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K TeSTU 4 MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 

odborná diskuse

Viz: Barták P. Estetická stomatologie.  
Test 4: Fraktura korunky horního středního řezáku – opravit nebo extrahovat? 
LKS, 2014, 24(4): 85 – 87

KOMeNTáŘ K TeSTU 4

Přesto, že výsledek rekonstrukce 
chybějícího horního středního řezáku 
vyhlíží na finální fotografii velice 
dobře (Malé ilustrované repetitorium, 
Test 4, LKS 4/2014, str. 87), je nutno 
dodat, že nepodává ucelený obraz 
o úspěšnosti celé léčby. 

Autor testu MUDr. Petr Barták správ-
ně uvádí, že CBCT poskytuje přesné 
informace o stavu kořene a okolí. Intra-
orální rentgenogram je stejně nedosta-
tečný jak při plánování, tak i při hodno-
cení úspěšnosti implantace – zobrazuje 
jen okrajovou kost mesiálně a distálně 
od implantátu. CBCT implantátu s časo-
vým odstupem v práci chybí. Absence 
tohoto zobrazení je závažná zejména 
proto, že autor zvolil velmi náročný 
a na chyby citlivý způsob ošetření. Při 
pečlivém vyšetření by mělo být zřejmé, 
že labiální kostní stěna na reproduko-
vaném CBCT začínala v polovině délky 
kořene a zdaleka nedosahovala tloušťky 
2 mm, která je doporučována pro bez-
pečnou imediátní implantaci. 

V odpovědi na otázku č. 3. chybí 
zmínka o odložené implantaci, která se 
nejvíce nabízí. Odborná literatura plně 
podporuje tento způsob ošetření vyso-

Obr. C: CBCT imediátně zavedeného 
implantátu v pozici zubu 11, bukální 
kostní stěna chybí.

Obr. D: CBCT odloženě zavedeného 
implantátu v pozici zubu 21, bukálně je 
zřejmá silná kostní stěna.

Obr. E: Intraorální rentgenogram se stíny 
obou fixtur, okrajová kost prakticky bez 
známek resorpce.

Obr. A: Imediátně zavedený implantát 
v pozici zubu 11 a odložená implantace 
v pozici zubu 21; oba osazené korunkami.

Obr. B: Okluzální pohled na dvě 
šroubované korunky a konturu 
alveolárního hřebenu.

kou úspěšností a dlouhodobou život-
ností při udržení vysokého estetického 
skóre (1). Domnívám se, že v době, kdy 
stoupá procento biologických kompli-
kací kolem implantátů, bychom měli 
tak odvážné ošetření, jako je okamžitá 
implantace, volit velmi obezřetně. Ve 
článku přinejmenším chybí upozornění 
na možná rizika. Z odborné literatu-
ry víme, že průměrná tloušťka labiální 
kostní stěny horních středních řezáků je 
při měření na CBCT 1,05 mm a pouze 

ve 3 % případů má kostní lamela labi-
álně tloušťku nad 2 mm. (2). U pacientů 
s tenkou labiální kostní lamelou do-
chází k resorpci horizontální, ale i ver-
tikální. Vertikální ústup kosti dosahuje 
u tenkého kostního fenotypu v průměru 
7,5 mm oproti 1,5 mm u silné kostní la-
mely (3). Není tedy překvapením, že při 
CBCT hodnocení s časovým odstupem 
po imediátní implantaci se současnou 
augmentací nebyla nalezena labiální 
kostní stěna u 36 – 57 % případů (4, 5). 
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STANOVISKO AUTORA TeSTU 4

Děkuji MUDr. et MUDr. Jiřímu Krugovi, 
Ph.D., za jeho komentář k testu č. 4 
Malého ilustrovaného repetitoria.

