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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Potrzeba czy konieczność rekonstrukcji braków skrzydłowych 
szczęk jest niekwestionowanym wskazaniem do leczenia pro-
tetycznego. W przypadkach planowania leczenia implantopro-
tetycznego warunki anatomiczne bocznych odcinków szczęk 
zwykle charakteryzują się specyficzną morfologią wyrostka zębo-
dołowego. Typowym jest zredukowany dostępny do implantacji 
wymiar pionowy struktury kostnej wyrostka. Znanym od wielu 
dziesiątek lat, skutecznym, przewidywalnym, powtarzalnym z nie-
wielkim ryzykiem zabiegiem przed- lub okołoimplantacyjnym jest 
podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift – SL). Pierwszy tego 
typu zabieg Tatum wykonał w 1974r., przedstawił rok później. 
Kolejne modyfikacje i publikacje Boyena i Jamesa w 1980r. po-
twierdzały racjonalność i zalety zabiegu. Przeprowadzenie tego 
względnie prostego leczenia, podobnie jak każdego innego, wy-
maga między innymi wypełnienia całej procedury diagnostycz-
nej, poprawnej kwalifikacji, przygotowania pacjenta, wykonania 
zabiegu chirurgicznego, prawidłowego postępowania protetycz-
nego i monitorowania po zakończonym leczeniu. W planowaniu 
leczenia niezbędne jest wykorzystanie badań obrazowych wyko-
nywanych z użyciem promieniowania rentgenowskiego. Podsta-
wowymi technikami obrazowania są obrazy uzyskane w badaniu 
2D pantomograficznym i 3D CBCT (Cone Beam Computer To-
mography – Tomografia Wiązki Stożkowej). Służą one do oceny 
morfologii wyrostka i wyściółki zatoki szczękowej. Obrazowanie 

Streszczenie

Przedstawiono przypadek usunięcia średniej wielko-
ści torbieli rzekomej jako etap przygotowawczy do le-
czenia implantologicznego. Warunkiem powodzenia 
leczenia i unikania powikłań zapalnych jest właściwa 
drożność kompleksu ujściowo przewodowego. Kwali-
fikacja do podniesienia dna zatoki (SFE) wymaga oce-
ny radiologicznej światła zatoki i jej ujścia. Niektóre 
ze zmian patologicznych w świetle zatoki szczękowej 
są odwracalnym przeciwwskazaniem do augmentacji 
dna zatoki. 

3D dostępne w tomografii wiązki stożkowej daje możliwość wy-
konania szczegółowych pomiarów szerokości i wysokości kości 
wyrostka zębodołowego szczęki w miejscu planowanego posa-
dowienia wszczepu. Niemalże zawsze wymiar pionowy podłoża 
kostnego wymaga korekty poprzez jego powiększenie, tu rozwią-
zaniem jest podniesienie dna zatoki szczękowej, czyli augmenta-
cja wypreparowanej jamy podśluzowej zachyłka zębodołowego 
szczęki. Bezpieczeństwo Sinus Floor Elevation (SFE) uwarunkowa-
ne jest brakiem patologii wyściółki zatoki i jej prawidłowej wenty-
lacji. Zakres wykonanych badań obrazowych 3D musi obejmować 
i umożliwiać ocenę wyściółki całej zatoki, ujścia naturalnego zato-
ki szczękowej wraz z kompleksem ujściowo-przewodowym oraz 
jamy nosa [1-4]. Drożność ujścia jest bezwzględnie wymaganym 
parametrem w chwili zabiegu i okresie pooperacyjnym [3,5,6]. Re-
akcja wyściółki zatoki na uraz operacyjny obejmuje jej znaczące 
pogrubienie (poprzez retencję płynu pozakomórkowego w war-
stwie podścieliska pomiędzy okostną i nabłonkiem rzęskowym), 
zwiększenie wydzielania śluzu, krwawienie do światła jamy zatoki 
oraz przejściowe upośledzenie funkcji nabłonka rzęskowego pro-
wadzące do zalegania śluzu i krwi [7-11]. Po zabiegu poprawny 
drenaż zawartości z jamy zatoki możliwy jest dzięki obecności 
drożnego ujścia naturalnego zatoki i powrotowi funkcji rzęsek 
nabłonka.

