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 а майже 40 років[1] 

імплантологія досягла 

свідомого віку та зрілості. 

Дійсно, незважаючи на 

надзвичайну мінливість 

характеристик багатьох 

доступних систем 

імплантатів, осеоінтеграція імплантатів є 

відчутною, надійною та відтворюваною 

реальністю[2,3]. Однак для сучасної 

імплантології, яка вже розпочала 

впроваджувати цифрові технології, які 

обіцяють нові можливості, її не слід 

розглядати лише як самостійну хірургічну 

дисципліну, єдиною метою якої є 

остеоінтеграція імплантатів. Вона є 

невід'ємною частиною глобального підходу 

до створення відновних протезів, проект 

яких узгоджений з пацієнтом[3], і вона  

повинна враховувати нові 

імперативи. 

 

 

Цілі сучасної 

імплантології 
 

Навіть якщо практикуючий лікар 

обмежений у виборі способів та 

матеріалів на медико-правовому 

рівні (рішення Касаційного суду, 

винесене 12 липня 2012 року), 

відновлення протеза повинно 

відповідати очікуванням пацієнта з  

естетичного боку,  функціонального, 

а також бути максимально 

довговічними[2,3]. 
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Зміст: Остеоінтеграція імплантатів із титанового сплаву, незалежно від їх характеристик, 

сьогодні є надійним відтворювальним процесом. Завдання сучасної імплантології полягає 

в довговічності протеза, що підтримується імплантатами, як функціональній, так і 

естетичній. Вибір правильної системи імплантатів та прийняття відповідної хірургічної 

процедури є важливими аспектами, які слід враховувати в контексті стратегії 

профілактики периімплантиту. У цій першій частині ми представимо причини, які 

спонукали нас до розміщення імплантатів в підгребневому положенні за межею 

кортикального шару кістки, іншими словами, у субкрестальному позиціонуванні. У 

другій частині, яка буде опублікована пізніше, ми детально опишемо простий і 

автентичний клінічний протокол, призначений для забезпечення субкрестального
 встановлення імплантатів. 
Ключові слова: o підгребневий o субкрестальний o перемикання платформ o васкуляризація o естетика 
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CУБКРЕСТАЛЬНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

Частина І. Біологічне обгрунтування 

Зміст: Субкрестальне позиціонування. Частина I: біологічне обгрунтування.  

Остеоінтеграція імплантатів із титанового сплаву, незалежно від їх характеристик, 

сьогодні є надійним відтворювальним процесом. Завдання сучасної імплантології полягає



 

  

 

ЕСТЕТИКА 

 

 
Мал. 1/ Кетрінг означає початок 

 

результатом не лише таланту протезиста, 

використаних матеріалів та майстерності 

практикуючого лікаря у хірургічній 

імплантації, але також і станом м’яких тканин 

і, особливо, межею контакту між протезом і 

яснами. 

ФУНКЦІЯ 
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Зменшення стійкості конструкції, що 

підтримується імплантатом, зазвичай 

відбувається тоді, коли альвеолярна кістка 

атрофується, викликаючи патологічний 

кратер навколо шийки імплантата (Мал. 1). 

Це явище пов'язане із запальним процесом 

остео-слизової оболонки, що називається 

периімплантитом[4], для боротьби з яким 

багато авторів пропонують більш-менш 

ефективні методи терапії[5]. Ще один підхід 

здається можливим, якщо цей ризик буде 

врахований відразу після встановлення 

імплантату та шляхом прийняття адаптованої 

хірургічної стратегії (вибір системи та 

методики установки), яка спрямована на те, 

щоб уникнути появи ураження, а не 

сподіватися на його відсутність, та починати 

лікування, коли воно відбулося[6]. 

Бажана довговічність стосується якості 

остеоінтеграції з часом, а також еволюції 

естетичної інтеграції протеза[3]. 

Сьогодні здається більш можливим 

реалізувати той тип протезів, що базується на 

використанні імплантатів, ніж тих, що 

запропоновані в першу епоху імплантології, 

навіть якщо вони у свій час зробили справжню 

технічну революцію, дозволяючи пацієнтам, 

що страждають від відсутності зубів, 

отримати стійку зубно-альвеолярну дугу.

 Щодо естетики протезів на імпантатах, то 

вона значно покращилася завдяки еволюції 

систем імплантатів та постійній практиці у 

імплантації. 

Насправді, якість естетичної інтеграції є 

зникнення остеоінтеграції та 

втрата естетичної інтеграції 

імплантованого протеза. 

