
Powszechnym problemem w leczeniu implanto-
logicznym jest niedobór kości. Proces ten może 
dotyczyć zarówno odcinka przedniego – zwa-

nego strefą estetyczną – jak również odcinków bocz-
nych szczęki. Obserwowany niedobór kości może 
przybierać formę zaniku pionowego, poziomego oraz 
zaniku mieszanego (pionowo-poziomego). Ostatni 
z wymienionych niedoborów, zwany także przez nie-
których klinicystów zanikiem mieszanym, wymaga 
rekonstrukcji – odbudowy kości w obu wymiarach, 
pionowym i poziomym.

W związku z ciągłą poprawą świadomości pacjen-
tów nieodosobnionym przypadkiem jest obecnie 
osoba zgłaszająca się do lekarza stomatologa z zamia-
rem wymiany uzupełnień protetycznych ruchomych 
– najczęściej protez osiadających – na prace prote-
tyczne osadzone na stałe – mosty lub korony. Podnosi 
to w bardzo istotny sposób komfort spożywania pokar-
mów, zmieniając jakość życia pacjenta. W przypadku 
wczesnej utraty uzębienia własnego w odcinku bocz-
nym proces zaniku tkanki kostnej jest relatywnie szybki, 
dodatkowo przyśpieszany noszeniem protez osiada-
jących. Konwencjonalna implantologia jest niemożli-
wa w tych sytuacjach bez wcześniejszych zabiegów 
rekonstrukcyjnych. Mechanizm zaniku tkanki kostnej 
w bocznym odcinku szczęki związany jest także z pro-
cesem pneumatyzacji zatoki szczękowej. Zęby w tym 
odcinku stanowią swojego rodzaju opór dla sił powsta-
jących w zatokach szczękowych podczas respiracji (1). 
W sytuacji utraty uzębienia w odcinku skrzydłowym 
element oporowy również zostaje usunięty, a zato-
ka szczękowa sukcesywnie powiększa swoje rozmiary 
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kosztem tkanki kostnej wyrostka zębodołowego. Do-
chodzi do znacznego zmniejszenia się wymiaru pio-
nowego kości, co stwarza poważny problem dla leka-
rzy chcących kompleksowo leczyć swoich pacjentów.

Rozwiązaniem tego problemu jest zabieg pod-
niesienia dna zatoki szczękowej, która to technika 
w różnych konfiguracjach zostanie opisana w niniej-
szym artykule.

Prezentacja 
przypadków klinicznych 
W każdym z przedstawionych przypadków przepro-
wadzono wnikliwe badania podmiotowe i przed-
miotowe. Jako podstawowe badanie obrazowe 
u każdego z pacjentów wykonano rentgenogram 
pantomograficzny (2). Pacjentom przedstawiono 
problemy z  zanikiem tkanki kostnej w  miejscach 
brakujących zębów oraz zaproponowano możliwo-
ści ich leczenia (3). Jako rozwiązanie uzupełnienia 
brakujących zębów zaproponowano wykonanie ko-
ron i mostów umocowanych na implantach zębo-
wych (4). Pacjentów poinformowano o konieczno-
ści regeneracji utraconej tkanki kostnej w ramach 
przygotowania do leczenia implantoprotetycznego. 
Precyzyjna diagnostyka oraz dokładne wyjaśnienie 
procesów degeneracyjnych kości wraz z propozycją 
ich rozwiązania wzbudzają u pacjenta zaufanie i skła-
niają go do współpracy z lekarzem. Ponższe przypad-
ki kliniczne mogą stanowić algorytm postępowania 
chirurgicznego w leczeniu implantoprotetycznym 
u pacjentów z zanikiem mieszanym tkanki kostnej 
wyrostka zębodołowego szczęki.

