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Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. z dn. 14.03.2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)  

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Jednotematyczny cykl 11 publikacji pod tytułem: OGRANICZENIE  

RESORPCJI  PRZESZCZEPÓW  KOŚCI ALLOGENNEJ 

STOSOWANEJ W REKONSTRUKCJI UBYTKÓW KOSTNYCH 

WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO SZCZĘKI ORAZ CZĘŚCI  

ZĘBODOŁOWEJ  ŻUCHWY. 

 

Łączna punktacja prac stanowiących podstawę osiągnięcia wynosi: 

 IF – 7,19 

 MNiSW - 150, 

łączna punktacja wszystkich publikacji:  

 IF – 11,565 

 MNiSW – 321 

 IC – 728,17 

 indeks Hirscha – 3 

 liczba cytowań (bez autocytowań) – 12 

 liczba artykułów anglojęzycznych (posiadających IF) jako pierwszy autor: 

4 (łączna liczba artykułów - 10) 

 liczba artykułów polskich (nie posiadających IF) jako pierwszy autor: 12 

(łączną liczba wszystkich artykułów 29) 

 liczba artykułów jako pierwszy autor: 16 (łączną liczba wszystkich 

artykułów 39) 
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b) Spis publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 

 

1. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz
 
, Artur Kaminski. Allograft 

Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for Implants. The 

International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry,  DOI 10.11607, 

Volume 38, Number 3/2018, 355-360. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planie badań, współautorstwie w doborze metodyki klinicznej, zaplanowaniu i 

przeprowadzeniu leczenia chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i 

analizie wyników, współpracy w przygotowywaniu manuskryptu.  

IF -   1,113;  MNiSW -  25;    mój wkład procentowy wyniósł:  60 % 

 

2. Krasny Kornel, Kamiński Artur, Krasny Marta, Czech Tomasz, Wojtowicz 

Andrzej. Preparation of allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell 

and Tissue Banking, september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki klinicznej, zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

leczenia chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników 

części klinicznej i radiologicznej, współpracy w przygotowywaniu 

manuskryptu.  

IF -   1,331;  MNiSW -  20;  mój wkład procentowy wyniósł: 55 % 

 

3. Krasny Kornel, Kamiński Artur, Krasny Marta, Zadurska Małgorzata, 

Piekarczyk Piotr, Fiedor Piotr: Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to 

Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes. Transplantation 

Proceedings, 2011, 43, 3142-3144. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 
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chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

IF -  1,005;  MNiSW -  15; mój wkład procentowy wyniósł: 51 % 

 

4. Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus lift: a 

new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell Tissue 

Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s 10561-015-9505 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: autorstwie koncepcji 

nowego rodzaju zabiegu chirurgicznego, zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

leczenia chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

IF -   1,24 ;  MNiSW -  20; mój wkład procentowy wyniósł: 70 % 

 

5. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych 

bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. 

Protetyka Stomatologiczna.2016, LXVI. 6, 468-476;   

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

MNiSW -  6  ; mój wkład procentowy wyniósł: 60 % 

6. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem 

allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 

11/2017, 50-53. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: autorstwie koncepcji 

zabiegu, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  
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MNiSW -  6 ; mój wkład procentowy wyniósł: 80 % 

7. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części zębodołowej 

żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2017, 

20-23;   

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, opieka pozabiegowa nad pacjentem, 

interpretacji i analizie wyników, współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

MNiSW - 6 ; mój wkład procentowy wyniósł: 80 % 

8. Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości 

wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn 

Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30;  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: autorstwie koncepcji i planu 

badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

MNiSW -  6; mój wkład procentowy wyniósł: 60 % 

9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic 

materials in complications associated with pre-implantation restoration of 

maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue 

Bank, 2014 Sep;15(3):381-9. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, wykonaniu zabiegów chirurgicznych, opiece 

pozabiegowej pacjentów, interpretacji i analizie wyników, współpracy w 

przygotowywaniu manusktyptu.  

IF -  1,24 ;  MNiSW -  20; mój wkład procentowy wyniósł: 55% 
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10. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global 

maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks 

followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, 

DOI 10.1007/s10561-014-9452-y. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

IF -  1,248;  MNiSW - 20; mój wkład procentowy wyniósł: 50 % 

11. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie 

dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. 

Magazyn Stomatologiczny 2008, 12, (201), 37-44; 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i 

planu badań, doborze metodyki, zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia 

chirurgicznego z opieką pozabiegową, interpretacji i analizie wyników, 

współpracy w przygotowywaniu manusktyptu.  

MNiSW -  6; mój wkład procentowy wyniósł: 70 % 

 

c. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie 

Kierunek chirurgii stomatologicznej/szczękowo-twarzowej był celem 

mojej pracy zawodowej od początku nauki na Oddziale Stomatologii I Wydziału 

Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Od III roku studiów 

uczestniczyłem w spotkaniach koła naukowego przy I Klinice Chirurgii 

Szczękowo – Twarzowej AM w Warszawie oraz przy Zakładzie Radiologii 

Stomatologicznej AM w Warszawie. Szczególnie interesującym zagadnieniem 

podczas tych spotkań była nowa, słabo poznana, przez co jeszcze nie rozwinięta 
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dziedzina stomatologii: implantologia stomatologiczna (opiekunem kola był dr 

Dariusz Mateńko).  Dalszy mój rozwój zawodowy i naukowy w głównej mierze 

był związany z implantologią i jego wyjątkowym zagadnieniem: trudnością w 

rekonstrukcji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego szczęki oraz części 

zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do wprowadzenia wszczepu. Moje 

zainteresowanie było dodatkowo stymulowane koniecznością sprostania 

potrzebom klinicznym napotykanym w codziennej praktyce medycznej 

związanej ze stale rosnącą świadomością, wymaganiami i oczekiwaniami 

pacjentów. 

We współczesnym świecie, w którym liczy się dobra praca i wysoka 

pozycja zawodowa, rynek pracy oraz środowisko wymusza schludny i 

nienaganny wygląd. Dzięki dobrej aparycji wyrażamy się i komunikujemy z 

otoczeniem. Znaczną część wizerunku zawdzięczamy uśmiechowi a uśmiech to 

przede wszystkim zęby. Szybki rozwój stomatologii estetycznej stymulowany 

jest przez rosnącą świadomość i wymogi naszych pacjentów. Największym 

wyzwaniem w tym zakresie jest uzupełnianie braków zębowych. Klasyczne 

odbudowy protetyczne tj. stałe (mosty) z powodzeniem zaspokajają wymogi 

estetyki ale niekiedy wymagają ingerencji w zdrowe uzębienie własne pacjenta. 

Dlatego też w takich przypadkach pożądane i wskazane są odbudowy na 

implantach śródkostnych. Podobnie jak u większości pacjentów z protezami 

ruchomymi gdzie implanty zwiększają wydolność żucia, przywracają możliwość 

odczuwania smaku z pożywienia, poprawiają komfort użytkowania i 

samoocenę. Stąd też zastosowanie implantów w rehabilitacji układu 

stomatognatycznego, jako alternatywa dla klasycznych uzupełnień 

protetycznych, okazało się być największą rewolucją w stomatologii w ostatnich 

dekadach (1). 

Najważniejszym czynnikiem ograniczającym zastosowanie wszczepów 

dentystycznych jest niedostateczna ilość tkanki kostnej (2). W przypadku braku 
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dostatecznej ilości kości do wprowadzenia implantu w miejsce utraconego zęba, 

konieczna jest jej odbudowa, czyli augmentacja wyrostka zębodołowego i/lub 

podniesienie dna zatoki szczękowej. W przypadku zaniechania augmentacji i 

wszczepienia implantu ryzykuje się utratę implantu i/lub powikłania estetyczne 

(3,4,5,6), a tylko niewielki zanik tkanek twardych i miękkich może być 

akceptowalny (5,7). 

Celem augmentacji jest zwiększenie wymiarów wyrostka zębodołowego 

w bezpośrednim sąsiedztwie implantu, który uzyskuje stabilizację wtórną 

poprzez zrośnięcie z żywą kością (osteointegracja). Do augmentacji kości 

można stosować materiał autogenny (kość własna pacjenta), allogenny (kość 

innego człowieka), ksenogenny (kość zwierzęca) lub materiał alloplastyczny 

(syntetyczny). Najczęściej stosuje się kość ksenogenną, jednak histologiczne 

udowodniono brak jej całkowitego zastąpienia przez kość własną biorcy w 

procesie przebudowy kostnej. Dlatego też materiał ksenogenny ma  ograniczone 

zastosowanie przy odbudowach kostnych, gdzie cały implant lub znaczna jego 

część ma być w nim pogrążona.  

W takich przypadkach kość własna pacjenta nadal pozostaje tzw. „złotym 

standardem” (5,7,8,9). Zastosowanie tkanki własnej niestety powoduje, 

dodatkowy uraz w miejscu dawczym, wydłuża całkowity czas zabiegu, 

powoduje silniejsze objawy pozabiegowe  (obrzmienie, dolegliwości bólowe) i 

zwiększa ryzyko powikłań takich jak porażenia nerwów czy uszkodzenia zębów 

własnych pacjenta (10,11,12,13). Dodatkowo wielu autorów zauważyło znaczny 

zanik objętości przeszczepionej kości w procesie przebudowy (remodelingu) 

sięgający 49,5%. Znane są także doniesienia o całkowitej resorpcji 

autoprzeszczepu. Dlatego też powszechnie stosuje się alternatywne augmentaty 

kostne. 
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Cel prowadzonych badań własnych 

Chcąc pracować biomateriałem jak najbardziej zbliżonym do kości 

własnej pacjenta (autogennej), w swojej pracy klinicznej zacząłem stosować 

kość allogenną (kość innego człowieka). Tkanka ta jest pod względem 

histologicznym najbardziej zbliżona do kości biorcy (w porównaniu do kości 

ksenogennej czy alloplastycznej), posiada właściwości osteoindukcji i 

osteokondukcji (14). Zamieszczane w piśmiennictwie informacje o znacznym 

zaniku lub wręcz całkowitej resorpcji allograftów (15,16,17) skłoniły mnie do 

przeprowadzenia badań nad wyeliminowaniem odrzutów przeszczepu oraz 

ograniczeniem jego resorpcji. 

Dalszy etap mojej pracy polegał na rozszerzeniu wskazań wykorzystania 

różnych pod względem budowy, konsystencji, objętości i kształcie preparatów 

allogennych w niewielkich oraz znacznych zanikach kostnych. Allografty 

umożliwiły mi pracę chirurgiczną zarówno w klasycznych, dobrze poznanych 

zabiegach augmentacyjnych jak i zezwoliły na modyfikację tych poznanych już 

zabiegów. Praca i przemyślenia nad rozszerzeniem wskazań do zastosowania 

opisywanego biomateriału zainicjowały także opracowanie przeze mnie nowych 

rodzajów zabiegów augmentacyjnych.  

 

Biomateriały allogenne - przygotowanie 

Stosowany przeze mnie biomateriał jest przygotowywany przez Zakład 

Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Są to ludzkie przeszczepy, przygotowywane według poniższego 

schematu, zgodnego z dyrektywami unijnymi i krajowymi regulacjami 

prawnymi, dotyczącymi bankowania tkanek. Schemat został opisany we 

wspólnej, z pracownikami Warszawskiego Banku Tkanek (dr hab. n. med. Artur 
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Kamiński oraz mgr. Tomasz Czech), publikacji będącej podsumowaniem 

mojego dzieła naukowego (w pełni opisanej pod koniec autoreferatu): 

Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of 

allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, 

september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321. 

 

Przygotowanie przeszczepów kości korowo-gąbczastej – bloki kostne 

Materiał wyjściowy stanowiła pozyskana od zmarłego dawcy kość talerza 

biodrowego przechowywana do czasu ostatecznej kwalifikacji i zwolnienia do 

przetwarzania w kwarantannie, w zamrożeniu w temp. -70
o
C. Przeznaczony do 

dalszego przetwarzania talerz kości biodrowej został rozmrożony w 

pomieszczeniu czystym (klasa czystości C), w temperaturze pokojowej (ok. 

20°C) na okres 1,5-2 godzin. 

Po oczyszczeniu kości z przyległej tkanki mięśniowej i okostnej, z 

powierzchni grzebienia talerza biodrowego, za pomocą pionowej piły taśmowej 

wycięto bloki kostne kształtem przypominające sześcian, najczęściej otoczone z 

dwóch lub trzech stron istotą korową (kształt litery L lub U). Bloki kostne z 

reguły przygotowywano w wymiarach 10x10x10mm, jednak w przypadku 

zapotrzebowania, można było uzyskać bloki o większych wymiarach jak: 

20x10x10mm, 30x10x10mm, 40x10x10mm a nawet 50x10x10mm. 

