłowej.
Po wykonaniu ostatecznego wycisku
technik przygotował korony pełnoceramiczne, które podczas próby okazały się

nieco za długie i wymagały korekty linii
świetlnych, decydujących o załamaniu
światła i przejściu powierzchni licowej
w styczną (fot. 18). Ważne jest, aby zawsze
dokonywać analizy kształtu wykonanych
koron jeszcze na modelu, przed wizytą
pacjenta w gabinecie (fot. 19, 20). Można
także ocenić mikro- i makrostrukturę powierzchni licowej poprzez analizę odbicia, rozproszenia i załamywania światła.
Ciekawe jest to, jak różnie wygląda odbicie i rozproszenie światła w zależności
od kąta jego padania.
Próba koron po korekcie wygląda naprawdę dobrze, pomimo że widoczne jest
jeszcze niedokładne pasowanie dziąsła

17

18

19

20

21

22

ESTET YCZNA

brzeżnego (fot. 25, 26, s. 42). Ostateczna
próba wypada bardzo dobrze i pacjentka zaakceptowała nowy wygląd swojego
uśmiechu (fot. 27, s. 42).
Dzięki wielkiej precyzji wykonanych
koron możemy zaufać naturze i mieć
pewność, iż dziąsło brzeżne wygoi się idealne do ostatecznego kształtu preparacji,
co będzie widoczne po kilku tygodniach
(fot. 30, 31, s. 42). O umiejętnościach
i jakości technika świadczy też sposób
przygotowania modeli, na których pracuje (fot. 28, 29, s. 42). Tak jak w tym przypadku w celu osiągnięcia maksymalnej
precyzji, technik wykonał model z maską
dziąsłową i wyjmowanymi słupkami.

17 Widok dziąsła brzeżnego po okresie gojenia 18 Pierwsza próba koron pełnoceramicznych z zaznaczeniem niewłaściwego, niesymetrycznego przebiegu linii świetlnych
na powierzchni licowej. Korony są zdecydowanie za długie 19 Analiza koron gotowych na modelu, strona podniebienna 20 Analiza koron na modelu, strona wargowa
21 22 Ocena mikrostruktury w zależności od kąta padania światła
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23 24 Ocena mikrostruktury w zależności od kąta padania światła 25 Ostateczna próba. Widoczny ubytek dziąsła brzeżnego, które po ostatecznym zacementowaniu
koron dokładnie ułoży się wokół szyjki 26 Ostateczna próba w szerszym kadrze 27 Korony cztery tygodnie po zacementowaniu 28 29 Model z wyjmowanymi słupkami
i elastyczną maską dziąsłową 30 Idealna harmonia białej i różowej estetyki osiem tygodni po zacementowaniu koron
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Już po 3 miesiącach możemy zaobserwować, iż korony idealnie zintegrowały się ze swoim otoczeniem (fot. 31).
Oceniając obiektywnie zmianę, jaka
zaszła w wyglądzie uśmiechu, można
stwierdzić, iż tak „niewielka” zmiana
powoduje wielką różnicę (fot. 32-36).
Pacjentce trochę czasu zajęło nauczenie
się, by nie zasłaniać ust podczas uśmiechu i w pełni, bez skrępowania z niego
korzystać.
Analizując stan zębów pacjentki,
mogłem stwierdzić, iż są w bardzo dobrym stanie, tzn. bez ubytków próchnicowych. Natomiast widoczne niewielkie recesje dziąseł przy zębach w od-

cinkach bocznych oraz starcie dolnych
siekaczy (fot. 6, str. 36) nakazują nam
dalszą diagnostykę i leczenie przeciążeń
zgryzowych, które prowadzimy od samego początku leczenia z jednej strony niezależnie od zmian estetycznych,
a z drugiej w sposób skoordynowany,
gdyż poprzedni układ siekaczy górnych
z pochyleniem dopodniebiennym powodował blokowanie siekaczy dolnych
i możliwość swobodnego wysuwania
żuchwy. Dlatego mówię o skoordynowanym podejściu do tematu przeciążeń,
artykulacji i okluzji u tej pacjentki, ponieważ już odpowiednie wymodelowanie powierzchni podniebiennej koron
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pozwoliło na usunięcie węzła urazowego w tej okolicy.

PODSUMOWANIE
Tylko dokładne wsłuchanie się w potrzeby pacjenta, co jest oceną subiektywną, a z drugiej strony dokładna analiza medyczna dokonana przez lekarza
z uwzględnieniem aspektów, o których
pacjent może nawet nie mieć pojęcia, pozwala na dobre leczenie. Wyciągnięcie
wniosków z obserwowanego stanu zębów,
przyzębia oraz analiza RTG pozwalają
ustalić dobry plan leczenia.

*Prywatna praktyka w Katowicach

31 W powiększeniu możemy zobaczyć idealną integrację koron pełnoceramicznych z otaczającym dziąsłem brzeżnym oraz precyzję wymodelowania przezierności
i kształtu koron 32 Idealna harmonia białej i różowej estetyki osiem tygodni po zacementowaniu koron 33 Ocena uzyskanego efektu po trzech miesiącach 34 Uśmiech
przed leczeniem 35 Uśmiech po leczeniu 36 Przy lekkim uchyleniu ust brzegi siekaczy doskonale korespondują z wargą dolną
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