TITLE: Sinus lift technique with immediate ridge 
splitting in deficient alveolar bone
STRESZCZENIE: Zanik kości wyrostka 
zębodołowego stanowi poważny problem 
w rehabilitacji jamy ustnej. Coraz częściej 
wykorzystuje się metody regeneracyjne tkanki 
kostnej, aby, stosując implanty, poprawić 

utrzymanie protez ruchomych lub zamienić 
uzupełnienie ruchome na uzupełnienia stałe.
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SUMMARY: Alveolar bone atrophy is known 
to be a serious problem in oral rehabilitation. 

Nowadays, bone regeneration methods are 
applied more and more commonly when using 
implants in order to improve the maintenance 
of removable dentures or replace them 
by a permanent restoration.
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U każdego z pacjentów wykonano zabieg według 
podobnego schematu: w znieczuleniu miejscowym 
(artykainą z adrenaliną) nacięto trapezowato płat 
błony śluzowej z okostną w rozmiarze odpowiada-
jącym preparacji kostnej. Po odwarstwieniu błony 
śluzowej z okostną odsłonięto kość wyrostka zę-
bodołowego. Następnie nożem piezoelektrycznym 
wycięto w przedniej ścianie zatoki szczękowej okno 
kostne, starając się nie uszkodzić błony śluzowej za-
toki. Uzyskiwano w ten sposób dostęp do zachyłka 
zębodołowego (fot. 1a, 2a, 3a). Przy pomocy ele-
watorów ostrożnie odwarstwia się fragment kostny 

od błony Schneideriana. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na brzegi kostne preparowanego okna, aby 
ich krawędziami nie przerwać ciągłości błony ślu-
zowej zatoki szczękowej. Taka komplikacja pogar-
sza rokowanie samego zabiegu i procesu gojenia 
tworzącej się kości. Następnie błonę Schneideriana 
odwarstwia się od kości szczęki w pełnym wymiarze 
zachyłka zębodołowego zatoki (fot. 2d, 3b). Po za-
bezpieczeniu odpreparowanej błony śluzowej zatoki 
rozszczepiano wyrostek zębodołowy (fot. 1b, 2b). 
Prowadząc cięcie na szczycie wyrostka zębodoło-
wego, należy rozseparować blaszkę przedsionkową 
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Fot. 1a. Preparacja okna 
kostnego w przed-

niej ścianie zatoki 
szczękowej

Fot. 1b. Rozszczepienie 
wyrostka zębodołowego 

szczęki. Widoczny 
znaczny ubytek kości 

w wymiarze poziomym

Fot. 1c. Augmen-
tacja dna zatoki 

szczękowej materiałem 
kościozastępczym

Fot. 1d. Rana zszyta 
szwami nylonowymi

Fot. 1e. Kontrolny 
rentgenogram 

pantomograficzny. 
Stan bezpośrednio 

po zabiegu podniesienia 
dna zatoki szczękowej 

prawej i implantacji 
w miejscu 14
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i podniebienną. Opisany zabieg pozwala na implan-
tację wszczepu śródkostnego w ubogi w tkankę 
kostną wyrostek zębodołowy. Uzyskujemy poszerze-
nie wymiaru poziomego z jednoczasowym wszcze-
pieniem implantu zębowego (fot. 2c). Warunkiem 
pozostawienia wszczepu jest jednak jego prawid-
łowa stabilizacja.

W kolejnym kroku wypełnia się powstałą prze-
strzeń zachyłka zębodołowego zatoki materiałem 
kościozastępczym. Preparat ten stanowi substrat, 
na którym organizm wytwarza własną kość, potrzeb-
ną do prawidłowej stabilizacji w leczeniu implantolo-
gicznym (fot. 1c, 2e).

Zakończeniem procedury chirurgicznej jest szczel-
ne zszycie rany operacyjnej, bez nadmiernego napię-
cia (fot. 1d, 2f ).