Odtłuszczanie 

Wycięte bloki kostne poddano procesowi odtłuszczania, czyli 

wielokrotnego płukania w wodzie sterylnej o zredukowanej ilości jonów oraz 

roztworze etanolu w celu usunięcia szpiku kostnego ze struktury kości korowo-

gąbczastej. 

Cały proces odtłuszczania odbył się w digestorium: 
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- bloki kostne umieszczano się w szklanych zlewkach z wodą sterylną o 

temp. 37°C kilkukrotnie płucząc je na wytrząsarce (5 x 5min),  

- wodę sterylną zastępowano roztworem etanolu (etanol 96% z dodatkiem 

eteru di-etylowego [3g/100g] i eteru terar-butylowometylowego [1g/100g]) 

wykonując kolejne płukania - wymieniając za każdym roztwór etanolu na nowy 

(2 x 15min. + 1 x 5min),  

- bloki kostne umieszczono pod wyciągiem do czasu odparowania etanolu 

(30 min),  

- końcowe płukanie przeprowadzono w chłodnej wodzie apirogennej  (2 x 

5min),  

- po odsączeniu pod wyciągiem, bloki kostne zapakowano w podwójne 

opakowania poliestrowo-polietylenowe, znakowano i konserwowano poprzez 

zamrożenie do temp. -70°C. 

Ze względu na zróżnicowaną budowę i strukturę  kości pochodzących od 

różnych dawców (np. zawierających bardzo dużą ilość komórek tłuszczowych) 

proces odtłuszczania występował w różnych wariantach, w tym celu bank 

tkanek operował odrębnymi schematami postępowania polegającymi na 

wydłużaniu wybranych etapów procesu. 

 

Przygotowanie przeszczepów nieodwapnionej kości zbitej i gąbczastej w 

postaci granulatu 

Granulat otrzymano z przetworzonych kości długich kończyn dolnych. 

Proces usuwania z kości resztek tkanek miękkich oraz oczyszczania 

powierzchni stawowych wyglądał podobnie jak w przypadku wyżej opisanych 

kości biodrowych. 

Proces rozpoczęto od pocięcia na pile taśmowej nasad bliższych oraz 

dalszych kości piszczelowych i udowych. Kość gąbczastą pocięto na niewielkie 



Strona 12 z 60 
 

nieregularne fragmenty - gruz kostny. Otrzymany gruz kości gąbczastej poddano 

procesowi: 

- odtłuszczania (podobnie jak w przypadku kości korowo-gąbczastej), 

- rozdrabniania mechanicznego, 

- pakowania. 

Proces rozdrabniania wykonano z wykorzystaniem młynka do kości 

MEDTRONIC MIDAS REX (USA), wyposażonego w nakładki ze sterylnymi 

komorami mielenia. W zależności od zapotrzebowania, gruz kostny można było 

rozdrobnić do postaci proszku lub granulatu.  

Porcjowanie otrzymanego materiału kostnego przeprowadzono pod 

komorą laminarną, gdzie rozważano i umieszczano w probówki Eppendorf w 

ilościach: 0,2g ; 0,5,g oraz 1g. Po spakowaniu i znakowaniu w podwójne 

opakowania – wewnętrzne probówki z granulatem kostnym i zewnętrzną folię 

poliestrowo-polietylenową, preparaty zostały zamrożone do temp. -70
o
C i 

przechowywane do czasu sterylizacji radiacyjnej. 

Trzony kości długich z przeznaczeniem na granulat w pierwszej 

kolejności pocięto w krążki (plastry o grubości 1-2mm), następnie po 

odtłuszczeniu przekazano kolejno do rozdrabniania, porcjowania, pakowania i 

znakowania w sposób podobny jak w przypadku granulatu przygotowywanego z 

kości gąbczastej. 

Przygotowanie przeszczepów odwapnionej kości zbitej i gąbczastej w 

postaci granulatu 

W procedurze przygotowania granulatu kości odwapnionej, po 

odtłuszczeniu, kość poddawano procesowi odwapnienia. W tym celu zarówno 

kość gąbczastą jak i krążki kości zbitej umieszczano na wytrząsarce w szklanej 

kolbie, zalewając je kwasem solnym HCl-0,5N, 1,5% czda. W zależności od 

rodzaju kości, proces odwapnienia trwał od 24 (kość gąbczasta) do 72 godzin 

(kość zbita). Cały proces odwapniania przeprowadzono w temperaturze 2 do 
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8°C w lodówce. Czas procesu kontrolowano poprzez sprawdzanie plastyczności 

odwapnianych krążków, oraz dokonywaniu wymiany kwasu solnego przy 

jednoczesnym zachowaniu proporcji objętości kości do roztworu - 1:5. Tkankę 

kostną po odwapnieniu poddawano serii płukań. W pierwszej kolejności 

płukano pięciokrotnie w wodzie apirogennej po 20 min każde płukanie, w celu 

wypłukania kwasu. Następnie, w celu  zobojętnienia roztworu zastosowano PBS 

(zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez Ca i Mg). Końcowe krótkie 

płukanie (5 min) wykonano ponownie w wodzie apirogennej. Dalsze etapy 

przetwarzania obu rodzajów kości były identyczne jak w przypadku granulatu z 

kości nieodwapnionej.  

Sterylizacja radiacyjna 

Sterylizacja radiacyjna dawką 35 kGy w akceleratorze z wykorzystaniem 

wiązki szybkich elektronów jest procedurą, która pozwala utrzymać przeszczep 

w ujemnej temperaturze podczas procesu wyjaławiania. Rutynowa sterylizacja 

przeszczepu w zamrożeniu (-72°C) trwała od kilku do kilkunastu minut. 

 W przypadku przeszczepów odwapnianych do wyjaławiania stosowano 

dawkę 25 kGy. 

 

Progres swoich zainteresowań i osiągnięć klinicznych będących tematem 

mojego osiągnięcia naukowego nad ograniczeniem  resorpcji  przeszczepów  

kości allogennej zaprezentuję na podstawie chronologicznie ułożonych 

publikacji.  

 

Pierwsza publikacja związana z moimi doświadczeniami z augmentacją kości 

allogennej ukazała się w 2008 roku. 
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Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: 

Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. 

Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny 2008, 12, (201), 37-44; 

 

W której zaprezentowałem wyniki zabiegów podniesienia dna zatoki 

szczękowej z zastosowaniem granulatu w klasycznym zabiegu sinus-lift 

otwarty. Preparat okazał się skutecznym biomateriałem umożliwiającym 

przeprowadzenie późniejszej implantacji śródkostnej.  

 

W początkowej fazie pracy zawodowej do augmentacji kości stosowałem 

tylko granulat kości allogennej (mieszanina w równych proporcjach kości zbitej 

i gąbczastej). Dalsze moje doświadczenia kliniczne opublikowałem w kolejnym 

artykule: 

 

Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Zadurska M, Piekarczyk P, Fiedor P: 

Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and 

Mandibular Alveolar Processes. Transplantation Proceedings, 2011, 43, 

3142-3144. 

 

Cel pracy: Ocena wczesna i długoterminowa wyników zabiegów augmentacji 

szczęki i żuchwy przed wykonaniem implantacji śródkostnej z wykorzystaniem 

allogennego granulatu.  

Materiał i metody: Wykonałem zabiegi uzupełnienia kości u 59 pacjentów (24 

kobiet i 35 mężczyzn w wieku od 22 do 65 lat). W tym 29 zabiegów sinus-lift 

otwarty, 12 poekstrakcyjnych augmentacji kości oraz 18 zabiegów poszerzenia 

wyrostka. Przeszczepy kostne pokrywałem błoną (PRF) otrzymaną z krwi 

własnej pacjenta. Błony te zawierają od 10 – 15 razy więcej cytokin i czynników 

wzrostu niż krew pacjenta, dzięki czemu przyspieszają zastępowanie 
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przeszczepu przez kości własną i jednocześnie stanowią zaporę, 

uniemożliwiającą penetrację nabłonka pomiędzy kość własną pacjenta a 

przeszczep kostny oraz ograniczają przemieszczenie granulatu. 

Zabieg sinus-lift otwarty był przeprowadzany w oparciu o następujące kryteria: 

zanik wyrostka zębodołowego od strony zatoki szczękowej; minimalna 

wysokość wyrostka 4 mm (potwierdzana tomografią komputerową); prawidłowa 

powietrzność zatoki szczękowej.  

Poekstrakcyjną augmentację kości wykonywano w przypadkach stwierdzenia: 

braku ostrych stanów zapalnych w operowanym obszarze; stwierdzenia w 

badaniu radiologicznym znacznego zniszczenia tkanki kostnej powstałego w 

wyniku przewlekłych stanów zapalnych (np. cysty). 

Poszerzenie wyrostków było dokonywane w przypadku klinicznego i 

radiologicznego stwierdzenia zwężenia wyrostka, uniemożliwiającego 

wprowadzenie implantów lub powodującego nieestetyczny zanik kości.  

Wyniki. U wszystkich pacjentów obserwowano prawidłowy ostateczny kontur 

wyrostka, żywotność przeszczepu (krwawienie z kości) potwierdzone oceną 

kliniczną podczas wykonywania następczego zabiegu - implantacji. 

Augmentowany wyrostek miał wystarczającą wysokość i szerokość, co 

umożliwiło osadzenie wszczepów.  

Wnioski. Allogeniczny granulat kostny jest skutecznym i przewidywalnym 

materiałem w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy 

umożliwiając zaplanowane zabiegi implantacji stomatologicznej.  

 

Granulat kości allogennej jest sprawdzonym i  skutecznym biomateriałem 

do rekonstrukcji kości z ubytkami wielościennymi, jednak w przypadku 

stwierdzenia zaników kostnych jedno lub dwuściennych preparat sypki uległby 
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przemieszczeniu i znacznej resorpcji, dlatego w takich przypadkach wskazane 

jest stosowanie bloków kostnych.   

 

Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global 

maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks 

followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 

may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y. 

  

 W artykule opisałem 56 letniego pacjenta, u którego doszło do znacznego 

zaniku wyrostka zębodołowego szczęki w wymiarze poprzecznym. Zanik kości 

stwierdzono w badaniu CT i dotyczył całości szczęki (od okolicy zęba 18 -28), 

atrofia dotyczyła wyrostka na całym przebiegu w wymiarze poziomym. Ten 

znaczny zanik powodował, iż kość szczęki była w kształcie grzebienia o 

szerokości około 1-2 mm. Ponieważ pacjent nie akceptował protezy ruchomej 

pod żadną postacią (nawet opartej na implantach) zaplanowano odbudowę 

braków zębowych mostem porcelanowym od okolicy zęba 16 do zęba 26, 

opartym na 6 implantach dentystycznych. Plan pracy zakładał poszerzenie 

wyrostka na odcinku od zęba 16 do zęba 26. Augmentację wykonano za pomocą 

4 bloków kości allogennej (2 mniejsze w odcinku przednim oraz 2 większe  po 

stronie lewej i prawej). Szczególnie trudne warunki u tego pacjenta były 

związane ze stwierdzeniem ubytku jednościennego na całej powierzchni 

szczęki.  

Po 6 miesięcznym okresie obserwacji w kontrolnym badaniu TK 

potwierdzono skuteczność poszerzenia wyrostka za pomocą bloków kości 

allogennej co umożliwiło wprowadzenie implantów dentystycznych i uzyskanie 

stabilizacji pierwotnej. Podczas preparacji lóż implantologicznych potwierdzono 

obecność i stabilność tkanki kostnej na całym ich przebiegu, kość była twarda i 

podkrwawiała z całej powierzchni. 
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 Niezwykle trudnym czynnikiem kontrolnym i ważnym klinicznie była 

informacja, iż wszystkie 6 implantów musiało być pogrążanych wyłącznie w 

przeszczepach kości (ze względu na pierwotny kształt wyrostka, który na całej 

swojej wysokości miał 1 – 2 mm szerokości). Po okresie osteointegracji 

trwającym 6 miesięcy stwierdzono wtórną stabilizację implantów co umożliwiło 

założenie odbudowy protetycznej.  

Kilkuletnia obserwacja pacjenta z prawidłową stabilizacją implantów oraz 

dobrym wynikiem estetycznym potwierdza skuteczność stosowania bloków 

kostnych nawet w przypadku stwierdzenia skrajne zanikłej kości na dużych 

przestrzeniach oraz ubytkach jednościennych.  

 

Dobre wyniki w korygowaniu ubytków kostnych kością allogenną 

zachęciły mnie do sprawdzenia skuteczności augmentacji tym preparatem w 

miejscach nieskutecznej, nieudanej wcześniejszej augmentacji innymi 

biomateriałami (ksenogennymi, alloplastycznymi). 

  

Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic 

materials in complications associated with pre-implantation restoration of 

maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell 

Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9. 

