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BADANIA
STATYSTYCZNE

Zrozumienie podstawowych zasad anatomii i ich zależności  
w zatoce szczękowej z wykorzystaniem obrazowania trójwymia-
rowego są niezbędne dla lekarzy wykorzystujących obrazowanie 
zatok przynosowych i środkowej części twarzy [1]. Podniesienie 
dna zatoki szczękowej jest zabiegiem chirurgicznym niezbędnym 
w przypadku dużego odsetka bezzębnych miejsc w bocznych 
obszarach szczęki, co udowodniono w badaniach. Technika ta 
umożliwia wszczepienie implantów zębowych [2]. 
Zatoki szczękowe położone są w środkowym piętrze czaszki twa-
rzowej. Ich kształt często przyrównuje się do piramidy trójścien-
nej, której podstawą jest boczna ściana nosa, zaś szczyt skierowa-
ny jest do wyrostka jarzmowego szczęki. Wyróżniamy pięć ścian 
zatoki szczękowej: przednią – twarzową, górną – oczodołową, 
tylną – skrzydłowo-podniebienną, przyśrodkową – nosową oraz 
dolną – dno [3]. 
W badaniu klinicznym obejmującym 100 pacjentów autorzy ana-
lizowali cechy anatomiczne, aspekty chirurgiczne oraz występo-
wanie powikłań w zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej. 
Stwierdzono, że analiza cech anatomicznych wymusiła często 
odstępstwo od wykonywania standardowej procedury chirur-
gicznej. W badaniach tych 78% pacjentów miało cienką przed-
nią ścianę zatoki szczękowej, podczas gdy 4% badanych miało 
tą ścianę grubą. Dane te znalazły potwierdzenie także w innych 
badaniach klinicznych [4]. 
Kilka prac poświęcono kwestii grubości ściany przedniej zatoki 
szczękowej. Udowodniono, że wiek i płeć nie mają wpływu na jej 
grubość [5]. 
W jednym z badań dokonano analizy grubości ściany przedniej 
zatoki szczękowej w odległości 3–5mm od wyrostka zębodoło-
wego w okolicy planowanego okna kostnego wykonywanego  
w procedurze otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej. Wy-

Streszczenie

Na podstawie obrazów tomografii komputerowej 
wiązki stożkowej okolic zębów piątych, szóstych i siód-
mych dokonano pomiarów okna kostnego oraz wyko-
nano analizę statystyczną. Analizowano obszary, gdzie  
w przypadku wszczepienia 10-milimetrowego implan-
tu konieczne byłoby wykonanie podniesienia dna za-
toki szczękowej metodą otwartą. 

