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Мал. 1 / Остеоінтеграція прагне 
стандартизувати закріплення імплантатів 
незалежно від якості їх первинного 
кріплення.
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  Основні поняття

[2-4] 
(Мал. 16).

СУБКРЕСТАЛЬНЕ 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ
 
Зміст: У попередній публікації ми розкрили та проаналізували біологічні аспекти, якими ми 
керувалися при виборі системи імплантатів та їх субкрестальним позиціонуванням. У другій 
частині детально описано основні поняття з яких складається хірургічний протокол, який 
систематично використовується в нашій клінічній діяльності. Опис даного протоколу поділений 
на три фази. Хірургічна фаза впроваджує нову послідовність буріння за протоколом 
Ultimate (Global D) і пропонує приклади його індивідуального використання для забезпечення 
субкрестального розташування імплантатів з діаметром 3 мм.

Ключові  слова: o підгребневий o субкрестальний o перемикання  платформ o васкуляризація  o 
естетика

   Зміст:   Субкрестальне позиціонування. Частина Il: хірургічний протокол. Раніше ми 
опублікували аналіз біологічних аспектів, якими ми керувалися при виборі системи імплантатів та їх  
субкрестальним   позиціонуванням.  У другій частині детально описано основні міркування, які  стали основою 
хірургічного протоколу, який систематично використовується у нашій клінічній діяльності.  Детальний опис даного 
протоколу поділений на три фази.  Хірургічна фаза впроваджує нову послідовність буріння Ultimate (Global D, 
Brignais, France), та надає унікальні індивідуальні варіанти для  забезпечення субкортикального розташування
 імплантатів з діаметром 3 мм у підгребневій зоні. 

Ключові слова: o підгребневий o субкрестальний o перемикання платформ o васкуляризація o естетичний параметр

 ми пояснили 
та аргументували наш вибір 
субкрестального 
позиціонування імплантатів. У 
другій частині ми пропонуємо

детальний  опис хірургічного 
протоколу , який ми використовуємо  
за стандартною технікою, що дозволяє 
надійно зафіксувати  імплантат. 

Міркування, якими ми керувалися 
прирозробці даного хірургічного
протоколу опиралися на розуміння 
багатьох вимог:- по- перше, це 
стандартизація якості фіксації 
імплантатів під час процесу 
осифікації, незалежно від рівня їх 
первинної стабільності

ься тим фактом, що 
первинна  стабільність  є  виключно 
механічним явищем (залежне від 
таких змінних факторів, як щільність
 кісткової  тканини,  конструкція
 імплантату,  форма  ложа  для 
імплантату  після  буріння  тощо), 
тоді як вторинна стабільність
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(актуальна кісткова тканина) · , 
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Вторинна стабільність 
(нова кісткова тканина)

Тривалість (тижні) 

Мал. 2/ Перехід від первинної стабільності до 
вторинної стабільності проходить через мінімальне 
значення приблизно на третьому тижні.

ІМПЛАНТАТ 2015:21:25-32 

остеоінтеграції. Відсутність нерухомості імплантату під 
час встановлення, занадто інтенсивне чи занадто 
раннє навантаження може стати причиною поганої 
остеоінтеграції;

ХІРУРГІЯ         наукова 
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Контакт з кісткою (%)

 є по суті біологічним явищем, пов'язаним із 
здатністю кісткових клітин відтворювати 
кісткову тканину в контакті з різьбою 
імплантату під час остеоінтеграції. Цей 
феномен залежить від життєздатності кістки ,
 а саме від її васкуляризації[5];
- потім слідує спостереження за цими двома

