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Obszar implantologiczny zatoki szczękowej jest obszarem specyficznym zarówno z powodu 

swojej anatomii jak i procedur chirurgicznych wykonywanych w tej okolicy. Procedury 

otwartego i zamkniętego podniesienia dna zatoki szczękowej, mimo ciągłego doskonalenia 

technik i modyfikacji narzędzi, cały czas wiążą się z ryzykiem perforacji błony śluzowej zatoki 

szczękowej. Z powodu powszechności zabiegów chirurgicznych niezbędnych przy implantacji 

wydawało się celowe przeprowadzenie badań, które w sposób udokumentowany pozwoliłyby 

na ocenę parametrów istotnych z punktu widzenia implantologa. 

  Celem pracy było określenie charakterystyki cech wyrostka zębodołowego, dna zatoki 

szczękowej oraz ściany przedniej i przyśrodkowej obszaru implantologicznego związanego z 

zatoką szczękową.  

 Na podstawie obrazów tomografii komputerowej wiązki stożkowej  okolic zębów 

piątych, szóstych i siódmych dokonano pomiarów kości oraz wykonano analizę statystyczną. 

Analizowano obszary gdzie w przypadku wszczepienia 10-milimetrowego implantu konieczne 

byłoby wykonanie podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą lub zamkniętą. W 

analizie uwzględniono grubość kości ściany przedniej i przyśrodkowej zatoki szczękowej, 

wysokość wyrostka zębodołowego, wysokość implantu w kości, kąty dna zatoki szczękowej w 

odniesieniu do położenia implantu.  

 Cechy geometryczne uzyskano analizując 257 bezzębnych okolic, z czego 154 okolice 

(60%) analizowano na obrazach tomografii komputerowej wiązki stożkowej wykonanych u 

kobiet, a 103 (40%) na obrazach CBCT wykonanych u mężczyzn. Wszyscy pacjenci byli 

pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Pomiarów dokonano w 257 obszarach, z czego 69 okolic (27%) 

to był obszar zębów piątych, 114 (44%)  – obszar zębów szóstych i 74 okolice (29%)  – obszar 

zębów siódmych.  

Analizę statystyczną wykonano wykorzystując test Shapiro-Wilka, test t dla par obserwacji, test 

t dla dwóch średnich, test jednorodności wielu średnich (jednoczynnikowa Anova), gdy wiele 

serii pomiarowych stanowiły oddzielne próby (np. wartości zmierzone dla zębów piątych, 

szóstych i siódmych), test Wilcoxona,, test Manna-Whitneya,, test Kruskala-Wallisa oraz test 

Friedmana. Zastosowano również elementy analizy regresji i korelacji oraz dokonywano 

weryfikacji współczynnika korelacji. 

Uzyskane wyniki częstokroć świadczą o istotnych różnicach statystycznych analizowanych 

parametrów anatomicznych zatok szczękowych w okolicach zębów piątych, szóstych i 

siódmych. 

Badania wykazały, że w obszarze implantologicznym zębów piątych górnych ze względu na 

wąski wymiar policzkowo-podniebienny nie pozwalający wykorzystać pełnej wysokości 



wyrostka zębodołowego i celowym wydaje się oparcie diagnostyki przedimplantacyjnej o 

CBCT, nie o samo zdjęcie pantomograficzne. Uzasadnionym wydaje się uwzględnienie zęba 

lub przegrody kostnej przed lub za obszarem implantologicznym okolicy zatoki szczękowej. 

Może to przyczynić się do zmniejszenia ilości powikłań śródzabiegowych, głównie perforacji 

błony Schneidera. Dno zatoki, szczególnie w przekroju mezjalno-dystalnym okazało się 

nieregularne. Takie ukształtowanie dna zatoki szczękowej w obszarze implantologicznym może 

sugerować wykorzystanie osteotomu o skośnym czole w celu zwiększenia kontroli nad 

odłamywanym fragmentem kości w procedurze przezwyrostkowego podniesienia dna zatoki 

szczękowej. Różnice anatomiczne pomiędzy ścianą przyśrodkową i przednią zatoki szczękowej 

w miejscach wykonywania okna kostnego podniebiennego lub policzkowego w procedurze 

otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej wymagają dostosowania narzędzi chirurgicznych 

do specyfiki obszaru. Oprócz modyfikacji kształtu celowym wydaje się wydłużenie elementu 

wprowadzającego część pracującą narzędzia do zatoki szczękowej. Otrzymane wyniki mogą 

mieć wpływ na sposób wykonywania zabiegów w obszarze zatoki szczękowej oraz planowanie 

zabiegów implantologicznych.  

 

 

Summary 

 

 Implantological area of the maxillary sinus is a specific region not only because of 

anatomy, but also due to surgical procedures performed in the area. Open as well as closed sinus 

lift procedures are related with the risk of Schneiderian membrane perforation, despite ongoing 

surgical techniques development and tools modification. Due to commonness of surgical 

procedures used in implantation, it was necessary to carry out documented research. 

 The main goal of this thesis was to determine the characteristics of the alveolar process 

as well as maxillary sinus region. 

 On the basis of the cone beam computer tomography around the fifth, sixth as well as 

seventh teeth, bone measurements were made and statistical analysis was performed. The areas 

were studied, where in the case of implantation of a 10-mm implant, it would be necessary to 

perform sinus floor elevation by a lateral or transcrestal access. Both the bone thickness of the 

anterior and medial walls of the maxillary sinus as well as the residual bone hight and angles 

of the bottom of the maxillary sinus were analyzed, taking into account the position of the 

implant.  



 Results were obtained, analyzing 257 toothless areas, 154 (60%) in women, 103 in men. 

All patients were in the age of 46 and 55. Measurements were taken in 69 regions of the fifth 

tooth (27%), 114 (44%) in the sixth tooth region and 74 (29%) in the seventh tooth region. 

 Research shown, that due to the width of the alveolar process in the fifth tooth area it 

seems to be purposeful to base diagnosis on the cone beam computer tomography. It is 

necessary to take into consideration the presence of tooth or sinus septa before or after 

implantological region. The floor of the maxillary sinus was irregular, such shape may suggest 

the need of applying the oblique head osteotome in order to increase the procedure safety. 

Anatomical differences between the bone window made on the buccal or palatal side indicate 

the need to adjust the shape of surgical tools.  

The obtained results may have an impact on the way in which treatments are performed in the 

area of maxillary sinus as well as implantological procedures planning. 

 


