
Podniesienie dna zatoki szczękowej 
metodą otwartą wraz z jednoczasową 
augmentacją horyzontalną
Opis przypadku
Michał Mikulski 

Augmentation of the maxillary sinus using 
the open method along with simultaneous 
horizontal augmentation – a case report

Protetyka: lek. stom. Artur Gatkowski

Lab: Millab CAD-CAM mgr Beata Olkiewicz

Chirurgia: lek. dent. Michał Mikulski, spec. 
chir. stom.

Praca recenzowana

Streszczenie
Autor prezentuje złożony przypadek lecze-
nia implantoprotetycznego, odtwarzając 
brak zęba 26 za pomocą wszczepu śródko-
stnego. Z uwagi na niedostateczne warunki 
kostne procedury augmentacyjne stanowi-
ły istotny element poprzedzający właściwą 

odbudowę utraconego wcześniej zęba 26.

Abstract
The author presents a complex case of im-
plant prosthetic treatment, recreating the 
missing tooth 26 with an intraosseous im-
plant. Due to insufficient bone conditions, 
augmentation procedures were an import-
ant element preceding the proper recon-
struction of a previously lost tooth 26.

Hasła indeksowe: podniesienie dna zato-
ki szczękowej, augmentacja, zarządzanie 
tkankami miękkimi, łącznik indywidualny

Key words: augmentation of the maxil-
lary sinus using the open method, aug-
mentation, soft tissue management, in-
dividual abutment

Pacjent, lat 59, zgłosił się do gabine-
tu stomatologicznego z brakiem zę-
bów 26 i 27 (ryc. 1). Z wywiadu wy-
nikało, że utrata zębów miała miej-
sce ok. 5 lat temu. Pacjent nie zgła-
szał chorób ogólnoustrojowych. Wy-
konano badanie CBCT, które ujaw-
niło niewystarczającą ilość kości re-
zydualnej, uniemożliwiając wszcze-
pienie implantów śródkostnych (ryc. 
2). Pierwotny plan leczenia zakła-
dał odbudowę utraconych zębów 26 
i 27 za pomocą wszczepów śródko-
stnych. Z uwagi na obecne warunki 
anatomiczne wszczepienie implan-
tów bez poprzedzających zabiegów 
regeneracyjnych nie było możliwe. Ryc. 1. Stan początkowy.

REPORTAŻ KLINICZNY

Ryc. 2. CBCT przedzabiegowe – przekrój poprzecz-
ny ukazujący warunki kostne przed zabiegiem w re-
jonie utraconego zęba 26.
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Wykonano znieczulenie miej-
scowe do nerwów zębodołowych 
górnych tylnych oraz otworu pod-
niebiennego (4 x 1,8 ml Citocartin 
100). Cięcie na wyrostku zębodo-
łowym w zakresie nieruchomego 
dziąsła (attatchment gingiva) po-
prowadzono 2 mm dopodniebien-
nie i płytko, tj. – nie przekraczając 
1,5 mm. Cięcie pionowe uwalnia-
jące w kierunku sklepienia przed-
sionka obejmowało ruchomą błonę 
śluzową i zakresem sięgało do bło-
ny podśluzowej, dalsza preparacja 
miękkotkankowa była prowadzona 
na tępo nożyczkami preparacyjny-
mi oraz ostrzem nr 15 aż do po-
wierzchni okostnej, którą przecięto 
ostrzem skalpela. Preparacja płata 
śluzówkowego (dzielonego) rozpo-
częła się od pierwotnych lini cię-
cia w kierunku sklepienia przed-
sionka. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na utrzymanie odpowied-
nich kątów pracy ostrza skalpela, 
minimalizując tym samym ryzyko 
pereforacji w zakresie błony ślu-
zowej. Przydatne okazuje się se-
lektywne ostrzyknięcie preparo-
wanych tkanek 0,9% roztworem 
soli fizjologicznej. Punkt wkłucia 
igły powinien znajdować się poza 
zakresem preparowanych tkanek, 
wierzchołek igły powinien podmi-
nować tkanki operowane. Depono-
wanie roztworu powinno być jed-
nostajne i powolne. Opisana pro-
cedura zwiększa prężność tkanek 

operowanych, ułatwiając separa-
cję poszczególnych warstw tkan-
kowych. W wyniku opisanej wyżej 
preparacji uzyskano płat dzielony, 
o znacznej mobilności, zawierają-
cy dziąsło przyczepione, a od linii 
mukogingiwalnej zawierający bło-
nę śluzową, podśluzową oraz war-
stwę mięśniówki (ryc. 3). Na po-

wierzchni kości pozostała okostna. 
Poziome cięcie okostnej na bocznej 
powierzchni szczęki powinno być 
poprowadzone powyżej linii pla-
nowanej osteotomii dostępowej do 
zatoki szczękowej. Następnie płat 
okostnowy został oddzielony od 
powierzchni kości i pozostał uszy-
pułowany podniebiennie (ryc. 4). 