 

Istnieje wiele rodzajów preparatów kościozastępczych, stosowanych w 

celu regeneracji atroficznych wyrostków zębodołowych, przed planowaną 

implantacją śródkostną. Właściwości tych materiałów różnią się od siebie, 

dlatego należy dokładnie przeanalizować ich dobór, rodzaj, konsystencję, 

wielkość, budowę pod kątem istniejących warunków wewnątrzustnych jak i celu 
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chirurgicznego jaki ma zostać osiągnięty. Szczególną trudnością w naprawie 

ubytków kostnych po nieudanej augmentacji jest informacja, iż niedobór tkanki 

jest większy od pierwotnego, okoliczna kość może być w stanie zapalnym, 

natomiast czynnik psychologiczny pacjenta jest znacznie bardziej 

nasilony/wyostrzony (zwiększony stres, zniechęcenie, utrata zaufania do 

metody) niż przy pierwszym zabiegu (18).  

Cel pracy: Rekonstrukcja zanikłych wyrostków zębodołowych kością 

allogenną, w miejscach uprzednio nieskutecznego zastosowania preparatów 

syntetycznych i odzwierzęcych. 

Materiał i metody: Do zabiegów regeneracji kości używano mrożone allogenne 

bloki kostne oraz granulat kości allogennej sterylizowane radiacyjnie dawką 35 

kGy przygotowane przez Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Do badań zakwalifikowano pacjentów, którzy mieli już wcześniej 

wykonaną co najmniej jedną, nieudaną augmentację. Nieodzowność naprawy 

wynikała z konieczności usunięcia powstałego stanu zapalnego oraz wykonania 

rekonstrukcji kości w przygotowaniu do odbudowy implntoprotetycznej.  

Wyniki: We wszystkich zaprezentowanych przypadkach, po upływie 3 

miesięcznego okresu reorganizacji przeszczepu, uzyskano optymalną szerokość 

wyrostka, co umożliwiło wszczepienie implantu zgodnie z pierwotnym planem 

leczenia lub prawidłowe pogrążenie wszczepu w tkance kostnej podczas 

jednoczasowej implantacji i augmentacji allogennej. 

Wnioski: Preparat kości allogennej zarówno w formie bloku jak też granulatu, 

jest odpowiednią alternatywą do pozostałych preparatów stosowanych w celu 

poszerzenia kości wyrostka zębodołowego, szczególnie w trudnych, 

powikłanych przypadkach, gdzie pierwszy augmentat nie spełnił swojej funkcji.  
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Zbyt mały pionowy wymiar wyrostka zębodołowego szczęki w odcinkach 

bocznych jest względnym przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji. Dzięki 

metodom jego rekonstrukcji wprowadzonym do chirurgii w latach 70-tych 

poprzedniego stulecia można odtworzyć optymalny wymiar kości wyrostka 

(19,20) i z sukcesem wykonać zabieg implantacji (21). Należy do nich operacja 

sinus-lift otwarty, który pozwala na wykonanie zabiegu u pacjentów z 

wyrostkiem wysokim na min 4 mm (22), natomiast w przypadku stwierdzenia 

mniejszych zaników wyrostka zębodołowego na wysokość stosuje się techniki 

zamknięte, których olbrzymią zaletą jest zdecydowanie mniejsza inwazyjność, 

krótszy czas wykonania, zminimalizowanie powikłań pozabiegowych oraz 

mniejsza szansa na powstanie stanu zapalnego zatoki (19,22), jednak ich 

ograniczeniem jest minimalny wymiar pionowy wyrostka rzędu 7 mm (23). 

Restrykcje powyższych zabiegów skłoniły mnie do szukania nowych 

metod rekonstrukcji wyrostka w odcinku bocznym szczęki przed zabiegiem 

implantacji, które pozwoliłyby połączyć zalety sinus – lift’u otwartego: dużej 

ekspansji wyrostka z małym ryzykiem i obciążeniem zabiegu sinus – lift’u 

zamkniętego. 

 

Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus 

lift: a new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell 

Tissue Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s 10561-

015-9505 

 

Cel pracy: Przedstawienie nowej techniki podwójnego sinus - lift zamkniętego 

oraz ocena skuteczności rekonstrukcji pionowego zaniku wyrostka 

zębodołowego szczęki tą techniką. 
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Materiał i metody: Technikę podwójnego sinus lift wykonano u 28 osób w 

wieku od 29 do 66 lat (średni wiek 44 lata), zgłaszających chęć uzupełnienia 

braku zębowego w odcinkach bocznych szczęki poprzez wszczepienie implantu 

zębowego. Wszystkim pacjentom przed przystąpieniem do leczenia wykonano 

tomografię komputerową szczęki. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji były: 

brak stanu zapalnego w zatoce po stronie braku zębowego; wysokość wyrostka 

zębodołowego w planowanym miejscu implantacji minimum 3 mm; zanik 

wyrostka od strony zatoki szczękowej; szerokość wyrostka min 5 mm (czyli bez 

konieczności jego poszerzenia).  

Leczenie chirurgiczne jest dwuetapowe. W pierwszym  za pomocą dłut do 

zabiegu sinus-lift zamkniętego podnoszono dno zatoki szczękowej a w powstałą 

przestrzeń wprowadzano granulat kostny allogenny (mieszany kości zbitej i 

gąbczastej). Średni uzyskany przyrost wysokości wyrostka wyniósł 3,9 mm. 

Natomiast etap drygi był dokładnie jednoznaczny z klasycznym zabiegiem 

sinus-liftu zamkniętego i kończył się wprowadzeniem implantu.  

Wyniki: W okresie obserwacji do 3,5 roku nie utracono żadnego implantu 

wprowadzonego w miejsce augmentowane techniką podwójnego sinus-liftu, nie 

utracono także efektu estetycznego. 

Wnioski: Prezentowana technika podwójnego sinus lift jest skuteczną metodą 

rekonstrukcji zanikłych wyrostków zębodołowych, przy wyjściowej wysokości 

wyrostka nawet rzędu 3 mm bez konieczności otwierania zatoki szczękowej. 

Posiada ona zalety metody zamkniętej tj. mniejsze ryzyko infekcji zatoki, 

mniejsze obciążenie chirurgiczne dla pacjenta śród i po zabiegowe oraz zalety 

metody otwartej, czyli możliwość większej rekonstrukcji wyrostków przy 

bardzo zredukowanym wymiarze pionowym. Pozwala na powiększenie 

wyrostka nawet o ok 5 mm w I etapie. 
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Dwuetapowe, odroczone leczenie chirurgiczne wydłuża czas całej 

procedury uzupełnienia braku zębowego nawet do 13 miesięcy, co należy na 

początku uświadomić pacjentowi.  

 

Coraz częściej jako chirurdzy spotykamy się z wyzwaniem polegającym 

na odtworzeniu wysokości i/lub szerokości wyrostka zębodołowego, ponieważ 

coraz więcej pacjentów chciałaby mieć wykonaną stałą odbudowę braków 

zębowych opartą na wszczepach śródkostnych. Jako, że niezwykle trudno jest 

wykonać taka odbudowę, granulatem kostnym (przemieszczenie i resorpcja 

biomateriału) w swojej pracy zawodowej wykonuję co raz więcej augmentacji 

za pomocą bloków kostnych allogennych. 

Jeśli pacjent w wywiadzie podaje przewlekły stan zapalny, traumatyczną 

ekstrakcję lub wrodzony brak zęba, stworzenie odpowiednich proporcji poziomu 

dziąsła i długości korony zęba oraz odtworzenie brodawki dziąsłowej może być 

ogromnym wyzwaniem. Dodatkowo, nawet w przypadkach stwierdzenia 

granicznej szerokości wyrostka zębodołowego na poziomie 5 mm, 

umożliwiającej wprowadzenie implantu i uzyskanie stabilności pierwotnej i 

wtórnej może powstać niezadowalający efekt estetyczny (2). Przyczyną jest 

redukcja wymiarów wyrostka zębodołowego. Wtedy pacjentom proponuje się 

rozwiązanie bezpieczne, tanie i szybkie - całkowite lub częściowe ruchome 

protezy osiadające.  

Niejednokrotnie pacjent nie zgadza się na taki kompromis leczniczy i pyta 

o możliwość wykonania długoterminowej i estetycznej odbudowy protetycznej 

opartej na wszczepach. Szczególnym takim miejscem jest przedni odcinek 

szczęki, gdzie tylko niewielki zanik tkanek twardych i miękkich jest 

akceptowalny (5,7). W takim przypadku konieczna jest augmentacja wyrostka 

zębodołowego, dająca optymalną jego szerokość i pozwalająca uzyskać 
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dostateczną ilość tkanki kostnej od strony przedsionkowej. Zabieg taki zapewnia 

dobry efekt estetyczny odbudowy protetycznej, bo o sukcesie leczenia decyduje 

nie tylko długoterminowe utrzymanie wszczepu w kościach szczęk (3,4), ale 

także estetyka tkanek otaczających implant (5,6). 

 

Artykuły będące opisami przypadków mojego dzieła: 

A) Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości 

wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn 

Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30;  

 

W publikacji zamieściłem opis przypadku młodej 24 letniej pacejntki, u 

której stwierdziłem zanik kości w okolicy utraconego zęba 12. Wprowadzony 

implnt uzyskał stabilizację pierwotną, jednak jego dokoronowa częśc na 

wysokości 5 mm nie była pokryta kośćia. Ze względu na jednościenny charaker 

ubytku kostnego zadecydowałem o zastosowniu bloku kostnego, który 

przygotowałem w taki sposób aby jedna ściana kości zbitej kształtowała szczyt 

wyrostka, natomiast druga kształt łuku wyrostka od strony przedsionka. Ściana 

wewnętrzna utworzona z kości gąbczastej stanowiła negatyw kształtu wyrostka 

pacjentki. ściśle przylegający blok do kości własnej przytwierdzono za pomocą 

śrub fiksujących. Pozostałe drobne nieszczelności pomiędzy przeszczepem a 

wyrostkiem uszczelniono opiłkami kostnymi powstałymi z opracowywania 

bloku kostnego. Całość pola zabiegowego pokryto błonami PRF. Po 6 

miesiącach od zabiegu implantacji i augmentacji kostnej stan błony śluzowej był 

prawidłowy a kontur dziąsła w okolicy przeszczepu zachowany. W kontrolnym 

badaniu CT potwierdzono prawidłowy obrys wyrostka zębodołowego w okolicy 

wykonanego przeszczepu. Po uformowaniu tkanek miękkich okolicy implantu 

ostatecznie zacementowano koronę pełnoceramiczną na cyrkonie. Przypadek 



Strona 23 z 60 
 

kliniczny potwierdził skuteczność metody jednoczasowej implantacji 

śródkostnej i augmentacji blokiem kości allogennej w przypadku konieczności 

poszerzenia ubytku jednościennego kości. 

 

B) Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części 

zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn 

Stomatologiczny, 4/2017, 20-23;   

 

U 28 letniej pacjentki stwierdzono brak zębów 35, 36. Szerokość części 

zębodołowej żuchwy w tej okolicy była w granicach 2,4-3,0 mm. Ta ilość 

tkanek twardych uniemożliwia dokonanie implantacji śródkostnej. Ewentualne 

procedury chirurgiczne bezaugmentacyjnego przeprowadzenia zabiegu 

implantacji śródkostnej, polegające np. na głębszym osadzeniu wszczepów 

zębowych, także nie były możliwe, ponieważ minimalna szerokość kości 

umożliwiająca implantację (5 mm) była osiągalna dopiero na głębokości 11 mm 

poniżej poziomu szczytu wyrostka. Planowana odbudowa kości miała na celu 

powiększenie części zębodołowej żuchwy we wszystkich 3 wymiarach: 

minimum o 5 mm na szerokość,  około 10 mm na przebiegu pionowym oraz 

wzdłuż wyrostka na całej długości braków zębowych (2 zęby około 15 mm). 

Tak duży ubytek kości powodował, iż augmentacja ta miała znaczenie nie tyko 

estetyczne (odbudowę kształtu wyrostka), ale przede wszystkim medyczne 

(umożliwienie wykonania implantacji). Znaczny ubytek tkanki kostnej 

uniemożliwia bowiem wykonanie implantacji i augmentacji jednoczasowo. 

Zastosowałem allogenny blok kostny z blaszką zbitą w kształcie litery L 

przygotowany w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek 

WUM.   
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Za pomocą zestawu Meisinger Transfer-Control (Meisinger)  wykonałem 

dwa bloki kostne allogenne, które przytwierdziłem za pomocą 2 śrub 

stabilizujących (firmy Meisinger) o długości 10 mm i średnicy 0,9 mm w 

miejscach przyszłych implantacji. Brzegi bloków wygładziłem. Pomiędzy bloki 

wprowadziłem granulat kości allogennej powstałej podczas opracowywania 

przeszczepu. Całość pokryto błonami z fibryny bogatopłytkowej (PRF).  