Byl jsem požádán o příspěvek do Ma-
lého ilustrovaného repetitoria, který měl 
prezentovat kazuistiku z praxe a měl ob-
sahovat minimum textu. Článek, který jsem 
napsal, měl evokovat otázky hlavně z ob-
lasti endodoncie a stomatologické protetiky 
a měl ukázat úskalí RTG diagnostiky. Také 
mělo být zdůrazněno, že za vhodných 
okolností, pokud je to možné, je dle mého 
názoru v současné době vhodnější nahra-
dit chybějící zub pomocí nitrokostního im-
plantátu než například konvenčním fixním 
můstkem. Neboť tak dojde k významnému 
šetření tvrdých zubních tkání a zubní dřeně 
zubů sousedících s mezerou. Proto ve vý-
čtu možných způsobů ošetření (reakce na 
otázku číslo 3) měla být zahrnuta odpověď: 
Extrakce radixu a zavedení nitrokostního 
implantátu. Nakonec bylo prezentováno 
konkrétní ošetření. 

Text byl určen praktickým zubním léka-
řům a jeho smyslem nebylo hodnotit ani 
obhajovat žádný z implantologických po-
stupů. Požadavek na minimum textu (au-
tor byl opakovaně vyzván k jeho zkrácení) 
neumožňoval jakékoli komentáře.

Před ošetřením nitrokostními implantá-
ty věnuji vždy maximální pozornost plá-
nování celého výkonu, a to jak jeho části 
chirurgické, tak části protetické. Posuzuji 
každý případ komplexně a snažím se na-
vrhnout řešení s minimem možných kom-
plikací a s ohledem na mnohé okolnosti. 
Okamžitou implantaci, zejména ve fron-
tálním úseku chrupu, provádím výjimečně 
a pouze tehdy, pokud její výhody převa-
žují nad riziky, která mohou být s tímto 
způsobem ošetření spojena. V tomto kon-
krétním případě dle mého názoru převa-
žovaly výhody, neboť poextrakční defekt 
vykazoval příznivé poměry (1).

K jednotlivým připomínkám:
1. S tvrzením, že dvourozměrný rentge-
nogram má při kontrole po zavedení či 
vhojení fixtury omezenou vypovídací 
hodnotu, souhlasím. Nicméně zatímco při 
plánování implantace zhotovuji již něko-
lik let rutinně CBCT, po implantaci a s ča-
sovým odstupem u bezpříznakových 
implantátů jej standardně neprovádím. 
Zejména pro z mého pohledu neodůvod-
nitelnou radiační zátěž. Jinak je tomu sa-
mozřejmě u implantátů, kde je CBCT indi-
kované po jejich zavedení z důvodu prů-
kazné nebo předpokládané komplikace, 
která se nezobrazuje na dvourozměrném 
rentgenogramu. Další potřeby mohou být 
experimentální a publikační.

Protože v praxi běžně CBCT za 12 mě-
síců po implantaci neprovádím, nebyl 
v prezentovaném případě kontrolní CBCT 
snímek zhotoven a nemůže být ani sou-
částí příspěvku. Pokud by byl příspěvek 
studií zabývající se problematikou oka-

Obr. 1: Trojrozměrné umístění implantátu.

Slabá labiální kostní plotna tedy kontra-
indikuje okamžité zavedení implantátu 
i v případě silného slizničního typu. 

Ke zmíněnému uvádím jeden příklad 
s okamžitou implantací ve frontální 
oblasti z naší praxe. Zub 11 jsme před 
5 lety extrahovali a nahradili imediátně 
implantátem a současně augmentovali 
(podobný stav zubu a i způsob ošetření 
jako ve článku autora). I dnes je implan-
tát stále stabilní, ale pod lividně vyhlí-
žející sliznicí je parný šedý pruh obna-
ženého implantátu (obr. A) a labiálně je 
oploštěná kontura hřebenu (obr. B). To 
osvětluje radiální řez CBCT – labiálně 
chybí jakákoli kost (obr. C). V porovná-
ní zub 21 jsme před 2 roky extrahovali 
a implantovali po zhojení měkké tkáně 
s augmentací. Stabilita implantátu je pa-
trná jak z okluzálního pohledu, tak i na 
CBCT – labiálně viditelná kostní stěna 
(obr. D). Přitom na 2D rentgenogramu 
vypadá v obou případech vše bez pro-
blému (obr. e).