niki znacząco różniły się w zakresie zębów od 4 do 7. W obszarze 
4-go zęba pomiary średnio wynosiły 1,6 mm (zakres 0,7–5,6 mm), 
zęba 5-go - 1,2 mm (zakres 0,4– 2,7 mm), zęba 6-go - 2,6 mm (za-
kres 0,2–8,1 mm) oraz zęba 7-go - 1,1 mm (0,5–4,6 mm) [6]. 
W innych badaniach wykazano, że różne przyczyny utraty zębów 
i występowanie paradontozy nie są skorelowane ze średnią gru-
bością ściany przedniej. Otrzymane wyniki przedstawiają się na-
stępująco. W obszarze 4-go zęba grubość ściany przedniej zatoki 
szczękowej wynosi 1,69 ± 0,71 mm, zęba 5-go - 1,50 ± 0,72 mm, 
zęba 6-go - 1,77 ± 0,78 mm oraz zęba 7-go - 1,89 ± 0 85 mm [7]. 
W kolejnych badaniach wykazano, że średnia grubość przedniej 
ściany zatoki szczękowej wynosiła 2,08 ± 0,94 mm. Nie zanotowa-
no różnicy istotnej statystycznie w odniesieniu do analizowanego 
obszaru zęba [8]. 
Następne badania poświęcono analizie zmian grubości kości ścia-
ny przedniej zatoki szczękowej. Stwierdzono, że średnia grubość 
kości ściany przedniej zmniejszyła się odpowiednio, dokonując 
pomiarów od 10 mm do 40 mm poniżej dna oczodołu. Dodat-
kowo grubość kości ściany przedniej stopniowo zwiększała się od 
rejonu zęba trzeciego do rejonu pierwszego zęba trzonowego 
[9].  
Grubość przedniej ściany zatoki szczękowej ma wpływ na spo-
sób wykonywania zabiegów chirurgicznych. W przypadku grubej 
przedniej ściany szczęki zabieg podniesienia błony śluzowej zato-
ki szczękowej trwa dłużej i staje się trudniejszy [10]. W niektórych 
sytuacjach, aby zminimalizować ryzyko powikłań przy wykonywa-
niu okna kostnego w technice otwartej przy projektowaniu, zakła-
da się w pierwszym etapie zmniejszenie grubości kości, dopiero  
w następnym wytworzenie dostępu kostnego [11]. 
W celu prawidłowego zaplanowania leczenia najczęściej wska-
zane jest wykonanie dokładnego trójwymiarowego badania 
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On the basis of the cone beam computed tomography 
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rentgenowskiego z wykorzystaniem tomografii komputerowej 
wiązki stożkowej (CBCT) [2,5]. Indywidualna anatomia zatok szczę-
kowych analizowana w trzech płaszczyznach dostarcza precyzyj-
nych i istotnych informacji przedoperacyjnych, które często mają 
istotny wpływ na sposób postepowania chirurgicznego. Charak-
terystyka cech  anatomicznych zatoki szczękowej jak i wyrostka 
zębodołowego oraz zależności pomiędzy nimi mające wpływ na 
odtworzenie warunków kostnych w bocznych obszarach szczęki 
są istotnie zróżnicowane [6]. Opierając się na tomografii kompute-
rowej wiązki stożkowej wykonanej przed procedurą podniesienia 
dna zatoki szczękowej, kiedy spodziewane są powikłania takie jak 
perforacja błony Schneidera lub krwawienie niektórzy autorzy za-
lecają zmianę techniki chirurgicznej otwartego podniesienia dna 
zatoki szczękowej [12].

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą 
otwartą

Najczęstszą sytuacją w bezzębnych obszarach bocznych szczę-
ki jest taki zanik kości, który wymusza przeprowadzenie zabiegu 
podniesienia dna zatoki szczękowej w celu umożliwienia implan-
tacji [2]. Augmentacja zatoki szczękowej uważana jest za skutecz-
ną technikę przedprotetyczną i umożliwia powiększanie bazy 
kostnej w tych obszarach [13]. Obecnie podniesienie dna zatoki 
szczękowej metodą otwartą, czyli technika okna bocznego jest 
bezpiecznym i przewidywalnym zabiegiem w procesie rehabilita-
cji w zaawansowanym zaniku kości szczęki w kontekście leczenia 
implantologicznego [14,15].
Technika zabiegowa polega na uniesieniu płata błony śluzowej 
pełnej grubości od wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem 
pionowych cięć uwalniających na powierzchni policzkowej. Po 
uzyskaniu dostępu do ściany kostnej zatoki szczękowej, wykonuje 
się czworokątne lub owalne cięcie osteotomijne wiertłem najle-
piej diamentowym o średnicy 3mm zamocowanym na wiertarce 
szybkoobrotowej z ciągłym chłodzeniem sterylnym roztworem 
soli fizjologicznej [16]
W badaniach dotyczących bezpieczeństwa zabiegu chirurgiczne-
go w kontekście wielkości okna kostnego porównano dwa roz-
miary okien. Małe okno kostne miało rozmiar 6 x 6 mm, podczas 
gdy duże okno kostne 8 x 10 mm. W przypadku małego okna 
kostnego zastosowano specjalne urządzenie do augmentacji 
zatoki umożliwiające wypełnienie powstałej przestrzeni po pod-
niesieniu błony Schneidera. W przypadku dużego okna kostnego 
wykonano ręcznie augmentację zatoki. Rezultatem badania było 
stwierdzenie, że bezpieczeństwo zabiegu operacyjnego nie zale-
ży od zmniejszenia wymiarów okna kostnego [17]
Perforacja błony Schneidera jest najczęstszym powikłaniem pod-
czas podnoszenia dna zatoki szczękowej. Uważa się, że grubość 
błony śluzowej zatok oraz kontury zatoki szczękowej są istotny-
mi czynnikami wpływającymi na częstość perforacji błony zatok 
[18]. Ryzyko zapalenia zatok lub infekcji jest dwukrotnie większe  
w przypadku perforacji błony Schneidera [19].
Ryzyko związane z perforacją błony Schneidera możemy jednak 
modyfikować. Zastosowanie technologii piezoelektrycznej wraz  
z instrumentarium ręcznym podczas wykonywania zabiegu pod-
niesienia dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego jest skuteczną 
metodą minimalizującą częstość powikłań śródoperacyjnych [20].  
W analizie 69 artykułów, w tym badań prospektywnych i retro-
spektywnych, wykazano, że wskaźnik perforacji w przypadku 