 фазами[2] (Мал. 2). Прогресуюча втрата 
первинної стабільності пов'язана з 
захворюванням периімплантатної кістки після 
травми буріння. Це явище часто появляється
 при остеоінтеграції, що дозволяє отримати 
вторинну стабільність завдяки неофомації
 кісткової  тканини,  що  контактує  з 
імплантатом.  Однак  остеоінтеграція  не 
компенсує  лінійно  початкове  захворювання 
кістки.  Це  стає  причиною  появи  мінімальної 
точки стабільності імплантанта приблизно на 
третій тиждень після проведення операції;
- Крім того, метаболізм кістки дає цій тканині
 здатність  пристосовуватися  до  втручань, 
яким  вона  піддається,  зокрема,  під  час 
модулювання  орієнтації і  щільності 
трабекуляцій губчастої  кістки,  яка проявляє 
себе як композитний матеріал[5];
- обмеження кількості хірургічних втручань на
поверхні слизової оболонки, як і кількості
 етапів, необхідних для 
встановлення імплатната, зокрема таких, які 
вимагають відкручування трансгінгівальних 
елементів, що призводить до кращого 
збереження тканин альвеолярного гребеня 
кістки[7];- і нарешті, правильне субкрестальне
положення імплантатів конусоподібного типу 
Морзе дозволяє застосувати принцип 
перемикання остео-слизових платформ, що 
утворює ущіль-

ювальне кільце навколо шийки платформи 
імплантату. Довговічність цього ущільнення, яке 
дає найкращий захист від ризику розвитку 
периімплантиту, можливе завдяки наявності 
губчастої тканини, що живить кортикальний шар 
кістки, яка підтримує прикріплені ясна.  (Мал. 3).

Синтез цих різних концепцій дозволяє виділити 
декілька фундаментальних понять для 
впровадження стандартизованого хірургічного 
протоколу:
- чим нижча первинна стабільність імплантату, тим 
триваліший час загоєння для досягнення якісної 

- чим вища первинна стабільність, тим нижча 
точка мінімальної стійкості на третьому 
тижні, що сприяє швидшому відновленню;

- імплантат повинен бути встановлений 
субкрестально.  Однак велика варіабельність кісткової 
кортикальної товщини, яка спостерігається на 
томографічних зображеннях у різних пацієнтів, між 
зубними дугами в одного і того ж пацієнта
(кортикальний шар товстіший в нижній щелепі, ніж у 
верхній) або навіть на тій же ділянці (наприклад 
тонший кортикальний шар на краю альвеолярного 
гребеня, ніж на базальному  рівні нижньої щелепи), 
що ускладнює стандартизацію положення імплантату 
в рамках даного протоколу. Проте, встановлення із 
заглибленням на 3 мм у альвеолярний гребінь має 
дати поштовх відновленню кортикального шару кістки
 в переважній більшості ситуацій[9-11].

На закінчення відзначимо, що хірургічна процедура 
проводиться на основі наступних принципів:
- Незважаючи на актуальну тенденцію прискорення
встановлення імплантатів шляхом усунення
традиційних кроків, ми майже завжди вибираємо
двоетапну процедуру для захисту місця оперативного
втручання і сприяємо відновленню кортикального 
шарукістки. Таким чином лікування відбувається 
засприятливих умов для передньої ділянки та за 
одне хірургічне втручання шляхом 
екстракції-імплантаціїдля досягнення максимальної 
естетичності а також для збереження об'єму, 
естетичного вигляду м'яких тканин та оптимізації 
естетичної інтеграції протезу на імплантатах (Мал. 4 і 
5);

- послідовність буріння повинна зробити
можливим відновлення максимальної кількості
кісткової тканини, яка розміщена на шийці
імплантату, щоб служити матрицею для
швидкого відновлення кортикального шару 
кістки;
- первинна стабільність повинна бути якомога
більшою (без збільшення атрофії початкової
кістки), щоб їїї можна було заново швидко

прооперувати для встановлення протеза. Він
 постійно перебуватиме у контексті 
загоєння ясен першої лінії і не буде 
відторгатися. Раннє встановлення абатменту 
дає можливість використовувати тимчасову 
коронку для оклюзії, що сприяє м'якій 
стимуляції губчатої кістки, яка ще перебуває 
на стадії зміни.