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
Centrum zubní implantologie, Praha
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malé ilustrované repetitorium

eSTeTICKá STOMATOLOGIe
Petr Barták 
Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, PrahaÚstav klinické a experimentální stomatologie, 1. LF UK a VFN Praha

TeST 4
Na naše pracoviště se dostavila cel-

kově zdravá dvaašedesátiletá pacientka 
s žádostí o nahrazení korunky zubu 11. 
Udávala, že na zubu 11 byla mnoho let 
přítomna plášťová keramická korunka. 
Nedávno došlo k odlomení korunky od 
kořene zubu. Pacientka navštívila zub-
ního lékaře, který provedl endodontic-
ké ošetření. Ošetření údajně proběhlo 
s použitím operačního mikroskopu 
a trvalo asi dvě hodiny. V závěru ošet-
ření lékař vstup do kořenového systému 
zubu 11 uzavřel, sdělil pacientce, že 
zub nelze zachovat, a doporučil jeho 
extrakci. Kromě faktu, že postrádá horní 
přední zub, pacientka neudávala žádné 
subjektivní obtíže. 

V ústech byl přítomný radix zubu 11, 
vchod do kořenového systému uzavře-
ný skloionomerní výplní. Cervikální 
okraj kořene byl uložený cca 0,5 mm 
pod úrovní okraje gingivy, bez prokaza-
telné kazivé léze. Sondáž gingiválního 
sulku byla fyziologická. 

Na sousedním zubu 21 je přítomna 
keramická korunka. Její krčkový uzávěr 
je přesný, barevně se odlišuje od ostat-
ních zubů (obr. 1). Na zubu 12 je pa-
latinálně vyhovující kompozitní výplň.

Zhotovený intraorální rentgenogram 
naznačuje problematiku endodontické-
ho ošetření kořene 11 (obr. 2).  

Obr. 1: Výchozí stav.

Obr. 2: Intraorální rtg snímek.

Otázky:
1.  Lze kořen zubu 11 

spolehlivě využít pro 
protetické ošetření?

2.  Poskytuje intraorální rtg 
snímek vždy dostatek 
informací o endodontickém 
ošetření?

3.  Jaké jsou možnosti ošetření?

mžité implantace nebo tloušťky bukální 
lamely po okamžité implantaci, jistě by 
musel CBCT snímky nebo jiný průkazný 
materiál obsahovat. 
2. Ilustrace na obrázku 1 ukazuje, že 
bukální lamela (šipka) mohla dosahovat 
a také dosahovala po implantaci až ke krč-
ku implantátu, o čemž jsem se samozřej-
mě pohledem a palpací přesvědčil. Stejně 
tak jsem se před zahájením implantace 
přesvědčil, že bukální lamela je kompletní 
a intaktní. Byla dodržena hloubka zavede-
ní fixtury – krček byl umístěn cca 3 mm 
apikálně od slizničního okraje.
3. Souhlasím s tím, že okamžitá implanta-
ce je náročná a citlivá na chyby. Dovoluji 
si dodat, že také na plánování. 