Abstract

A case of removal of a medium-sized pseudocyst is 
presented as a initial stage for implant treatment. The 
condition for successful treatment and avoiding in-
flammatory complications is the proper patency of the 
ostio meatal complex (OMC). Qualification for sinus 
floor elevation (SFE) requires radiological evaluation 
of the sinus lumen and its ostium. Some of the patho-
logical changes in the maxillary sinus are a reversible 
contraindication to SFE.
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W badaniach obrazowych CBCT zatok szczękowych nawet u pa-
cjentów bezobjawowych stwierdzane są w 58% (10,9%-69,1%) 
przypadków zmiany patologiczne dotyczące jej wyściółki [12-16]. 
Najczęściej obecne jest pogrubienie wyściółki (29,3%), zmiany 
polipowate wpuklające się do światła zatoki (36,7%), częściowe 
zacienienie z obecnością poziomu płynu (2%), całkowite zajęcie 
zatoki (0,7%) i inne, w tym ciała obce, grzybica, dysplazja, nowo-
twory (0,7%). Zmiany polipowate w obrazie RTG opisywane jako 
kuliste/owalne zacienienie w świetle zatoki. Taki obraz dają: torbiel 
rzekoma, torbiel śluzowa, brak jest również możliwości rozróżnie-
nia typu płynu obecnego w jamie torbieli czy świetle zatoki (śluz, 
wysięk, krew, ropa). Badanie CBCT nie umożliwia przeprowadzenia 
diagnostyki różnicowej w tym zakresie [1,13,17,18]. Obecność nie-
równości lub zacienienia ścian kostnych zatoki jest wskazaniem 
do poszerzenia diagnostyki poprzez badania CT, MRI, biopsję, ba-
danie hist-pat i skierowaniem do chirurga szczękowo-twarzowe-
go/laryngologa [3,19,20].
Nowotwory i inne zmiany rozrostowe i naciekające powodujące 
resorpcje ścian kostnych zatoki stanowią przeciwwskazanie do 
SL. Stwierdzenie patologii w zakresie drożności ujścia, pogrubie-
nie wyściółki, zajęcia części lub całej zatoki, obecność tworów 
polipowatych stanowią względne przeciwwskazanie i wymaga-
ją przyczynowego leczenia stomatologicznego, skierowania do 
chirurga szczękowo-twarzowego, laryngologa lub alergologa.  
Pogrubienie wyściółki do 8 mm, torbiele do 10mm zlokalizowane  
w zachyłku zębodołowym nie wymagają specjalistycznego lecze-
nia i nie stanowią przeciwwskazania do zabiegu SL [1,3].
Średniej wielkości (>10mm) torbiele zachyłka i wszystkie inne po-
łożone bliżej ujścia naturalnego zatoki pod wpływem urazu ope-
racyjnego ulegają obrzękowi i mogą spowodować zablokowanie 
ujścia [21]. Zatrzymanie drenażu zawartości zatoki prowadzi do 
powstania stanu zapalnego i następowej infekcji zawartości świa-
tła zatoki (śluz, wysięk, krew), tkanek wyściółki zatoki i materiału 
augmentacyjnego zdeponowanego podczas SL. W przypadku 
dużego nasilenia objawy ostrego zapalenia zatoki pojawiają się 
w 7-8 dobie od zabiegu, mniejsze nasilenie z podostrym przebie-
giem ujawnia się w 3. tygodniu po operacji [1,7].

Opis przypadku:

Pacjentka l.62, zdrowa, bez czynników ryzyka, zgłosiła się celem uzu-
pełnienia braków w zakresie szczęki i żuchwy (zęby16,15,14,36 usu-
nięte wiele lat wcześniej), uprzednio leczona implantoprotetycznie 
w poz. 26 przez innego lekarza. W dostarczonych badaniach RTG 
pantomogramie widoczne kulisto-owalne zacenienie w świetle P 
zatoki szczękowej. Wykonane badanie CBCT ujawniło pełną droż-
ność ujścia naturalnego obu zatok szczękowych z prawidłową 
grubością śluzówki, brak patologii w zakresie obu kompleksów uj-
ściowo-przewodowych i nosa, normalnej grubości wyściółkę obu 
zatok oraz owalny cień w świetle P zatoki szczękowej zlokalizowany 
w zachyłku zębodołowym o wymiarach 14x14x19mm. Wysokość  
i szerokość wyrostka o zredukowanym wymiarze.  