Мал. 3/ Субкрестальне 
позиціонування імплантата з 
внутрішньою протравкою, який 
кріпиться на перемикаючу 
платформу та сприяє утворення 
кістково-слизового 
ущільнювального кільця, 
стабільність якого забезпечує 
найкращий захист від ризику 
периімплантиту.

Мал. 4/  Одна 
процедура, 
розділена на 
два хірургічні 
втручання 
більше 
сприятиме 
остеоінтеграції
та 
відновленню 
м'якої губчатої
 кістки. 

Мал. 5/  
Негайна 
екстракція-
імплантація 
в задніх 
ділянках 
виконується
 в одне 
хірургічне 
втручання з 
метою 
збереження 
гребеня та  
кісткової 
опори.  
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ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ

Мал. 6/ Віртуальна симуляція, проведена за принципами 
півдкортикального позиціонування (на глибину 3 мм гребеня) та 
на достатній медіально-дистальній та щічно-язичній 
вілстані , незалежно від кісткової товщини. Тому дуже часто 
вибирають короткі імплантати (тут діаметр 4 мм і довжина 
8,5 мм). Імплантат не є штучним коренем, а закріплюючим 
засобом, закріпленим у неоднорідному матеріалі.

ІМПЛАНТАТ 2015;21:25-32 

проводиться глибока чистка (видалення 
нальоту, зубного каменю), а також простий 
гігієнічний догляд (м'яка зубна щітка, міжзубні 
щітки).
Медикаментозна підтримка хірургічного 
втручання складається з антибіотикотерапії у 
невеликих дозах, яке призначають за день до 
хірургічного втручання, для протизапальної та 
знеболюючої дії, до та після операції.

ХІРУРГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

Мал. 8 / Друга частина протоколу дає можливість відновити 
кісткову тканину та складається з підготовки гнізда 
імплантату відповідно до щільності кісткової тканини.
Просверлений отвір впливає як на діаметр основи, так і на 
її рівні погруженості. Вона повинна опинитися у 
підкортикальній позиції і у високому первинному кріпленні.

ХІРУРГІЯ наукова

ПОСТХІРУРГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

 

de première intention, mais vissé manuellement pour 
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ХІРУРГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

Навіть якщо клінічне обстеження та 
дослідження панорамної рентгенографії дають 
можливість правильно оцінити наявний об'єм 
кістки, ширина, доступна для встановлення 
імплантату завжди перевіряється перед 
операцією, щоб підтвердити доцільність 
реалізації проекту. Таке обстеження може 
виявити недостатній, клінічно невизначений 
об'єм кістки, незвичайні клінічні особливості і 
дати уявлення про щільність кісткової тканини, 
у якій буде встановлений імплантат. 
Позиціонування імплантату комп’ютерно 
моделюється (SirnPlant®) для того, щоб точно 
визначити ідеальну вісь імплантату в трьох 
напрямках простору по відношенню до 
анатомічних перешкод і проекту протезування 
(суміжні та протилежні зуби, оклюзія), та його 
характеристики (довжина і діаметр), які 
визначаються за принципом субкрестального 
позиціонування (3 мм субкрестально) від 
параметрів присінка, медіально-дистального та 
щічно-язичного (Мал. 6). Особливу увагу 
приділяють альвеолярній ділянці. Після аналізу 
біотипу та оцінки звичок пацієнта (ретельність 
чищення зубів, куріння)