Tvrzení, že pro bezpečnou imediátní 
implantaci je nutná přítomná bukální la-
mela o tloušťce 2 mm, je přinejmenším 
diskutabilní. Důvodů je několik:

a) Dr. Krug neupřesňuje, co je bezpeč-
nou imediátní implantací míněno. Vý-
znam slova „bezpečná“ je velmi široký. 
Může vyjadřovat prostě klinickou stabili-
tu implantátu bez známek komplikací ve 
smyslu periimplantitidy, nebo může být 
objektivizován hodnocením podle urči-
tých kritérií (2). Problémem je, že různé 
klasifikace se vzájemně liší, takže při hod-
nocení úspěšnosti implantátu podle růz-
ných klasifikací mohou hodnotitelé dojít 
i k velmi rozdílným výsledkům (3). 
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b) Ve frontálním úseku chrupu je naplně-
ní požadavku na dvoumilimetrovou tloušť-
ku bukální lamely téměř vždy utopií. Tuto 
skutečnost dokazuje nejen každodenní pra-
xe, ale i druhý z článků, na které odkazuje 
dr. Krug. Tloušťkou bukální lamely se zabý-
vá množství publikací. Jejich všeobecným 
závěrem je, že bukální lamela ve frontálním 
úseku maxilly je tenká (4). Přesto existuje 
řada prací dokazujících, že imediátně za-
vedené implantáty ve frontálním úseku 
chrupu mohou být spojeny s dlouhodobým 
funkčním i estetickým úspěchem (5).

c) Okamžitá implantace není v zubním 
lékařství novinkou. Je známa déle než 30 
let (6, 7, 8) a je velmi bohatě dokumento-
vána. Doposud není stanoven jednoznač-
ný protokol jejího provedení a spousta 
aspektů není vyřešena. Přesněji řečeno: 
Na spoustu otázek není jednoznačná od-
pověď, neboť výsledky studií (jsou jich 
stovky) se signifikantně liší. S diametrálně 
různými názory se lze setkat jak v sou-
vislosti s indikacemi, tak v souvislosti se 
samotným provedením výkonu a s použi-
tými materiály. Při posuzování výsledků 
ošetření pomocí nitrokostních implantátů 
je třeba vzít v úvahu množství detailů, 
jež mohou vést k úspěchu nebo selhání 
terapie. Kompletní výčet přesahuje rámec 
tohoto sdělení, proto pro ilustraci uvádím 
jen některé z nich: 
zz stav, způsob předchozích ošetření a pří-

čina ztráty nahrazovaného zubu
zz extrakční technika
zz anatomické poměry v místě implanta-

ce (kost – rozměry, uspořádání, kvalita, 
přítomnost defektů; měkká tkáň – kvalita, 
kvantita, přítomnost defektů; stav paro-
dontu extrahovaného zubu, přítomnost 
a stav sousedních zubů, sklon alveolární-
ho výběžku, přítomnost dalších anatomic-
kých struktur...)
zz přítomnost či nepřítomnost zánětu 

(akutní, chronický; kost, měkké tkáně) 
zz způsob ošetření alveolu po extrakci 

a před implantací (Odstranit nebo neod-
stranit periodontální ligamenta? Pokud 
ano – jak a čím?)
zz způsob preparace lůžka pro fixturu
zz typ fixtury (délka, průměr, povrch, tvar, 

typ závitu, makroskopický design krčku)

zz trojrozměrné umístění a sklon fixtury
zz šíře mezery ponechané mezi povrchem 

implantátu a bukální lamelou
zz augmentace tvrdé tkáně (Ano či ne? In-

traalveolární či subperiostální? Pokud sub-
periostální – perforovat nebo neperforovat 
bukální lamelu? Typ augmentátu? Manipula-
ce s augmentátem a způsob jeho umístění?)
zz použití bariérové membrány (Ano či ne? 

Typ membrány? Intraalveolární či subperios-
tální umístění? Způsob fixace membrány?)
zz použití prostředků tkáňového inženýr-

ství (Ano či ne? Deriváty krevní plazmy 
pacienta? Jaké? Komerčně dosažitelné růs-
tové faktory? Jaké? Jaký nosič?)
zz manipulace s měkkými tkáněmi (Od-

klopit nebo neodklopit lalok? Pokud ano, 
jaký? Vedení řezu či řezů při odklopení? 
Transmukózní nebo submukózní hojení? 
Nutnost dosažení primární sutury? Mo-
bilizovat lalok? Pokud mobilizovat – jak? 
Augmentace měkkých tkání ano či ne? Po-
kud ano – volný štěp nebo stopkatý lalok? 
Pokud volný štěp – jaký?)
zz bone-level nebo tissue level koncept?
zz typ spojení intraosseální a protetické 

