Implantoprotetyka

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

TOMASZ CEGIELSKI

Krótkie implanty Bicon jako alternatywa
dla rozległych zabiegów chirurgicznych
Bicon short implants as an alternative to extensive surgical procedures

STRESZCZENIE
Postęp technologiczny w zakresie materiałów kościozastępczych i kościotwórczych wraz z udoskonaleniem technik
operacyjnych przyczynił się w ostatnich latach do szerokiego stosowania skomplikowanych procedur augmentacyjnych jako przygotowania do implantacji w przypadku
trudnych warunków anatomicznych. Jest to niewątpliwe
osiągnięcie na drodze do rehabilitacji implantoprotetycznej pacjentów. Rozległe procedury chirurgiczne są często
leczeniem z wyboru. Wydaję się jednak, że w wielu przypadkach dzięki krótkim implantom Bicon, możliwe jest zastosowanie mniej obciążających protokołów postępowania
przy zachowaniu pełnej wartości terapeutycznej, zarówno
pod względem odbudowy funkcji żucia, jak i estetyki uzupełnień. Efekty te są możliwe dzięki unikalnej budowie implantów Bicon:
– lamelarnej budowie powierzchni implantu w postaci
talerzy (tzw. plateau) zwiększających powierzchnę kontaktu z kością o 30% w stosunku do innych implantów
o tej samej długości;
– nieprzepuszczalnego dla bakterii połączenia stożkowego
o zbieżności 1,5% i możliwości swobodnego pozycjonowania 360° wokół osi;
– pochyłej platformie implantu zapewniającej efekt kosmetyczny, dzięki większej przestrzeni dla kości podpierającej brodawki międzyzębowe.
ABSTRACT
Technological advancement in osteoconductive and osteoinductive materials alongside improvements in surgical
techniques has contributed in recent years to increased
use of complex augmentation procedures as preparation
for implantation in case of difﬁcult anatomic conditions.
It is an undisputed achievement towards implantoprosthetic
rehabilitation of patients. Extensive surgical procedures are
often the only choice of treatment. It seems, however, that
in many cases, thanks to Bicon short implants it is possible to apply less burdensome procedures while maintaining
full therapeutical value, with regard to both restoration of
chewing function and aesthetic aspect of restoration.These
features can be achieved thanks to unique design of the
Bicon implants:
– plateau shape of the implant surface,
– 1,5% bacterially sealed connection, 360° of free positioning,
– sloping shoulder.
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W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny rozwój zaawansowanych technik operacyjnych w implantologii stomatologicznej.Wyszukane techniki zabiegowe pozwalają na wykonywanie
skomplikowanych procedur augmentacyjnych zarówno tkanek
miękkich jak i twardych, często z jednoczasową implantacją.
Ma to ścisły związek z postępem w technologii pozyskiwania
i wytwarzania materiałów kościotwórczych i kościozastępczych. Takie kompleksowe leczenie jest często leczeniem
z wyboru w sytuacji trudnych warunków anatomicznych.
Wydaje się jednak, że niekiedy zachodzi niebezpieczeństwo
wystąpienia zjawiska zwanego overtreatmet (tłum. nadleczenia).
Nasuwa się pytanie – czy nie da się zastosować mniej obciążające pacjenta, mniej czasochłonne i tańsze metody leczenia
przy zachowaniu ich pełnej wartości terapeutycznej?
KRÓTKIE IMPLANTY BICON
Odpowiedzią na to wyzwanie wydaje się być system krótkich
implantów Bicon obecny na rynku od 1985 r. Bogata literatura oraz wieloletnia dokumentacja przypadków potwierdzają,
że dzięki unikalnej budowie implanty tego systemu są w stanie sprostać siłom żucia przy znacznie mniejszej długości niż
implanty tradycyjne. Ta właśnie mniejsza długość (najkrótszy
implant Bicon ma długość 5 mm) pozwala na umieszczenie
implantów w bezpiecznej odległości od witalnych struktur
anatomicznych. Dzięki temu w atroﬁcznych odcinkach żuchwy
możemy uniknąć trudnych zabiegów augmentacji pionowej
wyrostka umieszczając implanty ponad kanałem nerwu zębodołowego dolnego (Ryc.1, 2, 3).
W szczęce natomiast możliwe jest uniknięcie zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej przy minimalnej grubości 5 mm (Ryc. 4).
ODMIENNA BUDOWA
Efekty te są możliwe dzięki kilku elementom unikalnej budowy
implantów Bicon, takich jak:
1. Lamelarna budowa powierzchni implantu w postaci równoległych talerzy (tzw. plateau) zwiększających
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Ryc. 1. Schemat umieszczenia implantu Bicon nad kanałem nerwu zębodołowego dolnego

Ryc. 4. Implant Bicon 5.0 x 6 mm w pozycji 15

Ryc. 2. Silny, obustronny zanik wyrostka zębodołowego żuchwy

Ryc. 5. Lamelarna budowa implantów Bicon

Ryc. 3. Uzupełnienie braków skrzydłowych w żuchwie za pomocą 6 krótkich
implantów Bicon oraz koron wykonanych z kompozytu Gradia

Ryc. 6. Stosunek długości korony do implantu w sytemie Bicon
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Ryc. 7. Pochyła platforma implantu Bicon

Ryc. 8. Estetyczna korona zintegrowana z łącznikiem w poz. 15 – doskonale
zachowane brodawki międzyzębowe

powierzchnę kontaktu z kością o 30% , co pozwala na wprowadzanie i obciążanie krótkich implantów
o długości minimalnej 5 mm i szerokości maksymalnej 6 mm (Ryc. 5) oraz stosowanie suprastruktur
o stosunku długości korona-implant nawet 4:1 (Ryc. 6).
2. Nieprzepuszczalne dla bakterii połączenie stożkowe
o zbieżności 1,5% i możliwości swobodnego pozycjonowania 360°. wokół osi. Brak jakiejkolwiek śruby zapewnia bezawaryjność połączenia a jednocześnie łatwość rozłączenia
w razie potrzeby jakiejkolwiek naprawy korony.
3. Pochyła platforma implantu zapewniająca większą przestrzeń dla kości podpierającej brodawki międzyzębowe
(odpowiednik platform switching) (Ryc. 7).

wierzchnia zapewnia należyte podparcie dla tkanek miękkich
otaczających koronę osadzoną na implancie (Ryc. 8).

TECHNIKA WPROWADZANIA
Dodać należy, że z powodu braku gwintu (równoległe lamele)
odmienna jest technika wprowadzania implantów Bicon – nie
jest on wkręcany a wsuwany/wbijany w kość. Sama preparacja
łoża jest również niekonwencjonalna – producent dostarcza
specjalne wiertła kolekcjonujące wióry kostne podczas osteotomii, dzięki czemu operator uzyskuje dużą ilość autogennego materiału, którym przykrywa platformę zagłębionego
implantu. Procedura ta zapewnia zachowanie kości wyrostka
zębodołowego na poziomie szczytu platformy implantu po
okresie osteointegracji.
KORONA ZINTEGROWANA Z ŁĄCZNIKIEM – IAC (INTEGRATED ABUTMENT CROWN)
Estetyka uzupełnień implantoprotetycznych zależna jest ściśle
od trwałej, dobrej kondycji tkanek twardych i miękkich wokół
implantu. Aby spełnić ten warunek konieczne jest uniknięcie
zjawiska tzw. pompy bakteryjnej zachodzącego na skutek mikroruchów na styku powierzchni implant-łącznik. Bezśrubowe połączenie stożkowe o zbieżności 1,5% zapewnia idealną
sztywność i szczelność uniemożliwiającą zasysanie płynów
oraz bakterii do wnętrza implantu, co jak wiadomo jest często
przyczyną zapalenia tkanek okołoimplantowych. Kolejną, przyjazną dla tych tkanek techniką jest zintegrowanie korony wraz
z łącznikiem już na etapie laboratoryjnym. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie stosowania cementu (a więc i niebiezpieczeństwa jego nadmiarów, wypłukania) oraz zapewnia idealnie
gładkie, wypolerowane przejście korony w łącznik. Taka po-

       



 

PODSUMOWANIE
Dzięki współdziałaniu wszystkich unikalnych elementów budowy implantów Bicon dochodzi do maksymalnie efektywnego ich działania w procesie obciążania siłami żucia. Sztywność
połączenia implant-łącznik oraz budowa implantów Bicon zapewnia długoletnie podparcie tkanek twardych oraz miękkich
wokół implantu, co pozwala na zachowanie zarówno funkcji
jak i estetyki uzupełnień. Natomiast dzięki znacznie zredukowanej długości, stosowanie implantów Bicon umożliwia
w wielu przypadkach uniknięcie skomplikowanych procedur
chirurgicznych.
PIŚMIENNICTWO
1. Dibart, S., Warbington, M., Su, M.F., Skobe, Z.: In Vitro
Evaluation of the Implant-Abutment Bacterial Seal: The Locking Taper System. The International Journal of Oral &
Maxillofacial Implants,Vol. 20, No. 5, 732-737, September
2005.
2. Birdi, H., Schulte, J., Kovacs, A., Weed, M., Chuang, S.K.:
Crown-to-Implant Ratios of Short-Length Implants. Journal of
Oral Implantology.Vol. XXXVI, No. Six/2010, 425-433.
3. Moon, S.J., Kim, H.J., Son, M.K., Chung, C.H.: Sinking and ﬁt
of abutment of locking taper implant system. J. Adv. Prosthodont. 2009; 1: 97-101.
4. Faegh, S., Müftü, S.: Load transfer along the bone-dental implant interface. Journal of Biomechanics. June 2010, Vol. 43
(9), 1761-1770.
5. Marincola, M., Morgan, V., Cicconetti, A., Betz, J.: Short Implants to avoid a Hypaesthesie of the N. Alveolaris Inferior. The
Oralchirurgie Journal, p. 24-30, August 2009.
6. Coelho, P.G., Martin, C., Granato, R., Suzuki, M.: Clinical device-related article: Histomorphologic analysis of 30 plateau
root form implants retrieved after 8 to 13 years in function.
A human retrieval study. Journal of Biomedical Materials
Research Part B: Applied Biomaterials, 2009 July 6. [Epub
ahead of print]
7. Günther, J., Bär, A.: ShortImplants and their daily utilization in
the dentist ofﬁce. The Implantologie Journal, 42-46, March
2009.

25

Implantoprotetyka
8. Wu Ng, M., Urdaneta, R., Perpetuini, P., Marincola, M.: Simple
Solution to Restoring Challenging Implant Positions. European
Journal for Dental Implantologists, Volume 5, ISSN 18622879, Feb. 2009, 74-81.
9. Leonard, G., Coelho, P., Polyzois, I., Stassen, L., Claffey, N.:
A study of the bone healing kinetics of plateau versus screw
root design titanium dental implants. Clinical Oral Implants
Research, 2009, 20 (3), 232-239.
10. Chou, H.Y., Jagodnik, J.J., Müftü, S.: Predictions of Bone Remodeling Around Dental Implant Systems. Journal of Biomechanics, 2008,Vol. 41(6), 1365-73.
11. Marincola M., Quaranta A., Di Carlo F., Ciavardini S., Quaranta M.: Integrated Crown to Abutment Technique for Single
Tooth Restoration. Dental Cadmos, Ottobre 2008, Numero
8, 73-83.
12. Venuleo, C., Chuang, S.K., Weed, M., Dibart, S.: Long term
bone level stability on Short Implants: A radiographic follow up
study. Indian Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, September 2008,Vol. 7: No.3, 340-345.
13. Marincola, M., Morgan, V., Coelho, P., Chuang S.K.: Kurzimplantate reduzieren die Notwendig-keit von Knochenaugmentationsverfahren. The Implantologie Journal, 54-57, May 2008.
14. Schulte, J., Flores, A.,Weed, M.: Crown-to-implant ratios of single tooth implant-supported restorations. Journal of Prosthetic Dentistry,Vol 98, Issue 1, July 2007, 1-5.
15. Gentile, M., Chuang, S.K., & Dodson, T.: Survival Estimates
and Risk Factors for Failure with 6 x 5.7 mm Implants. The
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol.
20, No. 6, 930-937, November/December 2005.
ADRES DO KORESPONDENCJI
Tomasz Cegielski
Wielka Odrzańska 31 b, 70-535 Szczecin
e-mail; cegielski@implantologia.szczecin.pl

26

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

Implantoprotetyka

STANISŁAW MAJEWSKI , GRAŻYNA WIŚNIEWSKA, PIOTR MAJEWSKI

Uwarunkowania kliniczne w planowaniu konstrukcji
protez ruchomych i stałych wspartych na zębach
naturalnych lub ﬁlarach implantowanych
STRESZCZENIE
Protezy zębowe – niezależnie od ich rodzaju – mają nie
tylko ﬁzycznie zastępować utracone tkanki, ale również odtwarzać ich funkcję. Zadania takie może spełniać tylko proteza prawidłowo zaprojektowana przez lekarza z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań klinicznych, a następnie
wykonana przez technika wg ściśle przestrzeganych reguł
postępowania laboratoryjnego.W artykule podano wytyczne w tym zakresie w odniesieniu do częściowych protez
ruchomych oraz koron i mostów stosowanych zarówno
w protetyce tradycyjnej jak też w implantoprotetyce – ze
szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w łuku zębowym oraz wymogów higienicznych i estetycznych.
W konkluzji autorzy wyrażają przekonanie, że w najbliższej
przyszłości inwazyjne metody preparacji zębów naturalnych
(w tym szlifowanie) w celu uzupełnienia braków zębowych
zostaną całkowicie wyeliminowane z praktyki protetycznej
na rzecz metod zaopatrzenia implantoprotetycznego, czyli
rekonstrukcji na bazie wszczepów ﬁlarowych.
SŁOWA KLUCZOWE
implantoprotetyka,
protezy zębowe,
korony,
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Decydującą rolę w proﬁlaktyce protetycznej ma do spełnienia
konstrukcja protezy, której zadaniem jest stworzenie najdogodniejszych warunków do bezurazowego oddziaływania sił
żucia na podłoże oraz możliwości utrzymania dobrej higieny.
Dlatego planując konkretne rozwiązanie konstrukcyjne protezy, trzeba się kierować naczelną zasadą celowego rozłożenia
poszczególnych elementów tak, aby obciążenia czynnościowe
mogły być przekazywane równomiernie na tkanki okoliczne
i to wyłącznie z takim stopniem nasilenia, który będzie przez
te tkanki tolerowany oraz aby możliwe było wykonywanie
skutecznych zabiegów higienicznych [1, 2, 3, 4].
W tym też kontekście należy każdorazowo indywidualnie
rozważyć dobór najwłaściwszych materiałów i metod wykonawstwa technicznego uzupełnień protetycznych niezależnie
od tego czy będą one osadzane na zębach własnych czy na
ﬁlarach implantowanych.

       



 

W przypadkach braków częściowych uzębienie resztkowe
jest wykorzystywane do utrzymania protez, toteż rozmieszczenie braków, liczba pozostałych zębów i stan ich przyzębia
będą decydować o wyborze rodzaju planowanej konstrukcji,
zwłaszcza zaś zasięgu jej trzonu oraz liczby i rozmieszczenia
elementów utrzymujących i podpierających. Zarówno więc
w fazie projektowania jak i klinicznego oraz laboratoryjnego
wykonawstwa protez częściowych zadania ochrony uzębienia resztkowego i przyzębia nabierają znaczenia kluczowego.
Obecność uzębienia resztkowego pozwala na stosowanie korzystnych z punktu widzenia ﬁzjologii i kliniki rozwiązań konstrukcyjnych protez częściowych, tzn. protez ozębnowych, (nie
osiadających, podpartych), które przenoszą obciążenia okluzyjne wyłącznie poprzez własne zęby, lub protez śluzówkowoozębnowych przenoszących obciążenia częściowo przez zęby
własne, częściowo zaś za pośrednictwem płyt podstawowych
tych protez poprzez błonę śluzową podłoża.
Protezy częściowe mogą być stosowane we wszystkich przypadkach braków zębowych (częściowych), przy czym szczególnym wskazaniem są braki rozległe, gdy mała liczba zębów
ﬁlarowych, ich niekorzystne rozmieszczenie lub uszkodzone
przyzębie wyklucza wykorzystanie uzębienia resztkowego jako
ﬁlarów mostu. Przeciwwskazaniem natomiast do stosowania
konstrukcji ruchomych, które nie mają wystarczająco skutecznego utrzymania na bazie zębów własnych (mocne zatrzaski,
zasuwy itp.) i łatwo poddają się złamaniom (akryl) – są choroby, które łączą się z utratą świadomości lub brakiem samokontroli ruchowej, jak np. padaczka, zaburzenia neurologiczne
i niektóre choroby psychiczne.
W przeważającej liczbie przypadków braki zębowe wiążą się
ze współistniejącymi zaburzeniami okluzji, które są wynikiem
zmian, jakie zachodzą w US w miarę utraty zębów. W szczególności zaś w przypadkach niepełnego uzębienia często występują nabyte wady okluzji, które są wynikiem m.in. utraty
stref podparcia zwarciowego (przy brakach naprzemiennych
w szczęce i żuchwie), nachyleń i przesunięć zębów, abrazji
patologicznej pozostałych zębów i uszkodzenia ich przyzębia,
a w efekcie zaburzenia w przebiegu powierzchni okluzyjnej
– przedwczesnych kontaktów i zmienionego typu zwarcia.
W tych przypadkach określanych jako tzw. przypadki trudne,
planuje się leczenie etapowe [4].
UWARUNKOWANIA KLINICZNE CO DO ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZASIĘGU PŁYT PROTEZ CZĘŚCIOWYCH
W planowaniu elementów podpierających i trzonu protezy
obowiązują następujące wytyczne: objęcie podparciami ozęb-
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nowymi jak największej liczby zębów, lokalizacja elementów
podpierających na poziomych powierzchniach zębów, tak aby
obciążenia pionowe przechodziły wzdłuż osi długich zębów,
sztywne połączenia podparć z trzonem protezy, rozległe pokrycie płytą podstawową podłoża śluzówkowego w przypadkach braków rozległych i niewydolnego przyzębia zębów pozostałych.
Nieprzestrzeganie tych zasad może być przyczyną powikłań
i niepowodzeń w podjętym leczeniu protetycznym z zastosowaniem protez częściowych. I tak np. brak podparcia ozębnowego lub jego błędne zaprojektowanie spowoduje tzw.
osiadanie protez, tzn. ich zagłębianie się w podłoże śluzówkowo-kostne z ujemnymi tego skutkami objawiającymi się
w postaci stomatopatii protetycznych i periodontopatii na
tle urazowym. Proces osiadania protez ruchomych pociąga za
sobą wiele niekorzystnych zjawisk morfologicznych i czynnościowych w jamie ustnej pacjenta. Między innymi w wyniku
utraty kontaktu z zębami przeciwstawnymi następuje osłabienie wydolności żucia, przeciążenie i nadmierne ścieranie pozostałych zębów własnych, natomiast obniżenie ramion klamer
w kierunku szyjek zębowych spowoduje utratę ich działania
umocowującego i uraz tkanek sąsiadujących. Nadmierny zaś
ucisk płyty protezy na podłoże wyzwoli stany zapalne dziąsła,
rozchwianie zębów i dalsze zaniki śluzówkowo-kostnego podłoża protetycznego [1, 4].
We wszystkich zatem przypadkach, w których istnieją wskazania kliniczne, należy stosować protezy podparte umożliwiające
ograniczenie zasięgu płyty aż do jej całkowitej redukcji, co występuje w protezach szkieletowych.
W przypadkach braków międzyzębowych najkorzystniejsze
jest bliskie podparcie czteropunktowe, a w przypadkach braków skrzydłowych podparcie oddalone. Podparcia powinny
być tak lokalizowane, aby obciążenia okluzyjno-artykulacyjne
rozkładały się w miarę równomiernie na całym polu protetycznym, a zęby oporowe były obciążane głównie pionowymi
siłami zgryzowymi, najkorzystniejszymi z punktu widzenia proﬁlaktyki chorób przyzębia.
Zatem w fazie projektowania protez częściowych o śluzówkowo-ozębnowym typie przenoszenia obciążeń okluzyjnych
naczelną zasadę stanowi takie zaplanowanie poszczególnych
elementów budowy protez, aby przy ich dobrym utrzymywaniu rozkład sił był równomierny i nie przekraczał progu ﬁzjologicznej odporności zarówno podłoża śluzówkowo-kostnego,
jak i przyzębia zębów ﬁlarowych [4].
W przypadkach, kiedy płyta podstawowa nie spełnia głównej
roli w utrzymywaniu protezy na podłożu i przenoszeniu sił żucia, zawsze dążymy do jej ograniczenia przestrzennego. Ograniczanie to jest uwarunkowane zależnością, którą najkrócej
można sformułować następująco: im więcej elementów skutecznie utrzymujących i korzystnie podpierających, tym mniejszy zasięg płyty. Redukcję płyty protezy przeprowadza się przez
ogólne zmniejszenie zasięgu płyty na podłożu protetycznym
oraz odsunięcie jej brzegów od przyzębia zębów własnych pacjenta. Oddalenie brzegów od szyjek zębowych powinno być
wyraźne, i tam gdzie to możliwe, wynosić przynajmniej 10 mm.
Przy zbyt małym oddaleniu brzegów płyty najczęściej występuje stan zapalny dziąsła brzeżnego, przechodzący następnie
w zapalenie rozrostowe błony śluzowej z charakterystycznym jej wpukleniem w szczelinowatą przestrzeń wytworzoną
między szyjką zęba a brzegiem płyty, co klinicznie określa się
jako ziarniniak szczelinowaty (granuloma ﬁssuratum). Z drugiej
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strony, nadmierne redukowanie płyty może doprowadzić do
osiadania protezy, stanów zapalnych błony śluzowej i przyzębia oraz procesów zanikowych podłoża powstałych w wyniku
przeciążeń okluzyjnych. Błędnie zlokalizowane elementy łączące protez częściowych, w tym szkieletowych, mogą doprowadzić do powstania dokuczliwych odleżyn. W szczęce jest
korzystnie umieścić łącznik podniebienny poza linią łączącą
zęby siódme, w żuchwie zaś łuk podjęzykowy w oddaleniu
około 5 mm od brzegu dziąsłowego na językowym stoku wyrostka zębodołowego. Możliwości redukcji płyty podstawowej są jednak zawsze uzależnione od liczby i rozmieszczenia
braków oraz stanu zębów ﬁlarowych służących do podparcia
i utrzymania protez. Ogólnie przyjmuje się, że w szczęce zasięg płyty protezy górnej może być redukowany w okolicy fałdów podniebiennych i streﬁe gruczołowej w okolicy przejścia
w podniebienie miękkie. W żuchwie zaś przy brakach skrzydłowych można płytę podjęzykową zastąpić łukiem łączącym prawo- i lewostronne siodło protezy. Łuk podjęzykowy
w protezie żuchwy powinien mieć przekrój owalny o średniej
grubości 2-3 mm i być lokalizowany na stoku językowym wyrostka zębodołowego z uwzględnieniem nachylenia wyrostka
i kierunku osiadania protezy. Siodła protezy skrzydłowej powinny mieć wówczas pełny zasięg, czyli tak rozległy jak płyta
protezy całkowitej w tej okolicy, dla umożliwienia rozłożenia
sił żucia na jak największej powierzchni.
Prawidłowe zaprojektowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy częściowej jest możliwe na podstawie analizy paralelometrycznej modeli roboczych. Praktycznie nie ma
bowiem możliwości prawidłowego zaprojektowania i poprawnego laboratoryjnego wykonania protezy bez użycia paralelometru,
który w związku z tym powinien być podstawowym urządzeniem
zarówno w gabinecie lekarskim, jak i w każdej pracowni techniczno-dentystycznej.
KLINICZNE ASPEKTY PLANOWANIA STAŁYCH KONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH WSPARTYCH NA ZĘBACH
NATURALNYCH LUB FILARACH IMPLANTOWANYCH
Korony protetyczne (implantokorony) oraz przęsła mostów
jako odpowiednik utraconych zębów naturalnych mają spełniać przypisane tym zębom funkcje w zakresie żucia, mowy
i estetyki. Ze względu zaś na trwałe umocowanie w jamie
ustnej, szczególnej wagi w ich konstrukcji nabiera problem higieny, okluzji oraz proﬁlaktyki stomatopatii i periodontopatii
[3, 5, 6]. Wymagania takich funkcji, jak: żucie, mowa, higiena
i estetyka stanowią ogólne wytyczne do projektowania protez,
które w konkretnych rozwiązaniach konstrukcyjnych muszą
być podporządkowane dodatkowo ich umiejscowieniu w łuku
zębowym. W tym aspekcie należy rozpatrywać zasady konstrukcji kształtu koron protetycznych i przęseł mostów, stosunek poszczególnych elementów tych protez do błony śluzowej wyrostka zębo-dołowego i zębów własnych oraz dobór
odpowiedniego materiału [8, 9, 10].
Przy zachowaniu zasady wzorowania się na kształtach anatomicznych utraconych zębów, obecnie przeważa tendencja
do modelowania koron o złagodzonych wypukłościach anatomicznych i nieco spłaszczonych guzkach zębów trzonowych.
Nadmierne bowiem wymodelowanie koron i przęseł stwarza
zagrożenie przeciążenia ﬁlarów i sprzyja odkładaniu się płytki nazębnej. Jeśli chodzi o wzajemny kontakt sąsiadujących ze
sobą koron, to ze względów higienicznych zaleca się tworze-
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nie przestrzeni otwartych oraz formowanie koron tak, aby
stykały się ze sobą nie płaszczyznowo, lecz liniowo. Styk płaszczyznowy doprowadza do ucisku brodawki dziąsłowej, a nadto
tworzy powierzchnię niedostępną dla zabiegów higienicznych.
Wiadomo, że istotną rolę w higienie uzębienia naturalnego
spełnia proces naturalnego oczyszczania, m.in. na skutek przepływu śliny, dlatego stałe uzupełnienia protetyczne powinny
być tak ukształtowane, aby proces ten ułatwiały. Szczególne
pod tym względem wymagania są stawiane przęsłom mostów,
których budowa jest zróżnicowana i zawsze ściśle uzależniona
od lokalizacji w łuku zębowym.
Obowiązuje tu ogólna zasada, aby w przęśle każdy sztuczny
ząb był modelowany jako wydzielona jednostka anatomiczna,
(nie zaś jako jeden blok), miejsca łączenia przęsła z koronami
powinny być łukowate, a wymiar policzkowo-językowy przęsła
zredukowany w stosunku do wymiaru zębów odtwarzanych.
Ukształtowanie takie minimalizuje kontakt przęsła z błoną śluzową, wytwarza otwarte przestrzenie międzyzębowe, zmniejsza głębokość – co stwarza korzystne warunki higieniczne
i zapewnia ochronę brodawek dziąsłowych.
W wykonawstwie protez stałych szczególne znaczenie ma
czynnościowe kształtowanie powierzchni żujących koron
i przęseł mostów [5, 6]. Czynności te powinny być wykonywane z użyciem dobrej jakości artykulatorów i z prawidłowym
ustawieniem okluzji wg danych indywidualnych pacjenta. Modelowanie powierzchni żującej powinno się więc odbywać pod
kontrolą ruchów okluzyjnych wykonywanych w artykulatorze,
a osadzenie protezy stałej może nastąpić dopiero po korekcie powierzchni zgryzowych wykonanej na podstawie kontroli
w jamie ustnej pacjenta. Modelowanie pod kontrolą artykulatora stwarza możliwość uzyskania powierzchni zwarciowej
o wysokości guzków i kierunków bruzd zgodnych z torami
ruchów w kontakcie zębów łuku górnego i dolnego. W praktyce guzki utrzymujące zwarcie, tj. policzkowe w żuchwie
i językowe w szczęce, modeluje się z wosku czerwonego jako
pierwsze, a następnie pozostałe guzki z wosku granatowego.
Osiowy kierunek obciążenia zwarciowego uzyskuje się m.in.
przez modelowanie trójpunktowego kontaktu okluzyjnego zębów przeciwstawnych, z zachowaniem prawidłowego zwarcia.
W celu uniknięcia późniejszych powikłań w postaci przedwczesnych kontaktów i przeciążenia zębów ﬁlarowych lub
ﬁlarów implantowanych należy się kierować następującymi
trzema zasadami w stosowaniu protez stałych. Pierwszą jest
stabilizacja żuchwy wobec szczęki, którą uzyskuje się przez
równomierny kontakt zębów w zwarciu nawykowym. Druga to zachowanie swobody ruchu żuchwy (swobodne ruchy
ślizgowe) między jej ﬁzjologicznymi pozycjami okluzyjnymi
w zwarciu centralnym i poza centralnym, co jest warunkiem
zapewniającym harmonijną pracę mięśni żucia. Trzecia zasada
mówi o konieczności zapewnienia osiowego kierunku działania sił żucia i prowadzenia grupowego po stronie pracującej.
Niezależnie od użytego materiału bardzo ważna jest końcowa obróbka techniczna gotowych konstrukcji protetycznych
[3, 6, 10]. Niedokładności polerowania powodują drażnienie
mechaniczne, zaleganie resztek pokarmowych, utrudnianie
samooczyszczania – stając się przez to przyczyną trudności
w utrzymaniu dobrej higieny. Proces polerowania jest też
rodzajem uszlachetniania powierzchni metalu, co zapobiega
jego korozji i ma znaczenie zapobiegawcze w wyzwalaniu się
niekorzystnych zjawisk elektrogalwanicznych w jamie ustnej.
Oprócz wymienionych wyżej ogólnych zasad formowania ko-
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ron i mostów (implantokoron i implantomostów) uwzględniających wymogi higieny oraz proﬁlaktyki stomatopatii
i próchnicy zębów, konstrukcja tych protez jest zawsze ściśle
podporządkowana ich lokalizacji w łuku zębowym. W widocznych przednich i przednio-bocznych odcinkach łuku zębowego
projektowanie jest podporządkowane zadaniom fonetycznym i estetycznym. Kształt i kolor powierzchni licowanych
koron i przęseł mostów powinien być odpowiednio dobrany
do zębów naturalnych oraz harmonizować z zębami sąsiednimi. Względy estetyki i fonetyki wymagają także, aby przęsło
w sposób minimalny (linijny) kontaktowało się z brzegiem
wyrostka zębodołowego, a przestrzenie międzyzębowe nie
były nadmiernie otwarte. W przeciwnym razie powietrze
przechodzące podczas mowy przez rozwarte przestrzenie
międzyzębowe spowoduje zaburzenie fonetyki w postaci
syczących dźwięków. Przestrzenie te nie powinny być jednak zamknięte zupełnie, gdyż przydziąsłowy brzeg korony
protetycznej ma tworzyć bezurazowe miejsce dla brodawki
dziąsłowej. Zasadniczo w przednim odcinku żuchwy obowiązują te same zasady budowy koron i przęsła co w szczęce.
Wyłączając jednak nieliczne przypadki indywidualne, zęby
przedniego odcinka żuchwy są w większym stopniu przykryte przez wargę dolną.
W związku z tym poszerzone, znaczniej niż w odcinku przednim szczęki, przestrzenie międzyzębowe przęsła mostu nie
będą miały wpływu na estetykę i fonetykę.
Wymogi wobec przęseł odtwarzających braki zębów w odcinkach bocznych szczęki (zęby przedtrzonowe i trzonowe)
w zasadzie odpowiadają kryteriom opisanym dla przęseł
w odcinkach przednich. Przestrzenie międzyzębowe mogą tu
być bardziej otwarte niż w przęsłach przednich, dlatego że
zwykle okolica zębów bocznych jest z zewnątrz mniej widoczna, a względy fonetyczne nie odgrywają takiej roli jak w odcinku przednim. Ponadto wymiar policzkowo-językowy przęsła
w odcinku bocznym może być nieco zredukowany w stosunku
do odpowiednich zębów, które przęsło zastępuje. Jest to istotne z punktu widzenia biomechanicznej wytrzymałości zębów
ﬁlarowych, a także ułatwia skuteczność zabiegów higienicznych. W przypadku mostów w bocznym odcinku żuchwy poleca się indywidualne formowanie części dowyrostkowych na
podobieństwo szyjek zębów o obłym kształcie dodziąsłowym,
które są oddalone od wyrostka zębodołowego, co pozwala
na swobodny przepływ śliny i płynów oraz ułatwia oczyszczanie podczas zabiegów higienicznych. Powierzchnia dodziąsłowa powinna być wypukła i łagodnym łukiem przechodzić
w powierzchnię koron zębów ﬁlarowych. Z klinicznego punktu widzenia jest ważne okluzyjne ukształtowanie powierzchni
żujących protez stałych ściśle wg danych zarejestrowanych
w ustach pacjenta, z uwzględnieniem indywidualnych warunków okluzyjnych. Błędy w zakresie odtwarzania wysokości
zwarciowej i powierzchni okluzyjnej mogą doprowadzić bowiem do zaburzeń okluzji i stanów patologicznych w obrębie
całego układu stomatognatycznego.
Podane wyżej zasady dotyczą różnych odmian koron i mostów,
niezależnie od technik wykonawczych i rodzaju stosowanych
materiałów oraz czy będą osadzane na zębach własnych czy
na ﬁlarach implantowanych.W ostatnim czasie są wprowadzane nowe technologie wykonawcze z materiałów spełniających
wymogi biologiczne i wytrzymałościowe bez udziału metalu,
co pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów, zwłaszcza
estetycznych [10].
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SPECYFICZNE WYMOGI PROJEKTOWANIA IMPLANTOPROTEZ
Implantologia współczesna dysponująca możliwościami chirurgicznej korekty podłoża kostnego poprzez stosowanie
sterowanej regeneracji kości, podnoszenia dna zatok, przeszczepów kości własnej pacjenta, wszczepiania syntetycznych
preparatów kostnych, stwarza możliwości implantacji na całym
przebiegu wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy.
Niemniej zawsze kluczową kwestią w implantologii zębowej
pozostanie protetyczny aspekt procedury terapeutycznej,
rozumianej jako rehabilitacja implantoprotetyczna, z zastosowaniem konstrukcji protetycznych bazujących na uprzednio wprowadzonych wszczepach jako elementach ﬁlarowych.
Koncepcji docelowego zaopatrzenia protetycznego musi więc
być podporządkowane przestrzenne usytuowanie wszczepów
jako ﬁlarów uzupełnień protetycznych. Dlatego całość leczenia powinien zaplanować doświadczony lekarz specjalista
z zakresu protetyki, który po gruntownej analizie okluzji zdecyduje, jaki rodzaj rehabilitacji protetycznej będzie w danym
przypadku najwłaściwszy. Zaangażowanie chirurgiczne jest
uzależnione od rodzaju metody, a całość postępowania we
wszystkich metodach implantologii zębowej jest podporządkowana wymogom protetycznym. Tylko kompleksowa opieka
nad pacjentem nie zaciera odpowiedzialności i stwarza korzystne dla pacjenta warunki zarówno w okresie zabiegowym,
jak i w jego dalszym prowadzeniu.
Mimo że wiele wykonywanych dzisiaj konstrukcji protez zębowych może funkcjonować jako implantoprotezy, to jednak
muszą one spełniać specyﬁczne wymogi dodatkowe. W ich
projektowaniu szczególną uwagę przywiązuje się do wytworzenia warunków dla okluzji zrównoważonej i obciążenia osiowego oraz możliwości skutecznego wykonywania zabiegów
higienicznych. Obowiązuje szczególna dbałość o eliminację
zgryzu urazowego i działania na implanty ﬁlarowe niekorzystnych bocznych sił wyważających. Konstrukcje protetyczne
mogą być osadzane z użyciem cementów tymczasowych lub
mocowane za pomocą mikrośrub tak, aby można je było zdjąć
w celach kontrolnych lub korekcyjnych.
Implantacja wszczepów ﬁlarowych w szczęce i żuchwie stwarza korzystne warunki do następujących rozwiązań protetycznych:
– w przypadkach braków pojedynczych: korony na implantach bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów własnych jako ﬁlarów mostu;
– w przypadkach braków grupowych: korony lub mosty są
osadzane na implantach i mogą być zespalane z zębami
własnymi lub funkcjonować jako ﬁlary samodzielne;
– w przypadkach bezzębia wprowadzenie wszczepów pozwala na wyeliminowanie protezy całkowitej i zastąpienie
jej: mostem na implantach, skrzydłową konstrukcją szkieletową lub protezą typu overdenture;
– w przypadkach braków skrzydłowych – wyeliminowanie
protezy ruchomej na rzecz implantomostu.
W praktyce oznacza to: brak pojedynczy nie będzie wymagał
szlifowania zębów, (np. brak bocznych siekaczy zostanie uzupełniony bez naruszenia kłów i siekaczy centralnych), proteza
częściowa ruchoma może być wyeliminowana przez zastosowanie implantokoron i implantomostów, które są uzupełnieniami stałymi na wszczepach jako ﬁlarach, proteza całkowita
może być zastąpiona dobrze utrzymującym się na implantach
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mostem lub częściową konstrukcją protezy z systemem zakotwiczeń bezklamrowych lub overdentures.
W implantoprotetycznym leczeniu bezzębia funkcjonują współcześnie dwie koncepcje. Pierwsza z nich preferuje implantoprotezy śluzówkowe typu overdenture wsparte na kilku (np. dwu)
wszczepach, druga natomiast zakłada przewagę konstrukcji
stałych, przenoszących obciążenia okluzyjne wyłącznie poprzez
podparcia i umocowania na co najmniej czterech do ośmiu
implantach ﬁlarowych.
W podsumowaniu powyższych rozważań można stwierdzić,
że dynamiczny rozwój metod regeneracyjnych struktur tkankowych szczęki i żuchwy sprawi, że w przyszłości stopniowo
eliminowane będą protezy płytowe, a inwazyjne szlifowanie zębów naturalnych, w celu uzupełnienia braków zębowych, zostanie całkowicie zaniechane na rzecz rekonstrukcji uzębienia
wyłącznie na bazie implantowanych wszczepów ﬁlarowych.
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Estetyka tkanek miękkich w leczeniu
implantoprotetycznym pojedynczych braków w streﬁe
estetycznej – przegląd piśmiennictwa
Soft tissue esthetics in implantoprothetic treatment of single tooth deﬁciency
in esthetic zone – a review