Ryc. 3. Preparacja płata śluzówkowego. Ekspozycja okostnej.

Ryc. 4. Preparacja płata okostnowego uszypułowanego podniebiennie.
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Preparacja okna kostnego 
przebiegała z  wykorzystaniem 
ultradźwięków (NSK Variosurg) 
i  końcówek typu piła trójzębna. 
Alternatywnie autor wykorzy-
stuje dyski diamentowe (Dent-
sply Frios/Microsaw). Preparacja 
okna jest wymagająca – koniecz-
na jest dobra znajomość warun-
ków anatomicznych pacjenta, ba-
zująca na wcześniej przeprowa-
dzonej diagnostyce radiologicznej 
– CBCT. Na zewnętrznej bocznej 
powierzchni ściany zatoki szczę-
kowej należy preparować płycej, 
zwiększając stopniowo głębokość 
w kierunku grzebienia jarzmowo-
-zębodołowego. Linie osteotomii 
powinny się przecinać – jest to wa-
runek konieczny. Sama mobiliza-
cja bloku kortykalnego z bocznej 
ściany szczęki odbywa się za po-
mocą dłutek kostnych oraz łyżecz-
ki typu Lucas (ryc. 5). Po odbiciu 
bloku uzyskujemy dostęp umożli-
wiający podniesienie dna zatoki 
szczękowej (ryc. 6). Autor wyko-
rzystał standardowy zestaw kiret 
(Helmut Zepf – odpowiednio do-
giętych do własnych preferencji). 
Po uzyskaniu odpowiedniej mobil-
ności membrany Schneidera za-
aplikowano błonę zaporową kola-
genową, dochodzącą do ściany ko-
stnej podniebiennej (OsseoGuard 
Flex – Zimmer) oraz skondensowa-
no biomateriał (The Graft Purgo) 
przesączony frakcją I-PRF (ryc. 7). 

Ryc. 5. Mobilizacja bloku korowego, ekspozycja membrany Schneidera.

Ryc. 6. Oddzielenie membrany Scheidera od ścian kostnych zatoki szczękowej.

Ryc. 7. Aplikacja biomateriału przesączonego frakcją I-PRF. Widoczna błona zaporowa.
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Następnie ufiksowano blok 
korowy pochodzący z  osteoto-
mii dostępowej dwoma wkrętami 
CHM 1,2 mm (ryc. 8, 9, 10). Nale-
ży zwrócić uwagę, że kształt blo-
ku ogranicza możliwość wykorzy-
stania przy budowie przestrzeni 
dla biomateriału (ryc. 11). Należy 
unikać ostrych krawędzi wystają-
cych ponad poziom wyrostka zę-
bodołowego szczęki, gdyż w póź-
niejszym okresie gojenia mogą stać 
się przyczyną perforacji. Skonden-
sowany biomateriał wypełnia do-
stępną przestrzeń pomiędzy ufik-
sowanym blokiem korowym a po-
wierzchnią boczną wyrostka zębo-
dołowego szczęki (ryc. 12). Mem-
brana kolagenowa zostaje zaada-
ptowana do utworzonego kształtu 
za pomocą szwów wyprowadzo-
nych podniebiennie. 

Ryc. 8. Śruba mocująca CHM 1.2 mm; widoczne dedykowane wiertło systemowe.

Ryc. 9. Nawierty umożliwiajace zakotwienie śrub osteosyntetycznych.

Ryc. 10. Ufiksowany blok korowy, odtwarzający wymiar horyzontalny.
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Ryc. 11. Blok korowy. 

Ryc. 12. Aplikacja biomateriału. Widoczne szwy pozycjonujące błonę zaporową.
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Płat okostnowy zostaje repozycjo-
nowany za pomocą szwu podwie-
szonego w okostnej powyżej osteo-
tomii (ryc. 13). Powolna i stopniowa 
dystrybucja siły podczas szycia po-
zwala na napięcie płata okostnowego 
uszypułowanego podniebiennie, któ-
ry dokładnie obejmuje zbudowaną 
wcześniej przestrzeń dla regeneracji.