stosowania konwencjonalnych narzędzi obrotowych sięgał 24%, 
wobec 8% w przypadku stosowania urządzeń piezoelektrycznych 
[21]. Przyczyną tak dużej różnicy między tymi dwoma wartościami 
może być minimalne przypadkowe uszkodzenie struktur tkanek 
miękkich związane z użyciem instrumentów piezoelektrycznych. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku kruchych i cienkich struk-
tur kostnych, ponieważ umożliwia bezpieczne i delikatne wy-
konanie techniki chirurgicznej [22]. Należy jednak zaznaczyć, że 
uciążliwością stosowania urządzeń piezoelektrycznych podczas 
zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej jest dłuższy czas 
operacji [23]. Jednak w badaniach klinicznych, w których zastoso-
wano metodę metaanalizy, wdrożenie urządzeń piezoelektrycz-
nych przy preparacji okna kostnego w porównaniu z instrumen-
tami obrotowymi nie miało istotnego wpływu na utratę implantu 
w zabiegach, gdzie doszło do perforacji błony Schneidera [24].

Cel badań

Celem badań jest analiza grubości kości przedniej ściany zatoki 
szczękowej w miejscu preparacji okna kostnego w procedurze 
otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej. 

Materiał i metoda

Pomiarów dokonano na podstawie CBCT szczęki wykonanej to-
mografem Kodak 9000. Zastosowano następujące parametry 
ekspozycji: 70kV, 10mA, voksel rozmiaru 200μm. Do analizy wy-
konanych tomografii komputerowych użyto programu kompu-
terowego CS 3D Imagining Software. 
Kryterium włączenia było co najmniej jedno bezzębne miejsce 
zlokalizowane w rejonie 5-go, 6-go lub 7-go zęba oraz koniecz-
ność wykonania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej przy 
zastosowaniu 10-mm implantu. Oznacza to, że wysokość wyrost-
ka zębodołowego wynosiła 9 mm lub mniej.
Przy braku jednego zęba i przestrzeni otoczonej z dwóch stron 
przez zęby, wirtualnie umieszczano implant w równej odległości 
od dwóch sąsiednich korzeni zębów. Jeśli przestrzeń bezzębna 
była wynikiem utraty 2 lub 3 zębów, środek implantu w miejscu 
pierwszego brakującego zęba umieszczano 5 mm za korzeniem 
poprzedniego zęba, a każdy następny środek implantu pozycjo-
nowano 8 mm od środka poprzedniego implantu.  
Podobną metodę wyznaczania pozycji implantów zastosowano 
już wcześniej [2]. Wirtualnie umieszczano implant cylindryczny  
o długości 10 mm i średnicy 4 mm, tak aby długa oś implantu 
przechodziła przez środek korony protetycznej lub była mak-
symalnie do niego zbliżona. Implant umieszczano w okolicach 
bezzębnych – okolicach zębów piątych, szóstych lub/i siódmych. 
Planowano wykonanie 7-milimetrowego okna kostnego w miej-
scu brakującego zęba, co powinno pozwolić na przeprowadzenie 
augmentacji zatoki szczękowej metodą otwartą. Pomiary rejestro-
wano na przekroju podniebienno-policzkowym (prostopadle do 
przekroju osi zębów sąsiednich (ryc.1). W przekroju przechodzą-
cym przez środek implantu dokonano pomiaru górnego i dolne-
go okna kostnego, przy czym pomiar dolny pozycjonowano na 
poziomie dna zatoki szczękowej. Następnie grubość kości mierzo-
no w pozycji mezjalnej i dystalnej. Pomiary te wykonano 3,5 mm 
bliżej jamy oczodołowej od dna zatoki szczękowej oraz 3,5 mm 
mezjalnie i 3,5 mm dystalnie od przekroju podniebienno-policz-
kowego przechodzącego przez środek implantu.
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Analiza statystyczna