STRESZCZENIE
Wygląd miękkich tkanek okołowszczepowych stanowi
istotny element odbudowy protetycznej w streﬁe estetycznej. Osiągnięcie zadowalającego efektu długoczasowego
leczenia implantoprotetycznego niesie konieczność uzyskania trwałego i przewidywalnego wyglądu architektury dziąsłowej, będącej w harmoniii z korespondującymi tkankami
miękkimi zębów własnych. Pomimo znacznego postępu
w dziedzinie implantologii i protetyki stomatologicznej, to
zadanie jest nadal trudne do osiągnięcia. W niniejszej publikacji zostało przedstawionych szereg metod postępowania
chirurgicznego i protetycznego, dzięki którym możliwy jest
wpływ na ilość, kształt oraz kolor tkanek miękkich. Długoczasowy wynik leczenia jest sumą wielu działań zespołu
lekarza chirurga oraz protetyka, którzy na podstawie wskazań klinicznych, indywidualnie dobierają tok postępowania
terapeutycznego.
SUMMARY
The appearance of periimplant soft tissue is a very important element of the prosthetic restoration in esthetic zone.
Achievement of satisfactory long term results requires
creation of a stabile and predictable appearance of gingival
architecture, which is in harmony with corresponding soft
tissues of natural teeth. Despite of a huge progress in implantology and prosthetic dentistry, this assignment is still
hard to obtain. In article several procedures of surgical and
prosthetic approaches that may provide inﬂuence on the
amount, shape and colour of soft tissues were introduced
Long term results of treatment depend on many different
actions of dental surgeon and prosthetist, who individually
match the treatment processing to the particular case on
the base of clinical examination.
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Ogromny postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w implantologii zaowocował opracowaniem schematów postępowania
chirurgiczno-protetycznego umożliwiających w sposób trwały
i przewidywalny odtworzenie funkcji oraz estetyki ludzkiego
uzębienia [1, 2, 3, 4]. O sukcesie leczenia z zastosowaniem
wszczepów śródkostnych decyduje jednak nie sama ich ostetointegracja, która zgodnie z doniesieniami światowej literatury stanowi >95% przypadków [5, 6], lecz estetyczna odbudowa harmonijnie wkomponowana w uzębienie własne pacjenta
[7]. Na obraz wykonanej pracy protetycznej ma wpływ jakość
uzupełnienia stałego oraz w szczególności kondycja i wygląd
tkanek miękkich określane również „różową estetyką”. Pojęcie „różowa estetyka” odnosi się do wielu elementów, do
których zaliczyć należy: wygląd brodawek międzyzębowych,
poziom, kształt oraz strukturę tkanek miękkich, ubytki tkanki
kostnej wyrostka zębodołowego [9]. Wymienione składowe
stanowią jednocześnie kryteria wskaźnika Pink Esthetic Score
[PES] [9, 10], który szczegółowo ocenia parametry tkanek
miękkich wokół uzupełnień stałych wspartych na wszczepach
w porównaniu z sąsiednimi zębami własnymi.Wysoka wartość
wskaźnika PES ma szczególne znaczenie w odcinku przednim
szczęki, gdyż niejednokrotnie w tym odcinku walory estetyczne są przedkładane przez pacjentów nad aspekty funkcjonalne
użytkowanych protez stałych [11].
Uzyskanie optymalnego wyglądu estetycznego dotyczącego
tkanek miękkich wokół uzupełnień stałych wspartych na wszczepach jest niezmiernie trudne [8, 12, 13, 14]. Istnieje szereg
negatywnych czynników mogących znacznie skomplikować
przebieg leczenia. Resorpcja blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego sprzyja recesjom dziąsła, odsłaniając brzeg
łącznika protetycznego [15]. Skutkuje to brakiem właściwego podparcia kostnego tkanek miękkich uniemożliwiając ich
ukształtowanie na wzór tkanek wokół zębów sąsiednich [16,
17]. Również niewystarczająca grubość dziąsła przy zastosowaniu standartowych lub indywidualnych tytanowych łączników protetycznych może powodować jego metaliczny kolor
[18].
Wymienione czynniki mają zasadniczy wpływ na końcowy
wynik leczenia implantoprotetycznego w streﬁe estetycznej.
Zminimalizowanie ryzyka wspomnianych powikłań wymaga
szczegółowego planowania leczenia i stosowania odpowiedniego dla danego przypadku postępowania terapeutycznego.
Dostępne piśmiennictwo wskazuje szereg różnych metod
chirurgicznych i protetycznych, umożliwiających indywidualne
kształtowanie poszczególnych składowych „różowej estetyki”.
W celu usystematyzowania zebranych informacji dokonano
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podziału przedstawionych rozwiązań odpowiednio do efektów, które wpływają na: utrzymanie lub stworzenie właściwej
ilości tkanek miękkich, nadanie ﬁzjologicznego kształtu dziąsłu
brzeżnemu, a także zachowanie jego naturalnego koloru po
zakończeniu leczenia.
ILOŚĆ I POZIOM TKANEK MIĘKKICH
Tkanki miękkie okołokoronowe, na które składają się: dziąsło
brzeżne, brodawki międzyzębowe oraz strefa dziąsła przyczepionego są podparte tkanką kostną budującą wyrostek zębodołowy. Zachowanie bądź stworzenie odpowiedniej bazy
kostnej, w której w ściśle określony sposób zostanie wprowadzony implant stanowią kluczowe czynniki determinujące
ilość tkanek miękkich [12, 19, 20]. Kość wyrostka zębodołowego jest tkanką dynamiczną, ulegającą przebudowie po ekstrakcji zęba, urazach spowodowanych innymi chirurgicznymi
ingerencjami oraz na skutek sauceryzacji [21, 22, 23]. Zgodnie
z badaniami, opisanymi w literaturze, z uwagi na wymienione
zjawiska, korzystnie jest stosować chirurgiczne, małoinwazyjne techniki w postaci zabiegów implantacji bez wytworzenia
płata [24, 25, 26], a także przeprowadzania atraumatycznych
ekstrakcji zębów z jednoczasową implantacją i obciążeniem
tymczasowymi uzupełnieniami [27, 28]. Takie postępowanie
minimalizuje ryzyko resorpcji wyrostka zębodołowego oraz
utrwala kontur dziąsła. W przypadku tkanek miękkich o naturalnych kształtach bez stanu zapalnego i bez konieczności
regeneracji, wykorzystanie techniki jednoczasowej ekstrakcji
z implantacją jest często metodą z wyboru [12]. Wymaga jednak spełnienia szeregu ważnych kryteriów obejmujących: stopień zachowania, kondycji i ukształtowania tkanek miękkich
i twardych, odpowiedniej pozycji w kości zęba zakwaliﬁkowanego do ekstrakcji, możliwości przeprowadzenia zabiegu bezpłatowego i z całkowitym zachowaniem blaszki policzkowej
wyrostka zębodołowego oraz możliwość wykonania uzupełnień tymczasowych [29, 30].
Prawidłowo usytuowany wszczep łącznie z przyległymi zębami własnymi stabilizują tkankę kostną w miejscu implantacji
[19, 20]. Utrzymanie kostnej blaszki przedsionkowej wiąże się
z koniecznością zastosowania odpowiedniego protokołu pozycjonowania wszczepu. Zalecane jest wprowadzenie implantu dopodniebiennie, pozostawiając minimum 2 mm grubości
kości w wymiarze policzkowo-podniebiennym [31, 32]. Aby
zminimalizować ryzyko utraty tkanki kostnej proksymalnej,
odległość wszczepu od zęba własnego powinna wynosić około
3 mm [33, 34]. Dla uzyskania odpowiedniego poziomu tkanek
miękkich, przesunięcie dopodniebienne wszczepu, powinno
być kompensowane jego wprowadzeniem głębiej dowierzchołkowo [35].
Powyższe zalecenia wskazują na konieczność niezwykłej
precyzji zabiegu pogrążania wszczepu w streﬁe estetycznej
uzębienia. Ogromnie przydatne jest w tym celu planowanie
z zastosowaniem technik obrazowania trójwymiarowego przy
pomocy tomograﬁi komputerowej wiązki stożkowej [CBCT]
[12]. Technologia ta umożliwia nie tylko ustalenie pozycji implantu w kości, ale również dokładne zaprogramowanie przebiegu zabiegu dzięki wykorzystaniu szablonu chirurgicznego,
stworzonego na podstawie wirtualnego modelu struktur
kostnych pacjenta.
W przypadku braku możliwości usytuowania implantu zgodnie ze wskazanymi zaleceniami z powodu braku odpowiedniej
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bazy kostnej, istnieje konieczność sztucznego jej stworzenia.
Literatura podaje szereg różnych technik augmentacyjnych
obejmujących zabiegi przeszczepu kości autogennej [35], zastosowanie biomateriałów [36, 37] oraz błon zaporowych
w sterowanej regeneracji kostnej [38].
Niekiedy pomimo uzyskania bądź utrwalenia doskonałych
warunków kostnych, ilość tkanek miękkich okazuje się niewystarczająca. W takich sytuacjach wskazana jest również
chirurgiczna interwencja w postaci autogennego przeszczepu [39] czy sterowanej regeneracji tkanek miękkich w miejscu brakującego zęba [40]. Jedną z metod jest wykorzystanie
podnabłonkowej tkanki łącznej, dzięki której możliwe jest
w sposób trwały i przewidywalny zwiększenie objętości tkanek miękkich okołowszczepowych [40, 41].W przypadku brodawki międzyzębowej obserwuje się jej samoistną regenerację
w czasie użytkowania prawidłowo wyproﬁlowanych uzupełnień protetycznych [42]. Istnieją również badania nad zastosowaniem dobrodawkowych wstrzyknięć z kwasu hialuronowego przyspieszających wypełnianie proksymalnych przestrzeni
międzyzębowych [43].
Niepowodzenie na etapie chirurgicznego przygotowania tkanek miękkich i twardych do odbudowy uzupełnieniami stałymi
bądź brak możliwości przeprowadzenia wspomnianych zabiegów może spowodować konieczność wykonania za długich
koron protetycznych. Efekt estetyczny jest w tym przypadku
nie zawsze zadowalający zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.
Alternatywnym postępowaniem rozwiązującym problem brakujących tkanek jest stosowanie metod ich protetycznego
uzupełniania. Początkowo w tym celu wykorzystywane były
materiały na bazie akrylu lub miękkiego silikonu w kolorze
dziąsła [44, 45]. Materiały te nie były jednak trwałe i nie zapewniały właściwej estetyki. Zastąpiono je porcelaną dziąsłową, spełniającą stawiane wymagania dotyczące funkcjonalności,
wyglądu oraz biokompatybilności. Uzyskano tym sposobem
zadowalające rezultaty w postaci trwałej i estetycznej odbudowy brakujących tkanek miękkich [13, 46].
KSZTAŁT DZIĄSŁA BRZEŻNEGO
Architektura dziąsłowa wokół uzupełnień wspartych na implantach harmonizując z tkankami miękkimi zębów sąsiednich
stanowi kluczowy element „różowej estetyki”, a także ważny
element estetyki uśmiechu pacjenta. Za optymalny uznawany
jest brzeg dziąsłowy o ostrych konturach, ścisło przylegający do powierzchni zęba [47], z zachowaną symetrią przebiegu własnej linii oraz jednakowym poziomem z graniczącymi
zębami [48]. Krawędzie dziąsłowe przyśrodkowych zębów
siecznych szczęki oraz kłów powinny być symetryczne i usytuowane bardziej dowierzchołkowo w stosunku do zębów
siecznych bocznych [49]. Szczyt dziąsłowy, który stanowi najbardziej dowierzchołkowy punkt linii dziąsłowej po stronie
policzkowej rozciąga się średnio na 1 mm dystalnie od długiej
osi wychylenia zębów siecznych przyśrodkowych i na 0,5 mm
w zębach siecznych bocznych [50]. W kłach szczyt dziąsłowy
zwykle pokrywa się z długą osią zęba. W wymiarze pionowym
szczyt dziąsłowy zębów siecznych bocznych znajduje się około
1mm dokoronowo w stosunku do przyległych zębów siecznych przyśrodkowych i kłów [50].
Podane szczegóły anatomiczne kształtu dziąsła brzeżnego strefy estetycznej powinny być odtworzone w trakcie
wykonywania uzupełnień stałych wspartych na implantach.
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Najkorzystniej jest w tym celu utrwalić naturalną architekturę dziąsła uformowanego przez zęby własne pacjenta poprzez
małoinwazyjne techniki ekstrakcji zęba z natychmiastową implantacją oraz podparciem tkanek miękkich uzupełnieniami
tymczasowymi [27, 28].
W postępowaniu dwuetapowym z odroczoną implantacją do
czasu wygojenia wyrostka, decydujące znaczenie w zachowaniu właściwych proporcji tkanek miękkich ma pozycja wszczepu [19, 20]. Przeprowadzenie zabiegu w zgodzie z podanymi
zasadami określania miejsca do implantacji [31, 32, 33, 34, 35],
stwarza w tkankach miękkich potencjał do ukształtowania ich
na wzór proﬁlu wyłaniania dziąsła przy koronach klinicznych
naturalnych zębów własnych [14]. Odbywa się to dzięki zastosowaniu tymczasowych koron protetycznych [51], których
kształt powoduje właściwe modelowanie linii dziąsłowej oraz
brodawek międzyzębowych [52, 53]. Sterowanie wysokością
szczytu dziąsłowego następuje na skutek zmiany wypukłości
korony w odcinku przyszyjkowym [52], a brodawek międzyzębowych w części proksymalnej [53].
Utrwalenie uzyskanego proﬁlu wyłaniania następuje poprzez
odpowiednie wykonanie uzupełnień długoczasowych, które
swoim kształtem zapewniają właściwe podparcie tkankom
miękkim. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu przeniesieniu
warunków z jamy ustnej na model roboczy w pracowni technicznej. Wymaga to jednak specjalnego postępowania, gdyż
większość stosowanych transferów wyciskowych mających
kształt cylindryczny nie powiela naturalnych kształtów zębów.
Stosowanie ich skutkuje uformowaniem tkanek miękkich na
modelu roboczym na kształt cylindra.W takim przypadku technik dentystyczny wykonuje koronę długoczasową dopasowaną
do proﬁlu dziąsła uzyskanego z modelu roboczego lub sam
modeluje proﬁl wyłaniania bazując na własnym doświadczeniu
[54]. Aby temu zapobiec należy precyzyjnie przenieść uzyskaną architekturę dziąsłową do pracowni technicznej. Zgodnie
z aktualną literaturą, przedstawione metody wykorzystywane
w tym celu można zebrać w trzy: wykonanie indywidualnych
transferów wyciskowych zaadoptowanych do proﬁlu tkanek
miękkich [55], użycie tymczasowych uzupełnień jako transferów wyciskowych [56], wprowadzenie materiału wyciskowego wokół koron tymczasowych usytuowanych na modelu
roboczym [57].
Stosowanie powyższych metod wiąże się również z koniecznością wykonywania indywidualnych łączników protetycznych
[54], które swoim kształtem i wysokością będą naśladowały
naturalny kształt korzenia jednocześnie stabilizując uzyskany
proﬁl wyłaniania dziąsła brzeżnego.

bość tkanek miękkich wokół uzupełnień protetycznych [58].
W przypadku stosowania tytanowych niewyłaniających się
implantów jednoczęściowych obserwuje się również bardziej
nasilone zjawisko metalicznego dziąsła [58].
Rozwiązanie tego estetycznego problemu to przede wszystkim
stworzenie odpowiedniej bazy tkanek twardych i miękkich, zapewniające właściwą objętość i stabilność wymiarów dziąsła
brzeżnego [58]. Lee podaje, iż korzystne jest stosowanie ceramicznych implantów jednoczęściowych oraz złotych lub ceramicznych łączników protetycznych w przypadku implantów
dwuczęściowych [59]. Indywidualne łączniki ceramiczne oraz
wszczepy z tlenku cyrkonu poprzez doskonałą biokompatybilnosć, dobre właściwości mechaniczne oraz możliwość wyboru
koloru, spełniają stawiane im wymagania i są rekomendowane
do stosowania [60, 61]. Ponadto przypisuje się im pewną rolę
w obniżeniu ryzyka periimplantitis z uwagi na mniejsze odkładanie płytki na powierzchni ceramiki [59].
Inną propozycją na zniwelowanie metalicznej barwy dziąsła jest
stosowanie kolorowania szyjek implantów [62]. Jest to metoda
zaproponowana na podstawie badań in vivo polegających na przykryciu tytanowych elementów protetycznych różnokolorowymi
paskami, umieszczanymi poddziąsłowo. Paski koloru różowego,
jasno-różowego i pomarańczowego okazały się manifestować
najlepsze właściwości maskujące barwę implantu i zbliżony do
zębów sąsiednich efekt kolorystyczny dziąsła brzeżnego.

KOLOR MIĘKKICH TKANEK OKOŁOWSZCZEPOWYCH

PIŚMIENNICTWO

Kolejnym elementem, składającym się na całość obrazu „różowej estetyki” jest kolor tkanek miękkich wokół uzupełnień
wspartych na wszczepach. Niejednokrotnie obserwuje się różnice w odcieniu dziąsła wokół tych uzupełnień w porównaniu
z korespondującymi tkankami zębów własnych. Jest to spowodowane prześwitywaniem tytanowych elementów konstrukcji
protetycznej, nadających nienaturalne, metaliczne zabarwienie
dziąsłu brzeżnemu [58]. U pacjentów z cienkim biotypem
dziąsła oraz uśmiechem dziąsłowym różnice w kolorystyce
tkanek miękkich mogą znacznie negatywnie wpłynąć na wynik
estetyczny leczenia [58, 59]. Z doniesień światowej literatury
wynika, iż przyczyną tego zjawiska jest niewystarczająca gru-
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PODSUMOWANIE
Sukces leczenia implantoprotetycznego w streﬁe estetycznej
jest sumą wielu działań zespołu lekarza chirurga i protetyka,
którzy wspólnym wysiłkiem dążą do stworzenia naturalnego
wyglądu uzupełnianych tkanek twardych, miękkich oraz braków
w uzębieniu. Dużym wyzwaniem jest uzyskanie architektury
dziąsła wokół uzupełnień wspartych na implantach harmonizującej z korespondującymi tkankami miękkimi zębów własnych.
Wymaga to skrupulatnego zaplanowania toku postępowania
terapeutycznego, a także doboru właściwych procedur zawsze
indywidualnie do danego przypadku klinicznego. Podkreśla
się, iż w tym względzie szczególnie istotny jest chirurgiczny
etap leczenia, mający wpływ na późniejszą stabilność tkanek
twardych i miękkich, stanowiących kluczowy element estetyki różowych tkanek. W części protetycznej leczenia, nadanie
ostatecznego zarysu tkankom miękkim wiąże się z celowością
zastosowania odpowiednio wyproﬁlowanych uzupełnień tymczasowych, a następnie uzupełnień stałych z łącznikami protetycznymi w indywidualnym anatomicznym kształcie.

33

Implantoprotetyka
4. Lekholm U. i wsp: Survival of the Branemark implant in partially edentulous jaws: a 10-year prospective multicenterstudy.
Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 1999, 14; 639-45.
5. Hartog L., Slater J.J.,Vissink A., Meijer H.J., Raghoebar G.M.:
Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to
survival, bone level, soft-tissue, aesthetics and patient satisfaction. J. Clin. Periodontol. 2008, 35; 1073-86.
6. Tomasi C., Wennstrom J.L., Berglundh T.: Longevity of teeth
and implants – a systematic review. J. Oral Rehabil., 2008, 35;
23-32.
7. Glauser R., Zembic A., Hämmerle C.H.: A systematic review
of marginal soft tissue at implants subjected to immediate
loading or immediate restoration. Clin. Oral Implants Res.,
2006, 17; 82-92.
8. Spyropoulou P.E., Razzoog M., Sierraalta M.: Restoring implants in the esthetic zone after sculpting and capturing the
periimplant tissues in rest position: a clinical report. J. Prosthet.
Dent., 2009, 102; 345-7.
9. Cho H.L., Lee J.K., Um H.S., Chang B.S.: Esthetic evaluation
of maxillary single-tooth implants in the esthetic zone. J. Periodontal Implant Sci., 2010, 40; 188-93.
10. Gehrke P., Lobert M., Dhom G.: Reproducibility of the pink
esthetic score-rating soft tissue esthetics around single-implant
restorations with regard to dental observer specialization. J. Esthet. Restor. Dent., 2008, 20; 375-84.
11. Teughels W., Merheb J., Quirynen M.: Critical horizontal dimensions of interproximal and buccal bone around implants
for optimal aesthetic outcomes: a systematic review. Clin. Oral
Implants Res., 2009, 20; 134-45.
12. Wheeler S.L.: Implant complications in the esthetic zone.
J. Oral Maxillofac. Surg., 2007, 65; 93-102.
13. Kim T.H., Cascione D., Knezevic A., Nowzari H.: Restoration using gingiva-colored ceramic and a ridge lap pontic with
circumferential pressure: a clinical report. J. Prosthet. Dent.,
2010, 104; 71-6.
14. Priest G.F.: The esthetic challenge of adjacent implants. J. Oral
Maxillofac. Surg., 2007, 65; 2-12.
15. Caiazzo A., Brugnami F., Mehra P.: Buccal plate augmentation:
a new alternative to socket preservation. J. Oral Maxillofac.
Surg., 2010, 68; 2503-6.
16. Hürzeler M.B., Fickl S., Zuhr O., Wachtel H.: Clinical failures
and shortfalls of immediate implant procedures. Eur. J. Esthet.
Dent., 2006, 1; 128-40.
17. Tarnow D.P., Cho S.C., Wallace S.S.: The effect of interimplant distance on the height of inter-implant bone crest. J.
Periodontol., 2000, 71; 546-9.
18. Kao R.T., Pasquinelli K.: Thick vs. thin gingival tissue: a key
determinant in tissue response to disease and restorative treatment. J. Calif. Dent. Assoc., 2002, 30; 521-6.
19. Esposito M., Ekestubbe A., Gröndahl K.: Radiological evaluation of marginal bone loss at tooth surfaces facing single
Brånemark implants. Clin. Oral Implants Res., 1993, 4;
151-7.
20. Spray J.R., Black C.G., Morris H.F., Ochi S.: The inﬂuence of
bone thickness on facial marginal bone response: stage 1 placement through stage 2 uncovering. Ann. Periodontol., 2000,
5; 119-28.
21. Johnson K.: A study of the dimensional changes occurring in
the maxilla following tooth extraction. Aust. Dent. J., 1969, 14;
241-4.

34

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

22. Gargiulo M.S., Frank M.W., Orban B.: Dimensions and relations of the dentoginigval unction in humans. J. Periodontol.,
1961, 32; 261-267.
23. Adell R., Lekholm U., Rockler B., Brånemark P.I.: A 15-year
study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int. J. Oral Surg., 1981, 10; 387-416.
24. Campelo L.D., Camara J.R.: Flapless implant surgery: a 10year clinical retrospective analysis. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2002, 17; 271-6.
25. Becker W. i wsp.: Histologic evaluation of implants following
ﬂapless and ﬂapped surgery: a study in canines. J. Periodontol.,
2006, 77; 1717-22.
26. Becker W., Goldstein M., Becker B.E., Sennerby L.: Minimally invasive ﬂapless implant surgery: a prospective multicenter
study. Clin. Implant Dent. Relat. Res., 2005, 7; 21-7.
27. Blus C., Szmukler-Moncler S.: Atraumatic tooth extraction and
immediate implant placement with Piezosurgery: evaluation of
40 sites after at least 1 year of loading. Int. J. Periodontics
Restorative Dent., 2010, 30; 355-63.
28. Yalcin S. i wsp.: A technique for atraumatic extraction of teeth
before immediate implant placement using implant drills. Implant Dent., 2009, 18, 464-72.
29. Wheeler S.L.,Vogel R.E., Casellini R.: Tissue preservation and
maintenance of optimum esthetics: a clinical report. Int. J. Oral
Maxillofac. Implants., 2000,15; 265-71.
30. Vogel R.E., Wheeler S.L., Casellini R.C.: Restoration of congenitally missing lateral incisors: a case report. Implant Dent.,
1999, 8; 390-5.
31. Grunder U., Gracis S., Capelli M.: Inﬂuence of the 3-D bone-to-implant relationship on esthetics. Int. J. Periodontics Restorative. Dent., 2005, 25; 113-9.
32. Buser D., Martin W., Belser U.: Achieving optimal esthetic results. ITI treatment guide: impact therapy in the esthetic zone:
single tooth replacement, 2007; 25-230.
33. Gastaldo J.F., Cury P.R., Sendyk W.R.: Effect of the vertical
and horizontal distances between adjacent implants and between a tooth and an implant on the incidence of interproximal
papilla. J. Periodontol. 2004, 75; 1242-6.
34. Lops D., Chiapasco M., Rossi A., Bressan E., Romeo E.: Incidence of inter-proximal papilla between a tooth and an adjacent immediate implant placed into a fresh extraction socket:
1-year prospective study. Clin. Oral Implants Res., 2008, 19;
1135-40.
35. Potashnick S.R.: Soft tissue modeling for the esthetic single-tooth implant restoration. J. Esthet. Dent., 1998, 10;
121-31.
36. Stanley H.R. i wsp.: Using 45S5 bioglass cones as endosseous
ridge maintenance implants to prevent alveolar ridge resorption:
a 5-year evaluation. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 1997, 12;
95-105.
37. Carmagnola D., Adriaens P., Berglundh T.: Healing of human
extraction sockets ﬁlled with Bio-Oss. Clin. Oral Implants Res.,
2003, 14; 137-43.
38. Brugnami F., Then P.R., Moroi H., Kabani S., Leone C.W.:
GBR in human extraction sockets and ridge defects prior to
implant placement: clinical results and histologic evidence of
osteoblastic and osteoclastic activities in DFDBA. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 1999; 19; 259-67.
39. Maksoud M.A.: Manipulation of the peri-implant tissue for better maintenance: a periodontal perspective. J. Oral Implantol.,
2003, 29; 120-3.