Badanie TK wykonane trzy miesiące po zabiegu odbudowy kostnej pokazało 

prawidłowy kontur części zębodołowej, jednolitą strukturę kości co umożliwiło 

wykonanie wcześniej zaplanowanych implantacji i późniejszą odbudowę 

protetyczną. 

 

C) Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem 

allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 

11/2017, 50-53. 

 

Pacjent lat 47 zgłosił się celem implantacji okolicy zęba 26. Na szczycie 

wyrostka w tej okolicy zauważono niewielki ubytek (wgłobienie) tkanek 

miękkich z zaczerwienieniem o nierównej powierzchni. Użyta do badania sonda 

zagłębiła się w miejscu ubytku na głębokość 17 mm. Tomografia komputerowa 

uwidoczniła zmianę o charakterze torbieli (rozmiar w płaszczyźnie poprzecznej 

- 20,4 mm, płaszczyźnie czołowej - 11,5 mm, w płaszczyźnie strzałkowej - 15,1 

mm).  

Rozmiar, położenie oraz kształt zamiany patologicznej uniemożliwiał 

uzyskanie pierwotnej stabilizacji implantu, dlatego odstąpiono od możliwości 

jednoczasowego usunięcia stanu chorobowego i wykonania implantacji.  

Zmianę wyłuszczono (rozpoznanie histopatologiczne: torbiel resztkowa). 
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Stwierdzono jamę ograniczoną ze wszystkich stron blaszką kostną. Ponieważ 

istniała duża obawa zaniku kości i konieczności późniejszego wykonania 

zabiegu augmentacyjnego o znacznym stopniu trudności (sinus-lift otwarty) 

zadecydowano o wypełnieniu jamy kostnej granulatem allogennym. Dodatkowo 

celem uniemożliwienia wnikania tkanek miękkich do światła augmentatu oraz 

ewentualnego przemieszczenia i wysypania biomateriału, okno kostne w 

przedniej ścianie zatoki zamknięto za pomocą blaszki zbitej allogennej 

ustabilizowanej 2 śrubami, natomiast w otwór na szczycie wyrostka wklinowano 

blaszkę zbitą allogenną o odpowiednich rozmiarach.  

W kontrolnym wykonanym badaniu CT wykonanym po 8 miesiącach 

zaobserwowano prawidłową strukturę tkanki kostnej. Anatomia wyrostka 

umożliwiła przeprowadzenie implantacji śródkostnej. Po odpreparowaniu płata 

śluzówkowo-okostnowego uwidoczniono prawidłową makroskopowo tkankę 

kostną, usunięto śruby stabilizujące przeszczep allogenny. W miejscu 

zamknięcia przetoki do światła torbieli stwierdzono stabilną i krwawiącą nową 

kość. Wykonanie loży pozwoliło na mechaniczne stwierdzenie obecności i 

stabilności ścian miejsca przygotowanego do implantacji. Materiał 

przeszczepowy pobrano do badania hist-pat. W wyniku opisano fragmenty 

tkanki kostnej – co stanowi dowód prawidłowego zastąpienia przeszczepu przez 

kość własną pacjenta.  

Obszerny ubytek tkanek twardych w miejscu planowanej implantacji 

powodował, iż cały implant musiał być pogrążony w przeszczepie.  

Z przeprowadzonego leczenia wynika, iż najważniejszym czynnikiem 

powodzenia augmentacyjnego jest niedopuszczenie do przemieszczenia 

biomateriału oraz uniemożliwienie wniknięcia tkanek miękkich.  

 

Kolejny artykuł będący osiągnięciem naukowym: 
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Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych 

bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. 

Protetyka Stomatologiczna.2016, LXVI. 6, 468-476;   

 

Cel pracy: Ocena możliwości zastosowania mrożonych, allogennych, 

sterylizowanych radiacyjnie przeszczepów tkanki kostnej w postaci bloków do 

rekonstrukcji atroficznych wyrostków zębodołowych. 

Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów, w wieku od 19 

do 63 lat, poddanych rekonstrukcji wyrostka zębodołowego w latach 2009-2012. 

Odbudowę ubytku tkanki kostnej przeprowadzono za pomocą allogennych 

mrożonych sterylizowanych radiacyjnie bloków korowo-gąbczastych. Łącznie 

wykonano 26 procedur przeszczepu, w tym 7 zabiegów polegało na 

rekonstrukcji wyrostka zębodołowego w żuchwie a 19 w szczęce. 

Wyniki: Odpowiednio przygotowany blok kostny pozwolił z skutecznie 

zrekonstruować zanikły wyrostek zębodołowy, umożliwiając późniejsze 

osadzenie wszczepów śródkostnych zgodnie z pierwotnie przyjętym planem 

leczenia. Badania radiologiczne pokazały optymalny kształt odbudowywanego 

wyrostka, zapewniający funkcjonalne i estetyczne powodzenie 

implantologiczne.   

Wnioski: Mrożone sterylizowane radiacyjnie, allogeniczne bloki kostne są 

dobrym i trwałym materiałem kościozastępczym pozwalającym skutecznie i na 

długo zrekonstruować zanikły wyrostek zębodołowy. Przeprowadzane badania 

histopatologiczne potwierdzają nowotworzenie się kości.  Opracowana technika 

przygotowania bloków kostnych pozwala uniknąć nadmiernej i 

niekontrolowanej resorpcji biomateriału.    

W piśmiennictwie można znaleźć, informacje o nieprzewidywalności 

resorpcji przeszczepu (15,16,17), co zniechęca część lekarzy do wykonywania 
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procedur o podwyższonym ryzyku lub skłania do zastosowania przeszczepu o 

zwiększonych wymiarach niż to wynika z potrzeby, aby zrekompensować jego 

późniejszy zanik. Zabieg taki znacząco zwiększa jednak ryzyko niepowodzenia, 

poprzez wzrost liczby powikłań pozabiegowych oraz podwyższa jego koszt z 

uwagi na zastosowanie większej ilości biomateriału. Z mojej praktyki 

medycznej wynika, iż stopień zaniku przeszczepu jest zależny od konsystencji 

materiału oraz od jego rodzaju, dlatego kluczowy jest odpowiedni dobór rodzaju 

biomateriału w kontekście jego właściwości biomechanicznych. Niezwykle 

istotny jest także sposób opracowania  i sterylizacji biomateriału przez Bank 

Tkanek (15). Rozważania na powyżej przytoczony temat ująłem w 

podsumowaniu mojej pracy klinicznej z kością allogenną zawartej w publikacji: 

 

Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of 

allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, 

september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321. 

 

Cel pracy: Ocena optymalnego sposobu przygotowania laboratoryjnego kości 

allogennej w kontekście parametrów fizycznych mrożonych, sterylizowanych 

radiacyjnie allogenicznych bloków korowo-gąbczastych oraz allogennego 

granulatu kostnego mieszanej kości korowo - gąbczastej do rekonstrukcji 

atroficznych wyrostków zębodołowych, jako metody przygotowania wyrostka 

zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy do leczenia 

implantoprotetycznego. 

Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej oceny skuteczności 

wykonanych przeze mnie zabiegów rekonstrukcji wyrostka zębodołowego oraz 

właściwości biomechanicznych allogennych materiałów kościozastępczych 

stosowanych w zabiegach augmentacji zanikłych wyrostków zębodołowych 

szczęki i części zębodołowej żuchwy, przeprowadzonych w latach 2004 - 2016. 
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Do zabiegów zakwalifikowano 307 pacjentów w wieku 19 – 71 roku życia (183 

kobiet i 124 mężczyzn).   

Materiał do badania stanowiły ludzkie przeszczepy przygotowywane 

przez Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Przeszczepy przygotowywane były zgodnie z 

wymogami zawartymi w dyrektywach unijnych i krajowych regulacjach 

prawnych, dotyczących bankowania tkanek. 

Do analizy włączono dane z następujących zabiegów: sinus liftu 

otwartego, sinus liftu zamkniętego: pojedynczego i podwójnego, poszerzenia 

wyrostka zębodołowego szczęki/części zębodołowej żuchwy, podwyższenia 

wyrostka zębodołowego szczęki/części zębodołowej żuchwy. 

Dla jednego pacjenta zużyto minimum 1 opakowanie preparatu kostnego 

w jednym dniu zabiegowym, a w niektórych zabiegach użyto więcej niż jedno 

opakowanie kości. Wielkość opakowania granulatu lub rozmiar bloku był 

indywidualnie dobierany do potrzeb danego pacjenta. Z jednego bloku kostnego 

o wymiarach 1x1x1 cm można było uzyskać 1 duży blok kostny lub 2 mniejsze. 

Większe bloki były stosowane u pacjentów ze znacznymi, wielomiejscowymi 

zanikami kostnymi. Łącznie w badaniu wykorzystano 380 opakowań 

materiałów augmentacyjnych zawierających granulat o wadze 0,2 g i 0,5 g oraz 

bloki kostne o wymiarach 1x1x1cm, 1x1x2cm, 1x1x3cm, 1x1x5cm oraz 

1x1x7cm. U kobiet wykonano 164 zabiegów z użyciem granulatu kostnego i 61 

augmentacji blokami kostnymi. W przypadku mężczyzn użyto 122 opakowania 

granulatu i 33 bloków kostnych. 

Analiza statystyczna: Do analizy statystycznej włączono pacjentów, których 

zabiegi augmentacji odbyły się po 2010 roku. Z przeprowadzonej analizy 

materiału kościozastępczego wynikało, że w zabiegach augmentacji częściej 
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stosowano częściej granulat kostny (57%) niż bloki kostne. Więcej zabiegów 

augmentacyjnych przeprowadzono u kobiet (55%) niż u mężczyzn (45%). 

Augmentacje kostne polegające na podwyższeniu wyrostka 

zębodołowego szczęki od strony zatoki (sinus lift otwarty, zamknięty 

pojedynczy i podwójny) najczęściej były przeprowadzane za pomocą zabiegu 

tzw. podwójnego sinus-lift (73,68%). Najczęściej wykonywanymi zabiegami 

(57%) było poszerzenie i podwyższenie wyrostka zębodołowego szczęki lub 

części zębodołowej żuchwy. Zabiegi te w praktyce medycznej wykonywano 

częściej za pomocą bloków kostnych (59,30%) niż granulatu kostnego 

(40,70%). Zabiegi poszerzenia wyrostka z użyciem granulatu kostnego były 

wykonywane po stwierdzeniu niewielkiego zaniku tkanki kostnej, zwykle 

dającym możliwość jednoczasowej implantacji (81,42%). Warunkiem 

koniecznym przeprowadzenia tej procedury był odpowiedni kształt ubytku 

umożliwiający aplikację granulatu, bez ryzyka jego przemieszczenia. 

Resorpcja allogennego przeszczepu kostnego podczas przebudowy uzależniona 

jest również od sposobu jego przygotowania przez bank tkanek (15). 

Sterylizacja radiacyjna osłabia strukturę kolagenu będącego rusztowaniem dla 

czynników wzrostu i różnicowania, w tym BMP-2, uczestniczących w 

przebudowie przeszczepu. Stopień tego uszkodzenia zależny jest przede 

wszystkim od dawki promieniowania jonizującego stosowanego do sterylizacji, 

a także od temperatury napromieniowania i tego czy przeszczep zawiera wodę. 

Wydaje się, że na wskutek bezpośredniego oddziaływania wolnych rodników na 

cząsteczki tropokolagenu dochodzi do cięcia jego łańcuchów, a efekt ten 

zależny jest od dawki napromieniowania. Im większa dawka, tym większe 

uszkodzenie (24,25,26). Równocześnie, jeżeli przeszczep zawiera wodę (nie 

został zliofilizowany), w mechanizmie pośrednim, wynikającym z radiolizy 

wody, na wskutek  oddziaływania rodników hydroksylowych, dochodzi do 

powstawania niedojrzałych wiązań krzyżowych w kolagenie, stabilizujących 
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jego strukturę (26,27). Sterylizacja w niskich temperaturach zaś, powoduje 

unieruchomienie wolnych rodników i ich słabsze odziaływanie z cząsteczką 

kolagenu. Tak więc niska temperatura napromieniowania działa protekcyjnie na 

strukturę kolagenu przeszczepu. Z drugiej strony zaś pamiętać należy, że 

sterylizacja w niskich temperaturach osłabia efektywność inaktywacji 

mikroorganizmów, a więc stosowana dawka sterylizująca powinna być większa 

(28). Jakkolwiek publikowane są doniesienia, w których stosowane są niższe 

dawki promieniownia jonizującego do sterylizacji przeszczepów, określane 

zgodnie z ISO/AAMI/ANSI 11137, jednak metodyka ustalania wysokości dawki 

sterylizującej uwzględnia wyłącznie inaktywację bakterii w przeszczepie. 