Жувальна функція може бути отримана лише 

за допомогою протеза, виконаного за 

допомогою інтегрованих імплантатів. 

Остеоінтеграція - біологічне, а не механічне 

явище. Первинна стабільність 

імплантату залежить виключно від таких 

механічних факторів, як якість кістки, 

конструкція імплантату та його 

характеристики (діаметр і довжина). 

Мал. 2/ Первинна стабільність 

досягається силами тертя, 

створеними між початковою 

кісткою та імплантатом під час 

введення. Це механічне явище. 

Вторинна стабільність є наслідком 

остеоінтеграції. По суті, це 

біологічне явище. 



   

  ХІРУРГІЯ наукова 

   

 

 

 

 
Мал. 4/ Кісткова васкуляризація (VO) і 

  

ІМПЛАНТАТ 2014;20:335-340  337 

  

 
Мал. 3/ Як і в пародонтології, положення навколоімплантних тканин ясен залежить від рівня кістки. 

Остеоінтеграція - це наслідок появи 

новосформованої кістки при контакті з 

витками імплантату та зчеплення 

напівдесмосом живих кісткових клітин із 

титановим сплавом[9,10]. Довговічність 

остеоінтеграції, таким чином, залежить від

 життєздатності кістки, а не лише від 
контактної поверхні, створеної імплантатом. 

СТАБІЛЬНІСТЬ 

Таким чином, естетична міцність протеза, що 

підтримується імплантатом, може бути 

досягнута лише стабільністю ясен протягом 

часу[3,7,11], що по суті залежить від типу 

пародонта (особливо від товщини ясен та 

щільності волокон)[12] та здатності пацієнта 

забезпечувати необхідну гігієну, незважаючи 

на можливі обтяжуючі фактори[3,13]. 

Однак пародонтологія давно навчила нас, що 

положення ясен залежить від рівня 

нижчерозташованої кістки [14]  (Мал. 3). 

Стабільність кістки залежить від якості її 

васкуляризації. Це є одним з головних 

чинників міцності капілярної кістки, в той час 

як губчаста кістка слабо васкуляризується 
[15,16]  

(Мал. 4). 

Дійсно, необхідно взяти до уваги надзвичайну 

тонкість верхнього кортикального шару 

кістки на верхній щелепі та її атрофію 
протягом тривалого часу. І знову ж, відомо, 

що імплантат, розміщений в передній частині 

верхньої щелепи повинен розташовуватися на

 відстані від передньої  

кон'юнктивна васкуляризація (VC) присутні 

навколо імплантата, як навколо зуба. На відміну 

від васкуляризації десмодонту (VD), яка існує 

лише на рівні альвеоло-зубних зв’язок. 

 

 

 

кісткової пластини[17], щоб не спричинити 

створення кісткової фенестрації. 

Основна відмінність навколозубних та 

навколоімплантних тканин полягає у 

відсутності зв’язки десмодонту навколо 

імплантату, оскільки остеоінтеграція 

складається з прямого зчеплення кісткових 

клітин із титановим сплавом. З цього 

випливає, що саме васкуляризація 

десмодонту забезпечує стабільний стан 

надзвичайно тонкого верхнього 

кортикального шару, тоді як у випадку 

імплантату, тільки губчаста васкуляризація 

може живити верхній кортикальний шар[3,13] 

(Мал. 5 та 6). 



 

  

Підкортикальне позиціонування.– Д. Майлгес   

 

Мал. 5/ Стійкість 

надзвичайно 

тонкого верхнього 

кісткового шару 

може бути 

пояснена лише 

наявністю 

васкуляризації 

десмодонту. 

  

АГРЕСИВНИЙ ТИП РІЗЬБИ 

Такий варіант встановлення передбачає 

зменшення довжини обраних імплантатів, 

без необхідності її компенсування 

збільшенням його діаметра, для збільшення 

контактної поверхні між кісткою та 

імплантатом[32]. Це, як правило, зменшить 

необхідну товщину периферичної губчастої 

кістки, що сприятиме хорошій васкуляризції 

зовнішніх та внутрішніх кортикальних шарів. 

 Мал. 6/ Коли 

положення 

імплантату не 

зберігає губчасту 

кістку, 

відсутність 

васкуляризації 

десмодонту 

спричиняє 

атрофію верхнього 

кортикального 

шару. 
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Мал. 7/ Субкрестальне позиціонування сприяє 

 

КЛІНІЧНА КОНЦЕПЦІЯ 

 

ПЕРЕМИКАННЯ ПЛАТФОРМ 

Концепція перемикання платформ дозволяє 

встановлення імплантату під м’які тканини 

із застосуванням платформи меншого діаметру 

на рівні вершини імплантату, дозволила 

конкретизувати поняття «кільце» слизової 

оболонки, яке виникає через потовщення 

м'яких тканин навколо імплантата і тим 

самим зменшує ризик проникнення бактерій, 

які можуть викликати периімплантит і, в 

кінцевому рахунку, втрату імплантата[3,7,14]. 

