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Wstęp
Istotnym problemem stomatologicznym są ubytki kostne powsta-
łe po ekstrakcjach zębów oraz na skutek długotrwałych procesów 
patologicznych w tkankach przyzębia. Według niektórych autorów 
zanik obejmuje 50–60% zębodołu w wymiarze policzkowo-języ-
kowym oraz na wysokość 25–30% wyrostka w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy od usunięcia zęba [1]. Zanik struktury kostnej 
wpływa niekorzystnie na ukształtowanie podłoża protetycznego 
i utrudnia późniejsze leczenie implantologiczne. W leczeniu im-
plantologicznym, jednym z czynników warunkujących powodze-
nie zabiegu, a także wieloletnie utrzymanie wyników leczenia, jest 

Streszczenie

Rozległe ubytki kostne stanowią poważny problem  
w procesie rehabilitacji implantoprotetycznej. Wyko-
rzystywana w technice Khoury’ego kość autogenna 
jest nadal “złotym standardem” w implantologii. Od-
powiednio zaplanowany i przeprowadzony etap chi-
rurgiczny umożliwia prawidłową rehabilitację implan-
toprotetyczną. Zgodnie z aktualnym piśmiennictwem 
przykręcana praca implantoprotetyczna jest najbar-
dziej przewidywalnym rozwiązaniem, wiążącym się  
z najmniejszą ilością powikłań okołowszczepowych.

odpowiednia ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu planowanego 
osadzenia wszczepu [2]. Z powodu znacznego poprzecznego lub 
pionowego zaniku kości wyrostka zębodołowego może być wska-
zane przeprowadzenie augmentacji tkanek twardych, prowadzącej 
do zwiększenia ich szerokości lub wysokości [3]. 
“Złotym standardem” w regeneracji dużych deficytów kostnych, 
wykorzystywanym na gruncie implantologii jest zastosowanie ko-
ści autogennej [4]. Technika Khoury’ego jest metodą regeneracji 
atroficznych wyrostków zębodołowych, w której wykorzystywany 
jest tylko materiał autogenny[5]. 

Abstract

Extensive bone defects are a serious problem in the 
process of implantological rehabilitation. The autoge-
nous bone used in the Khoury technique is still the 
"gold standard" in implantology.
A properly planned and conducted surgical stage ena-
bles proper implantological rehabilitation. According 
to the current literature, screw implant restoration is 
the most predictable solution with the lowest number 
of complications. 
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Opis przypadku

Pacjent lat 55, ogólnie zdrowy, zgłosił się do naszej placówki  
z prośbą o leczenie kompleksowe (Ryc. 1). Po wykonaniu komple-
tu badań, w tym CBCT oraz analizie okluzji ustalono plan leczenia, 
obejmujący sanację jamy ustnej oraz rekonstrukcje braków zę-
bowych. W szczęce po stronie prawej zaplanowano rekonstruk-
cje implantoprotetyczne na koronach solowych. Pozostałe braki 
zębowe postanowiono odtworzyć mostami protetycznymi na 
zębach własnych (Ryc. 2). W planie uwzględniono odtworzenie 
właściwych warunków zgryzowych oraz poprawę estetyki. W tym 
celu przygotowano właściwe nawoskowanie funkcjonalne zę-
bów. Zdecydowano o uzupełnieniu braków zębów 13, 14 oraz 15 

przy użyciu implantów stomatologicznych ICX. Wykonane nawo-
skowanie posłużyło do ustalenia pozycji implantów, umożliwiają-
cej wykonanie ostatecznych solowych konstrukcji przykręcanych 
do implantów [6]. Analiza CBCT wykazała duży deficyt horyzon-
talny wyrostka zębodołowego w tym obszarze. Poziomy wymiar 
wyrostka w niektórych miejscach wynosił w granicach 1-2 mm 
(Ryc. 3-5).
Powyższe warunki anatomiczne wykluczały możliwość wprowa-
dzenia implantów bez wcześniejszej regeneracji tkanki kostnej  
w wymiarze poziomym. Z uwagi na znaczny deficyt objętościowy 
w tym wymiarze zdecydowano o zastosowaniu kości autogennej 
do regeneracji w technice Khoury’ego.

ryc. 2ryc. 1

ryc. 3
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Postępowanie chirurgiczne – Etap 1