Stosowany w opisanej powyżej procedurze odtłuszczania alkohol, ze względu 

na stężenie, nie jest uznawany za substancję inaktywująca, a wyłącznie służącą 

usunięciu szpiku i tkanki tłuszczowej z przeszczepu kości. Dawka 15 kGy może 

nie inaktywować HIV, dlatego wydaje się, że należy stosować wyższe dawki. 

Wykazano, że dawka 30 kGy lub nawet ponad 30 kGy jest skuteczna przeciwko 

HIV. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe prace dotyczące inaktywacji 

wirusów, autorzy stosują dawkę 35 kGy do wyjaławiania przeszczepów. 

  

Wnioski: Z przeprowadzonego badania można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Metoda przygotowania materiału przez Zakład Transplantologii i 

Centralny Bank Tkanek WUM zapewnia bezpieczeństwo biologiczne i 

odpowiednie rusztowanie dla nowo tworzącej się kości;  

2. Procedury przygotowania przeszczepu pozwalają na wytworzenie 

materiałów o różnych konsystencjach w zależności od potrzeb 

augmentacyjnych; 

3. Granulat allogenny powinno się stosować w ubytkach wielościennych, 

takich jak zamknięty sinus lift podwójny i augmentacja zębodołów 

poekstrakcyjnych; 
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4.  Bloki kostne z uwagi na lepsze parametry mechaniczne sprawdzają się 

w zabiegach poszerzenia i podwyższenia wyrostka zębodołowego oraz 

w zabiegach sinus liftu otwartego, gdzie ubytek ma charakter jedno- 

lub dwuścienny. 

5. Odpowiednie usytuowanie blaszki zbitej w przeszczepie, pozwala na 

ograniczenie stopnia resorpcji objętości przeszczepu. 

Drugim ważnym podsumowaniem moich osiągnięć zawodowych i 

naukowych oraz podsumowaniem pracy klinicznej jest publikacja zawierająca 

cechy stosowania bloków kostnych w kształcie litery L lub U, 

wykorzystywanych w przypadku stwierdzenia znacznych ubytków kości w 

wymiarze pionowym i poziomym, które zamieściłem w artykule: 

 

Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz
 
, Artur Kaminski. 

Allograft Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for 

Implants. The International Jurnal of Periodontics & restorative 

Dentystry,  DOI 10.11607, Volume 38, Number 3/2018, 355-360. 

Cel pracy: Ocena wyników zabiegu poszerzenia i podwyższenia kości wyrostka 

zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy z zastosowaniem 

mrożonych sterylizowanych radiacyjnie allogennych bloków kostnych.  

Metody i metody: W zabiegach stosowano przeszczep w postaci allogennych 

bloków korowo-gąbczastych. Augmentat ten nazwano blokiem kostnym z 

blaszką zbitą w kształcie litery „L”, jeśli dwie blaszki zbite sąsiadowały ze sobą. 

Natomiast w przypadku obecności trzech blaszek zbitych usytuowanych obok 

siebie, blokiem kostnym z blaszką zbitą w kształcie litery „U”.  

Podczas zabiegu chirurgicznego, bloki kostne były tak opracowywane, 

aby blaszki zbite tworzyły zewnętrzną część ubytku. W przypadku poszerzenia 
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wyrostka stosowano bloki w kształcie litery „L”. Blok był tak ułożony aby jedna 

ściana kształtowała zewnętrzną część wyrostka lub część zębodołową żuchwy, 

natomiast druga blaszka zbita stanowiła szczyt wyrostka szczęki lub części 

zębodołowej żuchwy. W przypadku konieczności powiększenia także wymiaru 

pionowego, stosowano blok kostny w kształcie litery U, gdzie trzecia blaszka 

zbita stanowiła dojęzykową/dopodniebienną część wyrostka. Kąt zawarty 

pomiędzy obiema blaszkami zbitymi odwzorowywał przebieg wyrostka na tym 

odcinku. Opracowanie grubości blaszki zbitej, miało na celu uzyskanie 

optymalnej jej grubości, ponieważ pozostawienie zbyt grubej blaszki zbitej 

mogłoby doprowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego na reorganizację 

przeszczepu lub nawet odrzutu tego fragmentu. Z drugiej strony, pozostawienie 

zbyt cienkiej istoty zbitej, może doprowadzić do jej całkowitej resorpcji, a w 

konsekwencji do nadmiernego zaniku masy przeszczepu. 

Część bloku, kontaktującą się z miejscem biorczym, tworzyła wyłącznie 

kość gąbczasta, którą dokładnie dopasowywano do kształtu ubytku. Blok 

stabilizowano za pomocą 1 lub 2 śrub tytanowych. Szczelinę pomiędzy kością 

własną pacjenta a przeszczepem uszczelniano dodatkowo opiłkami kości 

allogennej powstałej z opracowywania ostatecznego kształtu materiału i  

pokrywano błonami PRF. 

Opisany powyżej sposób przygotowania bloku (kształt, budowa) był 

odzwierciedleniem wcześniej opracowanego schematu wieloboku 

przestrzennego, sporządzonego na podstawie dokładnej analizy badania 

tomografii komputerowej pacjenta.  

Wyniki: Przed zabiegiem implantacji ocenie poddano miejsce operowane pod 

kątem jego uwypuklenia, kształtu oraz powierzchni, w porównaniu z 

wyrostkiem nieobjętym augmentacją. Szczególną uwagę zwrócono na 

połączenie przeszczepu z kością własną pacjenta, które powinno łagodnie 
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przechodzić w sąsiednie, nieoperowane okolice, dając harmonijną ciągłość 

przebiegu krzywizny wyrostka. Obraz tomografii komputerowej uwidocznił 

prawidłową strukturę tkanki kostnej, jednolitą z miejscem biorczym. Wykonane 

pomiary wyrostka przed i po zabiegu  pozwoliły na obiektywną ocenę uzyskanej 

poprawy w wymiarze poziomym nawet o 5,3 mm (średnio 3,89 mm) natomiast 

w wymiarze pionowym stwierdzono maksymalną progresję o 4,7 mm (średnio o 

4,1 mm). Jednak najważniejszą informacją był stopień przylegania blaszki zbitej 

przeszczepu do śruby stabilizującej blok. W badaniach CT wykonanych u 

pacjentów leczonych tą metodą, główka śruby bezpośrednio przylegała do 

blaszki zbitej, co świadczy o braku zauważalnej resorpcji przeszczepu.  

Wnioski: Procedura regeneracji tkanki kostnej allogennymi blokami korowo - 

gąbczastymi pozwala skutecznie podwyższyć i poszerzyć wyrostek zębodołowy 

nawet w skrajnych przypadkach jej zaniku. Zastosowanie się do zasad 

prawidłowego opracowania bloku kostnego podczas zabiegu zapobiega 

niekontrolowanej resorpcji objętości przeszczepu. 

 

W powyżej chronologicznie zaprezentowanym cyklu mojego dzieła, 

zilustrowałem swoje doświadczenie kliniczne, wyniki badań połączone z analizą 

naukową oraz obserwacją krótko i długoterminową. Opanowanie kolejnych 

zagadnień wiedzy w temacie augmentacji umożliwiło co raz odważniejsze 

chirurgiczne postepowanie i zaopatrywanie co raz bardziej skompilowanych 

atrofii kości. Wyciągnięcie z nich wniosków umożliwiło mi ustalenie dziesięciu 

szczególnie istotnych kwestii mających najważniejszy wpływ na uzyskanie 

przewidywalnego, trwałego i estetycznego uzupełnienia wyrostka 

zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy.   

Oto one:  
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1. Komponenta kortykalna bloku. Bloki kostne, wydawane przez banki 

tkanek są zbudowane z kości gąbczastej i mogą także posiadać blaszkę 

zbitą kości kortykalnej. Kość kortykalna jest tkanką bardzo twardą, 

która powoli ulega zastępowaniu przez nową kość własną w długim 

okresie czasu. W zależności od jej pierwotnej grubości proces ten 

może przebiegać nawet do kilku lat, a według niektórych źródeł nie 

następuje on nigdy. Zaobserwowałem, iż pozostawienie blaszki zbitej 

w optymalnej grubości (po opracowaniu metodą sfrezowania) 

ogranicza resorpcję przeszczepu. Pozostawienie zbyt grubej warstwy 

blaszki zbitej powoduje, iż w całości lub części ulega ona wydzieleniu 

przez organizm biorcy powodując stan zapalny, zniszczenie tkanek 

miękkich i zanik przeszczepu uniemożliwiając implantację. Zbyt 

cienka blaszka zbita zaś skutkuje resorpcją przeszczepu i utratą 

oczekiwanego efektu augmentacji. Z mojego doświadczenia wynika, iż 

optymalna grubość blaszki zbitej to około 0,5-1 mm. Jest to warstwa, 

która w ciągu 6 miesięcy jest zastępowana przez kość własną i nie 

ulega przedwczesnej resorpcji pozwalając na zachowanie pierwotnego, 

zamierzonego konturu tkanek miękkich. 

2. Ścisłe dopasowanie przeszczepu do miejsca biorczego. Następnym 

ważnym czynnikiem jest opracowanie bloku kostnego. Można to 

wykonać na dwa sposoby. Specjalnymi zestawami do tego 

przygotowywanymi (np. transfer control kit – firmy mesinger) lub 

frezem chirurgicznym. Pierwszy sposób jest znacznie prostszy, 

ponieważ w zestawie są odpowiednio przystosowane do tego wiertła 

kostne, jednak pozwalają one na wykonanie tylko niektórych rodzajów 

odbudów. Drugi sposób jest znacznie trudniejszy i wymaga 

odpowiedniego przygotowania i dokładnej analizy przedzabiegowej 

zdjęć z tomografii komputerowej (CT). Metoda ta jednak pozwala na 
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odbudowę wszystkich rodzajów ubytków kostnych. Z badania 

tomograficznego odczytujemy kształt i wymiary ubytku kostnego 

(poziom kości w sąsiednich okolicach itp.). W ten sposób powstaje 

przestrzenna bryła, uzupełniająca defekt kostny którą odwzorujemy 

ostatecznie w bloku allogennym.   

3. Należy tak dobrać blok kostny z Banku Tkanek aby blaszka zbita 

zajmowała każdą zewnętrzną stronę ubytku kostnego. Nadawanie 

ostatecznego kształtu bloku należy rozpocząć od  ścieńczenia blaszki 

zbitej po czym odwzorowujemy kształt i wymiary ubytku. 

4. Przygotowanie miejsca biorczego. Po odsłonięciu płata śluzówkowo-

okostnowego warunkiem koniecznym jest „odświeżenie” powierzchni 

wyrostka frezem chirurgicznym lub specjalnym wiertłem o kształcie 

walca celem zniesienia resztek okostnej oraz wstępnego wyrównania 

kości. 

5. Unieruchomienie, ufiksowanie bloku jest kolejnym, niezbędnym 

warunkiem udanej augmentacji. Przeszczep powinien być 

unieruchomiony, aby przez stały kontakt dwóch powierzchni mógł 

zajść proces zastępowania, gojenia materiału allogennego. Wykonuje 

się to za pomocą tytanowych śrub stabilizujących lub minipłytek 

tytanowych i śrub stabilizujących - w zależności od warunków 

klinicznych. Brak stabilizacji bloku powoduje jego przemieszczanie w 

czasie ruchów gryzienia, żucia czy mówienia, nie dochodzi do zrostu i 

przeszczep ulega wydzieleniu. Jednocześnie, biorąc pod uwagę sposób 

gojenia kości allogennej (przez zastępowanie), należy liczyć się z 

granicą (linią) przeszczep-nowa kość. Granica ta przesuwa się i gdy 

znajduje się ona w okolicy śruby stabilizującej może dojść do 

odłamania lub poruszenia niezagojonej części bloku. Dlatego 

stabilizuję blok kostny minimum 2 śrubami pomimo stwierdzenia 
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wystarczającej stabilizacji przeszczepu już po użyciu pierwszej śruby, 

by w przypadku przechodzenia wyżej wspomnianej granicy (linii) 

przez jedną z nich, druga zawsze stabilizowała resztę przeszczepu. 

W razie braku możliwości ustabilizowana przeszczepu pojedynczymi 

śrubami należy dołączyć minipłytkę tytanową, która utrzymuje go na 

większej przestrzeni.  

6. Dobór śrub mocujących przeszczep i ich instalacja. Dodatkowo 

zaobserwowałem, iż główka śruby pomaga w utrzymaniu konturu 

przeszczepu w sposób podobny jak blaszka zbita, dlatego zastosowanie 

2 śrub zwiększa szanse na powodzenie. 

Budowa śruby: 

a) Główka śruby powinna być płaska, niska, ponieważ przy śrubach z 

wysoką główką   często dochodzi  do przetarcia, przerwania ciągłości tkanek 

miękkich i pojawienia się stanu zapalnego. Dolna część śruby powinna 

dokładnie przylegać do przeszczepu;  

b) Długość śruby powinna być dobrana tak, aby dawała bikortykalne 

mocowanie przeszczepu: przechodziła przez blok kostny oraz przez obje blaszki 

zbite augmentowanego wyrostka. 