Przypadek 1 
Pacjent zgłosił się do naszej placówki w celu uzupeł-
nienia braków zębowych szczęki. Analiza badania we-
wnątrzustnego i radiologicznego pozwoliła na stwier-
dzenie braków zębów 14, 15, 16, 25 i 37 oraz mieszany 
zanik kości wyrostka zębodołowego w okolicy 14-16. 
Plan leczenia obejmował wykonanie zabiegu podnie-
sienia dna zatoki szczękowej w okolicy zębów 15-16 
wraz z  rozszczepieniem wyrostka zębodołowego 
w okolicy zęba 14 oraz natychmiastową implantacją 
w miejscu 14 (fot. 1a-e).

Przypadek 2
Badanie kliniczne i radiologiczne wykazało uzębienie 
resztkowe szczęki w postaci zębów 21, 22 i 25 oraz 
rozległy mieszany zanik tkanki kostnej bocznych od-
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Fot. 2a. Utworzenie 
dostępu do zachyłka 
zębodołowego 
zatoki szczękowej

Fot. 2b. Rozdzielenie 
wyrostka zębodołowego 
na blaszkę zewnętrzną 
i wewnętrzną

Fot. 2c. Pozycja 
implantów 
w rozszczepionym 
wyrostku zębodołowym

Fot. 2d. Podniesienie 
dna zatoki szczękowej 
z wytworzeniem 
przestrzeni dla materiału 
kościozastępczego

Fot. 2e. Stan 
po wypełnieniu 
materiałem 
do regeneracji kości

Fot. 2f. Stan 
po zaopatrzeniu rany 
szwami
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Fot. 2g. Rtg. pantomograficzne diagnostyczne. Znaczny zanik kości wyrostka zębodołowego bocznych odcinków szczęki

Fot. 2h. Rentgenogram pantomograficzny kontrolny. Stan po zabiegu sinus lift strony prawej oraz implantacji 
w miejscach 11, 13 i 14

Fot. 2i. Rentgenogram pantomograficzny kontrolny. Stan po podniesieniu dna zatoki szczękowej lewej, implantacji 
w miejscach 23 i 24. Kontrola regeneracji kostnej okolicy zabiegu sinus lift po stronie prawej

2g
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2i
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cinków szczęk. Przeprowadzono implantację w miej-
scach 11, 13 i 14, procedurę podniesienia dna zatoki 
szczękowej w okolicach 15-17 i 26-27 z odroczoną 
implantacją oraz rozszczepienie wyrostka zębodoło-
wego okolicy 23-24 z natychmiastowym założeniem 
implantu zębowego. Dokumentacja fotograficzna 
przedstawia procedurę podniesienia dna zatoki szczę-
kowej lewej wraz z rozszczepieniem wyrostka zębo-
dołowego (fot. 2a-i).

Przypadek 3 
Pacjentka zgłosiła się w celu uzupełnienia utraconych 
zębów 14, 15 i 24-27 koronami opartymi na implan-
tach zębowych. W wywiadzie, badaniu przedmio-
towym oraz badaniach dodatkowych stwierdzono 
rozległy zanik pionowy tkanki kostnej wyrostka zę-
bodołowego bocznego odcinka lewej szczęki. Stan 
kości w miejscach 14, 15, 24 i 25 pozwalał na zało-
żenie wszczepów śródkostnych, bez dodatkowych 
procedur augmentacyjnych. Jednakże okolica zębów 
trzonowych wymagała rekonstrukcji tkanki kostnej. 
Ze względu na długi okres użytkowania protezy ru-
chomej proces pneumatyzacji zatoki zresorbował 
praktycznie całą kość wyrostka zębodołowego w wy-
miarze pionowym. Zdecydowano o przeprowadzeniu 
zabiegu podniesienia dna zatoki z odroczoną implan-
tacją (fot. 3a-d).