Після анестезії, розрізу і екстракції  невеликої 
ділянки ясен, здійснюється свердління кульовим 
буром на 2000 об/хв зі зрошенням, щоб точно 
визначити ідеальну точку встановлення імплантату в 
медіально-дистальному та щічно-язичному напрямку. 
Строге центрування цієї точки впливу є визначальним
 для точності встановлення протеза, підтримуваного 
імплантатом, незалежно від його типу. Тому його 
слід перевіряти під декількома ракурсами, щоб 
уникнути помилок, пов'язаних з явищем паралакса, 
і, можливо, виправити. Жодна пізніша корекція 
бурами є неможлива, адже вони призначені для 
вертикальної роботи, а не бічної. Крім того, 
оскільки вершина альвеолярного гребеня частіше 
представляє асиметричний опуклий профіль, ніж 
горизонтальний, то заглиблення дозволяє 
стабілізувати робочий кінець початкового свердла і 
таким чином уникнути будь-якого 
неконтрольованого «відхилення». Після цього 
виконується свердління направляючим свердлом 
Ultimate при 1000 об/хв зі зрошенням по довжині 
імплантату, використовуючи відповідний натиск. 
Встановлення індикатора паралелізму в цьому
 первинному отворі дає можливість перевірити
 вісь буріння в трьох напрямках простору по 
відношенню до суміжних і протилежних зубів.
 Бори відповідають довжині доступних 
імплантатів і, таким чином, розташовані на 
кожних 1,5 мм. Бажане субкрестальне 
позиціонування на  3 мм нижче рівня гребеня. 
Знову виконується свердління направляючим 
свердлом на 1000 об/хв зі зрошенням та 
бором, відповідним з розміром вибраного 
імплантату більше 3 мм. Цей етап дає 
можливість виправити помилку вісі буріння, 
наприклад, пов'язану з явищем паралакса. Вісь 
знову перевіряється піном паралельності (Мал. 
7).

Мал. 7/ Перша частина протоколу буріння
 дозволяє перевірити вісі імплантату в 
трьох напрямках простору, включаючи 
глибину.
Всі наступні свердла використовуються без 
розпилення для того, щоб зберегти якомога 
більше кісткової тканини.
Проміжні свердла висвердлюють отвір на 100 
об/хв без зрошення відповідно до протоколу 
Ultimate на довжину, що відповідає довжині 
імплантату плюс 3 мм завдяки використанню 
адаптованого бора.
Тільки кінцеве свердло вибирається відповідно 
до щільності кісткової тканини за протоколом 
Ultimate, та використовується на 100 об/хв без 
розпилення з бором, що відповідає довжині 
імплантату. Таке свердління дозволяє 
встановити імплантат без надмірного 
навантаження на кістку. З іншого боку, апекс
імплантату дуже міцно закріплюється в останніх
 трьох міліметрах отвору, коли він 
встановлюється субкрестально , що дозволяє 
досягти дуже міцної первинної стабільності. 
Зв'язок між вибором діаметра кінцевого 
свердла в протоколі Ultimate і можливістю 
використання цього свердла на всій глибині або
 частині отвору кісткового ложа дозволяє лікарю
 адаптуватися і отримати оптимальну первинну 
стабільність без надмірного навантаження,

що може викликати учкладнення, незалежно 
від якості прооперованої ділянки (Мал. 8). 
Імплантат розміщують на верхньому кінці 
стержня, поступово збільшуючи обороти 
двигуна, починаючи зі значенням 10 Н/см. У 
процесі закручування та закріплення імплантата в
 отворі кісткового ложа, двигун блокується і 
крутний момент збільшується з кроком на 5 Н/см.
 Опис у даному протоколі дозволяє точно 
оцінити якість первинної стабільності, яка є 
щільнішою, ніж інші, при яких двигун зупинився 
до того, як імплантат досяг бажаного 
заглиблення. Дотримання описаного тут 
протоколу, як правило, дає змогу вимірювати 
значення 30 Н/см в верхній гребневій ділянці 
та приблизно 80 Н/см у момент, коли імплантат 
закріплюється на відстані 3 мм під гребнем. Ці 
значення отримуються незалежно від місця 
розташування отворів (верхньощелепного або 
нижньощелепного, переднього або заднього) чи
 якості кістки, аугментованої чи ні. Ні 
відсутність зрошення свердла, що 
використовується на низькій швидкості (100 
об/хв), ані дуже висока первинна стабільність не 
призводить до некрозу кістки [12, 13]. Кісткова 
тканина відновлюється безпосередньо у витках 
імплантата на кістковому гребені. Вона не 
пройшла через систему всмоктування і не 
забруднена слиною. Кількість кісткової тканини 
може бути дуже великою, до 0,5 см3 для одного 
отвору (Мал. 9). На верхівку 
імплантату встановлюється довга заглушка 
(висотою 2 мм), а створений отвір 
заповнюється кістковою тканиною. Останні 
можуть також використовуватися для 
відтворення присінкової опуклості за 
принципом направленої кісткової регенерації. На 
краї ясен накладаються шви без натягу.