Implantoprotetyka

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

40. Rosetti E.P. i wsp.: Treatment of gingival recession: comparative
study between subepithelial connective tissue graft and guided
tissue regeneration. J. Periodontol., 2000, 71; 1441-7.
41. Hirsch A., Goldstein M., Goultschin J., Boyan B.D., Schwartz
Z.: A 2-year follow-up of root coverage using sub-pedicle acellular dermal matrix allografts and subepithelial connective tissue
autografts. J. Periodontol., 2005, 76; 1323-8.
42. Lai H.C. i wsp.: Evaluation of soft-tissue alteration around implant-supported single-tooth restoration in the anterior maxilla:
the pink esthetic score. Clin. Oral Implants Res., 2008, 19;
560-4.
43. Becker W. i wsp.: Minimally invasive treatment for papillae
deﬁciencies in the esthetic zone: a pilot study. Clin. Implant
Dent. Relat. Res., 2010, 12; 1-8.
44. Greene P.R.: The ﬂexible gingival mask: an aesthetic solution in
periodontal practice. Br. Dent. J., 1998, 184, 536-40.
45. Cura C., Saraçoglu A., Cötert H.S.: Alternative method for
connecting a removable gingival extension and ﬁxed partial
denture: a clinical report. J. Prosthet. Dent., 2002, 88; 1-3.
46. Kamalakidis S., Paniz G., Kang K.H., Hirayama H.: Nonsurgical management of soft tissue deﬁciencies for anterior single
implant-supported restorations: a clinical report. J. Prosthet.
Dent. 2007, 97; 1-5.
47. Prichard J.: Gingivoplasty, gingivectomy, and osseous surgery. J.
Periodontol., 1961, 32; 275-82.
48. Chiche G.J., Pinault A.: Esthetics of Anterior ﬁxed prosthodontics. Chicago, Quintessence, 1994.
49. Silberberg N., Goldstein M., Smidt A.: Excessive gingival display-etiology, diagnosis, and treatment modalities. Quintessence Int., 2009, 40; 809-18.
50. Chu S.J., Tan J.H., Stappert C.F., Tarnow D.P.: Gingival zenith
positions and levels of the maxillary anterior dentition. J. Esthet.
Restor. Dent., 2009, 21; 113-20.
51. Friedmann A., Kaner D., Leonhardt J., Bernimoulin J.P.:
Immediate substitution of central incisors with an unusual
enamel paraplasia by a newly developed titanium implant:
a case report. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2005,
25; 393-9.
52. Blatz M., Gamborena I.:Transferring an optimized emergence
proﬁle of anterior implant-supported restorations. Pract. Proced. Aesthet. Dent., 2005; 17; 542.
53. Priest G.: Esthetic potential of single-implant provisional restorations: selection criteria of available alternatives. J. Esthet.
Restor. Dent., 2006, 18; 326-38.
54. Elian N. i wsp.: Accurate transfer of peri-implant soft tissue
emergence proﬁle from the provisional crown to the ﬁnal prosthesis using an emergence proﬁle cast. J. Esthet. Restor. Dent.,
2007, 19; 306-14.
55. Hinds K.F.: Custom impression coping for an exact registration
of the healed tissue in the esthetic implant restoration. Int. J.
Periodontics Restorative Dent., 1997, 17; 584-91.
56. Stumpel L.J., Haechler W., Bedrossian E.: Customized abutments to shape and transfer peri-implant soft-tissue contours. J.
Calif. Dent Assoc., 2000, 28; 301-9.
57. Neale D., Chee W.W.: Development of implant soft tissue
emergence proﬁle: a technique. J. Prosthet. Dent., 1994, 71;
364-8.
58. Park S.E., Da Silva J.D., Weber H.P., Ishikawa-Nagai S.: Optical phenomenon of peri-implant soft tissue. Part I. Spectrophotometric assessment of natural tooth gingiva and peri-implant
mucosa. Clin. Oral Implants Res., 2007, 18, 569-74.

       



 

59. Lee C.Y., Hasegawa H.: Immediate load and esthetic zone
considerations to replace maxillary incisor teeth using a new
zirconia implant abutment in the bone grafted anterior maxilla.
J. Oral Implantol., 2008, 34; 259-67.
60. Andersson B. i wsp.: Alumina ceramic implant abutments
used for single-tooth replacement: a prospective 1- to 3-year
multicenter study. Int. J. Prosthodont., 2001, 14; 432-8.
61. Dunn D.B.: The use of a zirconia custom implant-supported
ﬁxed partial denture prosthesis to treat implant failure in the
anterior maxilla: a clinical report. J. Prosthet. Dent., 2008, 100;
415-21.
62. Ishikawa-Nagai S., Da Silva J.D., Weber H.P., Park S.E.: Optical phenomenon of peri-implant soft tissue. Part II. Preferred
implant neck color to improve soft tissue esthetics. Clin. Oral
Implants Res., 2007, 18; 575-80.
ADRES DO KORESPONDENCJI
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59

35

Implantoprotetyka

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

AGNIESZKA SREBRZYŃSKA-WITEK, RAFAŁ KOSZOWSKI

Wpływ statusu estrogenowego na osteointegrację
implantów stomatologicznych. Przegląd piśmiennictwa
Inﬂuence of estrogenic status on osteointegration of dental implants. Review of literature

STRESZCZENIE
Ważnym elementem prawidłowej rehabilitacji układu stomatognatycznego jest uzupełnienie braków zębowych.
W wielu przypadkach, leczeniem z wyboru są uzupełnienia oparte na implantach. Warunkiem powodzenia leczenia
i osiągnięcia stabilizacji wszczepów jest obecność odpowiedniej ilości i jakość kości w miejscu implantacji. U kobiet
w okresie okołomenopauzalnym na skutek zmian hormonalnych dochodzi natomiast do zaburzenia metabolizmu
tkanki kostnej w kierunku przewagi procesów kościogubnych. Zmiany w gęstości tkanki kostnej manifestują się
również w obrębie szczęk i żuchwy, utrudniając leczenie
implantoprotetyczne. Autorzy przedstawiają aktualny stan
wiedzy dotyczący wpływu niedoboru estrogenów oraz ich
suplementacji na tkankę kostną szczęki i żuchwy u kobiet
w wieku około- i pomenopauzalnym.
ABSTRACT
Restoration of dental defects is an important component of
stomatognathic system rehabilitation. Dental implants used
to restore dental defects are a recommended treatment of
choice in many cases. However, successful treatment leading
to full stabilization of the implants is largely dependent on
adequate amount and quality of bones in the implantation
site. Women in perimenopauzal age often experience disorders in bone tissue metabolism, including osteoclastic
processes, due to hormonal changes. Changes in bone tissue density are also present in maxillary and mandibular regions causing problems with implantoprosthetic treatment.
The authors present the current state of knowledge on
how deﬁciency or supplementation of estrogens can affect
mandibular and maxillary bone tissue in perimenopausal
and post-menopausal women.

SŁOWA KLUCZE
terapia hormonalna zastępcza,
układ stomatognatyczny,
menopauza,
gęstość kości,
implanty stomatologiczne,
osteointegracja

KEY WORDS
hormone replacement therapy,
stomatognathic system,
menopause,
bone density,
dental implants,
osseointegration

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
p.o. kierownika: dr n. med.Tadeusz Morawiec

36

Wraz z wiekiem na skutek chorób przyzębia, próchnicy
i urazów, rośnie ryzyko wystąpienia braków zębowych.
U pacjentów powyżej 50 roku życia obserwuje się zwiększone
potrzeby leczenia protetycznego. Zarówno w odniesieniu do
uzupełnień konwencjonalnych, jak również opartych na implantach, istotną rolę odgrywa jakość podłoża protetycznego
[1]. Obecnie w wielu przypadkach leczeniem z wyboru jest
leczenie implantoprotetyczne, a jego powodzenie zależy między innymi od prawidłowej osteointegracji wszczepu z tkanką
kostną pacjenta. Na przebieg tego procesu wpływa wiele czynników, zarówno miejscowych, jak i ogólnoustrojowych [2, 3].
Niektóre z nich to: kształt i powierzchnia implantu, jego
umiejscowienie, przebieg procesu remodelingu kości wokół
wszczepu oraz kliniczny protokół implantacji. Do utraty implantów dochodzi częściej w przypadkach wszczepów wprowadzonych w okolice o mniejszej gęstości tkanki kostnej, (np.:
w miejscach po przeprowadzonej augmentacji oraz w kości
typu IV). O pozytywnym wyniku leczenia znacząco decyduje możliwie najlepsza jakość kości w miejscu wprowadzenia
wszczepu [4].
Zjawisko osteointegracji polega na wytworzeniu zespolenia
tytanowego wszczepu z tkanką kostną pacjenta. Jest to reakcja
organizmu na materiał implantu i nie powinna być rozpatrywana wyłącznie jako wewnątrzkostny potencjał regeneracji
kości [4]. Proces osteointegracji zależy bowiem zarówno od
właściwości wprowadzanego biomateriału, jak również od
zdolności regeneracji tkanki kostnej w miejscu implantacji [5].
Proces integracji implantu przypomina gojenie złamań, gdzie
zachodzą procesy resorpcji (degradacji) i osteogenezy (obudowy). W trakcie osteointegracji wykazano obecność reakcji
na ciało obce w postaci zapalenia i martwicy. Bezpośrednio po
implantacji, czyli w pierwszej fazie gojenia zwanej wysiękową,
w szczelinie między implantem a tkanką kostną powstaje
skrzep z nagromadzeniem płytek krwi i ﬁbryny [6]. Cytokiny
inicjują wówczas proces zapalny, a wokół implantu pojawiają
się makrofagi i wielojądrzaste komórki olbrzymie [4, 6]. Kilka
dni po implantacji, czyli w drugiej fazie gojenia zwanej proliferacyjną, na powierzchni implantu gromadzą się komórki mezenchymalne, preosteoblasty i osteoblasty, produkując włókna kolagenowe i tkankę kostninową. Następnie w szczelinie
pomiędzy implantem a kością tworzona jest naprawcza kość
gąbczasta z przestrzeniami wypełnionymi naczyniami krwionośnymi i komórkami mezenchymalnymi. W pierwszej kolejności powstaje kość splotowata, która po kilku miesiącach
zostaje zastąpiona kością blaszkowatą [6].
U kobiet w okresie okołomenopauzalnym dochodzi do wygaśnięcia wewnątrzwydzielniczej funkcji jajników. Obniżeniu
ulega wówczas poziom estrogenów we krwi. Prowadzi to do
szeregu zmian w organizmie kobiety, wpływając negatywnie
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między innymi na metabolizm tkanki kostnej. Znacząco wzrasta wówczas ryzyko wystąpienia osteoporozy. Jest to choroba
charakteryzująca się ogólnoustrojowym ubytkiem masy kostnej i prawdopodobnie wpływa również na zmniejszenie gęstości tkanki kostnej szczęk oraz w mniejszym stopniu żuchwy.
Potwierdzenie tej tezy u ludzi jest bardzo trudne ze względu
na mnogość czynników wpływających na tkankę kostną szczęk
i żuchwy [5]. Należy bowiem wziąć pod uwagę historię leczenia
stomatologicznego, braki zębowe, sposób leczenia protetycznego, nawyki okluzyjne i choroby przyzębia [7, 8]. Niektórzy
badacze sądzą, że jeżeli u pacjentów z uogólnioną osteoporozą
dochodzi do zmniejszenia gęstości wyrostków zębodołowych
szczęk i części zębodołowej żuchwy, może to prowadzić do
zmniejszenia ilości kości gąbczastej wokół implantów, zaburzenia procesu ich wgajania oraz do redukcji współczynnika
kontaktu pomiędzy implantem a kością. Zwracają również
uwagę na ryzyko martwicy kości szczęki u pacjentów stosujących doustne bisfosfoniany podczas terapii osteoporozy [9].
Wychodząc z założenia, że odpowiednia ilość i dobra jakość
tkanki kostnej zwiększa stabilizację implantów i warunkuje ich
prawidłowy proces wgajania Shibli i wsp. przyjęli hipotezę, iż
u osób z obniżoną gęstością mineralną kości (ang. BMD – Bone
Mineral Density) powinno dochodzić do utrudnień w osteointegracji i zmniejszenia stabilizacji wtórnej [2, 10].
W przypadku leczenia implantologicznego należy wziąć pod
uwagę kilka względnych przeciwwskazań, do których zalicza
się m.in.: małą ilość i złą jakość kości, niewyrównaną cukrzycę,
nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu [11, 12, 13, 14]. Minsk
i wsp. wykazali, że palenie papierosów pogarsza rokowanie
utrzymania implantów [15] a Holahan i wsp. ocenili, że u pacjentów palących papierosy, występuje 2,6 razy większe ryzyko utraty implantu [16]. Do niepowodzenia procedury implantologicznej dochodzi najczęściej u osób cechujących się
zaburzeniami gojenia ran, przy zbyt wczesnym obciążeniu implantu oraz w przypadku rozwinięcia się stanu zapalnego danej
okolicy [17].Wiek pacjenta nie jest przeciwwskazaniem, należy
natomiast zwrócić uwagę na większe prawdopodobieństwo
wystąpienia dodatkowych czynników ujemnie wpływających
na integrację implantów, np. cukrzycy. U starszych pacjentów
ulega również wydłużeniu czas gojenia się ran. [18]
Naukowcy nie są zgodni, czy osteoporoza spowodowana obniżonym poziomem estrogenów jest czynnikiem ryzyka utraty
implantów [11]. Punktem spornym jest, czy zmieniony metabolizm kości w kierunku kości osteoporotycznej wiąże się
ze zmniejszoną zdolnością do procesów osteointegracji [3].
Badania na zwierzętach potwierdziły te przypuszczenia.Wskazały one na negatywny wpływ obniżenia poziomu estrogenów
i następowej osteoporozy na proces osteointegracji.Viera-Negrón i wsp. wszczepiali tytanowe miniimplanty w kości szczęki
szczurów. Kontrolne badania rtg oraz preparaty histologiczne
wykazały mniejszą osteointegrację u szczurów ze sztucznie
obniżonym poziomem estrogenów [19]. Podobne wyniki uzyskali Yamazaki M. i wsp.Wykazali oni, iż w pierwszym etapie po
implantacji wszczepu tytanowego występuje wzrost obrotu
kostnego u szczurów z niedoborem estrogenów. Stwierdzili,
że w tej grupie zwierząt nowotworzona tkanka kostna była
gorzej ubeleczkowana a współczynnik kontaktu implant – kość
osiągał niższą wartość [20]. Jednakże Duarte i wsp. w badaniach
histomorfometrycznych preparatów tkanki kostnej szczurów
wykazali, że niedobór estrogenów spowodowany naturalnym
procesem starzenia się organizmu może dawać efekt inny niż
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sztuczne obniżenie poziomu estrogenów wywołane poprzez
owarektomię. Ich badania sugerują, że owarektomia może negatywnie wpływać na obecną i nowoformowaną kość wokół
implantu, zwłaszcza kość gąbczastą. Z kolei niedobór estrogenów związany z wiekiem wydaje się dotyczyć bardziej oddalonych od implantu odcinków kości, zarówno korowej jak
i gąbczastej [21].
Pomimo że większość eksperymentów na zwierzętach potwierdziła negatywny wpływ niedoboru estrogenów i następowej osteoporozy na tkankę kostną szczęki i żuchwy, u ludzi
trudno jest jednoznacznie potwierdzić taki związek. Kilku badaczy podjęło się wyjaśnienia zagadnienia wpływu niedoboru
estrogenów na wgajanie się implantów u kobiet po menopauzie [2]. Wyniki tych badań sugerowały, że okres menopauzy
wywołany obniżeniem poziomu estrogenów oraz obniżony
BMD nie prowadzi do wzrostu ryzyka niepowodzenia leczenia
implantologicznego. Becker i wsp. przebadali grupę pacjentów
z potwierdzoną osteoporozą. Nie wykazali żadnego powiązania
pomiędzy wynikami badań densytometrycznych DEXA wykonanymi na kości promieniowej i łokciowej a utratą implantów.
Ejiri i wsp. u osób z osteoporozą obserwowali większą utratę
implantów w żuchwie, oraz przy złej jakości kości [8]. Holahan i wsp. w ramach dziesięcioletnich badań retrospektywnych dokonali analizy historii chorób kobiet po 50 roku życia
z osteoporozą rozpoznaną na podstawie badań densytometrycznych. Nie wykazali statystycznie znamiennie większego
współczynnika utraty implantów w porównaniu z kobietami
o BMD w granicach normy [16]. Shibl i wsp. przeprowadzili
analizę histomorfometryczną kości wokół wszczepów u jednej kobiety z osteoporozą po uracie dwóch implantów. Badanie histologiczne wykazało, że jeden z nich był zintegrowany
ze zdrową kością [2]. Ci sami autorzy przeprowadzili następnie badania histomorfometryczne 22 utraconych implantów
u 21 pacjentów, w tym 7 kobiet po menopauzie ze stwierdzoną
osteoporozą. Przyczynami utraty wszczepów były: miejscowa
infekcja i rozwinięcie się okołowszczepowego stanu zapalnego,
nadmierna utrata kości, mechaniczne uszkodzenia implantu lub
przyczyny jatrogenne. Badanie to wykazało podobny poziom
kontaktu kość-implant w obu grupach. Dla grupy z osteoporozą wyniósł on średnio 46.00 ± 11.46% w porównaniu z grupą
kontrolną 47.84 ± 14.03%. W oparciu o powyższe stwierdzili
oni, że osteoporoza nie zaburza procesu osteointegracji [22].
Podobnie, Friberg i wsp. nie obserwowali wzrostu ryzyka niepowodzeń przypadku implantacji u pacjentów z uogólnioną
osteoporozą. Współczynnik przetrwania wszczepów w okresie 3 lat u 13 pacjentów wyniósł 97.0% dla szczęki i 97.3%
dla żuchwy [23]. Amorim i wsp. porównywali osteoporozę
systemową, z jakością kości żuchwy i stabilizacją implantów
u 39 kobiet w wieku 48-70 lat. 19 kobiet miało uogólnioną
osteoporozę potwierdzoną badaniami densytometrycznymi
DEXA. Badaniu poddano 82 implanty zintegrowane z kością
żuchwy (39 w grupie badanej i 43 w grupie kontrolnej). Kości
żuchwy oceniano na pantomogramach oraz przeprowadzono
badania histomorfometryczne tkanki pobranej podczas implantacji. Po 9 miesiącach analizowano stopień osteointegracji. Nie wykazano zależności między osteoporozą systemową
a osteointegracją wszczepów. Utracono tylko jeden implant
[1]. Fujimoto i wsp.: przeprowadzili analizę historii chorób 16
pacjentów z osteoporozą i osteopenią, u których wszczepiono łącznie 70 implantów. Utracone zostały 2 wszczepy, co stanowi współczynnik powodzenia procedury implantologicznej
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na poziomie 97% dla szczęki i 97,3 % dla żuchwy. Badacze
ci zwrócili szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie
łoża implantu techniką adaptacji tkanki kostnej, mającej na celu
jej zagęszczenie i zwiększenie stabilizacji pierwotnej. Dodatkowo, dokonano zmian w protokole implantologicznym, wydłużając czas oczekiwania przed obciążeniem do 8,5 miesięcy
w szczęce i 4,5 miesięcy w żuchwie dla zwiększenia stabilizacji
wtórnej [24]. Dao i wsp. porównali niepowodzenia w leczeniu
implantologicznym u kobiet i mężczyzn w dwóch przedziałach
wiekowych – do 50 roku życia i po 50 roku życia, zakładając, że
w grupach po 50 roku życia pacjenci będą cechowali się
niższym wskaźnikiem BMD. Nie wyodrębniono w poszczególnych grupach osób z osteoporozą. Po przeanalizowaniu
dokumentacji, nie wykazano różnic w odsetku niepowodzeń
w żadnej z tych grup. Badacze wywnioskowali, że mimo iż wiek
jest ryzykiem wystąpienia osteoporozy, nie jest ryzykiem dla
leczenia implantologicznego [3]. W podsumowaniu Konferencji Konsensusu ITI w 2008 roku w Stuttgarcie uznano, że osteoporoza nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia implantologicznego, jest natomiast przeciwwskazaniem do
ich natychmiastowego obciążania [9].
WPŁYW HTZ NA OSTEOINTEGRACJĘ IMPLANTÓW
STOMATOLOGICZNYCH
Ponieważ potwierdzono pozytywny wpływ stosowania hormonalnej/estrogenowej terapii zastępczej (HTZ) na tkankę
kostną organizmu, uczeni podjęli próbę wyjaśnienia hipotezy,
czy suplementacja estrogenów może promować tworzenie
kości wokół implantów tytanowych. Takie korzystne działanie
może być obecne dzięki zwiększeniu objętości beleczek kostnych, współczynnika mineralizacji i zwiększeniu współczynnika
kontaktu implant-kość.
Badania dotyczące wypływu obniżonego poziomu estrogenów oraz jego farmakologicznej suplementacji prowadzono
na zwierzętach. Qi i wsp. dokonali analizy procesu wgajania
się implantów u szczurów o doświadczalnie obniżonym poziomie estrogenów. Szczurom po owariektomii wszczepiano
implanty w kość piszczelową, a następnie jedną grupę zwierząt
poddano suplementacji HTZ. Po 24 i 84 dniach od implantacji wykonano badania histomorfometryczne kości i poddano
ocenie procesy tworzenia kości wokół implantów. Wykazano
pozytywną rolę suplementacji estrogenów, które pozwalały na
osiągnięcie podobnych wskaźników histomorfometrycznych
jak w grupie z kontrolnej z prawidłowym statusem hormonalnym [25]. Giro i wsp. ocenili wpływ suplementacji estrogenów i bisfosfonianów na tkankę kostną wokół implantów
już wgojonych. Badanie przeprowadzili na szczurach, którym
w kość piszczelową wszczepiono tytanowe mikroimplanty
śródkostne. Po 2 miesiącach u jednej grupy zwierząt wykonano owariektomię, a następnie poddano suplementacji estrogenowej lub bisfosfonianowej. Po 3 miesiącach określono
BMD metodą DEXA oraz zbadano stabilizację implantów
metodą odwrotnego momentu obrotowego. Analiza densytometryczna wykazała najmniejszą BMD u szczurów po owarektomii bez suplementacji lekami. Ocena stabilizacji wtórnej potwierdziła najmniejsze wartości dla szczurów po owarektomii
i bez leków. Nie stwierdzono różnic między grupą kontrolną z
prawidłowym poziomem estrogenów a grupą z suplementacją
HTZ [26]. Również Giro i wsp. przeprowadzili doświadczenia
na królikach, mające wyjaśnić wpływ niedoboru estrogenów
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i ich suplementacji na wgajanie się implantów. Wykonano pomiary kości za pomocą radiograﬁi cyfrowej. Niedostatek estrogenów miał negatywny wpływ na tkankę kostną, a estrogeny posiadały właściwości ochronne [27]. Notici i wsp. na
podstawie własnych doświadczeń na szczurach wykazujących
pozytywną rolę suplementacji estrogenowej uważają, że HTZ
jest w stanie raczej odwrócić niż zapobiegać efektom niedoborowi estrogenów [28]. Jednakże autorzy ci zwracają uwagę,
że implanty w kościach szczęk są narażone nie tylko na czynniki ogólnoustrojowe, ale też na miejscowe, takie jak okluzja
i siły żucia. Dlatego wgajanie implantów w szczęce i żuchwie
może przebiegać inaczej niż w kościach długich [26].
Doniesienia potwierdzające pozytywny wpływ estrogenów
i jego suplementacji na proces wgajania się implantów przedstawili August i wsp. Przeprowadzili oni retrospektywną ocenę
wpływu suplementacji estrogenowej lub jego braku u kobiet
po menopauzie, w porównaniu z kobietami przed ustaniem
czynności jajników oraz w zestawieniu z grupą kontrolną
mężczyzn. Zbadano 168 kobiet po menopauzie niestosujących
HTZ oraz 75 kobiet po menopauzie z włączoną suplementacją estrogenową. Grupy kontrolne stanowiło 115 kobiet przed
menopauzą oraz 59 mężczyzn poniżej 50 roku życia i 110
mężczyzn powyżej 50 roku życia. Stabilizację wtórną badano
podczas odsłaniania implantów za pomocą klucza dynamometrycznego i potwierdzano radiologiczne. Wykazano, że u kobiet po menopauzie niestosujących HTZ, statystyczne częściej
dochodzi do niepowodzeń implantacji w szczęce oraz wykazano pozytywny efekt suplementacji estrogenowej. W żuchwie
nie wykazano takich różnic [29].
Moy i wsp. przeprowadzili retrospektywne badania kohortowe na grupie 1140 pacjentów, którym implantowano 4680
wszczepów. Badano czynniki ryzyka utraty wszczepów. Okazało się, że u pacjentek stosujących HTZ współczynnik powodzenia był znacząco niższy niż u kobiet po menopauzie, nie
przyjmujących suplementacji [31].
W sprzeczności z tymi wynikami stoją inne badania. Minsk
i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie 116 kobiet
powyżej 50 roku życia z wszczepionymi 450 implantami. Nie
wykazano, aby suplementacja była powiązana z poprawą utrzymania implantów [15]. Podobnie Smith i wsp. po zbadaniu
104 pacjentów z 313 implantami, nie udowodnili zależności
niepowodzeń u pacjentów podzielonych ze względu na płeć,
wiek, preparaty obniżające poziom cukru, hormonoterapię
i steroidoterapię [30]. Dao i wsp. również nie wykazali związku przyjmowania HTZ z rokowaniem leczenia implantologicznego [3].
PODSUMOWANIE
Liczba publikacji dotyczących wpływu osteoporozy na powodzenie leczenia implantologicznego jest ograniczona. Większość uczonych uważa, że osteoporoza nie jest przeciwwskazaniem do wszczepiania implantów, jednakże należy wówczas
unikać natychmiastowego obciążania wszczepu. Istotna jest
również ocena zagrożenia powikłaniami wynikającymi z leczenia farmakologicznego osteoporozy bisfosfonianami. Biorąc
pod uwagę powyższe kwestie, należy szczegółowo zaplanować technikę zabiegu. Preferowana jest osteotomowa technika opracowania łoża, która zagęszcza tkankę kostną wokół
implantu. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań
nie można określić czy ryzyko niepowodzenia leczenia implan-
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tologicznego dotyczy okresu wgajania wszczepu, czy pojawia
się dopiero po ich obciążeniu. Dotychczas jednoznacznie nie
udowodniono również pozytywnego wpływu zastępczej terapii estrogenowej na powodzenie leczenia implantologicznego.
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Ocena asymetrii napięcia mięśni żwaczowych
u pacjentów z zespołem zaburzeń czynnościowych
narządu żucia
The evaluation of asymmetry of the muscle´s tension in the patients with
temporo-mandibular joint dysfunction

STRESZCZENIE
W przebiegu zespołu zaburzeń czynnościowych narządu żucia
często dochodzi do nadmiernego poziomu aktywności elektrycznej mięśni w układzie stomatognatycznym, co stanowi
jeden z głównych czynników etiologicznych tego schorzenia.
Celem podjętych badań była porównawcza ocena napięcia
mięśni żwaczy i przedniej części mięśni skroniowych oraz
określenie indeksu ich asymetrii u osób zdrowych i pacjentów z bólową postacią zaburzeń czynnościowych, a także odpowiedź na pytanie czy zastosowanie indeksu asymetrii jest
przydatnym parametrem oceny napięcia mięśni?
Badania przeprowadzono w dwóch grupach pacjentów: grupa
I-50 osób w wieku od 24 do 40 lat, obojga płci (29 kobiet, 21
mężczyzn), która zgłosiła się do leczenia z powodu bólowej
postaci zaburzeń czynnościowych (ból ss-ż lub/i mięśni żwaczowych), grupa II (kontrolna) – 50 osób, w wieku od 21 do
43 lat (30 kobiet i 20 mężczyzn), u których nie stwierdzono
zaburzeń czynnościowych. Do obu grup kwaliﬁkowano osoby
ogólnie zdrowe z pełnymi łukami zębowymi lub pojedynczym
brakiem zębowym.
W obu grupach przeprowadzono badanie podmiotowe
i podstawowe badanie stomatologiczne oraz specjalistyczne
badanie czynnościowe. W obu grupach dokonano pomiaru aktywności elektrycznej powierzchownej części mięśni żwaczy
i przedniej części mięśni skroniowych przy pomocy elektromiografu BIO/EMG II/Bio Research. Dla oceny asymetrii napięcia
mięśni zastosowano indeks asymetrii wg Neaije i McCarrola.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej opartej
na klasycznych procedurach obliczeń. Do porównania zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi w dwóch grupach dla
poszczególnych badań zastosowano test Manna-Withneya
Wilcoxona.
Wyniki badań wskazują na znacznie wyższą asymetrię aktywności elektrycznej mięśni żwaczy i przedniej części mięśni
skroniowych w grupie osób leczonych z powodu zaburzeń
czynnościowych narządu żucia w porównaniu z osobami
zdrowymi. Zastosowanie indeksu asymetrii jest korzystnym
parametrem stosowanym w ocenie asymetrii napięcia mięśni.
SUMMARY
The syndrome of functional disorders of masticatory system often leads to over-excessive levels of electrical activity of muscles in the stomatognathic system, which is one of
the main etiological factors of this disease.
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The aim of this study was a comparative assessment of
masseter and anterior part of temporal muscle and to determine the asymmetry index in healthy subjects and patients with functional disorders and answer the question
whether the use of asymmetry index is a useful parameter
of assessment of muscle tension.
The study was conducted in two groups of patients: I group – 50 patients aged from 24 to 40 years, both sexes (29
women, 21 men), who came to treatment because of temporo-mandiburar joints dysfunction, group II (control) – 50
people, aged 21 to 43 years (30 women and 20 men) who
have no functional disorders. For both groups of qualiﬁed
individuals generally healthy with complete dental arches,
or the lack of a single tooth. In both groups the clinical evaluation and basic research (specialized functional examination) were carried out. In both groups have been measured
electrical activity in the superﬁcial part of masseter muscle
and the anterior part of temporal muscle, using BIO/EMGII/Bio Research electromiography. To assess the asymmetry of muscle- asymmetry index by Neaije and McCarrola
was used. The results were statistically analyzed based on
the classic procedural calculations. Depending on the comparison between the results obtained in the two groups for
each test were applied by Wilcoxon Mann-Withneya test.
The results indicate a signiﬁcantly higher asymmetry in
the electrical activity of masseter and anterior part of
temporal of the muscle in patients treated for functional disorders of the masticatory system in comparison
with healthy controls. Application of the asymmetry index
is the preferred parameter used in the estimated muscle
activity.