Niekorzystnie jest pogrążać główkę śruby (co proponują producenci 

zestawów do fiksacji przeszczepów) w zewnętrznej warstwie kortykalnej bloku 

kostnego ponieważ powoduje to przerwanie ciągłości blaszaki zbitej i w 

rezultacie zanik okolicznej części przeszczepu co skutkuje ruchomością 

augmentatu. Lepsze wyniki uzyskujemy, jeśli cała główka śruby znajduje się  na 

powierzchni zewnętrznej blaszki zbitej ściśle do niej przylegając.  

7. Dodatkowe uszczelnienie bloku kostnego w miejscu biorczym 

wykonywałem  za pomocą opiłków kostnych powstałych z 
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opracowywania bloku kostnego. Jest to materiał o rozdrobnieniu 

przypominającym mąkę, który bardzo dokładnie wypełnia szczelinę 

pomiędzy ewentualne nierównościami kości własnej i przeszczepu. 

Dzięki swojej konsystencji łatwo dopasowuje się na powierzchni 

biorczej i dawczej. Optymalną metodą jest naniesienie opiłków 

kostnych na powierzchnię miejsca biorczego a następnie 

spozycjonowanie i przykręcenie przeszczepu. Powstałe przestrzenie na 

połączeniu wyrostek/augmentat ponownie uszczelniam opiłkami po 

czym dokręcam ostatecznie śruby stabilizujące. 

W ten sposób dokładnie uszczelniamy przestrzeń między miejscem 

dawczym i biorczym.  

8. Kolejną czynnością jest wyrównanie, spłaszczenie granicy przejścia  

przeszczepu w kość własną. 

9. Wspomaganie i przyspieszenie biologicznych procesów gojenia i 

remodelingu poprzez dodanie czynników wzrostu. W tym celu stosuję 

L-PRF pozyskany jako frakcja z odwirowanej krwi pacjenta. Z L-PRF 

powstają dwie frakcje: płynna, którą nasączam bloki kostne oraz opiłki 

kostne (stosowane do uszczelnienia) oraz frakcja stała - błony PRF, 

którymi pokrywam pole operacyjne. L-PRF zwiększa od 5-10 razy 

ilość  czynników wzrostu i cytokin w miejscu przeszczepu. 

10.  Okres gojenia przed implantacją. Tempo remodelingu, zastępowania 

przeszczepu nową, żywą kością wynosi średnio około 1 mm 

miesięcznie i dlatego okres gojenia do implantacji jest uzależniony od 

wielkości przeszczepu. W mojej praktyce klinicznej jest to najczęściej 

okres 6 miesięcy.  Po tym czasie wprowadzam implanty zębowe.  
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Warto także zwrócić uwagę na zawarty w piśmiennictwie problem 

związany z chęcią maksymalnego skrócenia czasu trwania procedury odbudowy 

wyrostka i wykonywania natychmiastowej implantacji jednocześnie, w 

przypadku współistnienia stanu zapalnego w rekonstruowanej okolicy (29). 

Obecność bakterii i komórek stanu zapalnego znacznie ogranicza możliwości 

regeneracyjne, naprawcze i rekonstrukcyjne organizmu poprzez zmniejszenie 

napływu odpowiednich komórek. W konsekwencji prowadzi to do odrzucenia 

przeszczepu, nasila resorpcję kości wyrostka i stan zapalny sprawiając, że nie 

jest możliwa długoterminowa odbudowa implantologiczna (30). Często 

zachodzi potrzeba powtórzenia procedury augmentacji, co zazwyczaj stanowi 

większe wyzwanie dla operatora i obarczone jest większym ryzykiem 

niepowodzenia (18). Augmentacja blokiem z jednoczasowym wszczepieniem 

implantów (bezpośrednio w blok) zwiększa ryzyko  odrzucenia przeszczepu i 

niepowodzenia leczenia. 

 

PODSUMOWANIE 

Preparaty allogenne z uwagi na ich gatunkową identyczność, dostępność, 

możliwość doboru wielkości, kształtu i budowy kortykalno-gąbczastej są 

optymalnym materiałem do regeneracji rozległych, skomplikowanych oraz 

licznych ubytków tkanki kostnej wyrostków zębodołowych.  

Proces przetwarzania umożliwia przygotowanie dwóch rodzajów 

preparatów kostnych tj. granulatów oraz bloków. W zależności od potrzeb 

klinicznych (ocenianych przed zabiegiem) te dwa preparaty mogą zostać 

wykonane indywidualnie na różne sposoby w zależności od obecności lub braku 

blaszki zbitej, obecności lub braku tkanki gąbczastej; proporcji kości gąbczastej 

do kości zbitej; ilości i ułożenia blaszki zbitej oraz od stopnia rozdrobnienia 

tkanki kostnej. W ten sposób pracownicy Zakładu Transplantologii i 
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Centralnego Banku Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

opracowali: 

1. Bloki kostne z kości gąbczastej: 

a) bez blaszki zbitej; 

b) z blaszką zbitą zajmująca jedną ścianę; 

c) z blaszką zbitą zajmująca 2 ściany przeciwlegle; 

d) z blaszką zbitą zajmująca 2 ściany w kształcie litery L (2 sąsiadujące 

ściany) 

e) z blaszka zbitą w kształcie litery U (3 ściany wzdłużnie wokół bloku). 

W zależności od potrzeb bloki te mogą być różnych rozmiarów, jednak 

najczęściej w chirurgii stomatologicznej znajdują zastosowanie bloki kostne w 

rozmiarach 10mm X 10mm X 10mm dające możliwość odbudowy w okolicy 1 

lub 2 zębów sąsiednich. 

 

2. Granulaty kostne: 

a) z blaszki zbitej; 

b) z kości gąbczastej; 

c) mieszany kości gąbczastej i zbitej: 

                     - z przewaga kości gąbczastej; 

                     - z przewagą kości zbitej; 

                     - równej ilości kości gąbczastej i zbitej. 

Sposób przygotowania przeszczepu (granulat, blok) determinuje różnice 

w wartościach biomechanicznych materiału. Granulat jest mniej stabilny 

mechanicznie, przez co może ulec przemieszczeniu, ale łatwiej dopasowuje się 

do kształtu ubytku kostnego – dlatego ten rodzaj kości powinien być stosowany 

w przypadkach, gdzie defekt kostny jest ograniczony przez stabilne ściany. 

Ponieważ kość gąbczasta dość szybko (1 mm miesięcznie) ulega zastępowaniu, 

pożądane jest aby zawsze stanowiła ona ściany loży implantologicznej, aby 
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umożliwić osteointegrację z implantem. Kość zbita znacznie wolniej ulega 

asymilacji z kością własną, przez co dłużej utrzymuje swój kształt i dłużej 

pozostaje w miejscu operacyjnym.  

Jako, że opisane cechy stanowią jednocześnie zalety i wady materiału 

allogennego bardzo ważne jest, aby przygotowując się do zabiegu dobrać 

odpowiedni biomateriał, tak aby maksymalnie wykorzystać ich zalety oraz 

uniknąć wad. 

Zastosowanie allogennych bloków kostnych do rekonstrukcji zanikłych 

wyrostków zębodołowych jest metodą efektywną, a jej skuteczność można 

porównać do zastosowania materiału autogennego, co potwierdzają moje 

publikacje oraz innych klinicystów (31,32). Nasze obserwacje potwierdzają 

długoletnią stabilność tkanek twardych i miękkich u pacjentów po wykonanych 

przeszczepach. Gęstość uzyskanej tkanki kostnej w miejscu zastosowanego 

transplantu jest analogiczna do kości własnej (33) co można stwierdzić także 

podczas wykonywania loży implantologicznej, natomiast  badaniami 

histologicznymi tkanki pobieranej z miejsca przeszczepu potwierdziliśmy 

skuteczność procesu nowotworzenia kości. Obecność żywej kości wokół 

wszczepionego implantu umożliwia osseointegrację i daje prognozę wieloletniej 

stabilizacji implantów i stabilności tkanek miękkich wokół implantów.  

Dobór odpowiedniego bloku kostnego z blaszką zbitą w kształcie litery I, 

L lub U ma zasadniczy wpływ na stopień zaniku tkanki podczas reorganizacji. 

Warstwa gąbczasta przeszczepu ułatwia rewaskularyzację, natomiast kość zbita 

zapewnia odpowiednią wytrzymałość na siły, którym poddawane są kości 

twarzowej części czaszki. W połączeniu, taka struktura graftu jest bardziej 

odporna na zanik podczas przebudowy. Bardzo istotne jest także opracowanie 

powierzchni przeszczepu, która musi dokładnie odwzorowywać miejsce biorcze. 

Stąd bezwzględnie należy takie zabiegi planować na podstawie wcześniej 

wykonanego badania CT. 
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Na powierzchnie biorcze należy kłaść granulat z wiórami kostnymi i 

dodatkowo pozostałą przestrzeń pomiędzy blokiem i miejscem biorczym 

uszczelnić wiórami i opiłkami kostnymi.  

Periodycznie wykonywane obserwacje kliniczne nie wykazują żadnych 

negatywnych subiektywnych i obiektywnych oznak wszczepionego allogennego 

materiału kostnego. Nie notuję stanów zapalnych, neuralgii, ubytków tkanek 

twardych czy miękkich. 

W kontrolnych badaniach radiologicznych wykonywanych w różnym 

okresie od przeszczepu nie zauważyłem żadnych oznak świadczących o nie 

wgojeniu się materiału lub jego istotnym, zauważalnym zaniku.  

Zagęszczenie czynników wzrostu i cytokin w PRF powoduje, iż korzystne 

wydaje się  namaczanie płynem biomateriału (bloku, granulatu i opiłków) oraz 

pokrycie miejsca przeszczepowego błoną PRF ponieważ ułatwia i przyśpiesza to 

proces przebudowy kostnej (remodelingu). 

Ponieważ blaszka zbita najsłabiej ulega przeobrażeniu w kość własną 

korzystnie jest aby była jak najcieńsza, jednak jej obecność jest konieczna z 

uwagi na duże zalety w ochronie objętości bloku (ogranicza resorpcję). Należy 

tak przygotowywać blok kostny aby od strony zewnętrznej ubytku zawsze 

znajdowała się blaszka zbita. Zaletą kości gąbczastej jest względna łatwość w 

angiogenezie (powstawaniu sieci naczyń krwionośnych), a ponieważ jest 

stosunkowo elastyczna i podatna na ściskanie, łatwo przyjmuje kształt miejsca 

biorczego pod wpływem ucisku na blok. 

 

Celem sprawdzenia przebiegu procesu gojenia oraz przebudowy 

augmentatu kostnego wykonywałem badanie histopatologiczne kości 

pozyskanej podczas przygotowania loży implantologicznej  w okresie 3 - 10 
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miesięcy po zabiegu augmentacji (najczęściej po 6 miesiącach). Wióry brane do 

badania w całości pochodziły z augmentowanej kości. W wynikach stwierdzono 

kość na różnych etapach nowotworzenia.  

Badanie hist-pat przeszczepu było wykonywane tylko w przypadkach 

rozdzielenia czasowego procedury augmentacji i implantacji. Fragment kości 

zawsze był pobierany z wiórów powstałych po przygotowaniu loży pod implant 

i tylko w przypadku, kiedy nie było wątpliwości, że pobrany materiał 

biologiczny pochodził jedynie z przeszczepu a nie z kości własnej pacjenta.  

 

WNIOSKI Z PRACY KLINICZNEJ I BADAŃ NAUKOWYCH 

1. Allogenny materiał kostny zastosowany w rekonstrukcji ubytków 

kostnych jest dobrym, trwałym i przewidywalnym preparatem do 

odbudowy kości i może być stosowany w lecznictwie otwartym; 

2. Możliwość doboru wielkości, kształtu, budowy oraz łatwość aplikacji 

materiału allogennego umożliwia przewidywalną odbudowę dużych 

ubytków kostnych.  

3. Właściwa technika przygotowania miejsca biorczego, przygotowania 

bloku (na podstawie badania CT), jego unieruchomienie w miejscu 

biorczym oraz uszczelnienie granicy pomiędzy graftem a kością własną, 

są warunkiem koniecznym do przebudowy kostnej (remodelingu) 

przeszczepu. 