Wszystkie analizowane w badaniach zmienne wyrażone są  
w skali różnicowej, zatem kluczowego znaczenia nabiera nor-
malność rozkładu tych zmiennych. Weryfikację normalności 
przeprowadzono testem Shapiro-Wilka. Wynik tej weryfikacji sta-
nowił podstawę doboru odpowiednich testów statystycznych. 
Pozytywnie zweryfikowana normalność umożliwiała stosowanie 
testów parametrycznych.  
W pierwszym etapie analizy zbadano symetrię zmierzonych cech 
geometrycznych (brak znamiennej różnicy między stroną lewą 
i prawą. Wykorzystując test t dla par obserwacji (w przypadkach 
pozytywnie zweryfikowanej testem Shapiro-Wilka normalności 
rozkładu), jak i test Wilcoxona, wszystkie wartości p przekraczały 
jednoznacznie wartość klasycznego poziomu znamienności rów-
nego 0,05. Połączono w jedną grupę wartości zmierzone po stro-
nie lewej i prawej. 
Obliczenia statystyczne, których rezultatem miała być odpowiedź, 
czy istnieje znamienna różnica zmierzonych cech geometrycz-
nych między kobietami i mężczyznami, przeprowadzono dla 
połączonych wartości pochodzących z pomiarów wykonanych 
po obydwu stronach szczęki. W analizie tej zastosowano para-
metryczny test t dla dwóch średnich (gdy rozkłady danej cechy 
podlegały rozkładowi normalnemu) i nieparametryczny test Man-
na Whitneya. Otrzymane wyniki pozwoliły scalić oddzielne grupy 
kobiet i mężczyzn w jedną.  
Następnie zbadano, czy istnieją różnice znamienne statystycznie 
między mierzonymi cechami geometrycznymi w zależności od 
tego, którego obszaru szczęki dotyczą – zęba 5-go, 6-go czy 7-go. 
Ponieważ weryfikacja była pozytywna, analizę okien kostnych 
dla każdego z tych obszarów wykonano niezależnie. Ponieważ  
w każdym obszarze mierzone cechy tworzyły jednoznaczne 
czwórki wartości stosowano nieparametryczny test Friedmana. 
Wyniki weryfikacji hipotez uznawano za znamienne, gdy wyzna-
czone wartości p były mniejsze od klasycznej wartości poziomu 
znamienności, czyli 0,05. 