SŁOWA KLUCZOWE
zaburzenia czynnościowe
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napięcie mięśni,
elektromiograﬁa
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joint dysfunction,
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Poziom napięcia mięśni żwaczowych zależy od: ich budowy,
wagi pacjenta, ogólnego stanu zdrowia, rodzaju wykonywanego zawodu, kondycji psychoemocjonalnej oraz zdolności
radzenia sobie z codziennym stresem. Czynniki miejscowe,
które wpływają na napięcie tych mięśni to warunki okluzyjne
i wysokość zwarciowa. Odpowiednia odległość wyrostków
zębodołowych i prawidłowa relacja żuchwy do szczęki, decydują o długości i przebiegu włókien mięśniowych, rozległości nieodbudowanych protetycznie braków zębowych oraz
jakości użytkowanych uzupełnień protetycznych. Niesymetryczna praca skurczowa mięśni żwaczowych jest ważnym
czynnikiem etiologicznym zespołów bólowych związanych
z zaburzeniami czynnościowymi w obrębie narządu żucia ze
względu na sprzężenie czynnościowe obu stawów skroniowo-żuchwowych [1, 2, 3, 4].
W przebiegu zespołu zaburzeń czynnościowych narządu żucia często dochodzi do nadmiernego i niekontrolowanego
wzrostu napięcia mięśni żwaczowych oraz zaburzeń symetrii
ich pracy skurczowej, co staje się przyczyną ich bólu o dużym
natężeniu i częstości występowania. Często promieniuje on
do stawów skroniowo-żuchwowych (ss-ż), głowy i obręczy
barkowej. Wzrost napięcia mięśni występujący w położeniu
spoczynkowym żuchwy i pozycji okluzji centralnej świadczy
o nadmiernej ich impulsacji w stanie skurczu. Przyczyną tego
są parafunkcje okluzyjne, których następstwem jest skurcz
izometryczny mięśni uniemożliwiający właściwy przepływ
krwi i powodujący nagromadzenie produktów przemiany materii oraz niedostateczne dotlenienie tkanek. Prowadzi to do
zmęczenia, bólu czy uczucia napięcia mięśni występującego samoistnie lub/i podczas ruchów żuchwy [1, 2, 3].
W piśmiennictwie podkreślana jest korelacja między niesymetrycznym, zwiększonym napięciem mięśni żwaczowych,
a występowaniem bólu w obrębie układu stomatognatycznego
(US) [1, 2, 4, 5]. W związku z tym, celem podjętych badań była
porównawcza ocena napięcia mięśni żwaczy i przedniej części mięśni skroniowych oraz określenie indeksu ich asymetrii
u osób zdrowych i pacjentów z bólową postacią zaburzeń
czynnościowych, a także odpowiedź na pytanie czy zastosowanie indeksu asymetrii jest przydatnym parametrem oceny
napięcia mięśni.

przy pomocy elektromiografu BIO/EMG II/Bio Research
z bipolarnymi elektrodami powierzchniowymi, o stałej odległości biegunów, które są pokryte chlorkiem srebra oraz hydroﬁlnym żelem pochłaniającym wilgoć, co eliminuje zmianę
amplitudy sygnałów elektrycznych. Przed przyklejeniem elektrod skórę odtłuszczano alkoholem. Pacjentów instruowano,
aby na 4 godziny przed planowanym badaniem nie spożywali
pokarmów, w trakcie badania nie połykali śliny, a język układali w pozycji spoczynkowej. W badaniach własnych elektrody
umieszczano równolegle do przebiegu włókien mięśniowych,
a pacjent przyjmował pozycję siedzącą, bez podparcia pleców
i głowy, z rękami wspartymi na kolanach i stopami opartymi na podłodze. Elektrodę uziemiającą lokalizowano na czole, w miejscu gdzie mięśnie czołowe tworzą rozcięgno i pod
skórą nie ma typowej tkanki mięśniowej. Rejestrowano potencjały elektryczne z mięśni żwaczy i skroniowych podczas
4-sekundowego kontaktu łuków zębowych w pozycji okluzji
centralnej. U każdego pacjenta wykonywano po trzy rejestracje potencjałów elektrycznych z mięśni.
Dla oceny asymetrii napięcia mięśni zastosowano indeks asymetrii wg Neaije i McCarrola [6, 7, 8], w którym oznaczana
jest wartość średniej kwadratowej - RMS (root mean square),
według wzoru:
Indeks asymetrii =

RMS prawy - RMS lewy
RMS prawy + RMS lewy

x 100%

Średnia kwadratowa jest miarą statystyczną, pozwalającą
oszacować rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji
ciągłej i jest użyteczna zwłaszcza w przypadku, gdy wielkości
róż-nią się znakiem. Dodatnia wartość wskaźnika asymetrii
oznacza przewagę mięśni po stronie prawej, ujemna wartość
wskazuje na przewagę aktywności mięśni lewej strony.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej opartej
na klasycznych procedurach obliczeń: wartości średnich, średnich odchyleń standardowych, wartości minimalnych, maksymalnych oraz testu analizy wariancji dla zmiennych zależnych.
Do porównania zależności pomiędzy grupami dla poszczególnych badań zastosowano test Manna-Withneya Wilcoxona,
w którym założono, że wartości w kolejnych badaniach są znamiennie różne jeżeli p<0,05.

MATERIAŁ BADAŃ I METODY BADAŃ
WYNIKI BADAŃ
Badania przeprowadzono w dwóch grupach pacjentów: grupa
I-50 pacjentów w wieku od 24 do 40 lat, obojga płci (29 kobiet,
21mężczyzn), którzy zgłosili się do leczenia z powodu bólowej
postaci zaburzeń czynnościowych (ból ss-ż lub/i mięśni żwaczowych), grupa II (kontrolna) – 50 osób, w wieku od 21 do
43 lat (30 kobiet i 20 mężczyzn), u których nie stwierdzono
zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Do obu grup kwaliﬁkowano osoby ogólnie zdrowe z pełnymi łukami zębowymi lub
pojedynczym brakiem zębowym.
W obu grupach przeprowadzono badanie podmiotowe
i podstawowe badanie stomatologiczne oraz specjalistyczne
badanie czynnościowe, w trakcie którego oceniano warunki
okluzyjne, zakres i symetrię ruchów żuchwy we wszystkich
kierunkach, tkliwość przyczepów mięśniowych i okolicy ss-ż,
objawy akustyczne w obrębie stawów. Palpacyjnie oceniano
stan napięcia mięśni żwaczowych. W obu grupach przeprowadzono pomiar aktywności elektrycznej powierzchownej
części mięśni żwaczy i przedniej części mięśni skroniowych

       



 

U pacjentów grupy I odnotowano występowanie samoistnych dolegliwości bólowych w obrębie stawów lub/i mięśni
żwaczowych o różnym stopniu nasilenia, trudności w żuciu
pokarmów oraz uczucie napięcia w okolicy stawów lub mięśni. Osiemnastu pacjentów podało występowanie objawów
akustycznych w ss-ż o różnym stopniu nasilenia. U 12 osób
występował ból ss-ż, który promieniował do okolicy skroniowej i był tak intensywny, że konieczne było systematyczne stosowanie leków przeciwbólowych. W pięciu przypadkach stwierdzono występowanie napięciowego bólu głowy,
a u trzydziestu dwóch pacjentów występowanie nawyków parafunkcjonalnych.
W trakcie badania przedmiotowego w grupie I u 39 pacjentów stwierdzono pełne łuki zębowe, a u 11 pojedyncze braki
zębowe w jednym łuku. U 8 pacjentów zdiagnozowano wady
zgryzu w postaci stłoczenia zębów i zgryzu krzyżowego częściowego. Zaburzenia zakresu i koordynacji ruchów żuchwy
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Ryc. 1.Wyniki statystyczne uzyskane w grupie I, przedstawione graﬁcznie
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Ryc. 2. Wyniki statystyczne uzyskane w grupie II, przedstawione graﬁcznie
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W badaniach własnych stwierdzono większe wartości potencjałów elektrycznych zarówno mięśni żwaczy jak i skroniowych u pacjentów z bólową postacią zaburzeń czynnościowych
w porównaniu z grupą kontrolną. Aktywność elektryczna obu
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w postaci jej zbaczania podczas ruchu opuszczania (do 3,0
mm), zaburzonego toru odwodzenia, braku symetrii w ruchach dobocznych występowały u 26 pacjentów. U 16 badanych był dodatni test zaciskania, a u 40 dodatni test zgrzytania.
Nasilenie bólu w pozycjach granicznych żuchwy zgłaszało 24
pacjentów, a u pozostałych stwierdzono objawy świadczące
o parafunkcjach okluzyjnych, takich jak: patologiczne starcie
zębów, przygryzanie błony śluzowej policzków, obgryzione paznokcie.
U pacjentów grupy II występowały dolegliwości mięśniowe
i stawowe US. Czterech pacjentów skarżyło się na okresowo
pojawiające się bóle głowy, a dwóch podawało ból w rejonie
szyjnego odcinka kręgosłupa. Jedna kobieta podała, że ma nawyk
obgryzania paznokci. W badaniu przedmiotowym u 32 badanych odnotowano pełne łuki zębowe, a u 18 pojedyncze braki
zębowe w jednym z łuków. Wady zgryzu w postaci stłoczenia
zębów i zgryzu głębokiego obserwowano w 6 przypadkach.
Zaburzenia zakresu i koordynacji ruchów żuchwy opisano
u 8 chorych. Było to: zbaczanie żuchwy podczas ruchu opuszczania (do 4,0 mm) 2 przypadki, brak symetrii w ruchach dobocznych – 6 osób. Objawy świadczące o parafunkcjach okluzyjnych wykryto u 12 badanych.
W grupie pacjentów z bólową postacią zaburzeń czynnościowych średnia wielkość zarejestrowanych potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy wynosiła dla strony prawej 104,32
µV oraz 119,68 µV dla strony lewej. Zdecydowanie mniejsze
wartości zarejestrowano w grupie osób zdrowych wynoszące
odpowiednio 39,66 µV dla strony prawej i 43,68 dla strony
lewej. Porównując wartości potencjałów zarejestrowanych
z przednich części mięśni skroniowych, osoby z bólową postacią zaburzeń czynnościowych wykazywały średnie wartości dla strony prawej 136,70 µV, a dla strony lewej 144,41 µV,
natomiast osoby zdrowe 68,70 µV dla strony prawej i 65,12
µV dla strony lewej (tabela nr I). Rozkład wartości minimalnych
i maksymalnych w grupie osób chorych wynosił średnio 50
i 220 µV dla mięśni żwaczy oraz 55 i 230 µV dla mięśni skroniowych, a w grupie porównawczej 12 i 110 µV dla mięśni
żwaczy oraz 24 i 170,7 µV dla mięśni skroniowych. Różnice
pomiędzy średnimi wartościami potencjałów elektrycznych
strony prawej i lewej uzyskane w grupie I wyniosły dla mięśni
żwaczy 15,36, a dla mięśni skroniowych 7,71 µV, natomiast
w grupie II odpowiednio dla mięśni żwaczy 3,7, a dla mięśni
skroniowych 3,57 µV . Największa wartość różnicy w aktywności mięśni pomiędzy prawą a lewą stroną wynosiła w grupie
I- 79,3 µV dla mięśni żwaczy i 68,4 µV dla mięśni skroniowych,
podczas gdy w grupie II 23,0 µV dla mięśni żwaczy i 26,0 dla
mięśni skroniowych. Porównanie wyników poddanych analizie
statystycznej z zastosowaniem testu Manna-Withneya Wilcoxona przedstawiono w tabeli nr II, a graﬁcznie zobrazowano
na rycinach 1, 2 i 3.
Obliczony indeks asymetrii dla mięśni żwaczy w grupie osób
chorych ma wartość -6,36, a w grupie porównawczej -4,45.
Indeks asymetrii dla mięśni skroniowych wynosi w grupie
I - 2,02, a w grupie II -1,82 . Wyniki zestawiono w tabeli nr III.
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mięśni była 2,5 krotnie wyższa w grupie osób chorych w stosunku do pacjentów zdrowych. Podobne wyniki dotyczące aktywności elektrycznej mięśni żwaczowych uzyskali inni autorzy [6, 8, 10], którzy stwierdzili, że u pacjentów z bruksizmem
występuje zdecydowanie wyższa aktywność elektryczna tych
mięśni. Ponadto stwierdzili oni, że spoczynkowa aktywność
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Wartości potencjałów
elektrycznych

GRUPA CHORYCH n = 50
x ± SD
min – max
Mediana
104,32 ± 37,38 45,20 – 195,30
98,40
119,68 ± 38,89 22,50 – 230,30
118,35
144,41 ± 36,22 46,20 – 214,30
152,45
136,70 ± 41,99 65,30 – 239,30
143,85

M. żwaczy P
M. żwaczy L
M. skroniowe P
M. skroniowe L

GRUPA KONTROLNA n = 50
x ± SD
min – max
Mediana
39,66 ± 20,40 11,50 – 111,50
35,15
43,68 ± 21,66 13,80 – 121,90
39,15
65,12 ± 36,14 21,00 – 164,90
56,20
68,70 ± 35,29 27,10 – 187,70
56,20

Tab. I. Średnie wartości potencjałów elektrycznych dla mięśni żwaczy i przedniej części mięśni skroniowych wyrażone w µV, uzyskane w grupie I i II

Wartości potencjałów elektrycznych

GRUPA CHORYCH n = 50

GRUPA KONTROLNA n = 50
Test U M-W

x ± SD
M. żwaczy P

104,32 ± 37,38

M. żwaczy L

119,68 ± 38,89

M. skroniowe P

144,41 ± 36,22

M. skroniowe L

136,70 ± 41,99

Mediana
[min – max]
98,40
[45,20 – 195,30]
118,35
[22,50 – 230,30]
152,45
[46,20 – 214,30]
143,85
[65,30 – 239,30]

x ± SD
39,66 ± 20,40
43,68 ± 21,66
65,12 ± 36,14
68,70 ± 35,29

Mediana
[min – max]
35,15
[11,50 – 111,50]
39,15
[13,80 – 121,90]
56,2
[21,00 – 164,90]
56,20
[27,10 – 187,70]

p=0,0000
p=0,0000
p=0,0000
p=0,0000

Tab. II. Poziom istotności dla poszczególnych badań

MIĘŚNIE
GRUPY
GRUPA I
GRUA II

MM ŻWACZE

MM SKRONIOWE

-6,3599
-4,4472

2,0275
-1,8259

Tab. III. Indeks asymetrii dla badanych mięśni

mięśni skroniowych w grupie osób z objawami dysfunkcji jest
większa niż mięśni żwaczy. W naszych badaniach nie potwierdziliśmy tego, gdyż aktywność elektryczna mięśni żwaczy, jak
i skroniowych w grupie osób chorych była wysoka, znacznie
przekraczająca normę ﬁzjologiczną [9], ale wyniki nie różniły
się między sobą w sposób statystycznie istotny.
Ze względu na budowę anatomiczną stawów skroniowo-żuchwowych oraz ich sprzężenie czynnościowe, nierównomierne napięcie mięśni unoszących żuchwę powoduje zaburzenia w prawidłowym obciążeniu struktur wewnątrz stawów.
Według Chladka [11], krążek śródstawowy poddawany jest
obciążeniom: statycznym (zgrzytanie zębami, zaciskanie) i dynamicznym (żucie, mówienie). Zakres ﬁzjologicznych odkształceń tkanek krążka wynosi w przybliżeniu 4%, co jest wartością
niewielką w porównaniu np. z tkanką łączną innych obszarów
ciała, dla której wynosi ona 40%, co w praktyce oznacza, że
krążek jest strukturą wrażliwą na odkształcenia sprężyste.
Brak symetrii w napięciu mięśni unoszących żuchwę bezpośrednio wpływa na powstanie niekorzystnych naprężeń tzw.
stykowych, które sprzyjają perforacji krążka. Nasze badania
potwierdziły te spostrzeżenia, gdyż zwiększonemu napięciu
elektrycznemu mięśni towarzyszyły zaburzenia ruchów żuchwy i dolegliwości bólowe stawów skroniowo-żuchwowych.
Na podstawie oceny indeksu asymetrii mięśni żwaczowych
w grupie osób z zaburzeniami czynnościowymi, stwierdzono
iż w przypadku mięśni żwaczy występuje znaczna ich prze-

       



 

waga po stronie lewej, podczas gdy napięcie przedniej części
mięśni skroniowych jest większe po stronie prawej. Wartości
indeksu asymetrii mięśni uzyskane w grupie kontrolnej są niskie w porównaniu do grupy I, a różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami są statystycznie istotne. Nieco inne wyniki uzyskali w swoich badaniach Rodrigues-Bigaton i wsp.
[10], którzy oceniali indeks asymetrii mięśni żwaczowych u
31 kobiet z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia i porównywali z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej liczącej
19 zdrowych pacjentów. Różnice wartości indeksu asymetrii
dla mięśni żwaczy i skroniowych w grupie pacjentek chorych
i zdrowych nie różniły się między sobą w sposób statystycznie istotny. Są to wyniki odosobnione w piśmiennictwie, gdyż
w licznych publikacjach autorzy podkreślają korelację asymetrii napięcia mięśni i wysokich wartości aktywności elektrycznej z rozwojem zespołu zaburzeń czynnościowych w US [1, 2,
4, 6, 7, 8, 10, 12].
Zaburzenia w symetrii napięcia mięśni żwaczowych to jedna
z głównych przyczyn napięciowych bóli głowy oraz innych objawów zaburzeń czynnościowych narządu żucia [ 12,13,14,15].
Badania Li J. i wsp. [12], którzy oceniali wpływ doświadczalnie
wywołanych przedwczesnych kontaktów na elektryczną aktywność mięśni żwaczy oraz przednie części mięśni skroniowych, wykazały że zaburzenie okluzji powodowało powstanie
napięciowego bólu głowy, który pojawiał się w trzecim dniu
obserwacji. Jednocześnie dochodziło do wzrostu napięcia mięśni skroniowych po stronie przeszkody okluzyjnej i współczynnika asymetrii tych mięśni. W naszej pracy uzyskano podobne
wyniki, gdyż w grupie osób chorych stwierdzono zwiększone
i asymetryczne napięcie mięśni żwaczowych i jednocześnie
zdiagnozowano napięciowy ból głowy.
Znaczenie symetrii napięcia mięśni w prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego podkreślano w badaniach, których
celem była ocena wpływu krótkotrwałego (7 dni) zastosowa-
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nia szyny stabilizującej górnej na poziom asymetrii napięcia
mięśni żwaczy i skroniowych [14]. Zaprzestanie użytkowania
szyny w badanej grupie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia spowodowało znaczny wzrost indeksu
asymetrii mięśni żwaczy i skroniowych. W innych badaniach
tych samych autorów [16, 17] na temat natychmiastowego
wpływu szyn okluzyjnych na wzór aktywności mięśniowej
i ich asymetrię napięcia, jednoznacznie stwierdzono, poprawę
symetrii napięcia mięśni po zastosowaniu szyny w okluzji centralnej oraz wzrost asymetrii napięcia mięśni po zastosowaniu
szyny z przewagą kontaktów okluzyjnych po stronie prawej.
W toku leczenia protetycznego zaburzeń czynnościowych narządu żucia należy dążyć do obniżenia nadmiernych wartości
napięć mięśniowych oraz przywrócenia symetrii ich działania,
ponieważ u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia występuje znacznie większa asymetria napięcia mięśni
żwaczy i skroniowych w porównaniu do osób zdrowych.
WNIOSKI
Asymetria napięcia badanych mięśni wyrażona za pomocą indeksu osiąga większą wartość w grupie pacjentów z zespołem
zaburzeń czynnościowych narządu żucia w porównaniu do
osób zdrowych.
Zastosowanie indeksu asymetrii napięcia mięśni jest przydatnym parametrem w ocenie aktywności mięśni, a znak dodatni
lub ujemny przed wartością indeksu jednoznacznie informuje
o przewadze napięcia mięśni jednej ze stron.
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Badanie wpływu elektrostymulacji na czynność
elektryczną mięśni żwaczy u chorych z bólowym
zespołem dysfunkcji narządu żucia – doniesienie
wstępne
Investigation of electrostimulation impact on the electrical activity of masseter
muscles in patients with painful tmd syndrome – preliminary report

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie wpływu elektrostymulacji na
czynność elektryczną mięśni żwaczy u chorych z bólowym
zespołem dysfunkcji narządu żucia, u których zastosowano
leczenie elektrostymulacją.
Badania elektromiograﬁczne przeprowadzono u 12 pacjentów. Zapisy EMG wykonywano przed i po każdym
zabiegu elektrostymulacji, wykorzystując urządzenie Procomp+ ﬁrmy Thought Technology Ltd.Wykonywano zapisy
czynności elektrycznej obu mięśni żwaczy równocześnie
w położeniu spoczynkowym żuchwy oraz w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem.
Z przeprowadzonych badań wynika, że elektrostymulacja ma korzystny wpływ na aktywność elektryczną mięśni żwaczy u chorych z bólowym zespołem dysfunkcji
narządu żucia, dzięki zmniejszeniu średniej wielkości
potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy zarówno
w położeniu spoczynkowym żuchwy, jak i w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem oraz zmniejszeniu
średniej różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy
stroną prawą i lewą.
ABSTRACT
The aim of this study was the investigation of electrostimulation impact on the electrical activity of masseter muscles
in patients with painful TMD syndrome in whom the electrostimulation treatment was applied.
Electro-myographic study was conducted on 12 patients.
EMG record was done prior and after every electrostimulation procedure using Procomp+ apparatus of Thought
Technology Ltd. The records of electrical activity of both
muscles were performed simultaneously in the resting position of the mandible and in the intercuspal position of
teeth in compression phase.
Regarding the conducted experiments, it is clear that electrostimulation exerts an advantageous effect on electrical
activity of masseter muscles in patients with the painful
TMD syndrome thanks to the minimizing of electrical potentials of masseter muscles in resting phase and in the intercuspal position of teeth with compression and lowering
of average difference of electrical potentials between left
and right side.
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W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost liczby chorych
z objawami zaburzeń czynności układu ruchowego narządu
żucia. Objawy te występują według różnych autorów, zależnie
od zastosowanych kryteriów w 40 do 90% w różnych populacjach [1, 2]. Podstawową przyczynę zaburzeń czynności układu
ruchowego narządu żucia stanowią parafunkcje, czyli nieﬁzjologiczne, szkodliwe nawyki ruchowe w obrębie narządu żucia.
Parafunkcje narządu żucia stanowią odruchowy sposób rozładowania napięć emocjonalnych. Mogą one, zwłaszcza w przewlekłych sytuacjach stresowych, doprowadzić do zaburzenia
czynności mięśni narządu żucia, przewlekłego podwyższenia
spoczynkowego napięcia mięśni oraz utraty zdolności dowolnego sterowania napięciem mięśniowym, a w następstwie do
wystąpienia objawów dysfunkcji narządu żucia. Zaburzona
czynność mięśni narządu żucia powoduje nieprawidłowe obciążenie ssż, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń wewnątrzstawowych w tych stawach, w tym do przemieszczenia
krążków stawowych w maksymalnym zaguzkowaniu zębów [1,
2]. Zaburzenia te objawiają się przede wszystkim odchyleniami
w przebiegu wolnych ruchów żuchwy, występowaniem patologicznych objawów akustycznych w ssż oraz dolegliwościami
bólowymi umiejscowionymi w obrębie twarzy i (lub) głowy
oraz szeregiem innych objawów towarzyszących [1, 3, 4, 5].
Podstawowym sposobem leczenia chorych z bólowym zespołem
dysfunkcji narządu żucia związanym z przemieszczeniem krążka
stawowego ssż jest stosowanie szyn zgryzowych wykonanych
w leczniczym położeniu żuchwy mającym na celu repozycję krążka stawowego [1, 2, 6]. Znaczne nasilenie bólowych objawów dysfunkcji narządu żucia stwarza jednak często konieczność włączenia leczenia wspomagającego, w tym między innymi ﬁzykalnego.
Jedną z częściej stosowanych form ﬁzjoterapii u chorych
z dysfunkcją narządu żucia jest przezskórna elektrostymulacja
[7, 8, 9,10, 11].
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Ryc. 1. Przykładowy zapis czynności elektrycznej żwaczy przed leczeniem elektrostymulacją

Ryc. 2. Przykładowy zapis czynności elektrycznej żwaczy po leczeniu elektrostymulacją

W piśmiennictwie przeważają doniesienia dotyczące analgetycznego działania prądu elektrycznego [8, 10, 12, 13]. Oprócz
działania analgetycznego prąd elektryczny zmniejsza podwyższone napięcie mięśni [14, 15]. Ponadto uaktywnia mięśnie i ich
motoneurony oraz pobudza drogi aferentne.Wzmaga również
aktywność naczynioruchową, powodując lepsze ukrwienie
tkanek, przez co usprawnia procesy odżywiania i przemiany
materii. Działanie prądu wzbudza lub zwiększa pobudliwość
tkanek a przez to przywraca ich naturalny „dynamizm” [10].
Celem elektrostymulacji jest również zastąpienie brakującej
czynności bioelektrycznej lub usunięcie jej nadmiaru, a także
zapobieganie skutkom tych stanów [10]. Do podstawowych
zalet elektrostymulacji należy jej nieinwazyjność oraz niewiele
bezwzględnych przeciwwskazań (elektryczny rozrusznik serca
oraz ostre stany zapalne skóry w miejscach umieszczenia elektrod), a także brak efektów ubocznych [9, 10, 14, 16]. Stwarza
to jej konkurencyjność w leczeniu przewlekłego bólu związanego najczęściej z nadużywaniem środków farmakologicznych
prowadzącym do wystąpienia różnych efektów ubocznych.
Dodatkową zaletą w przypadku niektórych aparatów jest,
związana z ich konstrukcją, prostota obsługi pozwalająca na
samodzielne ich używanie przez chorych.

Napięcie prądu regulował pacjent do maksymalnego poziomu,
w którym nie odczuwał nieprzyjemnych wrażeń w miejscach
umieszczenia elektrod. Poddawano elektrostymulacji po dwie
pary punktów umiejscowionych symetrycznie po obu stronach twarzy [8, 16] w cyklach dziesięciozabiegowych w odstępach dwudniowych.
Badania elektromiograﬁczne przeprowadzono u 12 chorych,
kobiet w wieku 23-54 lat, uprawiających parafunkcje z dolegliwościami bólowymi stawów sż i/lub mięśni żujących. Zapisy EMG wykonywano bezpośrednio przed i bezpośrednio po
każdym zabiegu elektrostymulacji, wykorzystując urządzenie
Procomp+ ﬁrmy Thought Technology Ltd. Wykonywano zapisy czynności elektrycznej obu mięśni żwaczy równocześnie
w położeniu spoczynkowym żuchwy oraz w maksymalnym
zaguzkowaniu zębów z uciskiem, w cyklach dwudziestosekundowych wykorzystując elektrody powierzchniowe „Myoscanpro” ﬁrmy Thought Technology Ltd umieszczane symetrycznie na skórze nad środkową częścią mięśni żwaczy [17, 18, 19,
20, 21]. Wykonano łącznie 120 zapisów elektromiograﬁcznych
(Ryc. 1, 2). Program komputerowy, z którym współpracuje
urządzenie rejestruje minimalne, maksymalne oraz oblicza
średnie wartości potencjałów elektrycznych.

MATERIAŁ I METODA

WYNIKI

Celem pracy było zbadanie wpływu elektrostymulacji na czynność elektryczną mięśni żwaczy u chorych z bólowym zespołem dysfunkcji narządu żucia, u których zastosowano leczenie
elektrostymulacją. Elektrostymulację wykonywano przy pomocy aparatu M-M Analgator wytwarzającego prąd zmienny
o charakterystyce prostokątnej, częstotliwości 100 Hz oraz
regulowanym poziomie natężenia i napięcia zależnie od wrażliwości chorego na działanie prądu. Zastosowano okrągłe
powierzchniowe elektrody metalowe o średnicy 2 cm, które
umieszczano na odtłuszczonej skórze twarzy zależnie od nasilenia i umiejscowienia objawów dysfunkcji w okolicy dolnych
przyczepów mięśni żwaczy, ujść nerwów bródkowych, podoczodołowych, nadoczodołowych i/lub w miejscach wskazanych
przez chorego jako szczególnie bolesne [8, 10, 12, 16].
Jedna z elektrod stanowiła elektrodę czynną, druga bierną.
Przez każdą parę elektrod przepływał prąd przez 5 minut.

W analizach statystycznych wykorzystano pakiet statystyczny
Statistica 5,0 PL. Do oceny skuteczności terapii metodą elektrostymulacji zastosowano test t-Studenta oraz test chi-kwadrat (χ2).
Analiza potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy wykazała
średnią wielkość potencjałów po stronie prawej i lewej łącznie w położeniu spoczynkowym żuchwy 10,12 µV (SD=18,48)
przed leczeniem elektrostymulacją oraz 2,8 µV (SD=2,99)
po leczeniu. W maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem odpowiednie wartości potencjałów wynosiły: 99,35 µV
(SD=100,27) przed i 42,05 µV (SD=27,59) po leczeniu (Tab. I).
Analiza zmian średnich wielkości potencjałów mięśni żwaczy
po stronie prawej i lewej łącznie po leczeniu elektrostymulacją
wykazała zmniejszenie średniej wielkości potencjałów średnio
o 7,32 µV (SD=18,49) (t= -1,31 p>0,05) w położeniu spoczynkowym żuchwy i o 57,29 µV (SD=93,21) (t= -2,04 p>0,05)
w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem (Tab. I a).
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Pozycja żuchwy

Średnie wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy w położeniu spoczynkowym żuchwy (w µV)
przed pierwszym zabiegiem elektrostymulacji
po ostatnim zabiegu elektrostymulacji
odchylenie
odchylenie
średnia
średnia
min
max
standardomin
max
standardo(M)
(M)
we (SD)
we (SD)

Położenie
spoczynkowe

2,02

67,54

10,12

18,48

1,26

10,38

2,8

2,99

Maksymalne
zaguzkowanie
z uciskiem

11,42

386,76

99,35

100,27

6,48

83,96

42,05

27,59

Tab. I. Średnie wielkości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy dla strony prawej i lewej łącznie w położeniu spoczynkowym żuchwy i maksymalnym zaguzkowaniu zębów
z uciskiem przed i po leczeniu elektrostymulacją

od
-65,72

Zmiany średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy po leczeniu (w µV)
położenie spoczynkowe żuchwy
maksymalne zaguzkowanie zębów z uciskiem
do
średnia (Md)
SDd
Od
do
średnia (Md)
SDd
1,56
-7,32
18,49
-337,4
5,48
-57,29
93,21

Tab. Ia. Zmiany średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy dla strony lewej i prawej łącznie w położeniu spoczynkowym żuchwy i maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem po leczeniu elektostymulacją

chorzy
n
%

Położenie żuchwy

Położenie
spoczynkowe żuchwy
Maksymalne
zaguzkowanie zębów
z uciskiem

Kierunki zmian średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni
żwaczy dla strony prawej i lewej łącznie po leczeniu elektrostymulacją
spadek
wzrost
bez zmian

12

11 **

1

0

100

91,7

8,3

0

12

11**

1

0

100

91,7

8,3

0

Częstość występowania spadku średniej wielkości potencjałów elektrycznych żwaczy w porównaniu ze wzrostem - istotność zmian: ** p<0,01
Tab. Ib. Kierunki zmian średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy dla strony prawej i lewej łącznie po leczeniu elektrostymulacją w położeniu spoczynkowym żuchwy i maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem

Porównanie kierunków zmian średnich wielkości potencjałów
elektrycznych mięśni żwaczy po stronie prawej i lewej łącznie
w położeniu spoczynkowym żuchwy i w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem wykazało spadek średniej wielkości
potencjałów u 11 badanych (92 %) i wzrost u 1 osoby (8 %)
po leczeniu. Zmniejszenie potencjałów elektrycznych występowało u tych chorych statystycznie istotnie częściej aniżeli
ich wzrost (p<0,01) (Tab. I b).
Średnia różnica wielkości potencjałów elektrycznych mięśni
żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą wynosiła w położeniu
spoczynkowym żuchwy przed leczeniem 12,72 µV (SD=32,04),
a po leczeniu 1,68 µV (SD=3,89). W maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem odpowiednie wartości wynosiły 21,11
µV (SD=18,26) i 4,58 µV (SD=6,03) (Tab. II).
Różnica średnich wielkości potencjałów elektrycznych mięśni
żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą zmniejszyła się po leczeniu w położeniu spoczynkowym żuchwy średnio o 11,04 µV
(SD=31,66) (t=-1,16 p>0,05), a w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem o 16,53 µV (SD=20,14) (t=-2,73 p<0,05)
(tab. II a).
Spadek różnicy średnich wielkości potencjałów elektrycznych żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą po leczeniu za-

       