Wykonanie wspomnianego szwu 
podwieszonego krok po kroku: 

 �wkłucie przez płat podniebien-
ny pełnej grubości z zewnątrz 
do wewnątrz,
 �prowadzenie igły w  kierunku 
okostnej powyżej linii osteotomii,
 �przekłucie okostnej punktowo 
od wewnątrz do zewnątrz,
 �prowadzenie igły w  kierunku 
wypreparowanego wcześniej 
płata okostnowego, kilkukrot-
ne przekłucie płata okostnowe-
go na odcinku 2-3cm w wierz-
chołkowej części,
 �prowadzenie igły w  kierunku 
okostnej powyżej linii osteotomii,
 �przekłucie okostnej punktowo 
z zewnątrz do wewnątrz,
 �powrót w kierunku płata pod-
niebiennego pełnej grubości,
 �przekłucie płata podniebienne-
go pełnej grubości z wewnątrz 
do zewnątrz,
 �zawiązanie węzła na podniebie-
niu twardym. 

W ten sposób ustabilizowana rana 
jest gotowa do pokrycia płatem ślu-
zówkowym. Autor zastosował ma-
teriał szewny nylon 6.0 oraz serię 
szwów pojedyńczych węzełkowych 
(ryc. 14). Przekrój poprzeczny z ba-
dania CBCT po wszczepieniu im-
plantu przedstawia ryc. 15. Zabieg 
odbył się w osłonie antybiotykowej 
2 g Amoksiklav Quicktab doustnie 

na 1 godzinę przed planowanym za-
biegiem. Kontrola w 3 dobie po za-
biegu przebiegała rutynowo, mier-
ny obrzęk tkanek powodował dys-
komfort dla pacjenta, zaordynowa-

no Nimesil oraz Paracetamol prze-
ciwbólowo, jednak pacjent odsta-
wił leki przeciwbólowe po 2 dobie. 
W 10 dobie usunięto szwy. Stwier-
dzono pierwotne zamknięcie rany. 

Ryc. 13. Szew repozycjonujący płat okostnowy uszypułowany podniebiennie.

Ryc. 14. Zamknięcie rany. Nylon 6.0.

Ryc. 15. CBCT pozabiegowe.
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Stan tkanek miękkich operowa-
nej okolicy w 4 miesiącu przed-
stawia ryc. 16. Usunięto wkręty 
z dostępu V.I.S.T.A. (Vertical Inci-
sion Subperiosteal Tunnel Access; 
ryc. 17). Ranę zaopatrzono szwa-
mi 6.0. W szóstym miesiącu wy-
konano implantację wszczepem 
Astra Tech Osseospeed System EV 
o średnicy 4,2 i długości 11 mm 
(ryc. 18). Rycina 19 pokazuje prze-
mieszczenie linii mukogingiwalnej 
w miejscu wcześniej augmentowa-
nym, co na etapie planowanej im-
plantacji nie jest problemem. Ryc. 16. Stan błony śluzowej przed usunięciem śrub osteosyntetycznych.

Ryc. 17. Usunięcie śrub z dostępu V.I.S.T.A.

Ryc. 19. Stan po 6-miesięcznym okresie gojenia, tuż przed implantacją.

Ryc. 18. Wszczep Astra Tech Osseospe-
ed System Ev tuż przed wprowadze-
niem w łoże.
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Projekt płata oraz jego zakres 
mobilizacji przedstawiają ryci-
ny 20 i 21. Osteotomia przebie-
gała przy użyciu wierteł systemo-
wych, uzyskując obfite krwawie-
nie, świadczące o klinicznie do-
brej waskularyzacji augmento-
wanego rejonu (ryc. 22). Implant 
wprowadzono w łoże 2 mm poni-
żej poziomu kości z siłą 20 Ncm 
(ryc. 23). Grubość tkanek miękkich 
nad osteotomią wynosiła od 2 do 
3 mm . Ranę zaopatrzono szwami 
nylonowymi 6.0 (ryc. 24). 

Ryc. 20. Cięcia przed implantacją.

Ryc. 21. Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego.

Ryc. 22. Preparacja łoża pod wszczep śródkostny.
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Ryc. 23. Pozycjonowanie poniżej poziomu kości.