Wyniki

Przeanalizowano 257 bezzębnych okolic, z czego 154 okolice 
(60%) analizowano na obrazach CBCT wykonanych u kobiet, a 103 
(40%) na obrazach CBCT wykonanych u mężczyzn. Wszyscy pa-
cjenci byli pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Pomiarów dokonano 
w 257 obszarach, z czego 69 okolic (27%) to był obszar piątek, 114 
(44%) – obszar szóstek i 74 okolice (29%) – obszar siódemek. 
Następnie badano różnice między wymiarami okien policzko-
wych wyznaczanych w czterech „projekcjach”: góra, dół (najbar-
dziej zbliżonej do szczytu wyrostka zębodołowego), mezjalnie  
i dystalnie. Zastosowano w tym celu test Friedmana, jako że wy-
miary te tworzą czwórki wartości pochodzących z pomiarów  
w jednej szczęce.
Wyniki wspomnianego testu zaprezentowano na rycinach 2 do 4. 
W podłożach wykresów kolumnowych umieszczono rezultaty te-
stów post-hoc, wskazujące, które z różnic wymiarów są znamien-
ne statystycznie.

 

Ryc. 1 Pomiary wykonane na przekroju podniebienno-policzkowym

Ryc. 2 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny zna-
mienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów 
piątych szczęki. 
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Największe grubości kości okna policzkowego w okolicy zębów 
piątych dotyczyły projekcji dół. Średnia wartość to 1,77 mm. Naj-
mniejsza średnia wartość grubości kości dotyczyła projekcji góra 
(1,03 mm). W projekcji mezjalnej średnia wartość wynosiła 1,36 
mm, zaś dystalnej -1,34 mm. Różnica tych wartości jest statystycz-
nie znamienna (p<0,0001) (ryc.2). 

Analogiczna analiza grubości kości okna policzkowego w okolicy 
zębów szóstych wykazuje również największą średnią wartość  
w projekcji dół. Wartość ta wynosiła 1,75 mm. Najmniejsza średnia 
wartość grubości kości dotyczyła projekcji góra (1,18 mm) i była 
ona zbliżona do pomiaru w projekcji mezjalnej (1,21 mm) W pro-
jekcji dystalnej średnia wartość wynosiła 1,35 mm. Różnica tych 
wartości jest statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.3).

Grubość kości okna policzkowego w okolicy zębów siódmych 
wykazywała również największą średnią wartość w projekcji dół. 
Wartość ta wynosiła 1,88 mm. Najmniejsza średnia wartość grubo-
ści kości dotyczyła projekcji góra (1,06 mm). W projekcji mezjalnej 
średnia wartość wynosiła 1,14 mm, zaś dystalnej -1,33 mm. Różni-
ca tych wartości jest statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.4).
Reasumując, w każdym z przedstawionych przypadków różnice 
wymiarów okna policzkowego wykazują bardzo wysoką zna-
mienność statystyczną. Wyniki testów post-hoc pozwalają jedno-
znacznie stwierdzić, że wymiar okna wyznaczony w projekcji dół 
zawsze był zdecydowanie największy. Najmniejsze z kolei wymiary 
cechowały okno w projekcji góra. Niezależnie od tego, dla okolicy 
którego zęba prowadzono wnioskowanie statystyczne nie uzyska-
no różnic znamiennych dla wymiarów okna policzkowego wyzna-
czonych mezjalnie i dystalnie.