 

notowano w położeniu spoczynkowym u 10 (83 %) chorych,
statystycznie istotnie częściej niż wzrost potencjałów, który
zanotowano u 2 (17 %) chorych (p<0,03). W maksymalnym
zaguzkowaniu zębów z uciskiem odpowiednie wartości wynosiły 11 (92 %) i 1 (8%) chorych. Różnice pomiędzy liczbą
spadków i wzrostów różnicy średnich wielkości potencjałów
elektrycznych żwaczy po stronie prawej i lewej okazały się
statystycznie istotne (p<0,03; p<0,01) (Tab. II b).
WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynika, że elektrostymulacja ma
korzystny wpływ na aktywność elektryczną mięśni żwaczy
u chorych z bólowym zespołem dysfunkcji narządu żucia dzięki zmniejszeniu wielkości potencjałów elektrycznych żwaczy
i zmniejszeniu różnicy potencjałów elektrycznych tych mięśni
pomiędzy stroną prawą i lewą. Dowodzą tego uzyskane wyniki tj., zmniejszenie średniej wielkości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy po leczeniu elektrostymulacją zarówno
w położeniu spoczynkowym żuchwy, jak i w maksymalnym
zaguzkowaniu zębów z uciskiem oraz zmniejszenie średniej
różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy stroną prawą
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Różnice średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą
przed pierwszym zabiegiem elektrostymulacji
po ostatnim zabiegu elektrostymulacji
odchylenie
odchylenie
średnia
średnia
min
max
standardomin
max
standardo(M)
(M)
we (SD)
we (SD)

Położenie
spoczynkowe

0,27

111,27

12,72

32,04

0,02

13,99

1,68

3,89

Maksymalne
zaguzkowanie
z uciskiem

1,14

59,54

21,11

18,26

0,06

18,53

4,58

6,03

Tab. II. Różnice średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą w położeniu spoczynkowym żuchwy i maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem przed i po leczeniu elektrostymulacją

od
-110,71

Zmiany różnic średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy po leczeniu (w µ V)
położenie spoczynkowe żuchwy
maksymalne zaguzkowanie zębów z uciskiem
do
średnia (Md)
SDd
Od
do
średnia (Md)
SDd
0,46
-11,04
31,66
-58,78
3,8
-16,53
20,14

Tab. IIa. Zmiany różnic średnich wartości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą w położeniu spoczynkowym żuchwy i maksymalnym
zaguzkowaniu zębów z uciskiem po leczeniu elektrostymulacją

Położenie żuchwy

Położenie
spoczynkowe żuchwy
Maksymalne
zaguzkowanie zębów
z uciskiem

chorzy
n
%

Kierunki zmian różnic średnich wielkości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą po leczeniu elektrostymulacją
spadek
wzrost
bez zmian

12

10 *

2

0

100

83

17

0

12

11 **

1

0

100

92

8

0

Częstość występowania spadku różnicy potencjałów w porównaniu ze wzrostem po leczeniu – istotność zmian: * p<0,05, ** p<0,01
Tab. IIb. Kierunki zmian różnic średnich wielkości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy pomiędzy stroną prawą i lewą po leczeniu elektrostymulacją w położeniu
spoczynkowym żuchwy i maksymalnym zaguzkowaniu zębów z uciskiem

i lewą (Tab. I, Ia, II, IIa). Spadek średniej wielkości potencjałów
elektrycznych żwaczy jak i średniej różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy stroną prawą i lewą wystąpił statystycznie
istotnie częściej niż ich wzrost (Tab. Ib, IIb). Pokrywa się to
z danymi piśmiennictwa, które wskazują, że dla dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia charakterystyczne są wzmożona
i asymetryczna czynność mięśni żwaczowych [17, 18, 20, 21].
Wykazano m.in., że u chorych z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia aktywność elektryczna mięśni
żwaczowych jest większa niż w grupie kontrolnej bez tych
zaburzeń [18]. Z piśmiennictwa wiadomo również, że po zastosowaniu przyczynowego, miejscowego leczenia dysfunkcji narządu żucia następuje poprawa symetrii i zmniejszenie
wielkości potencjałów elektrycznych mięśni żwaczy [22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29]. Przeprowadzone badania EMG wskazują,
że elektrostymulacja pozwala na znaczącą poprawę czynności
elektrycznej mięśni żwaczy.
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Zabiegi ﬁzjoterapeutyczne stosowane w leczeniu
stomatologicznym
Physiotherapy procedures used in dental therapy

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęściej
wykorzystywanych i skutecznych metod leczenia ﬁzykoterapeutycznego w zakresie chirurgii stomatologicznej.
Szczegółowo omówiono zastosowanie takich metod, jak:
termoterapia, laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki,
ćwiczenia mięśniowe oraz terapia manualna.
SUMMARY
The study describes the most popular and effective physical therapy methods in oral surgery procedures. The study
describes in detail the usage of the following procedures:
thermotherapy, laser therapy, electrotherapy, ultrasound
therapy, muscular excercises and manual therapy.
SŁOWA KLUCZOWE
termoterapia,
elektroterapia,
laseroterapia,
ultradźwięki,
ćwiczenia mięśniowe,
terapia manualna

KEY WORDS
thermotherapy,
electrotherapy,
laser therapy,
ultrasound therapy,
muscular excercises,
manual therapy

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

lub usuwania bólów, a także niszczenia tkanek patologicznych.
Drogą badań doświadczalnych i klinicznych uzyskano metody
stosowania różnych odmian energii ﬁzykalnej w lecznictwie dla
wytwarzania pewnych procesów ﬁzjologicznych w ustroju.
W Polsce ﬁzykoterapia i balneoklimatologia spełniają ważną
rolę w systemie ochrony zdrowia. Ustanowienie specjalizacji
lekarskiej w zakresie medycyny ﬁzykalnej i balneoklimatologii,
a także tworzenie szkół kształcących techników ﬁzjoterapii zapewniających dopływ średnich kadr medycznych przyczynia się
do rozwoju i stałego postępu w tej dziedzinie medycyny [1, 2].
TERMOTERAPIA
Termoterapia opiera się na leczniczym działaniu wysokich
i niskich temperatur. Miejscowe stosowanie ciepła powoduje przekrwienie tkanek, działanie przeciwbólowe, przede
wszystkim w dolegliwościach spowodowanych wzmożonym
napięciem mięśni np. przy szczękościsku przez poprawę elastyczności włókien kolagenowych części tkanki łącznej, wzrost
lepkości mazi stawowej, co sprzyja polepszeniu ruchomości stawów. Działanie tej metody leczniczej związane jest ze
wzrostem fagocytozy oraz przyspieszeniem regeneracji tkanek [3]. Ciepło zarówno wilgotne, jak i suche można stosować
w postaci okładów na okolicę stawu skroniowo-żuchwowego,
2-3 razy dziennie przez 10-15 minut [4].
CIEPŁOLECZNICTWO

Medycyna ﬁzykalna zajmuje się zastosowaniem metod ﬁzycznych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych.
Pozostaje ona w ścisłej łączności z teoretycznymi i klinicznymi
dyscyplinami medycyny oraz wieloma dziedzinami ﬁzyki, techniki i nauk przyrodniczych [1].
Fizykoterapia była znana i stosowana od czasów starożytnych
(Hipokrates, Galen) w formie kąpieli słonecznych, masaży
i okładów. Współczesna ﬁzykoterapia rozwinęła się w XIX w.
dzięki zdobyczom ﬁzyki, chemii, ﬁzjologii, biochemii oraz doskonaleniu aparatury elektrodynamicznej. Obecnie ﬁzjoterapia jest osobnym działem medycyny i obejmuje: kinezyterapię,
ﬁzykoterapię i masaż [1, 2]. Czynniki ﬁzykalne mogą wywierać
wpływ na tkanki, układy i cały ustrój, i w ten sposób przyczyniać się do poprawy krążenia, zwiększać odporność ustroju,
obniżać lub zwiększać pobudliwość nerwów czy ograniczać
wzrost bakterii. Stwarzają więc możliwość przyśpieszenia wyleczenia zmienionych patologicznie narządów lub układów
i przywrócenia im stanu ﬁzjologicznej sprawności, zmniejszania
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W leczeniu przyzębia znalazły zastosowanie okłady paraﬁnowe i borowinowe. Paraﬁnę w stanie ciekłym nakłada się pędzelkiem lub strzykawką na dziąsła i do kieszonek. Oprócz ciepła związanego z temperaturą okładu paraﬁnowego (42-48°C)
działanie lecznicze związane jest z jego składem chemicznym
(węglowodory nasycone i nienasycone), a także mechanicznym, ponieważ podczas ochładzania odrywa oklejone paraﬁną
obumarłe komórki, bakterie i wysięk ropny. Należy wykonywać serie 10-15 zabiegów co drugi dzień [3].
W terapii borowinowej zwanej peloterapią wykorzystuje się
pastę z borowinową, która zawiera m.in.: woski, żywice, kwasy
humusowe, garbniki. Działanie lecznicze borowiny w chorobach przyzębia polega na zmniejszeniu intensywności stanu
zapalnego dziąseł, redukcji krwawienia, obrzęku i zmniejszeniu bólu. Ciepłe okłady stosowane są na dziąsła przez 10-15
min co drugi dzień.W aptekach dostępny jest preparat Pelogel
(w formie żelu) zawierający w swoim składzie borowinę. Poleca się go wcierać 2-3 razy dziennie w dziąsła objęte stanem zapalnym [3]. W przypadku chorego przyzębia nie należy
stosować okładów z paraﬁny i borowiny w stanie ostrym lub
podostrym zapalenia.

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

W medycynie ﬁzykalnej prowadzone są również zabiegi,
w których wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadﬁoletowe.W zabiegach leczniczych, wykorzystujących suche ciepło stosuje się lampę sollux, działająca
na głębokość 1 cm. Promienie z lampy powodują miejscowe
rozszerzenie naczyń włosowatych skóry i przyspieszają przemianę materii [2, 5, 6, 7]. Lampy sollux wyposażone są w ﬁltry
koloru czerwonego i niebieskiego. Filtr czerwony stosuje się
w naświetlaniu stanów zapalnych tkanek miękkich, zaś niebieski ma działanie przeciwbólowe i znajduje zastosowanie w
leczeniu nerwobólów. Zabieg naświetlania lampą sollux stosuje się przez 15 minut, na określone miejsce z odległości ok.
20 cm, w serii 8-10 codziennych zabiegów. Ponieważ promieniowanie lampy powoduje przekrwienie wyłącznie powierzchownych tkanek, nie stosuje się go w przypadku warstw
mięśniowych głębiej położonych (m. skrzydłowy boczny, m.
skrzydłowy przyśrodkowy) ze względu na brak skuteczności
terapeutycznej [5, 8].
ZASTOSOWANIE ZIMNA
Leczenie zimnem zaleca się w przypadku ostrych stanów zapalnych, ropni przyzębia oraz bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym dla zniesienia obrzęku i bólu. Zimne okłady są
zalecane również, gdy zaburzeniom czynnościowym stawu
skroniowo-żuchwowego towarzyszy miejscowy stan zapalny.
Woreczki z lodem można stosować do 8 razy dziennie [4].
Przed przyłożeniem okładu z lodu skórę twarzy najlepiej
posmarować kremem, by nie ryzykować jej przemrożeniem,
a zimne okłady można kontynuować nawet 2-3 godziny [3].
KRIOTERAPIA
Krioterapia (kriostymulacja) jest metodą leczniczego stosowania zimna. Różni się ona w sensie ﬁzycznym, ﬁzjologicznym
i klinicznym od innych zabiegów ﬁzykoterapeutycznych wykorzystujących zimno do schłodzenia części lub całego ciała
[9]. Badania eksperymentalne wykazały, że stosując stałą maksymalnie niską temperaturę i odpowiednio długi czas krioaplikacji wytwarza się w tkankach strefa zamrożenia, która
przybiera kształt półkuli, a wielkość obszaru zamrożonego jest
proporcjonalna do średnicy zastosowanego aplikatora [10].
Ciekły azot pozwala na schłodzenie końcówki krioaplikatora
do temperatury ok. –190ºC, a dwutlenek węgla i podtlenek
azotu do temperatury ok. –70ºC [11]. Mechanizm działania
krioaplikacji na żywe tkanki związany jest z kompresją komórek, spowodowaną tworzeniem się wewnątrzkomórkowych
kryształów lodu, które doprowadzają do niszczenia komórek przez dyfuzję płynów wewnątrzkomórkowych, toksyczne
stężenie elektrolitów wewnątrz komórki, różnicę ciśnienia
osmotycznego, dehydratację i denaturację białek [12, 13, 14].
W celach leczniczych opracowano wiele technik krioaplikacji,
które znalazły zastosowanie w różnych specjalnościach medycznych.
Krioadhezja jest zabiegiem leczniczym temperaturą –30ºC,
który znalazł zastosowanie w nerwobólach m.in. do krioblokad. Zabieg ten przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym
lignokainą ze środkiem naczyniozwężajacym, a po ustąpieniu
dolegliwości bólowych, odsłania się nerw czuciowy, który jest
objęty procesem bólowym. Każdorazowo stosuje się 3-krotny
cykl zamrożenia trwający 60-100 s oraz rozmrożenia około
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120 s [15]. Zaletą tej metody jest możność uzyskania remisji
bólowych pod warunkiem systematyczności wykonywanych
zabiegów. Przy pojawianiu się bólu o niewielkim natężeniu,
remisję można przedłużyć stosując karbamazepinę w niewielkich dawkach (200-400 mg), ponieważ wrażliwość na ten lek
powraca po stosowanych krioblokadach.
Kriochirurgia jest zabiegiem bezkrwawego usuwana zmienionych chorobowo tkanek [10, 16, 17].W chirurgii szczękowej
wprowadzono głównie technikę kriodestrukcji. Metoda ta daje
szerokie możliwości skutecznego leczenia w przypadkach różnorodnych zmian chorobowych w obrębie jamy ustnej i skóry
twarzy. W zakresie błony śluzowej jamy ustnej i skóry twarzy
stosowane są różne techniki leczenia zimnem: zamrażanie powierzchniowe, zamrażanie okrężne, zamrażanie głębokie oraz
zamrażanie metodą pól nakładanych [10].
Zabiegi z zakresu kriochirurgii Bojek podzielił, w zależności
od efektu zabiegu, na radykalne i odwracalne. Efekt radykalny uzyskuje się, gdy zamrożona przez organizm tkanka ulegnie demarkacji, a w jej miejsce powstaje nowa tkanka. Efekt
odwracalny dotyczy niektórych tkanek, np. kości, nerwów.
W krioanalagezji zamrożony nerw zostaje wyłączony (–4°C
znosi uczucie bólu), a następnie regeneruje się w czasie od
kilku tygodni do sześciu miesięcy. W sytuacji kiedy nowotwór
nacieka tkanki miękkie lub twarde po poddaniu zabiegowi
kriochirurgii (od 20ºC do –196ºC) tkanki objęte zmianą (wraz
z kością) zostaną zdemarkowane, a zdrowa kość uwapni się
i uzyska unaczynienie w ciągu kilku miesięcy [11, 18, 19, 20, 21].
W zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej stosuje się
z reguły metodę kontaktową, wykorzystując krioaplikatory
zamknięte. Dzięki możliwości doboru aplikatora o odpowiednim kształcie można precyzyjnie zamrażać patologicznie
zmienione tkanki, działając bezpośrednio na określony obszar. Ma to istotne znaczenie dla zabiegów w jamie ustnej ze
względu na możliwość przedostania się czynnika chłodzącego
do gardła lub dróg oddechowych, co skutkuje obrzękiem lub
uszkodzeniem tych organów. Stosując technikę kontaktową,
należy przestrzegać, aby przed rozpoczęciem cyklu zamrażania aplikator był przyłożony precyzyjnie do operowanej tkanki.
Rozpoczęcie oziębiania przed kontaktem z tkanką końcówki
mrożącej powoduje bowiem powstanie na powierzchni krioaplikatora warstwy lodu, która ogranicza efekt terapeutyczny
[11].
Kriochirurgia znalazła zastosowanie w różnych stanach chorobowych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Dobre efekty
terapeutyczne osiąga się w leczeniu: aft prostych i nawracających, torbieli zastoinowych, leukoplakii, brodawczaków, liszaja
czerwonego płaskiego, półpaśca, zapalenia opryszczkowego
wargi i błony śluzowej, a także w stanach nadmiernego rogowacenia czerwieni wargowej i skóry. Zabiegi kriochirurgiczne
wykorzystuje się w leczeniu szkliwiaków, tłuszczaków, włókniaków, nadziąślaków, naczyniaków krwionośnych i limfatycznych,
a także jako leczenie paliatywne w nowotworach nieoperacyjnych. Korzystne wyniki po krioaplikacji osiąga się w niwelowaniu blizn przerostowych i bliznowców oraz trudno gojących się ran. Aplikowanie zimna okazało się skuteczne również
w znoszeniu bólu neuralgicznego nerwu trójdzielnego [11].
Przeciwbólowe działanie krioterapii spowodowane jest obniżeniem szybkości przewodnictwa we włóknach nerwowych
związane z hamowaniem przewodnictwa nocyceptorów znajdujących się w skórze i zmniejszeniem uwalniania mediatorów
bólu. Zimno działa również hamująco na procesy zapalne, na
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drodze obniżenia poziomu przemiany materii w komórkach
objętych procesem zapalnym oraz zmniejszenia intensywności
reakcji enzymatycznych, a tym samym spadku poziomu mediatorów zapalenia i miejscowego ukrwienia tkanek objętych
procesem zapalnym [2, 5, 7, 8]. Miejscowe zastosowanie niskiej
temperatury hamuje powstanie obrzęków i zmniejsza skłonność do krwawienia. Krioterapia zmienia także napięcie mięśni przez zmniejszenie aktywności wrzecionek mięśniowych,
aktywność motoneuronów gamma, a także dzięki analgetycznemu działaniu zabiegu [2, 5, 7, 8]. Na podstawie badań Laskus-Perendyk i wsp. dowiedziono, iż kriochirurgia umożliwia wywołanie miejscowej martwicy o zamierzonym i określonym
obszarze, bezkrwawe oddzielenie tkanki zmienionej chorobowo, a obok trwałego wyleczenia zapewnia także korzystny efekt estetyczny w postaci gładkiej blizny [12]. Stosowanie
kriochirurgii jest przeciwwskazane u pacjentów z osobniczą
wrażliwością na zimno, krioglobulinemią, agammaglobulinemią,
dysﬁbrynogenemią, chorobą Reynauda, kolagenozą oraz u pacjentów leczonych immunosupresją [11, 22].
W porównaniu z tradycyjnymi zabiegami chirurgicznymi, pociągającymi za sobą rozległy ubytek tkanek, krwawienie z pola
operacyjnego i pozostawieniem rozległej blizny, krioterapia
jest godną uwagi alternatywą leczenia wybranych chorób błony śluzowej [12].
ELEKTROTERAPIA
Jonoforeza jest zabiegiem elektroterapeutycznym stosowanym w terapii stomatologicznej, której działanie polega na
wprowadzeniu jonów leków, ulegających dysocjacji elektrolitycznej w wodzie, przez nieuszkodzoną skórę za pomocą prądu stałego (galwanicznego) [5]. Elektroda czynna, w zależności
od ładunku leku, połączona jest z ujemnym lub dodatnim biegunem aparatu. Elektroda bierna trzymana jest przez pacjenta
w dłoni. Natężenie prądu nie przekracza 4 mA, a jeden zabieg
trwa 8-10 minut.W przypadku chorego przyzębia substancją
czynną może być biostymina lub kit pszczeli. Jonoforezę kieszonek patologicznych wykonuje się często w przypadku ropnia przyzębnego. Igłę Millera z nawiniętą watą nasącza się 5%
chlorkiem lub siarczanem cynkowym z 20% jodem w jodku
potasu i wprowadza do kieszonki na 5-6 minut co drugi dzień.
Zabieg powtarza się kilkakrotnie [3]. Jonoforezę można stosować także w stanach pourazowych (stłuczenia, zwichnięcia, bliznowacenie, zrosty), stanach przeciążeniowych, przewlekłych
procesach zapalnych i zwyrodnieniowo-zapalnych, w ostrych
lub przewlekłych stanach bólowych (neuralgie), szczękościsku,
nadwrażliwości bólowej zębów i bólach pooperacyjnych.
Leki przeciwbólowe stosowane w jonoforezie to m.in.: Diklofenak, Ibuprofen [5, 23]. Zaletą tego zabiegu jest ominięcie
przewodu pokarmowego przy wprowadzaniu leku do krwioobiegu, możliwość doprowadzenia leku do tkanek o słabym
stopniu ukrwienia dzięki połączeniu farmakologicznego działania leku i prądu. Zabiegi jonoforezy mogą wywoływać podrażnienie lub uczulenie, wadą jest również ograniczona możliwość
mierzenia intensywności penetracji leku do skóry [4, 24].
Innym zabiegiem z zakresu elektroterapii jest TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation – przezskórna stymulacja
nerwów). W metodzie tej wykorzystuje się prąd impulsowy
małej częstotliwości, który ma silne działanie przeciwbólowe
[25]. Metoda ta jest oparta na koncepcji pobudzania włókien
nerwowych powierzchownych za pomocą przezskórnej sty-
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mulacji prądem elektrycznym [26]. Elektrody do zabiegu przykłada się w okolicy ssż, wzdłuż przebiegu nerwów lub w bolesnych punktach. Zazwyczaj w przypadkach ostrego bólu w celu
uzyskania szybkiej ulgi stosuje się TENS o dużej częstotliwości
(80-120 Hz). Stymulacja prądem o mniejszej częstotliwości
(1-20 Hz) daje lepsze rezultaty w przypadku bólu przewlekłego. Natężenie prądu powinno być tak dostosowane, żeby
pacjent odczuwał wyraźne mrowienie [4, 27]. Elektrostymulacja mimicznych mięśni twarzy porażonej strony zapobiega
zanikom mięśni w okresie odnerwienia [25].
LASEROTERAPIA
W leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia wykorzystuje się leczenie światłem lasera, będącego wzmocnieniem fal
świetlnych, poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Światło laserowe charakteryzuje: monochromatyczność, spójność
i równoległość. Pod wpływem promieniowania laserowego
następuje poprawa krążenia, regeneracja naczyń krwionośnych, wzrost komórek nerwowych, ﬁbroblastów i włókien
kolagenowych, usprawnienie dysocjacji hemoglobiny, zmianom
ulega wydzielanie substancji biologicznych, uczestniczących
w przekazywaniu pobudzenia w strukturach układu nerwowego [2, 4, 5, 28, 29].
Lasery biostymulacyjne to urządzenia o małej mocy, które
wywołują skutki biochemiczne (stymulują wydzielanie histaminy, serotoniny), bioelektryczne (normalizują potencjał błony
komórkowej) i bioenergetyczne (regulują procesy w komórkach). Promieniowanie niskiej mocy działa przeciwzapalnie
i biostymulacyjnie. Lasery mają zdolność pobudzania organizmu do produkcji endorﬁn, substancji opiatowych, co skutkuje
obniżeniem poziomu aktywności nerwów obwodowych [3].
Naświetlanie laserem po zabiegach kiretażu pomaga w zniesieniu nadwrażliwości zębiny oraz działa przeciwobrzękowo,
przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Laser może znaleźć zastosowanie również w przypadku utrudnionego wyrzynania zęba
mądrości i zespołach endo-perio [3]. Ponadto naświetlanie laserem małej mocy jest skuteczną metodą wywołania znieczulenia podczas zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych
w obrębie jamy ustnej [29].
W przypadku schorzeń w obrębie ssż zabiegi laseroterapii
przeprowadza się w kilku punktach dookoła stawu. Dodatkowo można przeprowadzić naświetlanie punktowe mięśni
w bolesnych miejscach (przyczep mięśnia żwacza, skrzydłowego bocznego i przyśrodkowego).Czas zabiegu uzależniony jest
od rodzaju schorzenia. Stany ostre wymagają krótszego czasu
naświetlania i codziennych zabiegów. W stanach przewlekłych
stosuje się dłuższy czas naświetlania, a zabiegi wykonywane są
co 2-3 dni (2,4,29,30). Seria zabiegów laseroterapii wynosi 10-15 zabiegów. Po wyleczeniu lub uzyskaniu poprawy wskazane
jest wykonanie 2-3 naświetleń „przypominających” w odstępach tygodniowych (29).
Wskazania do stosowania terapii promieniowaniem laserowym o małej mocy obejmują: przewlekłe stany zapalne, odleżyny, owrzodzenia błony śluzowej u cukrzyków, rany szarpane
i cięte, oparzenia, przewlekłe i ostre zespoły bólowe, ograniczenia ruchomości stawu, utrudniony zrost kości, nerwobóle
nerwów obwodowych, w tym szczególnie nerwoból po przebytym półpaścu (2,27).
Miejscowymi bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania laseroterapii są: nowotwory złośliwe, zmiany rozrostowe
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(tj. zapalenie dziąseł, nadziąślaki, brodawczakowatość, nadmierne
rogowacenie błony śluzowej) oraz ogólne: ciąża, choroby krwi,
rozrusznik serca. Wśród przeciwwskazań względnych znajdują
się: wysoka gorączka, padaczka, miesiączka, niestabilna cukrzyca,
arytmia serca, zakażenia wirusowe, grzybicze, nadwrażliwość na
światło, przyjmowanie leków światłouczulających [3, 27].
Laseroterapia biostymulacyjna jest terapią wspomagającą
w kompleksowym planie leczenia. Po zastosowaniu tej metody
zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych, obrzęku i przyspieszenie ziarninowania [31, 32, 33].
MAGNETOSTYMULACJA
Magnetostymulacja oparta jest na działaniu słabego, wolnozmiennego pola magnetycznego na organizm lub narząd, dla
przywrócenia jego stanu równowagi funkcjonalnej [3]. Dopiero od niedawna próbuje się wykorzystać jego działanie
w stomatologii. W badaniach o charakterze eksperymentalnym badano działanie pola magnetycznego na układ nerwowy
[34, 35]. Zauważono efekt regeneracyjny i pobudzający przewodnictwo nerwowe w streﬁe działania pola magnetycznego
[34, 36, 37, 38]. W piśmiennictwie opisywane są próby zastosowania pola elektromagnetycznego w leczeniu m.in. dużych
zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych zębów,
torbieli tkanek miękkich, suchego zębodołu, neuralgii, rehabilitacji nerwu językowego, miejsca po replantacji zębów oraz
złamań żuchwy [34, 39, 40, 41, 42, 43, 44].Wśród pozytywnych
efektów biologicznych pola elektromagnetycznego wymienia
się: działanie wazodylatacyjne, analgetyczne, przeciwzapalne,
wzrost aktywności oksydoredukcyjnej, normalizowanie potencjałów błon komórkowych, nasilenie procesów regeneracji
i reparacji tkanek miękkich [41, 45, 46].
W Polsce dostępne jest urządzenie do terapeutycznego wykorzystania pola magnetycznego – Viofor JPS (ﬁrma Med.&Life).
W stomatologii, lekarz może się posługiwać końcówką punktową lub eliptyczną. W celu złagodzenia bólu oraz relaksacji
pacjenta można również użyć poduszeczki lub maty [5, 46].
Zabieg z wykorzystaniem pola magnetycznego jest nieinwazyjny, niebolesny i prosty do wykonania. Ilość zabiegów uzależniona jest od przypadku i wskazań.
ULTRADŹWIĘKI
Ultradźwięki są skutecznym sposobem ogrzania tkanek przez
zastosowanie fal ultradźwiękowych, które zmieniają przepływ
krwi i aktywność metaboliczną na poziomie głębszym niż ma
to miejsce podczas stosowania mokrych, powierzchniowych
ciepłych okładów [26, 47]. Skutki biologiczne oddziaływania
ultradźwięków to przede wszystkim wzrost temperatury
tkanek, poprawa krążenia, a także niszczenie połączeń krzyżowych kolagenu, które mogą powodować powstawanie zrostów [2, 4, 26]. Dzięki takiemu działaniu możliwy jest wzrost
zakresu manipulowania mięśniami i szerszy zakres ich ruchu,
a także szansa zmniejszenia zapalenia wewnątrzstawowego.
W leczeniu dolegliwości stawowych ultradźwięki stosuje się
miejscowo na ssż i podczas zabiegu wykonuje się niewielkie
ruchy okrężne końcówką urządzenia [4]. Zazwyczaj podaje się
dawkę 0,7-1 W/cm² przez około 10 minut [26]. Jest to jeden
z najlepszych sposobów zmniejszania objawów bólowych i napięcia mięśniowego, co skutkuje poprawą czynności stawu
skroniowo-żuchwowego.