Dyskusja 
Problem zaniku tkanki kostnej w odcinku bocznym 
szczęki dotyka znacznej grupy pacjentów, którzy 
w przeszłości utracili własne uzębienie. Czynnikiem 
przyśpieszającym zanik kości jest użytkowanie protez 
osiadających. Nie bez znaczenia pozostaje sposób 
ekstrakcji, która powinna być przeprowadzona w spo-
sób jak najbardziej atraumatyczny. Wydłużenie czasu, 
jaki upłynął od momentu ekstrakcji, sprzyja również 
procesowi zaniku tkanki kostnej, dlatego istotne jest 
zaopatrywanie pacjentów w uzupełnienia stałe. Aby 
uniknąć zaniku praktycznie całego wyrostka zębodo-
łowego szczęki, należy wyjaśnić pacjentom znacze-
nie jak najdłuższego utrzymania zębów trzonowych 
i przedtrzonowych szczęki. Pochopne decyzje o eks-
trakcjach zębów własnych, a następnie zastępowa-
nie ich protezami ruchomymi mogą doprowadzać 
do znacznych ubytków tkanki kostnej. Należy poin-
formować pacjenta o postępującej pneumatyzacji 
zatoki szczękowej i zaniku tkanki kostnej.

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku kwalifi-
kacji zęba do ekstrakcji jest przeprowadzenie tego 
zabiegu wraz z natychmiastową implantacją. Chro-
nione pozostają w ten sposób objętość tkanki kostnej 

wyrostka zębodołowego szczęki i zbliżony do prawi-
dłowego sposób przenoszenia sił żucia.

Współczesne rozwiązania w stomatologii oferują 
możliwości cieszenia się komfortem posiadania włas-
nych zębów lub uzupełnień protetycznych do złudze-
nia odpowiadających uzębieniu naturalnemu. Jedy-
nymi ograniczeniami leczenia pacjenta w powyższy 
sposób są aspekt ekonomiczny i związane z nim kosz-
ty leczenia. Utrudnieniami wykonania tych procedur 
mogą być też stan ogólny pacjenta i występowanie 
u niego schorzeń układowych.

Przedstawione przypadki pokazują różny zakres 
utraconego uzębienia i związanego z nim różnego 
stopnia zaniku kości. Kontrolne rentgenogramy pan-
tomograficzne przedstawiają efekty uzyskane po za-
biegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Po okresie 
odbudowy kostnej w miejscu wykonanego zabiegu 

3a

3b

Fot. 3a. Nacięcie kości zbitej nożem piezoelektrycznym

Fot. 3b. Wypreparowanie okna kostnego i uniesienie błony śluzowej zatoki 
szczękowej lewej
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sinus lift powstaje własna kość pacjenta, którą może-
my zaopatrzyć w implanty zębowe i osadzić prace 
stałe w postaci koron i mostów.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę obserwowany wzrost świadomości 
zdrowotnej pacjentów, należy korzystać z możliwości, 
jakie dają nam nowoczesne metody augmentacyjne 
i ogromny postęp, jaki obecnie zauważamy w me-
dycynie, stomatologii i naukach jej pokrewnych. Re-
konstrukcja ubytków tkanki kostnej może zapewniać 
pacjentom i lekarzom satysfakcję z wykonanej pracy. 
Nowo powstała kość daje możliwość leczenia pacjen-
ta z zastosowaniem uzupełnień protetycznych, które 
przenoszą siły żucia w sposób najbardziej zbliżony 
do naturalnego uzębienia. 

Procedury chirurgiczne przeprowadził  
dr n. med. Artur Wituła, specjalista chirurgii 
szczękowo-twarzowej.
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Fot. 3c. Rentgenogram 
pantomograficzny 

diagnostyczny. 
Widoczny zanik 
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lewej szczęki

Fot. 3d. Rentgenogram 
pantomograficzny 

kontrolny. Stan 
po założeniu 

implantów w miejscach 
14, 15, 24 i 25 oraz 

podniesieniu dna zatoki 
szczękowej
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