Ryc. 1 OPG przed rozpoczęciem leczenia, widoczny kulisto owalny cień 
w rzucie światła P zatoki szczękowej. 
Ryc. 2 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, widoczny kulisto owalny cień 
w rzucie światła P zatoki szczękowej dł. 19,5 mm.
Ryc. 3 CBCT rzut koronowy, widoczny kulisto owalny cień w rzucie 
światła P zatoki szczękowej o wymiarach 14,4 x 14,7 mm.
Ryc. 4 CBCT rzut osiowy, widoczny kulisto owalny cień w rzucie światła 
P zatoki szczękowej dł. 19,5 mm.

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Zakwalifikowana do leczenia implantoprotetycznego w sekwen-
cji: sanacja patologii zatoki szczękowej P, podniesienie dna zatoki 
szczękowej P z jednoczasową implantacją i augmentacją, korekta 
warunków dziąsłowych, odsłonięcie wszczepów i wykonanie od-
budowy protetycznej mostem 14-16 i korony 36.
Pierwszym zabiegiem chirurgicznym była trepanopunkcja przez 
ścianę przednią zatoki szczękowej P w znieczuleniu nasiękowym 
Citocartin 200 1 amp. Cięcie pionowe tkanek miękkich dł. 5mm, 
odwarstwienie okostnej po 3 mm mezjalnie i dystalnie, prostni-
cą wiertłem różyczkowym wykonano otwór w przedniej ścianie 
zatoki, igłą odessano słomkowo-bursztynową klarowną zawartość 
torbieli, wprowadzając igłę do światła torbieli rzekomej doprowa-
dzono do rozerwania i rozfragmentowania jej ściany. Ten manewr 
spowodował połączenie światła torbieli rzekomej zachyłka zębo-
dołowego zatoki z jej światłem, celem zapewnienia wewnętrz-
nego drenażu wydzieliny torbieli i resztek jej ściany przez ujście 
naturalne do jamy nosa. Śródzabiegowo drożność ujścia potwier-
dzono próbą Valsalvy. Zabieg zakończono zamknięciem światła 
otworu punkcyjnego gąbką kolagenową i założeniem szwów. 
Zalecenia do domu obejmowały unikanie dmuchania nosa przez 
10 kolejnych dni [22]. Przebieg po zabiegowy bez powikłań. Po 
6 miesiącach wykonano kontrolne badanie CBCT, które ujawni-
ło brak patologii zachyłka zębodołowego zatoki P, więc zgodnie  
z planem przystąpiono do zasadniczego zabiegu SL, implantacji 
i augmentacji, celem korekty deficytu wymiaru poziomego wy-
rostka. 

W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym Citocartin 100  
3 amp., cięcie w przyzębiu z.13, na szczycie wyrostka w odcinku 
bezzębnym, przyzębiu 17 i pionowo do sklepienia przedsionka 
w płacie trójkątnym, dotarto do wysokości otworu trepanacyj-
nego. Stwierdzono zrost okostnej zatoki z okostną policzkowej 
powierzchni przedniej ściany zatoki szczękowej. Bliznę przecięto, 
dystalnie w bezpośrednim sąsiedztwie wiertłem diamentowym 
wykonano otwór w przedniej ścianie zatoki, z tego dostępu odse-
parowano i uniesiono wyściółkę zatoki w zaplanowanym zakresie. 
Śródoperacyjnie obserwowano ruchomość oddechową wyściół-
ki, świadczącą o zachowaniu jej ciągłości. Zgodnie z protokołem 
producenta, wypreparowano łoże pod wszczepy w poz. 14 i 16, 
wiertłem Lindemana wykonano wielokrotną perforację blaszki 
policzkowej wyrostka. Wytworzoną jamę podśluzową wypełnio-
no wiórami kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej 
(RCKIK Katowice) wmieszanymi ze szpikiem kostnym pobranym  
z talerza kości biodrowej P. 

Ryc. 7 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne 
po trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej.
Ryc. 8 CBCT przekrój transsektalny w poz. 15,  badanie kontrolne 
po trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej, widoczne okno 
trepanacyjne śr. 2,12 mm oraz zredukowany wymiar poziomy 
wyrostka.

Ryc. 5 Fotografia wewnątrzustna 1 ćwiartki przed leczeniem.
Ryc. 6 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne po 
trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej, brak zmian w zakre-
sie wyściółki w rzucie światła obu zatok szczękowych.