       



 

Leczenie ultradźwiękami jest najskuteczniejsze, kiedy powtarza się zabieg każdego dnia, albo co trzeci dzień. Maksymalna
ilość zabiegów wynosi 6-12 [5]. Przeciwskazaniami do zabiegu są skazy krwotoczne, nowotwory, zaburzenia czucia oraz
miejsca poddawane wcześniej napromieniowaniu promieniami
jonizującymi [2, 5, 7].
HYDROTERAPIA
W leczeniu stomatologicznym zabiegi hydroterapii stosuje
się głównie w chorobach przyzębia. Działanie lecznicze wody
opiera się na stymulowaniu układu krążenia w tkankach przyzębia drogą biochemiczną poprzez jej skład (woda mineralna,
woda morska, woda siarczanowa), mechaniczną (poprzez ciśnienie w granicach 1-3 atm.) i termiczną (37ºC-45ºC). Hydroterapia sprzyja wchłanianiu wysięku i ustępowaniu stanu
zapalnego. Leczenie wodą stosuje się w przypadkach przewlekłych stanów zapalnych dziąseł, głębszych warstw przyzębia
oraz w zmianach zanikowych. Zabiegi hydroterapii pobudzają
krążenie i fagocytozę. Siarka zawarta w wodach mineralnych
ma szczególnie korzystny wpływ na stan nabłonka dziąsła, gdyż
działa jak katalizator biochemicznych procesów odtruwających.
Miejscowe zabiegi hydroterapii nie są wskazane w ostrych stanach zapalnych dziąseł i ropniach przyzębnych [3].
TERAPIA MANUALNA
Techniki manualne są przede wszystkim stosowane w celu
zwiększenia ruchomości w regionach ograniczeń czynności
układu mięśniowo-szkieletowego i w celu zmniejszenia bólu.
Przy obecności zaburzeń ruchomości i istnienia dolegliwości
bólowych dobre wyniki przynosi zastosowanie takich technik,
jak poizometryczna relaksacja mięśni, manualne przywracanie
ruchomości stawowej, palpacja i leczenie punktów spustowych
(ang. trigger points) w obrębie mięśni żwaczy oraz okolicznych
mięśni [48].
U pacjentów po ciężkim urazie mechanicznym w zależności od
wskazań można zastosować terapię powięziowo-łącznotkankową lub drenaż limfatyczny, gdzie za pomocą rąk terapeuty
lub innych urządzeń do tego celu wykorzystywanych, usprawnia się krążenie limfy. Tym sposobem zapobiega się chorobom
wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych i chłonnych. Tempo masażu jest bardzo wolne (ok. 10-15
ruchów na minutę), a wykorzystywane techniki wykonywane
są płynnie i delikatnie. Zabiegi mogą odbywać się nawet do
kilku razy dziennie.
Dobre wyniki w leczeniu dolegliwości bólowych, napięć
i obrzęków limfatycznych daje stosowanie kinesiotapingu medycznego polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Wykorzystuje się w niej
specjalnie wytworzony plaster – Kinesio® Tex. Jest to plaster
o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający
się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonej do parametrów skóry, nie zawierający leków ani latexu, odporny na
działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych,
wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej
pozycji stawu [48].
W leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego skuteczną i z powodzeniem stosowaną metodą wspomagającą
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jest autoterapia polegająca na nauczeniu pacjenta ćwiczeń, aby
mógł je wykonywać w domu [48]. Ćwiczenia muszą być wykonywane systematycznie, po uprzednich zabiegach ﬁzykoterapeutycznych, w zaplanowanym cyklu i określonej ilości oraz
w taki sposób, aby nie powodowały występowania trzasków
(w przypadku ssż) lub dolegliwości bólowych [5, 6, 49, 50].
Bardzo przydatnym zabiegiem stosowanym w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia jest masaż mięśni, który
przeprowadza się przy rozluźnionych mięśniach, przy niewielkim oddaleniu zębów przeciwstawnych. W leczeniu dysfunkcji
mięśniowych na uwagę zasługują różne techniki, a więc: rozcieranie, oklepywanie, ugniatanie lub pocieranie [7].
Zasada rozcierania polega na wykonywaniu rozcierających ruchów na dużej powierzchni, zgodnie z kierunkiem przebiegu
włókien mięśniowych, z obwodu do środka za pomocą wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni dłoni. Czynność ta jest
łagodna, ogólnie odprężająca i kojąca ból [2, 5, 7, 50]. Zabieg
oklepywania i ugniatania rozpoczyna się układając wewnętrzne powierzchnie dłoni poprzecznie do kierunku przebiegu
włókien mięśniowych. Następnie wykonuje się naciskanie
i rozciąganie mięśni w rytmie jednosekundowym (ugniatanie
jednoręczne lub koniuszkami palców). Aktywacja wrzecion
mięśniowych związana z powyższymi czynnościami prowadzi
do wzrostu napięcia mięśniowego.
Pocieranie polega na wykonywaniu ściśle określonych, okrężnych
ruchów posuwistych, zależnych od wielkości i ułożenia stwardniałych tkanek. Im mocniej jest wywierany nacisk na tkanki, tym
głębiej sięga jego działanie i jest bardziej intensywne. Masaż wykonuje się z częstością 2-3 ruchy okrężne na sekundę (5).
Masaż z frykcją obejmuje sztywny nacisk na skórę, który
w dostatecznym stopniu jest zdolny do wywołania okresowego stopnia niedokrwienia. Niedokrwienie i powstałe na skutek
tego przekrwienie zostały opisane jako metoda inaktywacji
punktów spustowych, które są obszarami odpowiedzialnymi
za ból przenoszony do mięśni w obszarze głowy i szyi. Znacznie częściej technika ta może być użyteczna w niszczeniu małych zrostów tkanki łącznej włóknistej, które mogą rozwinąć
się wewnątrz mięśni w trakcie procesu gojenia po zabiegach
chirurgicznych i uszkodzeniach, albo jako wynik przedłużającego się stanu skrócenia włókien mięśniowych z powodu
ograniczonego ruchu [26, 51]. Właściwie użyte procedury
manipulacyjne mogą być skuteczne nie tylko w redukcji bólu
mięśniowo-szkieletowego lecz również w ogólnej poprawie
samopoczucia pacjenta [48, 52].
Zasady ćwiczeń mięśniowych zalecanych pacjentom z objawami zaburzeń czynnościowych przy rozpoznanym ograniczeniu
ruchów bocznych żuchwy:
– przy lekko rozwartych ustach ćwiczenia wychylenia żuchwy w stronę ograniczenia przy równoczesnym oparciu
języka o zęby trzonowe dolne tej strony,
– podparcie żuchwy ręką po stronie ograniczenia i próba przemieszczenia jej z pokonywaniem oporu w stronę
ograniczenia,
– szerokie otwieranie ust z umieszczeniem języka miedzy
wargą a kłem górnym po stronie ograniczonego ruchu
bocznego,
– zalecenie żucia pokarmów po stronie ograniczonego ruchu bocznego; efekt terapeutyczny uzyskuje się po 10-14
dniach żucia jednostronnego. Po uzyskaniu symetrii ruchów należy polecić pacjentowi żucie obustronne.
Szczegółowe zasady ćwiczeń mięśniowych zalecanych pacjen-
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tom z objawami zaburzeń czynnościowych przy podwichnięciu obu stawów sż lub jednego stawu sż. Ćwiczenia napinające
mięśnie dna jamy ustnej wg Gerrego:
– opuszczanie żuchwy z językiem przyciśniętym w linii pośrodkowej do podniebienia przez ok. 10 s 3 razy dziennie i
powtarzane10-krotnie. Po każdym ćwiczeniu napinającym
poleca się rozluźnienie mięśni przez symetryczne otwieranie ust przed lustrem, co przywraca synchronizację skurczów obu brzuśców mięśni skrzydłowych zewnętrznych.
Podczas ziewania pacjent splata ręce z tyłu głowy i opiera
na nich głowę przeciwdziałając szerokiemu otwarciu ust
[5].
OZONOTERAPIA
Ozon, odmiana alotropowa tlenu, znajduje coraz częstsze zastosowanie w stomatologii z powodu działania antyseptycznego, aktywującego odpowiedź immunologiczną oraz korzystnego wpływu na metabolizm zapalnie zmienionych tkanek.
Wykorzystanie ozonu w stomatologii wynika z jego właściwości ﬁzykochemicznych. Ozonoterapia poprawia metabolizm zapalnie zmienionych tkanek poprzez zwiększenie ich
natlenienia i aktywację systemu odpowiedzi immunologicznej.
W dużych stężeniach wywołuje działanie immunosupresyjne,
zaś w niskich immunostymulujące. Wpływa korzystnie na stan
równowagi oksydacyjnej organizmu, działa niszcząco na bakterie, grzyby i wirusy [53]. Jako bardzo silny utleniacz łączy się
z biomolekułami zawierającymi cysteinę, metioninę i histydynę,
które budują m.in. błony komórek bakteryjnych [54, 55].
Zastosowanie ozonoterapii może być wskazane w proﬁlaktyce i leczeniu próchnicy, w implantologii i chorobach infekcyjnych błony śluzowej, a także w odkażaniu kanałów korzeniowych. W periodontologii bakteriobójcze właściwości ozonu
wykorzystywane są do leczenia patologicznych kieszonek
przyzębnych oraz zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, np. aft
nawrotowych i opryszczki. Działanie ozonu na rany powstałe
po zabiegach chirurgicznych i implantologicznych ma za zadanie proﬁlaktykę powikłań infekcyjnych i sprzyja gojeniu tkanki.
Metody tej nie należy stosować u pacjentów z rozrusznikami
serca, chorych na astmę, padaczkę i inne choroby neurologiczne, a także u małych dzieci oraz kobiet w ciąży [56].
ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH Z ZAKRESU CHIRURGII
STOMATOLOGICZNEJ
Leczenie nerwobólu nerwu trójdzielnego (neuralgia
nervi trigemini)
Jonizacja
Technika jonizacji polega na wprowadzeniu jonów zawartych
w roztworach związków chemicznych (lignokaina, bupiwakaina), które w procesie dysocjacji wnikają w obszar objęty bólem. Do wykonania zabiegu służą elektrody, podkłady, roztwór
leku oraz aparat wytwarzający prąd stały galwaniczny. Elektroda czynna może być połączona z biegunem dodatnim lub
ujemnym źródła prądu. Elektroda bierna powinna być przeciwległa do elektrody czynnej. Pod elektrodami umieszcza się
wilgotne podkłady tzw. podkład lekowy (nasycony roztworem
leku) oraz podkład wilgotny (zwany pośrednim) pod elektrodą
czynną, a zwilżony wyłącznie wodą pod elektrodą bierną [1].
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1. W neuralgii pierwszej gałęzi nerwu V (n. oczny) stosuje się
jonizację na okolicę punktu wyjścia nerwu w okolicy nadoczodołowej. Elektroda czynna (3x4 cm); elektroda bierna
(5x6cm) przeciwległa na kark; dawka prądu: 3-4 mA; czas
trwania zabiegu 20 min; seria 10 zabiegów.
2. W nerwobólach drugiej gałęzi (n. szczękowy) stosuje się zabieg na okolicę szczęki górnej, obejmując dolny brzeg oczodołu (punkt wyjścia drugiej gałęzi nerwu). Elektroda czynna
(5x6 cm), elektroda bierna przeciwległa na karku; dawka: 4-6
mA, czas zabiegu 15-20 min; seria 10 zabiegów.
3. Trzecia gałąź nerwu V (n. żuchwowy) wymaga ułożenia
elektrody czynnej podłużnej (3x10 cm) na polu od kąta żuchwy do bródki, z elektrodą bierną przeciwległą (na tylnej
okolicy barkowej); natężenie prądu: 4-6 mA, czas zabiegu
15-20 min.
Wyróżnia się różne rodzaje jonizacji: wapniowe, betabionowe
(25-50 mg), kortyzonowe (10-12,5 mg) i nowokainowe (20-30
ml 0,5% roztworu).

Implantoprotetyka
Leczenie falami krótkimi
Wpływ fal krótkich na ustrój polega na ich działaniu cieplnym,
elektrycznym, bakteriobójczym i biologicznym. Wśród tych
właściwości najistotniejszy jest efekt cieplny.
Przegrzewanie zatok szczękowych
Wskazania: przewlekłe stany zapalne.
– dwie sztywne elektrody (ES Ø 5 lub ES Ø 10 cm, OP = 2 cm)
umieszcza się na policzkach w miejscach odpowiadającym zatokom szczękowym. Przyśrodkowe brzegi elektrod są nieznacznie
pochylone, a odległość między nimi winna wynosić 8 cm. Górny
brzeg elektrody nie przekracza dolnego brzegu oczodołu,
– dawkowanie: długość fali 6 m, dawki słabe (oligotermicznepacjent odczuwa słabe ciepło), czas zabiegu stopniowany
8-15 min; dawki średnie (termiczne-przyjemne uczucie
ciepła) czas zabiegu od 10-20 min,
– zabiegi codziennie lub co drugi dzień. Seria 10-20 zabiegów.
Leczenie stanów zapalnych ślinianek (salivalitis)

Galwanizacja
Ciepły wilgotny podkład obejmuje całą połowę twarzy. Okolicę
gałki ocznej danej strony wypełnia się wilgotnym tamponem.
Elektroda czynna typu Bergoniego połączona jest z anodą.
Elektrodę bierną (5x6 cm) umieszczamy na karku po stronie
przeciwnej lub (6x10 cm) na tylnej okolicy barkowej,
– natężenie prądu: 3-4 mA,
– czas zabiegu:10-20 min,
– zabiegi galwanizacji wykonuje się codziennie lub co drugi
dzień; pełny cykl leczenia obejmuje od 10 do 20 zabiegów.
Leczenie nerwobólu nerwu językowo-gardłowego
(neuralgia nervi glossopharyngealis)
Naświetlanie promieniowaniem z zakresu podczerwieni
i światła widzialnego.
Elektroterapia, galwanizacja anodowa:
– elektroda czynna – anoda na miejsce największego natężenia bólu,
– elektroda bierna – katoda położona dystalnie (oddalona),
– natężenie czuciowo-progowe; dawka słaba wynosi: 0,010,1 mA/cm², dawka średnia: do 0,3 mA/cm², dawka mocna
do 0,5 mA/cm², dawka maksymalna 1 mA/cm²,
– czas zabiegu zależy od wskazań i wynosi od kilku do 20-30
min (u dzieci nie przekracza 10 min),
– seria 10 zabiegów.
Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych (sinusitis maxillaris chronica)
Kąpiele lecznicze
– solankowe o stężeniu do 3%, temp. 34-37ºC,
– czas zabiegu u dzieci 5-10-15 min, u dorosłych 10-15-20
min,
– zabiegi wykonuje się co drugi dzień, w serii 10-20 zabiegów.
Kąpiele można wykonywać z soli iwonickiej, ciechocińskiej,
bocheńskiej oraz z ługu solankowego (1-5l ługu na wannę 200litrową) oraz z soli siarczkowych (stężenie średnie 50-100mg
kwasu siarkowodorowego na 1 litr wody), temp. 37-38ºC; czas
trwania kąpieli 8-15 min.

       



 

Naświetlania promieniami podczerwonymi
Stosuje się miejscowo:
– lampa sollux z ﬁltrem niebieskim,
– odległość od lampy ok. 40 cm,
– czas zabiegu: 10-20 min,
– seria 10-15 zabiegów,
Naświetlania miejscowe małymi dawkami można stosować
kilka razy dziennie. Chory podczas naświetlania powinien być
w wygodnym ułożeniu. Miejsce naświetlane należy odsłonić
natomiast okoliczne powinny być zasłonięte. Konieczne stosowanie okularów ochronnych.
Leczenie przewlekłych nacieków zapalnych w obrębie
żuchwy
Przegrzewanie żuchwy z zastosowaniem fal krótkich
– elektrodę sztywną (ES Ø 10 cm, OP = 2 cm) sytuuje się na
okolicę nacieku zapalnego żuchwy
– długość fali: 6 m,
– dawki słabe,
– czas zabiegu: 5-15 min,
– seria 10 zabiegów.
– jeżeli powierzchnia nacieku jest wygórowana, albo jeśli
równocześnie przegrzewamy węzły chłonne podżuchwowe, można dodatkowo zastosować podkład 1 cm. Zabieg
przeprowadza się na fotelu, w pozycji półleżącej chorego
i w bocznym ułożeniu głowy,
– elektroda bierna ustawiona jest jako przeciwległa na poziomie szyi lub karku, w odległości 15-20 cm od ciała.
Naświetlania promieniami podczerwonymi
Stosuje się miejscowo:
– lampa sollux z ﬁltrem niebieskim,
– odległość od lampy ok. 40 cm,
– czas zabiegu: 10-20 min,
– seria 10-15 zabiegów.
Leczenie szczękościsku i stanów zapalnych ssż
Przegrzewanie ssż zastosowaniem fal krótkich
– elektrody sztywne (ES Ø 5cm, OP = 2cm) ustawia się obu-
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stronnie w okolicę stawów skroniowo-żuchwowych,
– dawki słabe lub średnie,
– czas: 10-15 min,
– przegrzewanie falami krótkimi możemy stosować codziennie lub co drugi dzień, wyjątkowo dwa razy dziennie; ilość
zabiegów w serii zależy od przebiegu choroby i uzyskanych
wyników; przeciętna seria wynosi 10-20 zabiegów, a przerwa między seriami od kilku do kilkunastu dni.
Naświetlania promieniami podczerwonymi
Stosuje się miejscowo:
– lampa sollux z ﬁltrem niebieskim,
– odległość od lampy ok. 40 cm,
– czas zabiegu: 10-20 min.,
– seria 10-15 zabiegów (1,57).
Naświetlanie lampą sollux można połączyć z mechanoterapią,
tj. z zastosowaniem szczękorozwieracza.
PODSUMOWANIE
Stosowanie zabiegów ﬁzjoterapeutycznych ułatwia likwidowanie stanów zapalnych, łagodzi dolegliwości bólowe i przyspiesza
regenerację tkanek. W leczeniu stomatologicznym nie są one
tak powszechnie stosowane. Wymagają bowiem czasu, wyposażenia w odpowiednie urządzenia, a także systematyczności
i cierpliwości ze strony chorego.
Niski koszt ﬁzykoterapii w porównaniu z innymi rodzajami leczenia medycznego, duże prawdopodobieństwo pojawienia się
korzyści terapeutycznych oraz minimalne ryzyko związane ze
stosowaniem tych technik to ważne argumenty przemawiające
za potrzebą częstszego wykorzystywania zabiegów ﬁzjoterapeutycznych w codziennej praktyce stomatologicznej.
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Fizjologiczne funkcje jamy ustnej a odruchowe
i adaptacyjne mechanizmy w obrębie układu
stomatognatycznego
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera informacje z zakresu teoretycznych podstaw protetyki stomatologicznej oraz implantoprotetyki
w odniesieniu do funkcji ﬁzjologicznych jamy ustnej oraz
powiązań morfologiczno-czynnościowych, a także odruchowych mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych
w obrębie tkanek i narządów układu stomatognatycznego.

SŁOWA KLUCZOWE
ﬁzjologia jamy ustnej,
układ stomatognatyczny,
procesy adaptacyjne

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ
Kierownik: prof. zw. dr hab. S. Majewski