4. Blaszka zbita bloku kości allogennej zapobiega resorpcji przeszczepu i 

nadaje ostateczny kształt wyrostka zębodołowego szczęki; 

5. Zastosowanie L-PRF w postaci płynnej do nasączenia przeszczepu i w 

postaci błon do przykrycia przeszczepu  zwiększa kilkakrotnie 

koncentrację czynników wzrostu w miejscu przeszczepu i przyspiesza 

biologiczne procesy gojenia i przebudowy kostnej.  
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6. W zabiegach augmentacji i implantacji wykonywanych dwuczasowo 

pobranie fragmentu przeszczepu do badania histopatologicznego definiuje  

wynik leczenia pod względem medycznym, poznawczym i prawnym. 
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OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO –

BADAWCZYCH  ZWIĄZANYCH  Z  PODSTAWOWYM  DZIEŁEM 

 

1.  

Kolejna publikacja stanowi uzupełnienie głównego mojego zainteresowania 

augmentacją kością allogenną i związana jest z podwyższeniem skuteczności 

augmentacji części zębodołowej żuchwy/wyrostka zębodołowego szczęki oraz 

implantacji śródkostnej – antybiotykoterapią okołozabiegową.  

Jedną z najczęstszych przyczyn wczesnej utraty implantu jest infekcja, 

której czynnikiem etiologicznym jest mieszana flora bakteryjna znajdująca się w 

jamie ustnej. Najczęściej są to: streptococci, anaerobic Gram positive cocci oraz 

anaerobic gram negative rods. Publikacje naukowe potwierdzają, wystąpienie 

bakteriemii 30 min od zabiegu implantacji u 23% pacjentów, u których 

znaleziono Staphylococcus epidermidis, Eubacterium spp., Corynebacterium 

spp. and Streptococcus viridans. 

Zastosowanie antybiotykoterapii podczas implantacji jest bardzo szeroko 

dyskutowane. Autorzy są zgodni, co do podania osłony antybiotykowej 

pacjentom obciążonym schorzeniami ogólnymi, takimi jak: choroby serca, 

immunosupresją czy długotrwałą kuracją bisfosfonianami. Jednak 
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antybiotykoterapia u osób kwalifikowanych do zabiegu jako ogólnie zdrowych, 

mająca na celu zmniejszenie ryzyka wczesnej utraty implantu jest 

kontrowersyjna. Analiza literatury pokazuje 92% skuteczność implantacji bez 

osłony antybiotykowej. Ponieważ augmentacje kości są jednym z częstszych 

zabiegów jakie wykonuję w swojej praktyce lekarskiej często spotykam się z 

pytaniami kierowanymi przez pacjentów jak i innych lekarzy, czy konieczna jest 

antybiotykoterapia okołoaugmentacyjna i okołoimplntologiczna. Dodatkowo 

biorąc pod uwagę własne doświadczenia chciałem sprawdzić, na ile skuteczne, a 

przez to i konieczne, jest  stosowanie farmakoterapii przeciwbakteryjnej. 

 

Krasny M, Krasny K, Zadurska M, Fiedor P. Evaluation of treatment 

outcomes and clinical indications for antibiotic prophylaxis in patients 

undergoing implantation procedures. Adv Med Sci. 2015 Nov 

4;61(1):113-116. doi: 10.1016/j.advms.2015.10.005.  

 

Cel badania: Badanie miało na celu prospektywną ocenę wyników leczenia, 

które przeprowadzono w oparciu o dane zawarte w kartach leczonych przeze 

mnie pacjentów. 

Materiały i metody: Kryteria włączenia obejmowały pacjentów po 18 roku 

życia, zgłaszających się w celu uzupełnienia jednego lub więcej braków 

zębowych za pomocą implantu. Z badania wyłączono wszystkich pacjentów, 

którzy z powodu chorób ogólnych wymagali osłony antybiotykowej podczas 

zabiegów chirurgicznych. 

 Chorych podzielono na dwie grupy. W pierwszej znalazły się osoby, u 

których stwierdzono pionowy lub poziomy zanik kości wyrostka zębodołowego, 

wymagający zabiegu rekonstrukcji poprzedzającego implantację. Do grupy 

drugiej zakwalifikowano pacjentów, którzy nie wymagali żadnych zabiegów 

chirurgicznych przed implantacją. 
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Ostatecznie do badania zakwalifikowano 1915 pacjentów (817 mężczyzn, 

1098 kobiet) w wieku od 19 do 71 lat leczonych w latach 2007-2014. W grupie 

pierwszej poddano analizie 203 osoby natomiast w drugiej 1712. U pacjentów z 

grupy pierwszej przed wszczepieniem implantu wykonano zabieg regeneracji 

kości z użyciem kości allogenicznej otrzymanej z Zakładu Transplantologii i 

Centralnego Banku Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Łącznie wykonano 173 zabiegi sinus lift (u 164 pacjentów), 52 

przeszczepy bloków (u 39 pacjentów) oraz wprowadzono 3292 wszczepy. 

Bezpośrednio po zabiegu augmentacji i implantacji pacjent otrzymywał 

antybiotykoterapię w celu zapobiegnięcia zakażenia. Antybiotyk przepisywano 

na 7 dni po zabiegu 2 x dziennie. 

W przypadku braku ogólnych przeciwwskazań, pacjentom przepisywano 

Forcid 1000 co 12 h; gdy w wywiadzie pacjent zgłaszał możliwość alergii na ten 

antybiotyk, pacjentom zalecano Dalacin C 300 także 2 x dziennie (167 

pacjentów). 14 pacjentów zgłosiło uczulenie zarówno na penicylinę jak i na 

klindamycynę, dlatego w tych przypadkach po zabiegu implantacji pacjentom 

przepisywano Ceroxim 250mg (cefalosporyna) 2 x dziennie. 

W osłonie penicyliny osadzono 3076 implantów a w osłonie 

klindamycyny i cefalosporyny łącznie 216 wszczepów.  

Wyniki: Z wszystkich wprowadzonych implantów w okresie 

osteointegracji (3 miesiące w żuchwie i 6 w szczęce) utracono 16 implantów (4 

w żuchwie i 12 w szczęce). W grupie pierwszej z kością nie zintegrowały się 3 

implanty (1,47%) a w grupie drugiej 13 (0,76%). 

Wnioski: Okołooperacyjne stosowanie antybiotyków korzystnie wpływa 

na gojenie się tkanek i zapobiega powikłaniom związanym z miejscowym 

stanem zapalnym. Bardzo wysoka skuteczność wczesnego utrzymania 

implantów (99,52%) pod osłoną antybiotykową przemawia za ich stosowaniem 

podczas wykonywania zabiegów augmentacji i implantacji. 
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Wysoka skuteczność implantacji wykonanej w okołooperacyjnej 

profilaktyce antybiotykowej została potwierdzona klinicznie. Zwiększa ona 

bezpieczeństwo i powodzenie procedury chirurgicznej chroniąc przed 

zakażeniem miejscowym i utratą wszczepu, jak również ma istotny wpływ na 

koszty leczenia uwzględniając powikłania bezpośrednie, odległe i co 

najważniejsze odczucia i bezpieczeństwo pacjenta.   

 

 

2.  

Innym ważnym uzupełnieniem podstawowego zagadnienia augmentacji 

kością allogenną jest rozpoczęcie projektu leczenia różnych, rzadziej 

spotykanych defektów kostnych (np. po usunięciu zębów zatrzymanych) oraz 

augmentacji kości w okolicach braków zawiązków stałych w przygotowaniu do 

odbudowy implntoprotetycznej u pacjentów leczonych ortodontycznie. 

 

W świetle przeglądu piśmiennictwa u 2 procent populacji lekarze 

rozpoznają braki zawiązków zębów stałych. Tkanka kostna w tej okolicy jest o 

zredukowanym wymiarze zarówno w przekroju poprzecznym jaki 

horyzontalnym. Ale ważniejszym problemem jest jej budowa histologiczna co 

ogranicza wykonywanie augmentacji w tej okolicy. 

 

a) Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska.  Wskazania do 

augmentacji kostnej przed zabiegiem implantacji u pacjentów z 

hipodoncją w odcinku estetycznym szczęki. Forum Ortodontyczne, 13, 

3/2017, 202-213; 
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Cel: Przedstawienie i omówienie procedur chirurgicznych 

przygotowujących wyrostek zębodołowy do implantacji lub poprawiających 

estetykę uzupełnień u pacjentów z hipodoncją w odcinku przednim szczęki. 

Materiał: 24 pacjentów z hipodoncją siekaczy bocznych w szczęce 

poddano leczeniu ortodontycznemu, odtwarzając miejsce pod odbudowy 

implantoprotetyczne. Do badania zakwalifikowano także jednego pacjenta, 

który nie poddał się leczeniu ortodontycznemu, ale warunki zgryzowe 

pozwalały na zastosowanie implantów w celu odbudowy braku zębowego. W 

zależności od rodzaju kości pacjentów kwalifikowano do zastosowania jednej z 

4 procedur augmentacji wyrostka zębodołowego (1.opiłkami kości autogennej, 

2.granulatem kości allogennej z jednoczasową implantacją, 3.blokiem kostnym 

z jednoczasową implantacją oraz 4.blokiem allogennym z odroczoną 

implantacją). 

Wyniki: Łącznie przeprowadzono 39 zabiegów augmentacji wyrostka 

zębodołowego szczęki. We wszystkich przypadkach uzyskano poszerzenie 

wyrostka (średnio o 3,3 mm) co pozwoliło na wprowadzenie wszczepów u 

wszystkich leczonych pacjentów. 

 

b) Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie 

implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i 

augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka 

Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373. 

 

Cel: Celem pracy jest ocena skuteczności zabiegu augmentacji przeszczepem 

kości allogennej wyrostka zębodołowego, w przygotowaniu do leczenia 

implantoprotetycznego, w miejscach po dłutowaniu całkowicie zatrzymanych 

kłów.  
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Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 9 pacjentów, u których 

zakwalifikowano zatrzymany w szczęce kieł do operacyjnego usunięcia. 

Bezpośrednio po usunięciu zęba zębodół wypełniono przeszczepem kości 

allogennej, który dodatkowo wzbogacono błonami A-PRF (fibryna 

bogatopłytkowa).  

Wyniki: We wszystkich przypadkach ubytek kości na szczycie wyrostka po 

usunięciu zęba zatrzymanego nie pozwalałby na uzyskanie stabilizacji 

pierwotnej implantu w jego części dokoronowej. W związku z tym zaplanowano 

dłutowanie zęba całkowicie zatrzymanego z jednoczasową augmentacją kości i 

następnie po okresie 6 miesięcy implantację śródkostną. 

Kontrolne badanie radiologiczne wykonane po sześciomiesięcznym okresie 

wgajania przeszczepu prezentowało prawidłową strukturę tkanek twardych w 

miejscu operowanym oraz objętość wyrostka w tej okolicy, umożliwiającą 

wykonanie implantacji.  

Wyniki badań histopatologicznych potwierdzały proces zastępowania 

przeszczepu przez kość własną. W każdym przypadku leczenie zakończono 

odbudową implantoprotetyczną.  

Wnioski: Leczenie implantoprotetyczne poprzedzone augmentacją kości jest 

skuteczną alternatywą terapeutyczną w przypadku braku możliwości 

ortodontyczno-chirurgicznego wprowadzenia zębów całkowicie zatrzymanych 

do łuku zębowego. W świetle zgromadzonego przez autorów materiału 

najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie taktyki chirurgicznej oraz dobór 

optymalnego przeszczepu.  

 

c) Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, 

Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of 

radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell 

Tissue Bank 2013 Sep;14(3):367-74. 
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Cel: Ocena bezpośrednia i długoterminowa skutków w augmentacji 

atroficznej szczęki i żuchwy z wykorzystaniem preparatów kości allogenicznej. 

Dodatkowo dokonałem pierwszej oceny zastosowania bloków kostnych w 

znacznych, trudnych klinicznie warunkach anatomicznych w odcinku 

estetycznym. 

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 68 pacjentów (28 kobiet i 

40 mężczyzn), leczonych w latach 2004-2011.  Okres obserwacji wynosił od 1 – 

8 lat (średnio 3 lata). Oceniano trzy procedury augmentacyjne wykonane przy 

użyciu allogenicznych przeszczepów kostnych: 1. sinus-lift otwarty, 2. 

poekstrakcja augmentacji kości oraz grupa 3 poszerzenie wyrostka.  

Do grupy pierwszej zakwalifikowano 29 pacjentów. Podstawowym 

kryterium kwalifikacji był zanik kości od strony zatoki szczękowej. Ilość kości 

własnej w wymiarze pionowym minimum 4 mm oraz brak cech stanu zapalnego 

w zatoce szczękowej. U pięciu z nich jednoczasowo osadzono implanty.  

Do grupy drugiej zakwalifikowano 16 pacjentów u których stwierdzano w 

badaniu radiologicznym znaczne zniszczenie tkanki kostnej powstałe w wyniku 

przewlekłych stanów zapalnych, (np. cysty) oraz defekty od zewnętrznej 

powierzchni wyrostka. 