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Następnie wprowadzono wszczepy AnyRidge XPEED (Mega-
gen, Korea), w poz. 14 - 3,5/13mm i w poz. 16 - 4,5/13mm, oba 
subkrestalnie ok. 1mm, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszczepy zaopatrzono śrubami zamykającymi. Przy implan-
cie w poz. 14 odnotowano pęknięcie blaszki przedsionkowej 
wyrostka. Powierzchnię przedsionkową wyrostka pokryto mie-
szaniną wiórów kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej 
mrożonej i ksenograftu (Cerabone 1-2mm, Botiss, Niemcy)  
w stosunku 1:1 oraz autogennego szpiku kostnego, augmentat 

w całości pokryto demineralizowaną blaszką korową (Lamina, 
Osteobiol, Włochy). Laminę stabilizowano szwem obarcza-
jącym krytym (Glycolon 4-0, Resorba, Niemcy), plastyka płata  
i zamknięcie bez napięcia szwem ciągłym. Podczas tego samego 
zabiegu wykonano również implantację i augmentację w poz. 36. 
Po zabiegu wykonano kontrolne badanie RTG, ujawniające obec-
ny obrzęk wyściółki zatoki i poziom płynu. Gojenie i przebieg po-
operacyjny bez powikłań. 

Ryc. 9 W szczycie pola operacyjnego widoczny zrost pomiędzy okostnymi wyściółki zatoki i przedsionka j.u..
Ryc. 10 Przecięta blizna w otworze trepanacyjnym i dystalnie wykonane okienko dostępowe do SL.
Ryc. 11 Wykonane odwarstwienie wyściółki zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej P, Preparacja łoża pod wszczepy w poz. 14 i 16, 
perforacja blaszki przedsionkowej wyrostka.
Ryc. 12 Widoczna ruchomość oddechowa wyściółki zatoki – w porównaniu do ryc. 11.
Ryc. 13 Przygotowany biomateriał – wióry kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej i szpiku kostnego autogennego zewnątrz.
Ryc. 14 Augmentacja jamy podśluzowej wiórami kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej i szpiku kostnego autogennego.

Ryc. 15 Implantacja wszczepów AnyRidge XPEED (Megagen, Korea), w poz. 14 - 3,5/13mm, w poz. 16 - 4,5/13mm, oba subkrestalnie ok. 
1mm, głębokość posadowienia wskazują znaczniki na przenośnikach maszynowych systemu.
Ryc. 16 Augmentacja powierzchni policzkowej wyrostka zębodołowego szczęki P w niezbędnym zakresie, dopasowana od strony podnie-
biennej Lamina.
Ryc. 17 Lamina stabilizująca i separująca augmentat od warstwy tk. łącznej po plastyce płata, stabilizacja szwem materacowym krytym.

ryc. 9 ryc. 10 ryc. 11

ryc. 12 ryc. 13 ryc. 14

ryc. 15 ryc. 16 ryc. 17
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Ryc. 18 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne po zabiegu SFE, implantacji i augmentacji, widoczne pogrubienie wyściółki  
i poziom płynu w ok. guza szczęki.
Ryc. 19 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne po zabiegu SFE, implantacji i augmentacji, widoczne pogrubienie wy-
ściółki  i poziom płynu.
Ryc. 20 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne przed odsłonięciem wszczepów, widoczna przebudowa i konsolidacja bio-
materiału.
Ryc. 21 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne przed odsłonięciem wszczepów, widoczna przebudowa i konsolidacja 
biomateriału, wyściółka zatoki o śladowej grubości.

ryc. 18 ryc. 19

ryc. 20 ryc. 21

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Po 4 miesiącach przeprowadzono korektę tkanek miękkich prze-
suwając dowierzchołkowo w płacie dzielonym dziąsło rogowacie-
jące w okolicy 14-16.
Po kolejnych 2 miesiącach usunięto laminę, zniesiono nadmiary 
przebudowanego, twardego, krwawiącego augmentatu uzyskując 
dostęp do wszczepów, wypreparowano również wklęsłe podłoże 
pod pontic mostu oraz zniesiono nadmiar augmentatu w wymia-
rze poziomym. Osseointegrację wszczepów oceniono wykorzystu-
jąc bezdotykową technikę pomiaru rezonansu częstotliwości RFA 
(Resonance Frequency Analysis, OSSTELL MENTOR, Szwecja) w jed-
nostkach ISQ (Implant Stability Quotient). Parametry dla wszczepów 
14 - RFA 80/82 ISQ, 16 - RFA 81/80 ISQ, 36 - RFA 83/85 ISQ. Pomiary 
zawsze wykonywane są w dwóch płaszczyznach: pierwszy w po-
przek, a drugi wzdłuż łuku zębowego. Zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta do obciążenia protetycznego kwalifikowane są wszczepy  
z parametrem > 65 ISQ [23]. Wszczepy zamknięto śrubami gojący-
mi, wokół których zeszyto brzegi płatów. 