Znajomość ﬁzjologicznych funkcji jamy ustnej oraz mechanizmów czynnościowych układu stomatognatycznego (US) jest
konieczna zarówno dla praktyki protetycznej w pojęciu tradycyjnym, jak też dla implantoprotetyki – jako dyscyplin, których
celem jest nie tylko odbudowa morfologii zgryzu, lecz pełna
rehabilitacja narządu żucia z przywróceniem uszkodzonych lub
utraconych funkcji ﬁzjologicznych. Wynika to także ze współczesnego pojmowania układu stomatognatycznego deﬁniowanego jako: „zespół wzajemnych współdziałających elementów
morfologicznych i narządów twarzowej części czaszki, które
tworząc funkcjonalną całość – sterowaną przez ośrodkowy
układ nerwowy – biorą udział w takich czynnościach ﬁzjologicznych jak żucie, wstępne trawienie, połykanie, oddychanie
i formowanie dźwięków oraz współuczestniczą w sferze przeżyć psychicznych pacjenta” (cytat za Majewski – 1).
Celem artykułu jest przedstawienie informacji z zakresu funkcjonowania US w warunkach normy ﬁzjologicznej oraz odruchowych i adaptacyjnych mechanizmów będących reakcją na
zmiany morfologiczne w jamie ustnej jakie następują w wyniku
destrukcji uzębienia i podejmowanych działań rekonstrukcyjnych z zastosowaniem m.in. metod implantoprotetycznych.
FIZJOLOGICZNE FUNKCJE JAMY USTNEJ
Z ﬁzjologicznego punktu widzenia jama ustna jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego, bierze udział
w tworzeniu mowy, jest rejonem odbioru wrażeń smakowych
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i czuciowych, a w niektórych stanach (duży wysiłek, nawyk,
niektóre choroby) może być częścią drogi oddechowej [1, 2,
3, 4].W jamie ustnej pokarm ulega rozdrabnianiu, zmiażdżeniu,
wymieszaniu ze śliną i uformowaniu w gotowy do połknięcia
kęs, w czym biorą udział mięśnie żucia, zęby, język, policzki
i wargi. Czynność odcinania pokarmów (odgryzania) jest wykonywana zębami siecznymi i kłami, za pomocą zębów przedtrzonowych pokarm jest rozdrabniany, a następnie miażdżony
przez zęby trzonowe. Równocześnie następuje wymieszanie
pokarmu ze śliną, która jest wydzieliną ślinianek przyusznych,
podjęzykowych i podżuchwowych oraz drobnych gruczołów
błony śluzowej jamy ustnej. Ślina zawiera 99% wody oraz inne
składniki, wśród których znajdują się ważne zaczyny trawienne, jak: amylaza i maltaza inicjujące rozkład węglowodanów
(skrobia, glikogen), a także znaczna ilość śluzu z zawartością
mucyny zlepiającej rozdrobniony pokarm [1, 2, 4]. U pacjentów użytkujących protezy płytowe ślina dodatkowo odgrywa ważną rolę w ich utrzymaniu na podłożu śluzówkowym.
Gryzienie pokarmów następuje w wyniku zwierania zębów
górnych i dolnych z nieznacznym bocznym przesunięciem żuchwy – z udziałem mięśni skroniowych, żwaczy i skrzydłowych
przyśrodkowych oraz pośrednio stawów skroniowo-żuchwowych. Żucie natomiast jest czynnością odruchową, powstającą
w wyniku skurczu mięśni szkieletowych jako następstwo podrażnienia proprioreceptorów w mięśniach oraz receptorów
błony śluzowej języka, podniebienia, policzków i dziąseł. Żucie
ma na celu roztarcie pokarmu i przygotowanie kęsa, a biorą
w nim udział również mięśnie: skrzydłowe boczne, środkowe,
bródkowo-językowe, dwubrzuścowe, żuchwowo-gnykowe
oraz mięśnie policzków i języka. Mechaniczne rozdrobnienie
i roztarcie pokarmów ma ułatwić ich przedostanie się do
żołądka, ale także zapewnić dostęp zawartych w ślinie enzymów trawiennych, które rozpoczną chemiczne przetwarzanie
niektórych składników pożywienia. Żucie jest czynnością regulowaną odruchowo, przy czym jego ośrodek koordynujący
znajduje się w pniu mózgu. Receptory odruchu żucia są zlokalizowane w mięśniach (proprioreceptory) i błonie śluzowej
jamy ustnej – droga dośrodkowa obejmuje nerwy czaszkowe
(V, IX, X), a drogę odśrodkową tworzą gałązki ruchowe nerwów V,VI i XII [4, 5].
W jamie ustnej rozpoczyna się wstępny etap trawienia, przy
czym rozdrobnienie pokarmów w wyniku żucia ma duże znaczenie dla tego procesu, ułatwiając ich rozpad enzymatyczny
w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. W trakcie żucia składniki pokarmu drażnią receptory smakowe jamy ustnej, doprowadzając do wyzwolenia doznań smakowych oraz
odruchowego pobudzenia wydzielania soków trawiennych:
śliny, soku żołądkowego i trzustkowego. Faza wstępna w jamie ustnej ma duże znaczenie w dalszych etapach trawienia,
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a także wpływa na stan niżej położonych odcinków przewodu pokarmowego [1, 4], gdyż wpływa odruchowo na jakość
i ilość wydzielanej śliny poprzez pobudzenie czynności wydzielniczej ślinianek.
Stwierdzono, że w przypadku zaburzenia wydolności żucia
i mniejszego rozdrobnienia pokarmów normalny bieg ustnej
fazy trawienia może być utrzymany wyrównawczym wzmożeniem czynności wydzielniczej ślinianek. Spostrzeżenia kliniczne świadczą, że dłużej trwająca niewydolność żucia i związane
z tym zaburzenie wstępnej fazy trawienia w jamie ustnej mogą
mieć związek przyczynowy z powstawaniem stanów chorobowych niżej położonych narządów przewodu pokarmowego,
jak np. przewlekłych stanów nieżytowych żołądka. Stąd wynika
ważna rola proﬁlaktyczna protetycznej rekonstrukcji uzębienia, której celem jest przywrócenie sprawności funkcjonalnej
narządu żucia [1, 2, 4].
W czynności połykania wyróżnia się fazę ustną, gardłową
i przełykową. Faza ustna ma charakter dowolny, faza gardłowa
zaś i przełykowa to czynności odruchowe. W pierwszej, ustnej fazie rozdrobniony i zmieszany ze śliną pokarm, po jego
uformowaniu w kęs, ruchami języka i policzków zostaje przesunięty ku tyłowi, a następnie wciśnięty przez unoszącą się
podstawę języka do cieśni gardła, skąd dalej przechodzi do
ustnej części gardła. W trakcie przechodzenia pokarmu przez
cieśń gardła dochodzi do podrażnienia receptorów w błonie
śluzowej i podniebienia miękkiego, łuków podniebiennych,
migdałków i podstawy języka, co powoduje odruchowy skurcz
gardła i krtani. Wówczas odruchowo następuje podrażnienie
i napięcie podniebienia miękkiego zamykające drogę powrotną
do jamy nosowej oraz zbliżenie do siebie luków podniebiennych i oddzielenie gardła od jamy nosowej, uniesienie krtani,
przykrycie jej przez nagłośnię i zaniknięcie szpary głosowej.
Przesunięcie kęsa z jamy ustnej do gardła powoduje zatem zamknięcie wszystkich dróg oddechowych, także drogi powrotnej do jamy ustnej i nosowej. W kolejnych fazach pokarm jest
przesuwany przez gardło i przełyk do żołądka. Odruch połykania jest uruchomiony przez obecność pokarmu lub śliny
w jamie ustnej, a ośrodek połykania może być pobudzany lub
hamowany przez wyższe ośrodki nerwowe. Podczas gdy język
przesuwa porcje pokarmu do gardła, następuje pobudzenie
receptorów w błonie śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku,
skąd napływają impulsy przez nerwy czaszkowe (V, IX i X)
do ośrodka połykania. Pobudzenie tego ośrodka wyzwala akt
połykania w wyniku aktywacji motoneuronów powodujących
skurcz odpowiednich mięśni gardła i przełyku [2, 3, 4].
Zapoczątkowanie procesu trawienia w jamie ustnej wiąże się
ze szczególną rolą śliny w fazie zarówno mechanicznej, jak
i chemicznej przetwarzania pokarmów. Do fazy mechanicznej
należy zwilżenie ułatwiające uformowanie kęsa do połknięcia,
co jest odruchową czynnością przesunięcia kęsa pokarmowego przez przełyk do żołądka. Chemiczna rola śliny w trawieniu
pokarmów wiąże się z zawartym w niej enzymem, zwanym
amylazą ślinową (ptialina), która rozbija połączenia między węglami łańcucha wielocukrowego, a więc bierze udział w rozkładzie zawartych w pokarmach skrobi i glikogenu.
Ochronna funkcja śliny przejawia się w antybakteryjnym działaniu enzymu peroksydazy, lizozymu i leukocytów, tworzeniu
zrównoważonego biocenotycznie środowiska mikroorganizmów, buforowaniu substancji kwaśnych i zasadowych, utrzymaniu właściwego dla saproﬁtującej mikroﬂory pH, zwilżaniu
błony śluzowej i jej mechanicznym oczyszczaniu. Ślina może
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spełniać również rolę elektrolitu w przypadku uzupełnień
protetycznych i wypełnień ubytków z użyciem różnych metali
[1]. Ich sole i jony mogą przechodzić do śliny, która stając się
wówczas elektrolitem, pełni rolę przewodnika, a powstające
prądy elektrogalwaniczne mogą doprowadzać do zmian patologicznych. U użytkowników protez ruchomych ślina bierze
udział w wyzwalaniu sił adhezji i kohezji między błoną śluzową a płytą protezy, co ma wpływ na utrzymanie protezy na
podłożu. Skąpa ilość śliny – w przebiegu chorób ślinianek lub
cukrzycy – stanowi utrudnienie w użytkowaniu protez płytowych, bowiem ślina pełni rolę ochronną wobec błony śluzowej
i jest amortyzatorem między płytą protezy a twardym podłożem kostnym.
W błonie śluzowej jamy ustnej znajdują się liczne zakończenia
nerwowe odbierające wrażenia smakowe oraz bodźce zimna,
ciepła i dotyku. Te odczucia zmysłowe umożliwiają kontrolę
przyjmowanych pokarmów i stanowią barierę ochronną dla
pozostałych odcinków przewodu pokarmowego. Fakty te
należy uwzględnić, planując rodzaj konstrukcji protetycznej,
w szczególności zaś zasięg płyty protezy zębowej. Receptory
zmysłu smaku są rozmieszczone w różnych odcinkach błony
śluzowej, lecz głównie w błonie śluzowej języka. Brodawki
grzybowate, liściaste i okolone, zaopatrzone w kubki smakowe i unerwione przez nerw językowo-gardłowy oraz strunę
bębenkową, odbierają zasadniczo cztery rodzaje smaku: słony
(brzeg i koniec języka), gorzki (nasada języka), słodki (koniec
języka), kwaśny (brzeg języka). Zaburzenia w odczuwaniu smaku mogą się przejawiać wzmożonym, spaczonym lub częściowym brakiem odczuwania smaku.
Interesujące jest powiązanie odczuć smakowych z faktem
użytkowania protez płytowych. W początkowym okresie po
wprowadzeniu protez zwykle występują zaburzenia smaku
(w odczuciu pacjentów). Dane z piśmiennictwa wskazują, że
znaczne zaburzenia smaku mogą wystąpić u ok. 40% użytkowników protez płytowych i nie jest to związane z wyłączeniem
kubków smakowych, lecz z faktem, iż w percepcji smaku biorą
także udział zlokalizowane w błonie śluzowej podniebienia receptory węchu, temperatury, bólu i dotyku [1, 2, 4]. Najprawdopodobniej na wrażenia smakowe składają się także i takie
odczucia, jak: dotyk, zimno i ciepło – odbierane we wszystkich
okolicach błony śluzowej jamy ustnej.
Różna intensywność odbierania wrażeń dotyku, ciepła i zimna
dała podstawę do podziału jamy ustnej na następujące strefy
wrażliwości: 1) strefa zwiększonej wrażliwości: wewnętrzna
strona wargi dolnej, koniec i brzegi języka, błona śluzowa policzka w odcinku przednim oraz okolice migdałków; 2) strefa
zmniejszonej wrażliwości: dziąsła, przedni odcinek podniebienia twardego i tylny odcinek policzków; 3) strefa o średniej
wrażliwości, obejmująca pozostałe części błony śluzowej jamy
ustnej.
Zmniejszona liczba receptorów oraz ich niecałkowita dojrzałość cechuje błonę śluzową dziąseł, co jest związane z faktem,
iż dziąsła są najbardziej narażone na urazy pokarmowe oraz że
obok zębów biorą udział w mechanicznym akcie żucia.
Prawidłowy przebieg wielu czynności ﬁzjologicznych w jamie
ustnej regulują odruchy, którym to mianem określa się reakcję ustroju zachodzącą z udziałem układu nerwowego, jednak
bez udziału świadomości. Polega to na pobudzeniu odpowiednich receptorów i wytworzeniu impulsów przekazywanych
do ośrodkowego układu nerwowego. W odpowiedzi na nie
powstają impulsy pobudzające narządy wykonawcze [1, 5].
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W jamie ustnej funkcjonują m.in. następujące odruchy: odruch
ssania u dzieci, odruch wymiotny i odruch ślinienia.
Fizjologia jamy ustnej pozostaje w ścisłym związku z ﬁzjologią
obwodowego narządu mowy, tj. powstawaniem głosu, czyli fonacją (wytwarzaniem dźwięku krtaniowego w wyniku wibracji
strun głosowych) i artykulacją (czynnością głosotwórczą warg,
języka, podniebienia miękkiego) oraz emisją głosu. Tworzenie
artykułowanych dźwięków odbywa się przy udziale strun głosowych, a jama ustna spełnia wraz z gardłem i jamą nosową
rolę dostrojenia rezonacyjnego. Prawidłowa wymowa ma m.in.
bezpośredni związek z pojemnością jamy ustnej i ruchomością
języka, ale wiąże się też z obecnością lub brakiem zębów naturalnych, jak również obecnością i jakością uzębienia sztucznego.
Związek między konstrukcją różnego rodzaju protez a poprawnością wymowy jest zagadnieniem wymagającym osobnego omówienia, toteż w tym miejscu może być tylko zasygnalizowany. W ujęciu najogólniejszym można stwierdzić, że
przejściowe trudności wymowy w początkach użytkowania
prawidłowo zaprojektowanych protez mogą być pokonane
m.in. dzięki specjalnym ćwiczeniom. Natomiast protezy źle
wykonane, zmniejszające pojemność jamy ustnej i ograniczające ruchomość języka, o nieprawidłowo wymodelowanych elementach konstrukcyjnych oraz źle ustawionych zębach mogą
trwale uszkadzać funkcję mowy.
Fizjologiczne ruchy żuchwy są sterowane przez bodźce wysyłane z proprioreceptywnych zakończeń nerwowych w przyzębiu, mięśniach, stawach oraz z zakończeń czuciowych w błonie
śluzowej i języku [6, 7]. Podczas żucia każdy element składowy
jest aktywny w specyﬁczny sposób, a koordynacja wielu funkcji cząstkowych upoważnia do określenia systemu jako biologicznego obwodu funkcjonalnego ułożonego w jeden łańcuch.
Taki obwód funkcjonalny może pracować bez zakłóceń jedynie wówczas, gdy jego poszczególne człony są w pełni sprawne
i działają zgodnie z przeznaczeniem anatomicznym i ﬁzjologicznym. Utrata funkcji jednostki żucia: zębów, przyzębia, wyrostka
zębodołowego – będąca lokalnym uszkodzeniem morfologicznym
– doprowadza do zaburzenia w biologicznym obwodzie funkcjonalnym, czyli dotyczy układu stomatognatycznego jako całości.
DOSTOSOWAWCZE POWIĄZANIA MORFOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWE W OBRĘBIE UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO
Współzależność budowy i funkcji układu stomatognatycznego
wyraża się w tym, iż zmiany morfologiczne w poszczególnych
elementach tego układu wyzwalają zmiany jego czynności
i odwrotnie. Prawidłowy kształt łuków zębowych jest utrzymywany dzięki biostatycznej równowadze wzajemnie oddziałujących sił zgryzowych, mięśni policzków i warg od strony
przedsionka jamy ustnej oraz mięśni języka od strony jamy
ustnej właściwej [1, 5, 8, 9, 10]. Siły te niejako modelują łuki zębowe, utrzymując ich prawidłowy kontakt i wzajemną relację
łuku górnego i dolnego względem siebie. To z kolei decyduje
o prawidłowych czynnościach żucia pokarmów i artykulacji
dźwięków oraz estetyce twarzy.
Podstawową czynnością US, wpływającą decydująco na kształtowanie się anatomicznych struktur kośćca i stawów skroniowo-żuchwowych jest czynność żucia. Mimo swej twardości
kości szczęki i żuchwy, szczególnie w okresie rozwojowym,
żywo reagują zmianą formy na wyzwalane podczas czynności
siły ucisku i pociągania. Także po okresie rozwojowym, choć
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w mniejszym zakresie, proces kształtującego oddziaływania
utrzymuje się, a efekty działania sił zgryzowych obserwuje
się jako zgrubienia i pasma na powierzchni kości szczęk, a ich
struktura wewnętrzna przyjmuje orientację czynnościową,
i w linii największych naprężeń zgryzowych, dostosowuje się
do funkcji oporowej.
Ukształtowanie czynnościowe charakteryzuje również przyzębie, w którym włókna ozębnowe, przyczepione do cementu
korzeniowego i kości zębodolu, mają charakterystyczny przebieg: przy szyjce zęba włókna te przybierają kierunek poziomy, przy szczycie korzenia promienisty, a na całej długości korzenia układają się skośnie. Dlatego w praktyce protetycznej
przyjmuje się, że obciążenie pionowe zęba jest pod względem
biologicznym i biomechanicznym korzystne [1, 5, 7].
Ruchowe funkcje układu stomatognatycznego odbywają się
dzięki harmonijnemu współdziałaniu układu zębowego i mięśniowego i stawowego, toteż zmiany zachodzące w jednym z
elementów tego układu znajdują odbicie w pozostałych. Na tej
zasadzie istnieje np. współzależność między funkcją i rodzajem
zgryzu a funkcją mięśni i anatomiczną budową stawów skroniowo-żuchwowych. Dlatego w praktyce leczenia zaburzeń
w stawach skroniowo-żuchwowych stosowane są zabiegi korygujące okluzję połączone z rehabilitacją mięśniową.
Ilustracją wzajemnych powiązań morfologiczno-czynnościowych
w US jest przestrzenne położenie żuchwy we wzajemnej relacji
pozostających w kontakcie górnych i dolnych szeregów zębowych, co wiąże się z ukształtowaniem powierzchni zgryzowych.
Przerwanie ciągłości powierzchni zwarciowego kontaktu zębów
górnych i dolnych lub zaburzenia w jej przebiegu, np. w wyniku
utraty części korony zęba lub grupy zębów, mogą doprowadzić
do powstania artykulacji urazowej, tj. stanu nadmiernego obciążenia pozostałych zębów, jak i przeciążenia w stawach skroniowożuchwowych. Jeżeli zaburzenia te są związane z równoczesnym
obniżeniem wysokości zwarciowej, a tym samym ze skróceniem
dolnego odcinka twarzy, to obok niekorzystnych zmian estetyki
dochodzi do wzmożonego napięcia mięśni żwaczowych z konsekwencjami przeciążeń zębowych i stawowych. Procesy te odgrywają ważną rolę etiologiczną w grupie schorzeń układu stomatognatycznego określanych jako zaburzenia czynnościowe układu
ruchu narządu żucia. Morfologiczno-czynnościowye zależności
tkanek i narządów układu stomatognatycznego obserwuje się
zatem zarówno w ich normie ﬁzjologicznej jak i w patomechanizmie procesów chorobowych.
Reasumując podane wyżej informacje, można stwierdzić, iż
istnieje ścisła współzależność między budową układu stomatognatycznego a czynnością jego elementów składowych.
Podstawową funkcją, która wpływa na anatomiczne ukształtowanie tego układu, jest czynność żucia. W czynności tej
wprowadzający w ruch żuchwę zespół mięśniowo-nerwowo-stawowy współdziała z aparatem zębowym w odgryzaniu,
rozdrabnianiu i miażdżeniu pokarmów. Poznanie prawidłowości tych współdziałających mechanizmów stanowi podstawę
rozumienia zjawisk ﬁzjologicznych oraz zaburzeń w zakresie
US, dostarczając niezbędnej wiedzy klinicznej i laboratoryjnej
praktyce protetycznej.
ODRUCHOWE MECHANIZMY REGULACYJNE W OBRĘBIE UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO
Reakcje adaptacyjne systemu nerwowo-mięśniowego są przykładem ilustrującym morfologiczno-ﬁzjologiczną harmonię
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tkanek oraz odruchową regulację jego czynności. Regulacja
ta odbywa się poprzez zakończenia nerwowe (receptory),
które – umieszczone w przyzębiu, mięśniach, ścięgnach, błonie śluzowej jamy ustnej, torebce stawowej i miazdze zębów
– są podporządkowane jądru czuciowemu nerwu trójdzielnego w rdzeniu przedłużonym. Dopływające tą drogą sygnały
z obwodu (impulsy dośrodkowe) są przekształcane w impulsy
odśrodkowe, które wychodząc z jądra motorycznego nerwu
trójdzielnego w moście, są przenoszone do zakończeń nerwowych w mięśniach.
Jest to mechanizm odruchowy stanowiący reakcję na określone bodźce, w którym podrażnienia – bez udziału kory
mózgowej – przebiegają po łukach odruchowych, tj. poprzez
komórki nerwowe i ich wypustki. Przechodzą one przez jądro czuciowe nerwu trójdzielnego w kierunku rdzenia i jądra
motorycznego tego nerwu w moście, którego czynność jest
podporządkowana centrum żucia w korze mózgowej, przekazującego informacje doprowadzające do skurczu mięśni.
Ten dobrze zorganizowany mechanizm odruchowy decyduje
o koordynacji funkcji mięśni żucia, kiedy np. w czasie otwierania ust są stymulowane mięśnie odwodzące przy równocześnie odruchowym odprężeniu mięśni przywodzących.
Na drodze mechanizmu odruchowego do ośrodkowego układu nerwowego są przekazywane informacje o przestrzennym
położeniu żuchwy, obecności kęsa pokarmowego, kontakcie
zębów przeciwstawnych lub jego braku. Odruchowo mechanizm ten może wyzwolić lub zahamować skurcze mięśni żucia, wyzwalając lub zatrzymując ruchy żuchwy. Proprioceptory
przyzębia przekazują do ośrodkowego układu nerwowego
informacje o zmianach nacisku i napięciu w tkankach przyzębia. W warunkach grożącego urazu ma to istotne znaczenie obronne, gdyż proprioreceptory przyzębia, zmieniając na
drodze odruchowej aktywność mięśni żucia, dostosowują siłę
ucisku do możliwości jej odbioru w granicach wytrzymałości ﬁzjologicznej tkanek. Mechanizm ten jest w warunkach ﬁzjologicznych bardzo czuły, gdyż wewnątrz jądra czuciowego
nerwu trójdzielnego znajduje się miejsce reagujące tylko na
zwiększenie nacisku na określone zęby, a prócz tego każdy
ząb ma receptory reagujące na zmianę kierunku sił obciążających. Ulega to zakłóceniu w przypadkach periodontopatii
i w następstwie utraty zębów. Wówczas ujawnia się kompensacyjna rola receptorów w stawach skroniowo-żuchwowych,
mięśniach i błonie śluzowej jamy ustnej, która nie dopuszcza do
zaburzeń odruchowej funkcji US. Stwierdzono, iż utrata receptorów przyzębia (wraz z utratą zębów) zmniejsza wrażliwość
dotykową i percepcję przestrzenną jamy ustnej. W warunkach normy ﬁzjologicznej działające odruchowo mechanizmy
nerwowo-mięśniowe chronią US przed wpływem czynników
– szkodliwych, a ﬁzjologiczne napięcie mięśni i ich skoordynowana funkcja w trakcie żucia, połykania i mowy są cechami
świadczącymi o prawidłowej czynności [1, 4, 5]. Odruchowym
układem ochronnym kierują przez ośrodki korowe, które
w znacznym stopniu wpływają na koordynację nerwowo-mięśniową. Ośrodki korowe i podkorowe oddziałują na ruchy żuchwy, czym można wyjaśnić wpływ napięcia psychicznego na
aktywność mięśni, a nawet powstawanie parafunkcji o podłożu psychogennym. Potwierdza to obserwacja, że w warunkach
prawidłowych, lecz w stanach szczególnej emocji, gniewu lub
agresji napięcie tych mięśni (US) znacznie wzrasta.
Dla naświetlenia i zrozumienia wpływu stanów psychoemocjonalnych na pracę mięśni trzeba przypomnieć rolę układu
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gamma. W największym skrócie: układ gamma łączy ośrodki
zawiadujące stanami emocjonalnymi w ośrodkowym układzie
nerwowym z proprioceptorami mięśni (wrzecionami mięśniowymi), które przez włókna eferentne układu gamma zmieniają
swoją wrażliwość na rozciąganie, i które wspólnie z innymi
receptorami decydują o funkcji mięśni.
Opisany w zarysie odruchowy system czynnościowej równowagi nerwowo-mięśniowej ma decydujące znaczenie
w kształtowaniu kości szczęk i łuków zębowych w okresie
rozwojowym, w każdym natomiast okresie życia odgrywa
ważną rolę modelująco-wyrównującą czynności układu stomatognatycznego. Obok czynników genetycznych i środowiskowych praca mięśni odpowiada np. za przestrzenne położenie
żuchwy w stosunku do szczęki, kształt luków zębowych i warunki okluzyjne. Pod wpływem otaczających mięśni pozostają
nie tylko zęby w trakcie ich wyrzynania, ale także uzębienie
resztkowe po częściowej utracie zębów i wyrostek zębodołowy oraz protezy u osób bezzębnych. Z tych powodów, m.in.
w proﬁlaktyce protetycznej duże znaczenie przypisuje się zachowaniu czynnościowej równowagi nerwowo-mięśniowej
US jako decydującej o kierunku sił i układów biomechanicznych w tym rejonie.
Zmiana warunków ﬁzjologicznej biostatyki US może nastąpić, tak w wyniku patologii, obejmującej system nerwowomięśniowy US, jak i zmian destrukcyjnych układu zębowego
powstałych np. w wyniku uszkodzenia lub utraty zębów. Powstające zaburzenia ﬁzjologicznej równowagi czynnościowej
między poszczególnymi grupami mięśni, np. żwaczy, mimicznych, języka, mogą wyzwolić procesy autodestrukcyjne w całym układzie stomatognatycznym.
Tym niekorzystnym zjawiskom ma zapobiegać system regulacyjny działających na drodze odruchowej mechanizmów
czynnościowej regulacji nerwowo-mięśniowej. Ten system
odruchów ﬁzjologicznych i obronnych wraz z innymi zjawiskami, jak: ﬁzjologiczne starcie zębów i pewne strukturalne
przekształcenia w zakresie podłoża kostnego lub morfologii
stawów skroniowo-żuchwowych stanowi znaczny potencjał
możliwości adaptacyjnych US. Dopiero ich przekroczenie
przez silniejsze bodźce patogenne lub zmniejszenie odporności organizmu może wyzwolić objawy dysfunkcji wymagające
interwencji terapeutycznej.
STAN RÓWNOWAGI FIZJOLOGICZNEJ I ADAPTACJA DO
ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW MORFOLOGICZNYCH W WYNIKU STOSOWANIA PROTEZ ZĘBOWYCH
Reakcje kompensacyjno-adaptacyjne mogą wystąpić w każdej części organizmu, jako wyraz jego możliwości obronnodostosowawczych (adaptacyjnych) i zależą od tzw. rezerw ﬁzjologicznych, których występowanie jest osobniczo zmienne
i pozostaje w związku przyczynowym z metaboliczną i immunologiczną sprawnością struktur tkankowych. Wielkość tych
rezerw nie jest wartością stałą, lecz podlega zmianom w zależności od takich czynników, jak: ogólny stan zdrowia, wiek, warunki życia itp., co sprawia że zjawiska w pełni czynnościowo
skompensowane mogą przejść w stan dekompensacji. Moment
owego załamania jest w praktyce trudny do określenia, choć
jego stwierdzenie jest niekiedy decydujące w podejmowaniu
czynności proﬁlaktyczno-leczniczych.
W praktyce protetycznej w odniesieniu do uzębienia naturalnego przyjmuje się, iż rezerwa ﬁzjologiczna każdego zęba
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(tzw. skryta potencjalna obciążenia zęba) jest równoważna podwójnej sile jego obciążenia podczas aktu żucia. Oznacza to, że
każdy ząb może przejąć dodatkową pracę zęba jednoimiennego, bez ryzyka wystąpienia zmian patologicznych w przyzębiu
i tkankach otaczających. Sytuacja taka może zaistnieć tylko
w warunkach równowagi ﬁzjologicznej, braku schorzeń przyzębia i niezbyt rozległych brakach zębowych.
W odniesieniu do podstawowych funkcji US możliwości kompensacyjne organizmu są zróżnicowane, lecz w każdym przypadku znaczne. Przykładowo: tylko w początkowym okresie
po utracie nielicznych zębów, kiedy nie doszło jeszcze do
zmiany odruchów związanych z poprzednim stereotypem żucia, występuje wyraźne obniżenie wydolności układu stomatognatycznego. W miarę upływu czasu, w którym są uruchamiane odruchowe mechanizmy dostosowawcze, wydolność żucia
i artykulacja mowy, mimo braków zębowych, może ulegać
stopniowej poprawie. Jest to jednak zależne od czynników decydujących o tym, iż istniejące rezerwy ﬁzjologiczne pozwalają
na utrzymanie tzw. równowagi ﬁzjologicznej. Pojęciem tym
określa się taki stan narządu, w którym spełnia on swoje funkcje w sposób prawidłowy i harmonijny. Zmiany morfologiczne
w US, polegające na przerwaniu ciągłości łuków zębowych,
wiążą się z możliwością załamania równowagi ﬁzjologicznej.
Jednak dzięki funkcjonowaniu tzw. mechanizmów kompensacyjnych może to być tylko zachwianie czasowe, nie prowadzące do trwałych zaburzeń morfologicznych i nieodwracalnych
uszkodzeń funkcjonalnych, Przejściowe zaburzenia równowagi ﬁzjologicznej, w pewnych granicach obniżenia wydolności
żucia, mogą być kompensowane przez: wzmożone wydzielanie gruczołów ślinowych, gruczołów wydzielniczych żołądka,
mechanizmów dostosowawczych błony śluzowej jamy ustnej
oraz przejęcie części funkcji zębów utraconych przez pozostałe zęby w ramach ich rezerwy ﬁzjologicznej. Na podobnej
zasadzie następuje powrót do normy innych narządów, np. po
zabiegach resekcyjnych, jak: częściowe usunięcie żołądka, dwunastnicy czy znacznych odcinków jelita. Jest to wyraz adaptacyjnych możliwości organizmu.
Adaptacja w pojęciu biologicznym jest to przystosowanie
morfologicznych, ﬁzjologicznych i biochemicznych reakcji organizmu do zmienionych warunków, jakie powstają pod wpływem okresowego lub stałego działania czynników wewnątrz
– lub zewnątrzustrojowych. Adaptacja ﬁzjologiczna (fenotypowa) jest to przystosowanie się organizmu (komórek, tkanek,
narządów) do zmienionych warunków środowiska lub własnej
aktywności poprzez rozwój zmian czynnościowych i morfologicznych, zwiększających tolerancję na działanie bodźców
środowiskowych.Tak np. adaptacja receptorów błony śluzowej
podłoża protetycznego polega na zmniejszaniu ich wrażliwości
na długotrwale oddziałujące bodźce ze strony płyty protezy.
Na pojęcie adaptacji do protez składa się zarówno ich bezurazowe funkcjonowanie w stosunku do tkanek otaczających
w jamie ustnej, jak też ich psychiczna akceptacja przez pacjenta. Pierwszy element ma bezpośredni związek z prawidłowością wykonania protez zgodnie z zasadami sztuki, na drugi zaś
ma wpływ zarówno osobowość pacjenta, jak i umiejętne pod
względem psychologicznym prowadzenie go przez lekarza.
W podsumowaniu można zatem stwierdzić, że opisany wyżej
kompleks wzajemnych funkcjonalnych powiązań poszczególnych elementów układu stomatognatycznego i możliwości jakie stwarzają mechanizmy adaptacyjne organizmu, uzasadnia
konieczność ich każdorazowego uwzględniania w planowa-
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nym leczeniu protetycznym a w tym implantoprotetycznym.
Podobnie jak zjawiska ﬁzjologiczne, tak i procesy patologiczne
w obrębie układu stomatognatycznego należy zatem rozpatrywać i oceniać nie tylko w odniesieniu do jego poszczególnych
części, jak: zęby, mięśnie, kościec, stawy, lecz do całego funkcjonalnego zespołu morfologiczno-czynnościowego i spełnianych
przez niego funkcji ﬁzjologicznych.
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Problem przestrzeni biologicznej w praktyce
protetycznej i periodontologicznej
The biological space problem in prosthetic and periodontic dentistry

STRESZCZENIE

a stanem przyzębia brzeżnego, ze szczególnym uwzględnieniem szerokości biologicznej.

W artykule, na podstawie piśmiennictwa i w oparciu o doświadczenia własne, przedstawiono aktualny stan wiedzy
na temat szerokości biologicznej, poglądów dotyczących
lokalizacji przydziąsłowego brzegu stałych uzupełnień protetycznych i ich wpływu na stan tkanek przyzębia.
Dokonano przeglądu literatury dotyczącej lokalizacji
brzegu korony protetycznej względem dziąsła brzeżnego,
wpływu obecności „nawisających” stałych uzupełnień protetycznych oraz kształtu koron w okolicy przydziąsłowej
na tkanki przyzębia, z uwzględnieniem znaczenia zabiegu
chirurgicznego „wydłużenia korony klinicznej” zęba dla
uzyskania odpowiedniej ilości tkanek twardych przed planowanym leczeniem protetycznym.
SUMMARY
On the base of the literature and authors own experiences, current knowledge about biological width, location of
gingival margin of prosthetic crowns and their inﬂuence for
condition of parodontium was presented.
The literature review of location the gingival margin of prosthetic crowns in relation to marginal gingiva, the inﬂuence
of overhanging ﬁxed denture and crowns shape in periodontal region for periodontium condition and considering
the importance of surgical procedure to ”extend anatomical crown” to get an appropriate amount of hard tissue
before prosthetic treatment was presented.
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DEFINICJE PRZESTRZENI I SZEROKOŚCI BIOLOGICZNEJ
Pierwsze doniesienia dotyczące szczegółowej budowy połączenia zębowo-dziąsłowego pochodzą z badań Sichera z 1959
roku [1]. W 1961 roku Garguilo i wsp. opisali wymiar tkanek
miękkich położonych w obrębie brzegu wyrostka zębodołowego łączących kość z tkankami zęba. Dokonali pomiaru głębokości szczeliny dziąsłowej (0,69 mm), przyczepu nabłonkowego (0,97 mm) oraz przyczepu łącznotkankowego (1,07 mm)
[2, 3]. W 1962 roku Cohen zaproponował nazwę „szerokość
biologiczna” (ang. biological width), deﬁniując ją jako połączenie
przyczepu nabłonkowego oraz łącznotkankowego i na podstawie wyników pracy Garguilo przyjął jej wymiar jako 2,04
mm [1-4]. Wymiar przyczepu łącznotkankowego, wg badań
różnych autorów jest względnie stały [5]. Istnieją natomiast
różnice osobnicze w zakresie szerokości biologicznej dotyczące poszczególnych zębów, w głównej mierze spowodowane
długością przyczepu nabłonkowego, który waha się od 0,38-2,77 mm [6]. Maynard i Wilson w 1979 roku zaproponowali
podział przyzębia na trzy strefy: superﬁcial physiologic, crevicular
physiologic oraz subcrevicular physiologic. Pierwszy reprezentuje dziąsło wolne i przyrośnięte otaczające ząb, drugi szczelinę
dziąsłową od wolnego brzegu dziąsła aż do przyczepu nabłonkowego. Wymiar ostatni odpowiada szerokości biologicznej
opisanej w badaniach Garguilo i wsp., składa się z przyczepu
nabłonkowego i przyczepu łącznotkankowego. Uważa się, że
te trzy wymiary mają istotne znaczenie dla planowania leczenia odtwórczego oraz, że powinno się unikać lokalizacji brzegu koron w obrębie przestrzeni subcrevicular physiologic [7].
W 1984 roku Nevins i Skurow wprowadzili pojęcie zespołu
zębowo-dziąsłowego (ang. dento-gingival complex), w skład którego wchodzą struktury opisywane jako przestrzeń biologiczna (ang. biological space) – nabłonek łączący, przyczep łącznotkankowy oraz szczelina dziąsłowa (Ryc. 1). Dziesięć lat później
wymiar szerokości biologicznej został opisany przez Vacek
i wsp., którzy określili głębokość szczeliny dziąsłowej na 1,34
mm, przyczepu nabłonkowego na 1,14 mm oraz przyczepu
łącznotkankowego na 0,77 mm. Ten ostatni wymiar wskazali
jako wielkość najbardziej stałą [8].
NARUSZENIE SZEROKOŚCI BIOLOGICZNEJ

Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy zasadami terapii protetycznej i periodontologicznej w aspekcie
znaczenia lokalizacji brzegu przydziąsłowego stałych uzupełnień protetycznych, ich poprawnego kształtu anatomicznego,

       



 

Zęby zniszczone przez rozległy proces próchnicowy w okolicy poddziąsłowej, złamane w obszarze poniżej szyjki, z krótką
koroną kliniczną związaną lub nie z niezadowalającą estetyką,
zęby niecałkowicie wyrżnięte – częściowo zatrzymane, sta-
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nowią wskazanie do chirurgicznego wydłużenia przed rozpoczęciem zabiegów protetycznych. Próby wykonywania rekonstrukcji nie poprzedzonej leczeniem chirurgicznym w takich
przypadkach skutkują często umiejscowieniem brzegu korony
protetycznej za blisko kości wyrostka zębodołowego i naruszeniem wymiaru szerokości biologicznej.
W wyniku badań odpowiedzi klinicznej i histologicznej tkanek
przyzębia na naruszenie szerokości biologicznej ujawniono, że
im bliżej przyczepu nabłonkowego znajduje się poddziąsłowy
brzeg korony protetycznej, a tym samym bliżej szerokości biologicznej, tym częściej pojawia się stan zapalny [9]. Parma-Benfenati i wsp. w badaniach z 1989 roku na psach, zaobserwowali
resorpcję kości w sytuacjach, gdy brzeg odbudowy protetycznej był zlokalizowany na wysokości wyrostka zębodołowego.
Minimalną resorpcję stwierdzano w przypadkach lokalizacji
korony 4,00 mm od brzegu kości. Szczególnie często dochodziło do powstawania defektów w miejscach występowania
cienkiej warstwy korowej oraz przegród międzyzębowych
[10].W tym samym roku badania na psach prowadzili również
Tal i wsp. demonstrując, iż naruszenie szerokości biologicznej
skutkuje utratą kostnego oparcia dla tkanek przyzębia [11].
W 2000 roku Gunay i wsp. wykazali, że umiejscowienie brzegu korony w obrębie szerokości biologicznej jest szkodliwe
dla zdrowia przyzębia. Obserwowali przez okres dwóch lat
41 pacjentów, u których 116 zębów odbudowanych zostało
koronami i porównali z 82 zębami nie odbudowanymi protetycznie. Krwawienie podczas badania brodawek dziąsłowych
oraz głębokość szczelin dziąsłowych była większa w miejscach,
gdzie brzeg koron znajdował się w odległości mniejszej niż
1,00 mm od szczytu wyrostka zębodołowego [12] (Ryc. 2).
„NAWISAJĄCE BRZEGI” STAŁYCH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH
Do uszkodzenia tkanek w obszarze szerokości biologicznej
przyczyniają się także tak zwane „nawisające brzegi” koron
protetycznych, powstające jako skutek osadzenia protezy stałej, której obrzeże nie przechodzi bezstopniowo w twarde
tkanki zęba ﬁlarowego. Uznawane jest to jako czynnik etiologiczny jatrogennego zapalenia dziąseł oraz utraty tkanek
przyzębia (Ryc. 3). Zaobserwowano, że nawisy występują
w 25% do 76% odbudowywanych powierzchni zębów [13].
W bezpośrednim sąsiedztwie zębów z nawisającymi uzupełnieniami protetycznymi dochodzi do powstawania przewlekłych
stanów zapalnych w obrębie tkanek przyzębia oraz utraty kości wyrostka, co można zaobserwować na zdjęciach radiologicznych [14] (Ryc. 4, 5). Ustalono, że usunięcie nawisów oraz
profesjonalna kontrola płytki poprawiają stan kości i tkanek
miękkich [15]. Znaleziono również związek pomiędzy wielkością nawisu a zaawansowaniem chorób przyzębia. Jeffcoat
i Howell w oparciu o badania radiologiczne 100 zębów z nawisami i 100 zaopatrzonych koronami wykonanymi poprawnie,
wykazali wprost proporcjonalną zależność ilości utraty kości
do wielkości nawisu. Małe nawisy (poniżej 20%) i średnie (2050% przestrzeni międzyzębowej) nie powodują utraty kości,
w przeciwieństwie do uznanych za duże zajmujących ponad
51% przestrzeni międzyzębowej [16].
Nawisy uzupełnień protetycznych nie tylko zwiększają masę
płytki, ale także wpływają na wzrost ilości specyﬁcznych dla
chorób przyzębia patogenów. Większość rekonstrukcji z nawisającymi brzegami może być przebudowana bez całkowitej
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wymiany uzupełnienia, co jest uznane za standardowe postępowanie niechirurgiczne. Istnieją różne metody usuwania nawisów, specjalnie do tego celu przystosowane są kątnice typu
Proﬁn produkowane przez ﬁrmę W&H, które w trudnodostępnych obszarach uzębienia umożliwiają precyzyjne nadanie
kształtu i wygładzenie powierzchni uzupełnień. Do przestrzeni
międzyzębowych zalecane są kątnice EVA ﬁrmy NSK.
LOKALIZACJA BRZEGU KORONY PROTETYCZNEJ
Przyjmuje się, iż podczas zabiegów klinicznych preparacji kikuta zęba, możliwa jest ocena zasięgu brzegu rekonstrukcji
protetycznej, zlokalizowanego 0,5 do 1,0 mm poddziąsłowo,
a dopuszczalna minimalna odległość pomiędzy brzegiem wyrostka a brzegiem korony wynosi 3,0 mm [17] (Ryc. 6).
Szerokość biologiczna jest trudna do klinicznego wyznaczenia,
dlatego punkt odniesienia dla określenia głębokości lokalizacji
brzegu korony protetycznej może stanowić wolny brzeg dziąsła. Jeśli brzeg odbudowy protetycznej kończy się na wysokości
lub w pobliżu brzegu wyrostka zębodołowego, niezbędne jest
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba [18]. Wykazano, że preparacja poddziąsłowa w porównaniu z naddziąsłową
zwiększa ryzyko krwawienia śródzabiegowego i może prowadzić do recesji dziąsłowych [19]. Silness obserwując stan
przyzębia powierzchni językowych 385 zębów odbudowanych
za pomocą stałych uzupełnień protetycznych zauważył, że
naddziąsłowe umiejscowienie brzegu korony jest bardziej korzystne niż lokalizacja poddziąsłowa [20].Takie umiejscowienie
brzegu protezy stałej jest miejscem retencji płytki, niedostępnym dla zabiegów higienicznych, także tych wykonywanych
profesjonalnie (Ryc. 7, 8). Należy zwracać uwagę na ochronę
przyczepu nabłonkowego zarówno podczas preparacji tkanek
zęba jak i w trakcie pobierania wycisku.
PROFIL WYŁANIANIA KORONY KLINICZNEJ
W literaturze spotyka się różne poglądy na temat najbardziej
korzystnego dla zachowania zdrowia przyzębia, kształtu koron
protetycznych. Jedni autorzy utrzymują, że korony protetyczne powinny wiernie naśladować anatomiczny kształt zębów,
inni natomiast dodatkowo zwracają szczególną uwagę na to,
aby korony nie były nadmiernie wymodelowane. Część konturu korony klinicznej zęba, która rozciąga się od dna szczeliny dziąsłowej poprzez wolny brzeg dziąsła do środowiska
jamy ustnej jest w literaturze anglojęzycznej deﬁniowana jako
emergence proﬁle [21]. W języku polskim brak jednoznacznego
odpowiednika tego pojęcia, które proponujemy określać jako
„proﬁl wyłaniania korony klinicznej” (Ryc. 9). Na powierzchni
policzkowej lub językowej zęba proﬁl ten rozciąga się od dna
szczeliny dziąsłowej do największej wypukłości korony, na powierzchniach stycznych od dna szczeliny dziąsłowej poprzez
połączenie szkliwno-cementowe do powierzchni żującej.
Powierzchnia proﬁlu wyłaniania ma kluczowe znaczenie dla
zachowania prawidłowej higieny, stanowiąc potencjalne miejsce kolonizacji mikroorganizmów płytki bakteryjnej, które są
przyczyną stanów zapalnych dziąsła i przyzębia. Umiejscowienie brzegu korony w streﬁe szerokości biologicznej zaburza
równowagę mikrobiologiczną pomiędzy tkankami przyzębia
i zębem. Badania porównawcze konturów zębów przeprowadzone przez Croll’a wykazały, iż najczęściej obserwowany jest
tak zwany prosty proﬁl wyłaniania. Prowadząc dalsze obser-
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Ryc. 1. Przestrzeń biologiczna: A – szczelina dziąsłowa, B – przyczep nabłonkowy (nabłonek łączący), C – przyczep łącznotkankowy

Ryc. 4. Zdjęcie wewnątrzustne - nawisające brzegi koron protetycznych doprowadzające do uszkodzenia przyzębia

Ryc. 2. Schemat lokalizacji brzegu korony protetycznej

Ryc. 5. Obraz zdjęcia pantomograﬁcznego pacjenta z Ryc. 4 – zanik kości wyrostka
spowodowany naruszeniem szerokości biologicznej przez uzupełnienia protetyczne

Ryc. 3. Schemat nawisającego brzegu korony protetycznej

Ryc. 6. Odległość brzegu odbudowy od szczytu wyrostka zębodołowego mniejsza
niż 3 mm powoduje uszkodzenie tkanek przyzębia – schemat
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Ryc. 7. Obraz rozrostu tkanek dziąsła wokół korony protetycznej zlokalizowanej
za blisko brzegu dziąsłowego

Ryc. 8. Skutek jatrogennego działania korony protetycznej z ryc. 7, zlokalizowanej za blisko brzegu dziąsłowego

Ryc. 10. Schemat przedstawiający złamanie korony klinicznej, które doprowadziło
do powstania kikuta zbyt niskiego dla zapewnienia retencji korony protetycznej

Ryc. 9. Schemat obszaru będącego proﬁlem wyłaniania korony klinicznej na poziomie szyjki zęba

Ryc. 11. Schemat obrazujący zakres zabiegu chirurgicznego przeprowadzonego celem wytworzenia kikuta zęba umożliwiającego zastosowanie korony protetycznej
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Ryc. 12. Zdjęcie wewnątrzustne obrazujące wskazanie do chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej zęba 24

Ryc. 16. Obraz recesji dziąsłowych powstałych w wyniku zastosowania koron
protetycznych na zębach 12, 11 i 21

Ryc. 13. Stan po zastosowaniu korony protetycznej na ząb 24, po wcześniejszym
chirurgicznym wydłużeniu kikuta korony tego zęba

Ryc. 17. Korony protetyczne bez ukształtowanego proﬁlu wyłaniania

Ryc. 14. Obraz kliniczny rozrostu dziąsła brzeżnego wokół korony protetycznej
na zębie 11

Ryc. 18. Gruby fenotyp dziąsłowy i zanik brodawki międzyzębowej w okolicy
zębów 12 i 11

Ryc. 15. Uogólniony stan zapalny przyzębia brzeżnego

       