Dyskusja

W cytowanych badaniach [7,8] pomiary grubości ściany przedniej 
zatoki szczękowej wykonywano najczęściej równolegle do płasz-
czyzny poziomej, więc przecinając ścianę przednią skośnie. Jest 
tylko jeden przypadek, gdy byłaby to rzeczywista grubość ściany 
przedniej zatoki szczękowej. Ściana przedniej musiałaby leżeć 
prostopadle do płaszczyzny poziomej. Jednak w praktyce ściana 
przednia leży ukośnie w odniesieniu do płaszczyzny poziomej.  
W aspekcie klinicznym najważniejszy jest najmniejszy pomiar 
w tym miejscu, ponieważ chirurg dociera do błony Schneidera 
najkrótszą drogą. Stąd pomiary wykonano prostopadle do ze-
wnętrznej blaszki ściany przedniej zatoki szczękowej Pozwalają 
one uzyskać najistotniejsze dla chirurga wyniki oraz umożliwiają 
odniesienie zebranych danych do praktyki klinicznej. W przyto-
czonych badaniach wszędzie rozważono wykonanie dostępu 
bocznego w celu podniesienia dna zatoki szczękowej, mając 
pełną świadomość, że przy stosunkowo wysokim wyrostku zębo-
dołowym rzędu ok. 7-9 mm najczęściej rozważanym zabiegiem 
przez chirurga w pierwszej kolejności jest przezwyrostkowe pod-
niesienie dna zatoki szczękowej. Ma to jednak swoje uzasadnienie 
kliniczne. W przypadku perforacji błony Schneidera podczas pro-
cedury zamkniętej może być konieczne przejście do procedury 
otwartej, gdzie dostępem jest okno kostne w przedniej ścianie 
zatoki szczękowej.  
Wielkość okna kostnego jest pewnym kompromisem. Okno ko-
stne powinno być jak najmniejsze, by zapewnić właściwe zaopa-
trzenie w krew materiału przeszczepowego od ściany przedniej 
oraz utrzymanie kształtu augmentatu, ale na tyle duże, by moż-
liwa była wizja oraz bezpieczne wykonanie podniesienia błony 
Schneidera z augmentacją zatoki szczękowej. Duże okno kostne 
wykonuje się wtedy, gdy operator spodziewa się trudnych wa-
runków zabiegowych. Zalicza się do nich: przegrody kostne, po-
dejrzenie zrostów błony Schneidera, wąską zatokę szczękową lub 
dno zatoki uformowane w kształt litery V, defekty przedniej ściany 
zatoki szczękowej spowodowane ekstrakcjami oraz wcześniejsze 
niepowodzenia w przeprowadzeniu procedury podniesienia dna 
zatoki szczękowej [25]. W przypadku konieczności powiększenia 
okna kostnego chirurg ma możliwość zwiększenia dostępu do za-
toki śródzabiegowo powiększając okno kostne w odpowiednim 
kierunku.  
Wcześniej przytoczono dane z publikacji, gdzie grubość kości 
ściany przedniej zatoki szczękowej nie była jednolita, a w obsza-
rze zębów przedtrzonowych i trzonowych malała w kierunku od 
obszaru podoczodołowego do dna zatoki szczękowej oraz rosła  
w kierunku przedniotylnym [9]. Otrzymane wyniki nie potwierdza-
ją tej teorii (ryc. 2-4).
Grubość kości okna policzkowego w okolicy zębów siódmych 
w projekcji dół wynosiła 1,77 mm i była to największa średnia 
wartość w tej okolicy. Średnia wartość grubości kości dotyczyła 
projekcji góra (1,03 mm). W projekcji mezjalnej średnia wartość 
wynosiła 1,36 mm, zaś dystalnej 1,34 mm (ryc.2). W okolicy zębów 
szóstych średnia grubość kości w projekcji dół wynosiła 1,75 mm. 
Najmniejsza średnia wartość grubości kości dotyczyła projekcji 
góra (1,18 mm). Była ona zbliżona do pomiaru w projekcji mezjal-
nej (1,21 mm). W projekcji dystalnej średnia wartość wynosiła 1,35 
mm (ryc.3). Grubości kości okna policzkowego w okolicy zębów 
siódmych w projekcji dół wynosi 1,88 mm. Najmniejsza średnia 
wartość grubości kości dotyczy projekcji góra (1,06 mm). W pro-

Ryc. 3 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny zna-
mienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów 
szóstych szczęki. 

Ryc. 4 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny zna-
mienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów 
siódmych szczęki. 