Grupa 3 składała się z 23 pacjentów z rozpoznaniem zaniku zewnętrznej 

powierzchni wyrostka szczęki lub części zębodołowej żuchwy. Kryteria 

włączenia: minimalna wysokość obserwowanego procesu wyrostka 

zębodołowego w tomografii komputerowej (CT): 8 mm, szerokość 

wyrostka poniżej 5 mm.  

Typ allogennego preparatu kostnego (granulat czy blok) był dobierany na 

podstawie oceny TK i stopnia stwierdzonej atrofii wyrostka. W przypadku 
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stwierdzenia szerokości wyrostka nieznacznie poniżej 5 mm i niewielkiego lub 

braku zaniku pionowego, augmentacja została wykonana przy pomocy granulatu 

kostnego pokrytego membranami PRF.  

W przypadku, stwierdzenia zaniku pionowego przekraczającego 3 mm i 

/lub ponad 4 mm defektu w wymiarze poziomym, zabiegi wykonywano przy 

pomocy bloków kostnych ze stabilizacją śrubami tytanowymi i pokryciem błoną 

PRF. 

W przypadkach rozdzielenia procedury augmentacyjnej i 

implantologicznej ta druga była wykonywana po 3 miesiącach od augmentacji, 

ponieważ był to wystarczający czas na przebudowę (zastępowanie przez kość 

własną) tej wielkości bloków kostnych oraz użytej objętości granulatu.  

Wyniki: stwierdzono wysoką skuteczność w obserwacjach krótko i 

długoterminowych miejsc augmentowanych. Skuteczność oceniano poprzez 

ocenę stabilności przeszczepu, krwawienie z okolicy przeszczepu, mechanicznie 

poprzez obecność tkanki w loży implantologicznej oraz pierwotną stabilizację 

implantu.  

Wnioski: Łatwość aplikacji i dostępność materiału umożliwia 

przeszczepienie w znacznym obszarze twarzoczaszki. Długoterminowe wyniki 

kliniczne potwierdzają bezpieczeństwo tej procedury chirurgicznej pozwalającej 

na trwałe przywrócenie braków zębowych. Nasze dane potwierdzają, że zabieg 

chirurgiczny z sterylizowane promieniowo allograftami kostnymi stanowią 

bardzo skuteczny i obiecujący sposób leczenia u pacjentów 

z atrofią kości także w odcinkach estetycznych. 

 

d) Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor, Małgorzata Zadurska, Artur 

Kamiński. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-

sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in 
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the maxilla and mandible, Cell Tissue – Cell Tissue Bank. 2015 

Dec;16(4):631-8. doi: 10.1007/s10561-015-9512-y. Epub 2015 Jul 11. 

 

Cel pracy: Ocena zastosowania mrożonych, sterylizowanych radiacyjnie 

allogenicznych bloków korowo-gąbczastych do rekonstrukcji atroficznych 

wyrostków zębodołowych jako metody przygotowania szczęki i żuchwy do 

leczenia implantoprotetycznego. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 21 pacjentów w wieku od 19 do 63 lat 

(średnio 42 lata), leczonych w latach 2009-2012 u których wykonałem 

augmentację i implantację. W grupie badanej znalazło się 15 kobiet oraz 6 

mężczyzn. Odbudowę ubytku tkanki kostnej przeprowadzono za pomocą 

mrożonych, sterylizowanych radiacyjnie dawką 35 kGy w akceleratorze 

elektronów, allogenicznych bloków korowo-gąbczastych. Wykonano 26 

procedur przeszczepu, w tym 7 zabiegów polegało na rekonstrukcji wyrostka 

zębodołowego w żuchwie, a 19 w szczęce.  

Zabiegi podzielono na dwie grupy, pierwszą stanowiły augmentacje 

wykonywane w odcinku przednim (12 zabiegów) a drugą zabiegi wykonane w 

odcinku bocznym zarówno szczęki jak i żuchwy (14 zabiegów).  

Bloki kostne zawsze stabilizowano za pomocą śrub tytanowych, natomiast 

brzegi przeszczepów uszczelniano opiłkami kostnymi powstałymi z 

opracowywania biomateriałów. 

Wyniki: We wszystkich przypadkach pierwotny wymiar poprzeczny wyrostka 

zębodołowego mieścił się w granicach 1 - 4 mm (średnio 3 mm), co nie 

spełniało minimum określonego średnicą implantu plus 1,5 mm tkanki kostnej 

od strony przedsionkowej i językowej/podniebiennej. Średni wymiar wyrostka 

po augmentacji wyniósł 8,7 mm (7,3 - 10 mm) co umożliwiło wykonanie 

implantacji śródkostnej. 
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Czas obserwacji wahał się od 28 do 50 miesięcy (średnio 39 miesięcy). 

Podczas wizyt kontrolnych co roku badano stabilność implantów oraz estetykę 

uzupełnienia. Oceniano mesial papilla, distal papilla, poziom tkanek mękkich, 

kontur i kolor tkanek miękkich. W prezentowanym materiale, podczas okresu 

folow up nie utracono żadnego z osadzonych wszczepów oraz nie doszło do 

zauważalnego pogorszenia estetyki uzupełnień protetycznych.  

Wnioski: Mrożone sterylizowane radiacyjnie bloki korowo-gąbczaste są 

dobrym, trwałym i przewidywalnym materiałem kościozastępczym. 

Odpowiednia technika przygotowania bloku podczas zabiegu augmentacji oraz 

zastosowanie wiórów allogennych do uszczelnienia granicy pomiędzy graftem a 

kością własną, pozwala na ograniczony zasięg resorpcji masy przeszczepu 

podczas okresu reorganizacji. Dzięki temu można otrzymać pożądany kształt 

wyrostka zębodołowego, który pozwala na estetyczną odbudowę braku 

zębowego, utrzymującą się na satysfakcjonującym poziomie przez długi okres 

czasu. 

 

 

3.  

Ważnym preludium mojego dzieła było badanie uzupełnienia defektu kostnego 

blokiem kości autogennej (kości własnej pacjenta). 

Moje doświadczenia zostały zaprezentowane w 2 artykułach:  

a. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie 

części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia 

implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-

99; 

b. Marta Krasny, Kornel Krasny. Skuteczność autotransplantacji 

kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków 
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zębodołowych do zabiegu implantacji. Magazyn Stomatologiczny, 

4/2015, 36-39; 

 

Celem badań była ocena skuteczności i bezpieczeństwa procedury pobierania i 

przeszczepiania tkanki kostnej w postaci bloku kostnego w obrębie jamy ustnej 

w celu poszerzenia zanikłych wyrostków zębodołowych.   

Materiał: stanowiło 42 osoby (18 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku od 30 – 64 lat 

leczonych w latach 2003-2009. Łącznie do badania przyjęto 47 wykonanych 

przeszczepów kości własnej.  

Wyniki: We wszystkich przypadkach uzyskano optymalne poszerzenie 

wyrostka w miejscu biorczym co umożliwiło wykonanie skutecznej i estetycznej 

odbudowy implntoprotetycznej. W dwóch przypadkach doszło do 

czasowego/okresowego porażenia n. bródkowego. U trzech pacjentów doszło do 

odłamania blaszki zbitej podczas wyciągania opracowanego bloku kostnego co 

nie zapewniłoby optymalnej grubości wyrostka w miejscu biorczym i 

spowodowało konieczność opracowania i pobrania nowego bloku. Podczas 

trzyletniego okresu obserwacji nie utracono żadnego z wprowadzonych 

wszczepów zębowych obciążonych koronami protetycznymi.  

Wnioski: metoda daje bardzo dobre efekty ostateczne, jednak z uwagi na 

konieczność wykonania dodatkowego zabiegu (pobrania przeszczepu), możliwe 

dodatkowe powikłania (porażenie nerwów, konieczność ponownego pobrania 

bloku) większe obciążenie pacjenta (większe obrzmienie, dolegliwości bólowe) 

wydłużony czas zabiegu oraz większą trudność w taktyce chirurgicznej chętniej 

stosuję kość allogenną będącą podstawowym czynnikiem mojej pracy 

zawodowej i naukowej.  
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OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO -

BADAWCZYCH 

 

I. Zapobieganie krwawieniom z ran pozabiegowych: 

 

Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone 

wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 

No. 4 pp. 683-686, 2014. 

 

 Cel pracy: Badanie miało na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności 

działania wosku chirurgicznego w tamowaniu krwawienia po zabiegu ekstrakcji 

lub dłutowania zęba w grupie pacjentów przewlekle przyjmujących leki 

rozrzedzające krew oraz odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest okresowe 

odstawienie leków przeciwzakrzepowych lub ich zastępowanie do tego rodzaju 

zabiegów co jest rutynowo zalecane przez stomatologów i lekarzy ogólnych . 

Materiał i Metody: Badaniem objęto 176 osób zgłaszających się celem 

usunięcia zęba. Wszyscy przyjmowali doustne leki rozrzedzające krew. W 

ramach badania wykonano 154 ekstrakcje zębów wyrzniętych oraz 48 zabiegów 

dłutowania zębów zatrzymanych. Po każdej ekstrakcji bądź dłutowaniu zęba, do 

zębodołu założono nieresorbowalny wosk chirurgiczny tak, aby zakleił on 

uszkodzone naczynia kości. Wosk w 80% składa się z wosku pszczelego a w 

20% z Isopropropylic Palmitate. Ranę błony śluzowej zaopatrzono szwami, 

które uniemożliwiły szybkie wypadnięcie wosku oraz zamknęły przestrzeń po 

usuniętym zębie, tamując w ten sposób mechanicznie krwawienie z tkanek 

miękkich.  
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Wyniki: U wszystkich pacjentów objętych badaniem udało się śródzabiegowo 

powstrzymać krwawienie z zębodołu. W wywiadzie przeprowadzonym podczas 

wizyty kontrolnej żadna z osób nie uskarżała się na zwiększone krwawienie z 

miejsca zabiegowego po powrocie do domu. Nie odnotowano też ani jednego 

przypadku wysięku ropnego z rany. 

Wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że wosk chirurgiczny jest 

dobrym, skutecznym i bezpiecznym materiałem powstrzymującym krwawienie 

z zębodołu po ekstrakcji zęba. Jego efektywność potwierdza się także w grupie 

osób przyjmujących leki rozrzedzające krew, niwelując konieczność 

okresowego przerywania lub modyfikacji terapii antyzakrzepowej przed 

planowaną ekstrakcją zęba. Zaobserwowaliśmy także mniejsze obrzmienie 

tkanek z powodu redukcji wysięku oraz prewencję suchego zębodołu po 

zastosowaniu tego materiału. 

 

2.  

Ważnym i już zakończonym projektem w mojej pracy zawodowej była 

tematyka opracowania postępowania lekarskiego w gabinecie stomatologicznym 

w nagłych przypadkach ogólnomedycznych (tj. zawał, omdlenie, napad 

padaczki, zatrzymanie krążenia, zadławienie itp.). Projekt zakończył się cyklem 

12 publikacji w Czasopiśmie Stomatologicznym pt. – „Nagłe przypadki w 

praktyce stomatologicznej”, który przybliżał dentystom sposoby reakcji i 

prewencji w konkretnych sytuacjach ogólnomedycznych, które lekarz 

doświadcza w swojej codziennej praktyce zawodowej. 
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NOWE, ROZPOCZĘTE  PROJEKTY  NAUKOWO - BADAWCZE  

1.  

Wykonanie zabiegów sinus-lift otwartego  z zastosowaniem bloków 

kostnych allogennych. Wstępne obserwacje kliniczne i radiologiczne 

pokazują, iż odpowiednio dobrany, przygotowany i zastosowany biomateriał 

umożliwia jednoczasowe poszerzenie i podwyższenie wyrostka 

zębodołowego szczęki nawet przy ich skrajnych zanikach we wszystkich 

trzech płaszczyznach także jednoczasowo od strony światła zatoki 

szczękowej. 

 

2.  

Stosowanie błon allogennych. Zastosowanie allogennej błony pochodzącej 

z osierdzia dawcy, odpowiednio przymocowanej do brzegów ubytku 

kostnego wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy 

uniemożliwia zapadnięcie płata śluzówkowo-okostnowego oraz blokuje 

wnikanie tkanek miękkich do światła ubytku, stwarzając przestrzeń do 

samoistnej regeneracji kości. Dodatkowo stymulujemy proces 

nowotworzenia kości poprzez aplikację błon PRF. Metoda pozwala na 

zachowanie pierwotnego kształtu i rozmiaru wyrostka zębodołowego. W ten 

sposób unikamy koniczności regeneracji kości za pomocą zabiegu 

augmentacji, która jest bardziej obciążająca i kosztowna dla pacjenta. 

Dotychczas wykonane zabiegi z użyciem błon allogennych dają bardzo dobre 

wyniki i zachęcają do prowadzenia dalszych retrospektywnych badań i 

dociekań naukowych. 

 

 