části (One-piece implantát? Který z něko-
lika typů spojení?) 
zz způsob otiskování (Otisk pozice fixtury 

nebo otisk abutmentu? Jako zub nebo po-
mocí přenosových částí? Retrakce měkkých 
tkání ano nebo ne? Pokud ano, jak a čím?)
zz dočasná protetická práce (Ano či ne? 

Fixní nebo snímatelná? Kotvená na sou-
sedních zubech nebo na zavedeném im-
plantátu? Její vztah k antagonistům? Způ-
sob fixace? Její vztah k měkkým tkáním 
v okolí implantátu?)
zz profylaktická opatření, pooperační péče
zz délka vhojování, čas zatížení
zz definitivní protetické ošetření (Materiál 

abutmentu. Materiál, přesnost a zpracová-
ní protetické práce. Umístění okraje prá-
ce. Podmíněně snímatelná nebo tmelená 
práce? Druh fixačního materiálu. Přebytky 
fixačního materiálu?)
zz dlouhodobá péče o výsledek ošetření 

(Lékař i pacient.)
zz celkové zdraví pacienta, medikace, 

ab usus čehokoli...
Z uvedeného vyplývá, že při okamžité 

implantaci je možné postupovat tolika 

různými způsoby, že skutečně objektivní 
posouzení jejích výsledků lze jen sotva re-
alizovat. Tloušťka bukání lamely při oka-
mžité implantaci je pouze jedním z mno-
ha faktorů, který sám o sobě nemusí být 
zásadní (9, 10). Otázku bukální lamely 
rozhodně není možné v současné době 
považovat za uzavřenou. Díky některým 
pracím se pohled na procesy hojení a na 
význam bukální lamely při okamžité im-
plantaci poměrně zásadně mění (11). 

4. Literární odkazy 4 a 5 v komentáři dr. 
Kruga jsou irelevantní, neboť implantáty 
byly zavedeny s použitím jiné techniky, 
než jakou jsem prezentoval ve svém sdě-
lení já. Na rozdíl od článku 4 jsem nea pli-
koval bariérovou membránu a na rozdíl 
od článku 5 jsem neodklápěl mukope-
ri ostální lalok (12, 13). Analýza pod lite-
rárního odkazem číslo 3 pak kvantifikuje 
změny po extrakci zubu v estetické zóně, 
avšak bez zavedené fixtury. To je opět roz-
díl oproti mnou použitému postupu (11).

5. Ani odložená implantace nemusí au-
tomaticky a vždy znamenat perfektní vý-
sledek. Poextrakčním změnám v architek-
tuře tvrdých a měkkých tkání lze jen stěží 
zabránit a rekonstruovat je vždy obtížnější 
než zachovávat. I zcela „bezpečné“ po-
stupy mohou přinést a přinášejí neúspěch, 
a to i při dodržení všech doporučení a ma-
ximální šetrnosti ošetřujícího, dokonce 
i v případě submukózního hojení. 

Důkazem může být článek č. 1, na kte-
rý odkazuje dr. Krug, a následující případ: 
V lednu 2011 jsem zavedl při dodržení 
všech zásad nitrokostní implantát do lo-
kalizace 36 u mladé, celkově zdravé pa-
cientky. Výkon proběhl bez komplikací, 
kost byla klinicky kvalitní, od extrakce 
zubu uplynula doba delší než 12 měsíců 
(obr. 2). Hojení bylo submukózní, per pri-
mam intentionem. Za několik týdnů bylo 
nutné fixturu pro bolestivost, přítomnou 
slizniční píštěl bukálně a rentgenologické 
známky periimplantitidy (obr. 3) explan-
tovat. Obrázek 4 ukazuje, že zavedení 
fixtury bylo i při minimálním odklopení 
mukoperiostálního laloku pouze z hřebe-
nového řezu korektní. Zároveň je viditel-
né projasnění v místě apexu implantátu 
a rozpuštěná část lingvální lamely. (Sken 

Obr. 2: Před implantací. Obr. 3: Známky 
periimplantitidy na 
intraorálním RTG snímku.