LI
N

IA
 R

E
G

E
N

E
R

A
C

YJ
N

A  naturesQue  

Istota natury w rękach ekspertów

Przedstawiciel BEGO Implant Systems w Polsce:  

Denon Dental Sp. z o.o. | ul. Kolejowa 49 | 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 22 717 58 70 | info@dental.pl | www.dental.pl | www.implantybego.pl

	 8	wydań	czasopisma 
w	wersji	papierowej,

	 wszystkich	artykułów 
(„TPS”	+	„Endodoncja	w	Praktyce”)	
dostępnych	w	serwisie,

	 testowego	programu	edukacyjnego	
–	do	zdobycia	105	punktów 
edukacyjnych,

	 dental	news,
	 dental	giełdy	–	najnowsze	promocje,
	 porównywarki	produktów 

stomatologicznych,
	 kalendarium	szkoleń	i	fotorelacji,	
	 algorytmów	postępowania,
	 dental	wideo.

W pakiecie zyskujesz więcej – dostęp do:

Dział Obsługi Klienta:
tel. 32 788 51 28
e-mail: dok@elamed.pl
www.dlaspecjalistow.pl

 – portal dentysty praktyka
++

B A D A N I A  S TAT Y S T Y C Z N E



LI
N

IA
 R

E
G

E
N

E
R

A
C

YJ
N

A  naturesQue  

Istota natury w rękach ekspertów

Przedstawiciel BEGO Implant Systems w Polsce:  

Denon Dental Sp. z o.o. | ul. Kolejowa 49 | 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 22 717 58 70 | info@dental.pl | www.dental.pl | www.implantybego.pl

	 8	wydań	czasopisma 
w	wersji	papierowej,

	 wszystkich	artykułów 
(„TPS”	+	„Endodoncja	w	Praktyce”)	
dostępnych	w	serwisie,

	 testowego	programu	edukacyjnego	
–	do	zdobycia	105	punktów 
edukacyjnych,

	 dental	news,
	 dental	giełdy	–	najnowsze	promocje,
	 porównywarki	produktów 

stomatologicznych,
	 kalendarium	szkoleń	i	fotorelacji,	
	 algorytmów	postępowania,
	 dental	wideo.

W pakiecie zyskujesz więcej – dostęp do:

Dział Obsługi Klienta:
tel. 32 788 51 28
e-mail: dok@elamed.pl
www.dlaspecjalistow.pl

 – portal dentysty praktyka
++



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 1 (23) 202156

jekcji mezjalnej średnia wartość wynosi 1,14 mm, zaś dystalnej 
1,33 mm (ryc.4).  
Charakter rozkładu wartości w różnych projekcjach był spójny i po-
wtarzalny dla każdej okolicy. Największe średnie wartości grubości 
kości okna policzkowego w każdej okolicy dotyczyły projekcji dół. 
Było to miejsce, gdzie ściana przednia zatoki szczękowej prze-
chodzi w dno zatoki szczękowej, stąd może wynikać tak znaczne 
zwiększenie grubości. W projekcji góra zawsze średnie wartości 
grubości kości okna policzkowego były najmniejsze. Pomiar do-
tyczy zawsze tylko przedniej ściany zatoki szczękowej i był wyko-
nywany bardziej podoczodołowo w stosunku do projekcji dół. 
Średnie wartości w dwóch pozostałych projekcjach - mezjalnej  

i dystalnej przyjmowały wartości pośrednie pomiędzy projekcjami 
dół i góra. Uzasadnieniem może być zarówno miejsce pomiaru 
wypadające w połowie wysokości przedniej ściany zatoki szczęko-
wej, ale także przesunięcie mezjalnie lub dystalnie w stosunku do 
odcinka łączącego punkty projekcji góra i dół. Obecność przegród 
kostnych lub zębów występujących przed lub za obszarem anali-
zowanym także mogła wpływ na uzyskane wyniki. 
W aspekcie tych badań przy preparacji okna kostnego wykonywa-
nego w procedurze otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej 
należy się liczyć z większą grubością kości w obszarze leżącym 
bardziej dowyrostkowo niż w pozostałych obszarach preparacji 
kości szczęki.
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