Po miesiącu (po wygojeniu, ustąpieniu obrzęku i ustabilizowa-
niu się tkanek miękkich) pobrano wycisk z poziomu wszczepów 
w technice łyżki otwartej. Gotowy most przykręcany założono  
i dokręcono 35Ncm, zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona-
no kontrolne rtg. Pacjentce udzielono wskazań w zakresie higieni-
zacji, stopniowego obciążania pracy protetycznej i przedstawio-
no harmonogram wizyt kontrolnych. 

 

 

Ryc. 25 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzko-
wy, widoczna szerokość zrekonstruowanego wyrostka, znie-
siono nadmiary wertykalne ponad wszczepami i wykonano 
miseczkowate zagłębienie w wyrostku na szczyt przęsła plano-
wanego mostu.
Ryc. 26 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzko-
wy, założone śruby gojące i zredukowano nadmiar wymiaru 
poziomego wyrostka.

Ry. 27 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego przed wyciskami 
protetycznymi.

ryc. 24

ryc. 25

ryc. 26

ryc. 27

Ryc. 22 Fotografia wewnątrzustna 1 ćwiartki przed odsłonięciem 
wszczepów.
Ryc. 23 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzkowy, 
widoczna Lamina pokrywająca obszar augmentowany.
Ryc. 24 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzkowy, 
widoczna powierzchnia augmentatu z cechami przebudowy i 
krwawienia.

ryc. 22

ryc. 23
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Follow up w takich przypadkach przewiduje wizyty kontrolne co 3 
miesiące w pierwszych dwóch latach, później co 6 miesięcy, pla-
nowo jeden raz w roku wykonywane są badania kontrolne rtg. Ak-
tualnie okres obserwacji wynosi 3 lata. Funkcjonalnie i estetycznie 
bez uwag ze strony pacjentki. Analiza rtg – obecny poziom kości 
ponad platformą wszczepów 14, 16, 36.

 

 

 

Ryc. 28 Stan po założeniu przykręcanego mostu 14-16, widocz-
ne warunki dziąsłowe.
Ryc. 29 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego po założeniu przy-
kręcanego mostu 14-16 przed zabezpieczeniem kanałów śrub.
Ryc. 30 Pantomogram po zakończeniu leczenia, wyznacza 
poziom odniesienia do monitorowania zachowania się kości 
wyrostka w czasie.

Ryc. 31 Warunki dziąsłowe, 1 rok po zakończeniu leczenia.

Ryc. 32 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego, 1 rok po zakończe-
niu leczenia.
Ryc. 33 Warunki dziąsłowe, 3 lata po zakończeniu leczenia.
Ryc. 34 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego, 3 lata po zakoń-
czeniu leczenia.
Ryc. 35 Pantomogram, 3 lata po zakończeniu leczenia. Zacho-
wany poziom kości ponad platformą wszczepów 14, 16, 36, 
także w porównaniu do 26.

ryc. 28

ryc. 29

ryc. 30

ryc. 31

ryc. 32

ryc. 33

ryc. 34

ryc. 35
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Podsumowanie

Opisano przypadek eliminacji patologii światła zatoki szczękowej 
przed  zabiegiem SL i leczeniem implantoprotetycznym. Taktyka 
etapowego postępowania autora w takich przypadkach wynika 
z doświadczenia klinicznego, bowiem w niektórych przypadkach 
torbiele ulegają wtórnemu zakażeniu i mogą długo pozostawać 
bezobjawowe lub skąpo objawowe [8]. Obraz w badaniu panora-
micznym jest nie specyficzny, w badaniu cbct zwykle kulistemu/
owalnemu zacienieniu towarzyszy pogrubienie okolicznej wy-
ściółki i/lub poziom płynu. Śródoperacyjne ich opróżnienie pod-
czas zabiegu SL prowadzi do zanieczyszczenie pola operacyjnego 
wydzieliną ropną, co w sytuacji konieczności użycia biomateriału 
stanowi przeciwwskazanie do kontynuowania zabiegu. Zachowu-
jąc należytą ostrożność procedura etapowa jest postępowaniem 
z wyboru [1,21,24].
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