Однак бар'єрну роль, яку відіграють потовщені

 періімплантатні тканини, не є єдиним 

параметром відновлення кістки у боротьбі з

 явищем кратера[9-23]. 

Багато авторів описують відновлення 

твердих та м'яких тканин навколо 
неоднорідної шийки імплантату, в тому числі 

на його оклюзійній платформі, 
використовуючи поняття перемикання 

платформ[24-27] (Мал. 7). 

І якщо ми беремо до уваги кісткову васкуляри- 

відновленню кісткової та слизової тканини. 

 

 

зацію, ми розуміємо, що для того, щоб 
периімплантна кістка  була максимально 

стійкою та стабільною опорою для 

імплантата і основою стабільності ясен у 

майбутньому, положення імплантату 

повинно бути достатньо субкрестальним 
для хорошого загоєння кістки навколо 

імплантата. Субкрестальне розташування 

імплантату дозволяє отримати остеослизове

 О-кільце, достатньо щільне, щоб усі 

гістологічні структури могли вчасно 

відновитися. Важливо також зазначити, що

 приховане розміщення імплантату не 

змінює глибини біологічного простору, яке 

він займає і не створює псевдокишеньковий

 пародонт [28,29]. Нарешті, з біомеханічної 

точки зору з'ясовується, що субкрестальне 

розташування імплантату дозволяє 

зменшити механічне навантаження, яким 

піддається кістка [30,31]. 



   

  ХІРУРГІЯ наукова 

    

 

мікро запалення ясен і рецесії. [14,35-37]. 
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Мал. 8/ Імплантат - це не 

штучний корінь, а засіб 

кріплення. 
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На відміну від попереднього типу 

встановлення, імплантат свідомо розміщують 

на відстані від кортикального шару. 

Відсутність кортикальної опори означає, що 

обраний імплантат повинен мати агресивну 

різьбу, щоб забезпечити відмінну первинну 

стійкість у всіх типах кістки, незважаючи на 

обмежений діаметр і довжину[31,33,34]. 

Нестача кісткового об'єму, що не дозволяє  

ідеальне розташування імплантату, 

незважаючи на його невеликі розміри, 

повинна компенсуватися кістковою 
аугментацією. Імплантат вже не 
розглядається як штучний корінь, а як засіб

 кріплення, вбудований у живий та 

неоднорідний матеріал. 

 

КОНУС МОРЗЕ 

Крім того, "холодне зварювання", отримане 

при хорошій якості з'єднання типу Морзе 

(заточення під кутом та точна обробка), 

дозволяє не використовувати довжину 

імплантату як довжину штучного кореня. 

Саме комплекс "імплантат + стержень" вже не 

утворює єдиного цілого утворення завдяки 

конусоподібному з'єднанню, довжину якого 

слід враховувати у співвідношенні клінічної 

коронки/клінічного кореня[14]. 

Конічне з'єднання дозволяє досягти не тільки 

герметичності з'єднання імплантата-

абатмента, але і повної нерухомості 

абатмента під час функціонування, уникаючи 

мікрорухів, які виникають через бактеріальні 

ВИСНОВОК 

Виходячи з таких міркувань, яких ми 
дотримуємося вже з десяток років, нашим 
вибором є імплантати In-Kone® Universal 
(Global D, Brignais, Fraince). Це імплантат, 
який піддається кислотному травленню та 
піскострумній обробці, включаючи його 
шийку, що дозволяє його субкрестальне 
встановлення та використання агресивного 
типу різьби, і сприяє відмінній первинній 
стабільності без кортикальної підтримки. 
Імплантат випускається з малими довжиною 
та діаметром. Конусний тип з'єднаня з кутом 
Морзе та увігнута конструкція абатментів, 
що пов'язано з субкрестальним 
розташуванням імплантату, уможливлює 
перемикання платформ. 
Підводячи підсумки у застосуванні даної 
концепції, на сьогоднішній день не існує 
жодного випадку периімплантиту на майже 
1000 встановлених субкрестально 
імплантатів. 
У наступній статті ми представимо простий 
 хірургічний протокол для забезпечення 
успішного субкрестального встановлення 
імплантату In-Kone® Universal. 
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