Ryc. 24. Gojenie zamknięte, zamknięcie rany.
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Po 6 miesiącach przystąpiono 
do procedury odsłonięcia. Rzut 
z badania CBCT przedstawia ryc. 
25 – widać postępującą przebudo-
wę regenerowanego regionu, stan 
tkanek miękkich w zakresie wy-
rostka zębodołowego szczęki tuż 
przed odsłonięciem wszczepu 
w pozycji zęba 26 przedstawia ryc. 
26. W znieczuleniu miejscowym 
zastosowano 2 x 1,8 ml Citocartin 
100, z cięcia na szczycie wyrostka 
zębodołowego odłożono płat ślu-
zówkowy, który zakresem mobi-
lizacji przekraczał o ok. 5 mm li-
nię mukogingiwalną i był uszypy-
łowany przedsionkowo (ryc. 27).

Ryc. 25. CBCT pozabiegowe.

Ryc. 26. Stan przed odsłonięciem implantu.

Ryc. 27. Preparacja płata śluzówkowego.
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Następnie w  miejscu nad 
wszczepem odwarstwiono płat 
okostnowy trapezowaty uszypuło-
wany przedsionkowo (ryc. 28), po 
czym wiertłem różyczkowym usu-
nięto warstwę kości obecną nad 
śrubą zamykającą. Okostna została 
„zrolowana” i zblokowana w pod-
cieniu śruby gojącej (ryc. 29). Płat 
śluzówkowy zawierający dziąsło 
przyczepione został przemiesz-
czony dowierzchołkowo (ryc. 30) 
(apically repositioned flap – ARF) 
i umocowany szwami nylonowy-
mi w rozmiarze 6.0 do okostnej. Po 
7 dniach usunięto szwy (ryc. 31). 

Ryc. 28. Mobilizacja płata okostnowego. Częściowe usunięcie kości znad śruby 
zamykającej.

Ryc. 29. Zastosowana śruba gojąca o wysokości 2,5mm. Widoczne wklinowanie 
podwiniętej okostnej w podcień śruby gojącej.

Ryc. 30. Dowierzchołkowe przemieszczenie płata. Ryc. 31. Stan po tygodniu – tuż przed usunięciem szwów.
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Po 6 tygodniach wykonano pro-
cedurę skanowania (ryc. 32, 33), na-
stępnie po 14 dniach oddano pra-
cę docelową, która została wyko-
nana na łączniku indywidualnym 
Atlantis (ryc. 34) i zaopatrzona ko-
roną Cerconową (Dentsply Sirona). 

Ryc. 32. Skany wewnątrzustne, rzut przedsionkowy.

Ryc. 33. Skany wewnątrzustne, rzut okluzyjny.

Ryc. 34. Projekt zastosowanego łącznika Atlantis.
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Ryciny 35 i  36 przedstawiają 
stan tkanek miękkich po 2,5 roku 
od obciążenia. Badanie CBCT rów-
nież wykonano 2,5 roku od obcią-
żenia (ryc. 37). Pacjent nie zdecy-
dował się na odbudowę implan-
toprotetyczną zęba 27.

Ryc. 35. Wizyta kontrolna po 2,5 roku – zadowalający kontur tkanek miękkich.

Ryc. 36. Widok przedsionkowy po 2,5 roku od obciążenia.

Ryc. 37. CBCT kontrolne po 2,5 roku od obciążenia.
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Wybór jedynej słusznej 
metody ma czysto 

akademicki charakter i nigdy 
nie powinien być oderwany 

od anatomii pacjenta, a także 
od możliwości technicznych 

podczas zabiegu.

Reasumując, strategie postę-
pownia z kością obecną w miejscu 
planowanej osteotomii są różnora-
kie. Począwszy od kontrolowane-
go znoszenia jej za pomocą frezu 
różyczkowego lub wiertła z nasy-
pem diamentowym, poprzez pozy-
skiwanie wiórów autogennej kości 
za pomocą skrobaczki, kończąc na 

wykorzystywaniu bloku korowe-
go do odbudowy defektu kostne-
go. Wybór jedynej słusznej metody 
ma czysto akademicki charakter 
i nigdy nie powinien być oderwa-
ny od anatomii pacjenta, a także 

od możliwości technicznych pod-
czas zabiegu. Powinien być po-
przedzony odpowiednim plano-
waniem wstecznym oraz szczegó-
łową analizą CBCT i pełnym bada-
niem stomatologicznym. 
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