Obr. 4: Rozpuštěná část 
ligvální lamely na řezu CBCT.

Obr. 5: Nová fixtura 
3 měsíce po zavedení 
a 7 měsíců po explantaci.



CBCT byl zhotoven z důvodu komplika-
ce.) Za 4 měsíce po explantaci byl do stej-
ného místa za stejných podmínek zaveden 
stejný typ fixtury. Došlo k jejímu bezpro-
blémovému vhojení (obr. 5) a zatížení 
korunkou. Na RTG snímku po vhojení 
(7 měsíců po explantaci) přetrvává api-
kálně u fixtury po předchozím proběhlém 
zánětu projasnění. 

Ke kazuistice dr. Kruga se nemohu vy-
jádřit, neboť neznám výchozí stav ani de-
taily ošetření. Došlo k odklopení mukope-
ri ostálního laloku? Jak a jakým materiálem 
se augmentovalo? Jakým způsobem byla 
fixtura umístěna vůči bukální lamele?

6. Pokud jsem dodržel kritéria a protokol 
stejný jako v případě prezentovaném v testu 
4 Malého ilustrovaného repetitoria, nepozo-
roval jsem dosud při okamžité implantaci 
výrazný neúspěch (obr. 6 – 11). Kromě řady 

dalších důležitých faktorů je dle mého názo-
ru při okamžité implantaci naprosto zásadní:
zz Neodklápět mukoperiostální lalok. Po 

extrakci zubu přichází bukální lamela 
o krevní zásobení z periodoncia. Poruší- li 
se kapiláry ještě z bukální strany kvůli 
odklopení mukoperiostálního laloku, je 
resorpce kostní lamely nevyhnutelná. Čím 
je lamela tenčí, tím náchylnější je na ztrá-
tu výživy (14).
zz Zvolit takový průměr a takové umístění 

fixtury, aby mezi jejím vestibulárním povr-
chem a orálním povrchem bukální lamely 
zůstal prostor (obr. 1). Detaily přesahují 
rámec tohoto textu.
zz Zajistit dostatečnou primární stabilitu 

fixtury, která se nejčastěji integruje trans-
mukózně (15).

7. Dentální implantologie je oborem 
nesmírně komplexním. Konečný výsledek 

záleží na maličkostech a na souhře jednot-
livých kroků. Optimální či univerzální po-
stup nebyl definován, stejně tak je jen vel-
mi málo absolutních kontraindikací toho či 
onoho protokolu. Vždy je třeba vycházet 
z místních podmínek, ze znalosti biologic-
kých principů a hlavně přizpůsobit postup 
ošetření pacientovi jako takovému. 

Jedna kazuistika, ať již prezentuje 
úspěch či neúspěch, nemůže představovat 
zásadní klíč pro schéma ošetření. Vždy by 
ale měla ve čtenáři vyvolat řadu otázek 
a pochybností, na něž by se měl pokusit 
najít odpovědi. Děkuji panu doktorovi 
Krugovi za podporu při jejich hledání. 

MUDr. Petr Barták
Asklepion – Klinika a institut 

estetické medicíny, Praha
ÚKES 1. LF UK a VFN Praha

Obr. 6: Stav před extrakcí radixu.

Obr. 9 a 10: Měkké tkáně v okolí implantátu 3 měsíce po okamžité implantaci, rok 2008.

Obr. 7: Týden po okamžité implantaci, 
rok 2005.

Obr. 8: Stav v roce 2013.

Obr. 11: Stav v roce 2013.
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