W znieczuleniu miejscowym (artykaina 4% z adrenaliną 1:100000) 
i osłonie antybiotykowej (Augmentin 1000) przeprowadzono za-
bieg pobrania bloku kostnego z okolicy kresy skośnej zewnętrznej 
żuchwy po stronie prawej przy użyciu piezosurgery oraz dedy-
kowanych do pobierania bloków kostnych końcówek piezochi-
rurgicznych (Ryc. 6,7). Pobrana tkanka kostna stanowiła blaszkę  
o wymiarach 16 mm długości 12 mm wysokości oraz ok 2 mm 

grubości (Ryc. 8). Przy użyciu skrobaczki kostnej Safescraper z po-
branego bloku kostnego pozyskano wióry kostne, doprowadza-
jąc do zmniejszenia grubości blaszki kostnej do ok 1mm (Ryc. 9). 
Następnie wykonano cięcie na szczycie wyrostka zębodołowego 
w miejscu biorczym z jednym pionowym cieciem uwalniającym 
oraz odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy na całej po-
wierzchni przedsionkowej w okolicy braków zębów 15, 14, 13, 
uzyskując w ten sposób szeroki i swobodny dostęp do ubytku 
kostnego (Ryc. 10,11). Płat został precyzyjne zmodyfikowany oraz 
zmobilizowany poprzez podcięcie okostnej. Po starannym przy-

ryc. 4

ryc. 5
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gotowaniu i oczyszczeniu miejsca biorczego, pobrana blaszka ko-
stna o grubości 1 mm została dwupunktowo ufiksowana śrubami 
o średnicy 1,2 mm i długościach 8 i 10 mm z zachowaniem od-
powiedniego dystansu od rezydualnej tkanki kostnej w wymiarze 
policzkowym, tak,  aby nie przekroczyć szerokości 8 mm w wy-
miarze przedsionkowym. Blaszka została ufiksowana 1 mm niżej 
w stosunku do szczytu wyrostka zębodołowego (Ryc. 12-14). Po-

wstała przestrzeń została wypełniona pozyskanymi, autogennymi 
wiórami kostnymi (Ryc. 15-20). W tej technice cienka blaszka kost-
na stanowi rusztowanie oraz pełni rolę sztywnej błony zaporowej. 
Nie są użyte żadne dodatkowe membrany, dlatego wydaje się 
być istotne, aby autogenne wióry kostne zostały możliwie dobrze 
skondensowane [7]. Wcześniejsza mobilizacja płata umożliwiła 
staranne i beznapięciowe zamknięcie rany.

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8 ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12
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Postępowanie chirurgiczne – Etap 2

Po 4 miesiącach gojenia wykonano CBCT operowanego wcze-
śniej obszaru (Ryc. 21-23). Stwierdzono obecność właściwego 
ubeleczkowania kostnego w obszarze przeprowadzonej regene-
racji. Zdecydowano o zastosowaniu implantów ICX: 2x 3,75 x10 
mm w lokalizacji 13 i 14 oraz 3,75x8 mm w lokalizacji 15. Zabieg 
przeprowadzono w osłonie antybiotykowej (Augmentin 1000). 
Osiągnięto stabilizację pierwotną ok. 30 Ncm przy wszystkich 

wszczepach. Zastosowano śruby zamykające (Ryc. 24-27). Przy im-
plantacji w obszarze augmentowanym w tej technice istotne jest, 
aby podczas przeprowadzania protokołu osteotomii pod implan-
ty, śruby do osteosyntezy pozostawić na miejscu do zakończenia 
nawiertów. Po okresie osteointegracji przeprowadzono zabieg 
dokoronowego przesunięcia płata, celem zwiększenia obszaru 
dziąsła rogowaciejącego po stronie przedsionkowej implantów 
oraz przykręcono śruby gojące (Ryc. 28,29). 

ryc. 19

ryc. 20
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ryc. 24 ryc. 25

ryc. 26 ryc. 27

ryc. 28 ryc. 29

Postępowanie protetyczne 

Na kolejnych wizytach przeprowadzono procedurę wykonania 
odbudowy implantoprotetycznej wg protokołu cyfrowego z wy-
korzystaniem skanera wewnątrzustnego Cerec Primescan. Skany 
przesłano do Laboratorium w naszej placówce za pośrednictwem 

Sirona Connect. Następnie w oprogramowaniu Sirona Inlab 20 
zaprojektowano oraz wykonano solowe korony E-max przykręca-
ne do implantów (Ryc. 30-32). Solowe korony zostały sprawdzone  
w ustach pod kątem pasywności oraz przykręcone do implantów 
z momentem obrotowym 35 Ncm (Ryc. 34,36).
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Podsumowanie

Przeszczepy kości własnej pacjenta stanowią doskonały materiał 
do odbudowy ubytków kostnych. Okres gojenia w tej technice 
wynosi ok. 3-4 miesiące. Materiał autogenny dzięki zgodności bio-
logicznej jest najlepiej tolerowanym przez organizm materiałem 
wszczepiennym i jako jedyny posiada jednocześnie właściwości 
osteogenne oraz osteokondukcyjne  i osteoindukcyjne [8]. Tech-
nika Khoury’ego wydaje się być rozwiązaniem bardzo skutecznym 
przy regeneracji dużych deficytów horyzontalnych wyrostka zę-
bodołowego, jednak zastosowanie tego typu transplantacji jest 
związane z wprowadzeniem dodatkowych procedur chirurgicz-
nych, co dla wielu pacjentów stanowi istotną przeszkodę.
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