Первинна стабільність  (від 50 до 80 Н/см) дає 
можливість швидкого повторного хірургічного 
втручання через 6 тижнів після операції. Цей 
час загоєння є достатнім для отримання якісної 
вторинної стабільності, а також для 
рубцювання губчастої кісткової 
тканини. Знімається заглушка гвинта (іноді з
 ускладненням через щільність 
новосформованої кі стки) і відразу робиться 
зліпок (Мал. 10). 
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Мал. 9/ Кількість відновленої кісткової тканини, необхідної навіть для встановлення одного імплантата. У 
даній ситуації, для імплантата з діаметром 4 мм та довжиною 10 мм. 
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ВИСНОВОК

Вибирається відповідний абатмент і 
направляється в протезну лабораторію разом 
зі зліпком. Через чотири дні абатмент 
остаточно встановлюється для того, щоб 
створити первинний ясенний натяг за 
допомогою  загоєння  тканин,  але  він  може 
бути закрученим лише вручну, щоб не 
порушити ще незавершену осифікацію. 
Оброблену  шийку  абатменту  перевіряють 
та  встановлюють,  на  неї  поміщають 
тимчасовий  протез,  виготовлений  в 
лабораторії,  закріплюють  (Мал.  11). 
Стимуляція тимчасової коронки язиком, щокою
 та їжею, не обмежена оклюзійно, сприятиме 
м'якій стимуляції періімплантної губчатої кістки,
 яка все ще 

перебуває у процесі зміни, з метою оптимізації 
орієнтації та щільності трабекуляції відносно 
оклюзійних напружень, яким піддається 
імплантат з фінальним протезом. Ця фаза, яка  
називається етапом кісткового тренування, 
триває 6 тижнів.
По завершенню даного проміжку часу 
встановлюється попередній протез, абатмент 
пригвинчується до рекомендованого 
заглиблення за допомогою динамометричного 
ключа, не видаляючись, після чого робиться 
зліпок заглушки, який надсилається у 
лабораторію для виготовлення протезу. Він 
буде встановлений через тиждень.

Мал. 11 /  
Абатменти 
встановлені
на їх 
постійне 
місце, 
пригвинчен
івручну. 
Цирконієві 
абатменти  
випробову
ються 
перед тим, 
як на них 
кпіпляться 
протези. Мал. 10/ Через 6 тижнів після операції відновлення

 осифікації м'якої губчастої кістки настільки успішне, 
що іноді важко видалити гвинт заглушку під час 
другого хірургічного втручання. 

Хороше розуміння біологічних параметрів 
остеоінтеграції призвело до реалізації 
протоколу роботи, описаного в цій статті. 
Його чітке і систематичне застосуванняне 
залежить від типа протеза, що буде 
встановлюватися (Мал. 12). За десять років 
нашої клінічної діяльності ми не зафіксували 
жодного випадку периімплантиту під час 
контрольних консультацій для понад 1 000 
встановлених імплантатів. Функціональна та 
естетична довговічність протезів на основі 
імплантатів повинна бути метою сучасної 
імплантології. Тільки задоволення пацієнтів та 
якість виконаної роботи можуть захистити 
нашу професію від агресії, об'єктом якої вона 

іноді стає . +

Мал. 12/ Описаний протокол виконується систематично, незалежно від типу майбутнього протеза: 
одиночний чи множинний, цементна чи гвинтова фіксація.
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