 

wacje Croll zinterpretował emergence proﬁle jako geometryczny proﬁl zęba niezbędny do odtworzenia przy modelowaniu
kształtu korony protetycznej [22]. W pracowniach laboratoryjnych często modelowany jest zakrzywiony proﬁl zęba,
z największą wypukłością konturu w obszarze szerokości biologicznej. Taki kształt utrudnia zabiegi higieniczne, przyczynia
się do akumulacji płytki i powstawania stanów zapalnych
przyzębia. Aby uniknąć tych powikłań, brzeg uzupełnienia
protetycznego powinien być ukształtowany zgodnie z morfologią odbudowywanej korony klinicznej i tkanek miękkich.
Osiągnięcie oczekiwanego efektu jest możliwe dzięki znajomości anatomii wolnego brzegu dziąsła oraz zachowaniu jego
indywidualnego kształtu na etapie wykonywania modelu roboczego. Niestety najczęściej zostaje on utracony w trakcie procedury laboratoryjnego wykonawstwa koron protetycznych.
Przygotowanie modelu składanego, stanowiącego bazę do

67

Implantoprotetyka
wykonania korony protetycznej polega między innymi na usunięciu gipsu odwzorowującego okoliczne tkanki miękkie, co
pozwala na uwidocznienie brzegu preparacji tkanek twardych
zęba, jednocześnie prowadząc do nieodwracalnej utraty kształtu dziąsła. Metodą zaproponowaną przez Bassiouny i wsp. jest
technika uzyskania repliki tkanek miękkich z elastomeru. Tego
typu „maska dziąsłowa” jest stosowana w implantoprotetyce
i umożliwia uzyskanie prawidłowego, indywidualnego i anatomicznego kształtu implantokorony w obrębie szerokości biologicznej [23, 24, 25]. Udowodniono, że im większa wypukłość
części przedsionkowych i językowych koron protetycznych,
tym większa ilość płytki bakteryjnej znajduje się w okolicy
brzegu przyszyjkowego [26]. Zdaniem Becker i Kaldahl, policzkowy i językowy kształt koron powinien być płaski, około
0,5 mm szerszy od połączenia szkliwno-cementowego, a okolice furkacji powinny mieć kształt umożliwiający zachowanie
higieny [26]. Według Majewskiego, nadmierne wymodelowanie wypukłości obwodowych powierzchni koron protetycznych sprzyja odkładaniu się płytki nazębnej w okolicy dziąsła,
dlatego uzasadnione jest modelowanie koron o zredukowanych wypukłościach, jednak zawsze z zachowaniem kształtów
anatomicznych. Nieprawidłowy kształt koron jest przyczyną
urazu brodawek międzyzębowych, a także powoduje utratę ﬁzjologicznego napięcia międzyzębowego w związku z brakiem
miejsc stycznych, a pozostawienie płaskich, pionowych ścian
obwodowych korony protetycznej prowadzi do uszkodzenia
dziąseł i stanów zapalnych w wyniku urazów powodowanych
przez kęsy pokarmowe [27].
CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY
Do naruszenia szerokości biologicznej może dochodzić, gdy
podejmowana jest odbudowa protetyczna zębów złamanych
lub głęboko zniszczonych przez próchnicę. Poddziąsłowe zniszczenie zęba jest wskazaniem do wydłużenia korony klinicznej
przed przystąpieniem do leczenia odtwórczego, umożliwiając
uzyskanie wystarczającej ilości tkanek twardych, niezbędnej
do naddziąsłowej lokalizacji brzegu korony protetycznej. Nieprawidłowe zaplanowanie zabiegu wydłużenia korony może
prowadzić do niepożądanego efektu estetycznego, np. recesji
dziąsła, szczególnie w odcinku przednim [6]. Głęboka próchnica lub brak struktur zęba zmusza niejednokrotnie do usunięcia tkanki kostnej w takiej ilości, która zapewni uzyskanie
odpowiedniej odległości brzegu odbudowy protetycznej od
brzegu kostnego [28].
Koronę kliniczną zęba można wydłużyć metodami chirurgicznymi takimi, jak: gingivectomia, dowierzchołkowe przesunięcie
płata śluzówkowego (PDP – przesunięcie dowierzchołkowe
płata) oraz dowierzchołkowe przesunięcie płata połączone
z modelowaniem kości wyrostka zębodołowego (PDP z osteotomią). Zabiegi te rzadko wykonywane są oddzielnie [2] (Ryc.
10, 11). Wydłużenie korony klinicznej uzyskiwane jest również
poprzez ekstruzję zębów metodami ortodontycznymi lub
skojarzonymi chirurgiczno-ortodontycznymi. Przeważa pogląd, że minimalna wymagana odległość od kości wyrostka do
brzegu odbudowy protetycznej po zabiegu wydłużenia korony
powinna wynosić 3,0 mm [29]. W tym wymiarze zawiera się
1,0 mm przyczepu łącznotkankowego, 1,0 mm przyczepu nabłonkowego oraz 1,0 mm głębokości szczeliny dziąsłowej. Istnieją indywidualne różnice w podawanych wymiarach, dlatego
wskazane jest pozostawienie podczas planowania lokalizacji

68

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

brzegu korony protetycznej odległości większej niż 3,0 mm od
brzegu wyrostka. Wagenberg i wsp. sugerują odległość nawet
5,0 mm od brzegu kości wyrostka zębodołowego do brzegu odbudowy protetycznej [30]. Częstym problemem podczas zabiegu jest trudność precyzyjnego wyznaczenia miejsca,
w którym jest planowane umiejscowienie brzegu odbudowy
protetycznej. Dlatego istotna jest współpraca chirurga-periodontologa i protetyka przed zabiegiem. Jeśli planowane jest
wykonanie wypełnienia amalgamatowego lub kompozytowego, bądź wkładu koronowego, wskazane jest pozostawienie
4,0 mm odległości pomiędzy brzegiem odbudowy i wyrostka.
Tam gdzie zaplanowano wykonanie uzupełnienia na wkładach
koronowo-korzeniowych, powinno się pozostawić 5,0-6,0
mm zęba odsłoniętego nad brzegiem zębodołu. To pozwala na
uzyskanie 4,0 mm od brzegu wyrostka do brzegu odbudowy.
Dla zębów zakwaliﬁkowanych pod ﬁlary koron protetycznych,
w przypadkach złamania lub próchnicy na wysokości dziąsła,
powinno się uzyskać ekspozycję minimum 4,0 mm tkanek
zęba, aby zapewnić właściwą retencję korony protetycznej [6]
(Ryc. 12, 13).
LOKALIZACJA BRZEGU PRZYDZIĄSŁOWEGO W ODNIESIENIU DO REJONU PRZESTRZENI BIOLOGICZNEJ
Istnieje ogólna zgoda, iż umiejscowienie brzegu odbudowy
protetycznej w obrębie strefy szerokości biologicznej stwarza
niebezpieczeństwo prowadzące do powstania stanu zapalnego dziąsła i utraty tkanek przyzębia. Odpowiada za to reakcja zapalna powodowana obecnością płytki bakteryjnej znajdującej się na poddziąsłowo umiejscowionym brzegu korony
protetycznej.Te klinicznie zmiany manifestują się pogłębieniem
szczeliny dziąsłowej lub recesją. Kierunek procesu patologicznego jest uzależniony od istniejącego fenotypu dziąsła. U pacjentów z fenotypowo cienkim dziąsłem, naruszenie szerokości biologicznej prowadzić może do powstania recesji dziąsła,
a u osobników z grubym fenotypem dziąsła, nastąpi przerost.
Opinie na temat umiejscowienia brzegu odbudowy protetycznej w stosunku do szerokości biologicznej są oparte o doświadczenia kliniczne oraz interpretację badań doświadczalnych. Na tej podstawie przyjmuje się, że 3,0 mm odległość
pomiędzy brzegiem wyrostka zębodołowego a brzegiem korony protetycznej stanowi zalecaną wielkość w planowaniu
leczenia odtwórczego. Poddziąsłowe umiejscowienie granicy
korony protetycznej skutkuje ryzykiem uszkodzenia aparatu zawieszeniowego zęba i powstania stanu zapalnego. Załączone fotograﬁe obrazują występowanie takich powikłań (Ryc. 14-18).
Umiejscowienie brzegu przydziąsłowego uzupełnienia protetycznego jest zdeterminowane następującymi czynnikami: estetyką, retencją, próchnicą korzenia czy recesją dziąsła.
Mimo że periodontolodzy preferują odsunięcie brzegu korony protetycznej od tkanek miękkich, jest jednak zrozumiałe,
że w wielu przypadkach postulat ten nie może być spełniony.
Współczesna protetyka dopuszcza trzy możliwości lokalizacji brzegu korony protetycznej: nad, do i poddziąsłową [27].
Położenie naddziąsłowe zapewnia optymalną kontrolę brzegu korony oraz brak drażnienia przyzębia brzeżnego. Jest
to wskazane w obszarach niewidocznych zewnątrzustnie, tj.
w odcinkach bocznych szczęki i żuchwy oraz w odcinku przednim od strony językowej i podniebiennej [Ryc. 2]. Dodziąsłowe położenie brzegu korony nieznacznie ogranicza kontrolę
przydziąsłową i stosowane jest w widocznych zewnątrzust-
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nie odcinkach [Ryc. 2]. Korony z brzegiem poddziąsłowym
stanowią rozwiązanie najbardziej estetyczne, a jednocześnie
najtrudniejsze dla kontroli brzegu korony [31] (Ryc. 2). Stosowane są w odcinku przednim ze wskazań estetycznych,
w odcinkach bocznych przy obecności przyszyjkowych
ubytków próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia,
w nadwrażliwości korzeni. W obszarze niewidocznym zewnątrzustnie, brzeg korony powinien znajdować się naddziąsłowo
na całym obwodzie zęba, w miejscu widocznym może być zlokalizowany wewnątrz szczeliny dziąsłowej zgodnie z jej przebiegiem, na powierzchniach stycznych dodziąsłowo, a naddziąsłowo na powierzchniach podniebiennych. Nie powinno przy
tym dochodzić do uszkodzenia struktur przyzębia.Wymaga to
wiedzy na temat rozmiaru i lokalizacji przestrzennej szerokości biologicznej [32].
PODSUMOWANIE
1. Naruszenie wymiaru szerokości biologicznej skutkuje powstaniem stanów zapalnych okolicznych tkanek i utratą
struktur kostnych.
2. Jeśli pozwalają na to względy estetyczne, najbardziej korzystne jest naddziąsłowe umiejscawianie brzegu odbudowy protetycznej.
3. W widocznych zewnątrzustnie odcinkach łuku zębowego
dopuszczalne jest umiejscowienie brzegu korony protetycznej około 0,5 do 1,0 mm poniżej brzegu dziąsłowego.
4. Nawisające brzegi uzupełnień protetycznych w obrębie
szerokości biologicznej są czynnikiem jatrogennym dla
tkanek przyzębia.
5. Istotne znaczenie dla zdrowia tkanek przyzębia ma tzw.
proﬁl wyłaniania (ang. emergence proﬁle), czyli kształt konturu korony klinicznej w streﬁe szerokości biologicznej.
6. W przypadkach, gdy istnieje ryzyko naruszenia szerokości
biologicznej, wskazane jest chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej w ramach przygotowania do leczenia protetycznego.
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Stany chorobowe zatok szczękowych jako
powikłanie leczenia endodontycznego
Patological changes of maxillary sinuses as complication following endodontic therapy

STRESZCZENIE
Przyczyny zębopochodne stanowią podłoże 10-12% zapaleń zatoki szczękowej. Wśród przyczyn można wyróżnić
choroby miazgi, tkanek okołowierzchołkowych zęba i powikłania jatrogenne leczenia endodontycznego. Mogą one
przyczynić się również do rozwoju okołowierzchołkowego zapalenia okostnej lub okołowierzchołkowego zapalenia
błony śluzowej zatoki szczękowej. Dokładne badanie kliniczne i diagnostyka radiologiczna są niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy.
SUMMARY
Odontogenic etiology accounts for 10% to 12% of cases of
maxillary sinusitis. This group includes causes connected
with endodotic therapy.An odontogenic source of infection
may be pulp disease, periapical tissues of teeth disease and
jatrogenic complications following endodontical treatment.
Apart from maxillary sinusitis that infections may be a cause of periapical mucositis or periapical osteoperiostitis.
Diagnosis usually requires thorough clinical and radiographic examination.
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Trudno ocenić rzeczywistą częstość występowania powikłań
zatokowych leczenia endodontycznego. W większości prac
autorzy jako główne powikłanie przedstawiają zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej. Według różnych autorów,
przyczyny zębopochodne stanowią podłoże 10-12% przypadków tej jednostki chorobowej [1,2,3]. Dane te mogą być
zaniżone, ponieważ narastanie dolegliwości trwa latami i część
pacjentów traﬁa nie do lekarzy stomatologów, ale do lekarzy
otolaryngologów i leczona jest w ramach oddziałów laryngologicznych. Długi upływ czasu pomiędzy leczeniem stomatolo-

       



 

gicznym a rozpoczęciem leczenia chirurgicznego sprawia, że
nie zawsze brane są pod uwagę przyczyny zębowe.
Nowe spojrzenie na problem powikłań zatokowych leczenia
endodontycznego przedstawił Tataryn w 2008 [4]. Autor na
podstawie analizy punktowych zdjęć radiologicznych zębów
oraz obrazów tomograﬁi komputerowej wyróżnił:
– okołowierzchołkowe zapalenie błony śluzowej zatoki
szczękowej (periapical mucositis),
– okołowierzchołkowe zapalenie okostnej (periapical osteoperiostitis),
– zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej (sinusitis odontogenes, ang. maxillary sinusitis of dental origin MSDO).
Okołowierzchołkowe zapalenie błony śluzowej dna zatoki
szczękowej rozwija się bezobjawowo i wtórnie w stosunku do
zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Jest to obrzęk zapalny zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej. Radiologicznie
stwierdza się owalne, homogenne zacienienie w obrębie dna
zatoki, w rzucie wierzchołka korzenia zęba przyczynowego
(Ryc.1a,1b). Periapical mucositis należy różnicować z śluzową
torbielą zastoinową (mucocele) (Ryc.2) [4].
Okołowierzchołkowe zapalenie okostnej to rozrostowa reakcja okostnej dna zatoki szczękowej, rozwija się obwodowo
w stosunku do infekcji systemu kanałowego. W obrazie rtg
stwierdza się otaczającą wierzchołek korzenia zmianę osteosklerotyczną (Ryc.3). Przebiega bezobjawowo, cofa się po
leczeniu endodontycznym zęba przyczynowego [4].
Zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej jest rozpoznawane najczęściej i jako powikłanie leczenia kanałowego zwykle
spowodowane jest materiałem endodontycznym przepchniętym do zatoki. Zapalenie może mieć różny stopień zaawansowania w zależności od czasu trwania choroby.
Klasycznym obrazem jest rozlany obrzęk błony śluzowej
w sąsiedztwie ciała obcego z lub bez wydzieliny ropnej. Nieleczone, prowadzi do stopniowego zajęcia poszczególnych
obszarów błony śluzowej zatoki wraz z zamknięciem jej naturalnego ujścia, co może grozić wzrostem ciśnienia wydzieliny
ropnej w zatoce szczękowej i dalszymi powikłaniami.
Klasyﬁkacja zapalenia zatok przynosowych zaakceptowana
przez American Academy of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery (AAO-NHS) została opracowana i opublikowana
przez Lanza i Kennedy w 1997 roku. Zapalenie zatok przynosowych podzielono na podstawie występowania objawów
klinicznych oraz czasu trwania na ostre (trwające do 4 tygodni), podostre (4-12 tygodni) i przewlekłe (powyżej 12 tygodni). Klasyﬁkacja uwzględnia również zapalenie nawracające
ostre – więcej niż 4 epizody w ciągu roku, każdy trwający 7-10
dni oraz zaostrzenie zapalenia przewlekłego, gdy obserwuje
się nagłe pogorszenie stanu przewlekłego i powrót do stanu
wyjściowego po leczeniu zachowawczym [5]. W piśmiennic-
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Ryc.1a. Periapical mucositis – przyczynowy ząb 25 (zdjęcie pantomograﬁczne)

Ryc.1b. Periapical mucositis – przyczynowy ząb 25 (zdjęcie punktowe)

Ryc. 2.Torbiel śluzowa zastoinowa – mucocele

twie poruszającym temat zębopochodnego zapalenia zatoki
szczękowej brak jest kryterium czasowego, jednak przebieg
choroby i objawy wskazują, że zapalenie zębopochodne ma
najczęściej przebieg przewlekły.
Wśród objawów zapalenia zatok przynosowych może występować: okresowy wyciek wydzieliny ropnej z nosa, niedrożność przewodów nosowych, spływanie wydzieliny po tylnej
ścianie gardła, zaburzenia węchu, gorączka, dolegliwości bólowe w obrębie twarzy, bóle głowy, osłabienie, ból ucha, kaszel,
nieprzyjemny zapach z ust i bóle zębów [5].
Bóle mogą być związane również ze stanami chorobowymi
miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych zęba i błędnie
rozpoznawane jako zatokowe. Ból pochodzenia zębowego jest
zlokalizowany i najczęściej charakteryzuje się stałym natężeniem. Ból zatokowy jest tępy, rozlany, a zmiany pozycji głowy
często powodują wzrost jego natężenia [1, 4].W różnicowaniu
bardzo ważną rolę odgrywa badanie żywotności zębów i test
opukiwania [1, 2, 4]. Część zmian ma przebieg bezobjawowy
i wykrywana jest przypadkowo przy okazji diagnostyki radiologicznej zębów. W przypadku zębopochodnego zapalenia
zatoki szczękowej zmiany w postaci obrzęku błony śluzowej
obejmują zachyłek zębodołowy. Rozpoznanie dokonywane

jest na podstawie zdjęć radiologicznych pantomograﬁcznych
(Ryc. 4a), punktowych zębów, przeglądowych zatok (Ryc. 4b),
a obecnie najczęściej na podstawie badania tomograﬁi komputerowej zatok i zębów (Ryc. 5a, 5b). Tomograﬁa komputerowa bardziej szczegółowo przedstawia obraz i w związku
z tym pojawiły się nowe możliwości oceny zmian w zatokach.
Szczegółowy podział powikłań przedstawiony przez Tataryna
[4] na trzy stany jest trudny do uchwycenia i wydaje się, że
może być płynne przejście jednej formy chorobowej w drugą.
Z tego względu większość autorów rozpoznaje jedynie zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej.
Wśród przyczyn omawianych jednostek chorobowych, związanych z diagnostyką i leczeniem endodontycznym, wyróżnia
się choroby miazgi, choroby tkanek okołowierzchołkowych,
choroby przyzębia oraz powikłania jatrogenne (przepchnięcie materiału endodontycznego bądź ﬂory patologicznej do
światła zatoki) [2]. Zwracają na to uwagę Uliasz i Wanyura
[6], którzy w badaniach nad etiopatogenezą zapalenia zatok
szczękowych przebadali grupę 844 chorych. Wśród chorych
na przewlekłe zapalenie zatok szczękowych u 19,3% przyczyną były powikłania leczenia endodontycznego (ciało obce
w zatoce, zęby leczone amputacyjnie), zęby z zapaleniem tka-
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Ryc. 3. Periapical osteoperiostitis – przyczynowy ząb 15

Ryc. 4a.W lewej zatoce szczękowej widoczny materiał endodontyczny (zdjęcie pantomograﬁczne)

cjentów z materiałem endodontycznym w zatoce szczękowej
u 10 stwierdzili kliniczne i radiologiczne cechy stanu zapalnego
[8]. Dostęp do nowoczesnych technik obrazowania, a w szczególności tomograﬁi komputerowej i rezonansu magnetycznego, będzie prawdopodobnie skutkował poprawą wykrywania
zębopochodnych stanów chorobowych zatok.
Kolejnym problemem jest rozwój grzybicy zatoki szczękowej, której przyczyną może być materiał endodontyczny
przepchnięty do zatoki. Zwykle jest to aspergiloza [9, 10].
W badaniach prowadzonych przez Zapałę i wsp., który opisuje 12 chorych z aspergilozą zatok szczękowych, u 8 dolegliwości wystąpiły po leczeniu endodontycznym [9]. Tlenek
cynku będący składnikiem preparatów endodontycznych jest
wykorzystywany przez część gatunków Aspergillus jako czynnik
wzrostu [11]. Nie ma jednak na ten temat jednoznacznych
doniesień. Uliasz i Wanyura [6] w swoich badaniach stwierdzili
materiał endodontyczny w świetle zatoki u 66 chorych z zapaleniem zatoki szczękowej. W tej grupie chorych aspergilozę
rozpoznano u 4 osób. Grzybica jednak w zakresie zatok jest
dość powszechna i stanowi przyczynę około 10% zapaleń zatoki szczękowej [9,10]. Grzyby znajdują korzystne środowisko
do rozwoju w obrębie zatok z powodu słabego dostępu tlenu.
Nie można jednak często jednoznacznie odpowiedzieć, czy
u części chorych grzybica wystąpiła na podłożu powikłań leczenia endodontycznego.
Zmiany chorobowe zatoki szczękowej mogą niekiedy wynikać
z nieprawidłowej diagnostyki zębów z chorobami miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Przyczynia się do tego np. brak
zdjęć radiologicznych, które są niezbędne do oceny okolicy
okołowierzchołkowej i dna zatoki szczękowej. Dotyczy to
w szczególności zębów trzonowych szczęk, których korzenie
znajdują się najbliżej dna zatoki szczękowej [4]. Brak podjęcia
leczenia zębów szczęki, które objęte są procesem chorobowym powoduje zwykle rozwój zmian zapalnych w obrębie zatoki. Powikłania mogą również wynikać z nieprawidłowo prowadzonego leczenia. W przypadku leczenia endodontycznego
ważną rolę odgrywa dokładne określenie długości roboczej
kanału korzeniowego. Opracowywanie kanałów korzeniowych bez wcześniejszego pomiaru jego długości może łączyć
się z przeniesieniem zakażenia z kanału korzeniowego do tkanek okołowierzchołkowych bądź światła zatoki szczękowej.
Podczas wypełniania kanałów może natomiast dojść do przepchnięcia materiału endodontycznego. Stąd konieczna staje się
kontrola radiologiczna po zakończonym leczeniu dla sprawdzenia prawidłowości wypełnienia kanału korzeniowego.
WNIOSKI

Ryc. 4b. Lewa zatoka szczękowa w stanie zapalnym (zdjęcie zatok w projekcji
Watersa)

nek okołowierzchołkowych oraz zapalenie przyzębia. Częstsze występowanie stanów chorobowych zatok u pacjentów
z chorobami przyzębia w stosunku do grupy kontrolnej wykazali również Abrahams i Glassberg [7]. Kotulski i wsp. w badaniach nad powikłaniami leczenia endodontycznego na 15 pa-

       



 

Powikłania zatokowe leczenia endodontycznego generują
dodatkowe koszty związane z leczeniem ich skutków. Wzrastająca roszczeniowość pacjentów, może wpływać na żądania
odszkodowań przy niezachowaniu standardów podczas prowadzonego leczenia. Lekarze podejmujący leczenie endodontyczne powinni podnosić swoje kwaliﬁkacje, co może przyczynić się do dużej precyzji wykonywanych zabiegów i małej
liczby powikłań.
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Ryc.5a. Zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej (przekrój przez dno zatok szczękowych - obraz z tomograﬁi wolumetrycznej)

Ryc. 5b. Zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej (przekrój przez okolicę podoczodołową - obraz z tomograﬁi wolumetrycznej)
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Upośledzenie mechanizmów tolerancji obwodowej
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
Dysregulation of peripheral tolerance mechanism in patients with chronic periodontitis

STRESZCZENIE
Choroba przyzębia jest schorzeniem, które wynika z interakcji pomiędzy mechanizmami obrony immunologicznej
gospodarza i mikroorganizmami bioﬁlmu. Umiejętność właściwego rozpoznawania czynników zapalnych, zwalczania
ich i wygaszania reakcji zapalenej zaraz po zlikwidowaniu
urazowego bodźca zależy między innymi od prawidłowego
funkcjonowania obwodowej tolerancji organizmu. Dlatego celem pracy jest sprawdzenie funkcjonowania jednego
z mechanizmów tej tolerancji jakim są komórki regulatorowe T-reg i porównanie odsetka tych komórek w krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
(28 osób) oraz zdrowych ochotników grupy kontrolnej (16
osób). Pomiarów dokonano za pomocą cytometrii przepływowej. Wyniki wykazały obniżenie odsetka komórek
regulatorowych we krwi pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia, co może wskazywać na nadreaktywność
układu immunologicznego. Niewspółmierna w stosunku do
zagrożenia i niewygaszająca się odpowiedź zapalna niszczy
struktury tkanki przyzębia. Badania nad tolerancją obwodową u pacjentów periodontologicznych mogą w przyszłości
prowadzić do wynalezienia nowych terapii przewlekłego
zapalenia przyzębia.
ABSTRACT
It is well established that periodontal disease results from
the complex interactions of the host’s defense mechanism
and microorganisms of the bioﬁlm. The ability of the immune system to recognize pathogens, respond to them and
then quench the inﬂammation in time depends mostly on
the peripheral tolerance mechanisms. The aim of the study
was to establish the proportion of naturally occurring T regulatory cells (T-reg), the main component of the peripheral tolerance in patients with periodontitis (28 individuals)
and healthy controls (16 individuals) using ﬂow cytometry.
Results show a decrease of the percentage of T-reg in patients with periodontitis compared to healthy individuals.
These results can indicate immune system oversensitivity
in patients with periodontitis and their inability to inhibit
inﬂammation. Excessive reaction of the immune system and
problems with resolving of the inﬂammation lead to the destruction of the periodontal tissues in patients with periodontal disease. Studies of the peripheral tolerance function
in periodontal patients can result in development of new
therapies for chronic periodontal diseases.
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Choroba przyzębia to schorzenie zapalne, którego jedną
z głównych przyczyn jest ﬂora bakteryjna płytki nazębnej
(bioﬁlmu). W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się
jednak znaczenie funkcjonowania układu immunologicznego
w etiopatogenezie schorzeń tkanek przyzębia. Interakcja ﬂory bakteryjnej z obroną tkanek przyzębia przed inwazją tej
mikroﬂory, daje dopiero pełny obraz kliniczny choroby. Układ
odpornościowy reaguje na inwazję patogenów odpowiedzią
zapalną, która powinna rozpoznać zagrożenie, unieszkodliwić
go, wygasić stan zapalny, a następnie odbudować zniszczone
struktury tkanek przyzębia. W procesie tym uczestniczą dwie
komponenty układu odpornościowego – odpowiedź wrodzona (innate immunity), w którą zaangażowane są granulocyty,
a z nich przede wszystkim neutroﬁle, odznaczające się wysoką zdolnością fagocytozy. Neutroﬁle żyją tylko parę godzin
i nie generują bazy danych antygenów, z którymi się zetknęły, w przeciwieństwie do limfocytów T [1]. Komórki związane
z odpornością wrodzoną posiadają stały zestaw receptorów,
rozpoznają podstawowe antygeny, co powoduje, że mogą natychmiast zwalczać napotkane patogeny. Najlepiej poznanymi
przezbłonowymi receptorami tego typu są Toll-like receptors
(TLR). Istnieje około 10 białek zaliczanych do rodziny tych receptorów. Aktywowane przez TLRs neutroﬁle są szybkie, ale
mało precyzyjne. Dlatego konieczne jest następowe włączenie
komponenty nabytej (adaptive immunity) i zaangażowanie jej
podstawowych komórek – limfocytów T.
Bakterie bioﬁlmu zaczynają niszczyć barierę komórek nabłonka poprzez wydzielane enzymy proteolityczne. Po zniszczeniu
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przyczepu nabłonkowego bakterie mogą swobodnie dostawać
się w głąb tkanki przyzębia, gdzie napotykają na rezydujące
tam makrofagi, które uwalniają cytokiny, zwiększające przepuszczalność naczyń krwionośnych w tkance oraz chemokiny,
które nawigują diapedezę poszczególnych subpopulacji komórkowych. W ścianach naczyń krwionośnych dochodzi do
ekspresji molekuł adhezyjnych (ICAM-1, VCAM-1), co umożliwia napływającym komórkom przyleganie do ściany naczynia
i przemieszczanie się przez nabłonek do tkanek przyzębia. Migrujące z krwi monocyty różnicują się w tkankach przyzębia
w makrofagii, które fagocytują bakterie, trawią je a następnie
migrują do węzłów chłonnych, gdzie prezentują bakteryjne antygeny limfocytom w specjalnych MHC-II molekułach [2]. Limfocyty CD4 ulegają następnie klonalnej ekspansji, dzieląc się na
limfocyty pamięci oraz limfocyty efektorowe, które również
składają się z dwóch subpopulacji Th1 produkujące chemokiny: IFN-γ i TNF-α i nawigujące odpowiedzią komórkową oraz
limfocyty Th2 odpowiedzialne za odpowiedź humoralną, czyli
produkcję przeciwciał [3, 4].
Opisany łańcuch interakcji komórek układu odpornościowego prowadzi do stanu zapalnego tkanek przyzębia, wywołanego najczęściej mikroorganizmami płytki nazębnej. Proces
zapalny ma na celu ochronę tkanek gospodarza przed patogenami, ale jest pomocny tylko w wypadku, gdy zapalenie zostanie
w porę samoograniczone i wygaszone po zniszczeniu czynnika
uszkadzającego tkanki, czyli mikroorganizmów bioﬁlmu. Nie jest
to jednak regułą, ponieważ proces terminacji odpowiedzi zapalnej jest aktywnym działaniem komórek układu odpornościowego
i może być zaburzony. Dodatkowo, bakterie patogenne przyczyniające się do rozwoju choroby przyzębia, jak Porphyromonas
gingivalis, wykształciły szereg mechanizmów pozwalających unikać
systemów obrony układu immunologicznego lub zaburzać ich
skuteczność [5-9]. Kolejnym aspektem etiopatogenezy choroby
przyzębia jest nadreaktywność układu immunologicznego gospodarza, który powinień mieć pewną tolerancję wobec antygenów
znajdujących się w obrębie tkanek przyzębia, gdyż jama ustna
jest środowiskiem, w którym nieustannie znajdują się bakterie.
Brak elastyczności układu immunologicznego powoduje zainicjowanie stanu zapalnego wobec mało istotnego zagrożenia oraz
trwanie przewlekłego zapalenia przez długi okres, co prowadzi
do uszkodzenia tkanek przyzębia przez sam układ immunologiczny gospodarza. Ponieważ przewlekłe zapalenie przyzębia jest
schorzeniem, którego częstość istotnie wzrasta wraz z wiekiem,
można podejrzewać, iż zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego mogą sprzyjać rozwojowi tej choroby. Badania na
temat starzenia się układu immunologicznego czyli „immunosenescence” wykazały znaczne zmiany w funkcjonowaniu odporności
nabytej (adaptive immunity) spowodowane spadkiem różnorodności repertuaru limfocytów T, będącym skutkiem zaniku grasicy
w młodym wieku i generowaniu nowych limfocytów T z podziałów limfocytów na obwodzie. Dodatkowo udowodniono, iż
komórki te dokonują zmiany częstości ekspresji poszczególnych
molekuł powierzchniowych, co decyduje o zmianie funkcjonowania limfocytów [10]. Nadwrażliwość układu immunologicznego
zwiększa się wraz z wiekiem, co może mieć związek z upośledzeniem systemu tolerancji obwodowej, za którą odpowiedzialne są
komórki regulatorowe T-reg’i.Waga limfocytów T regulatorowych
dla utrzymania homeostazy tkanek przyzębia została pokazana
w modelu zwierzęcym przewlekłego zapalenie przyzębia [11].
Obecność T-reg w periodontium zmniejszała nasilenie przewlekłego zapalenia przyzębia u myszy.
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Ryc. 1. Procentowa ilość komórek regulatorowych (T-reg) w populacji limfocytów CD4
mierzona we krwi pacjentów wykazujących przewlekłe zapalenie przyzębia i we
krwi osób grupy kontrolnej

CEL PRACY
Celem pracy jest zbadanie zależności ilości występowania komórek regulatorowych T-reg we krwi pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz osób zdrowych grupy kontrolnej. Zmniejszenie ilości komórek regulatorowych T-reg we
krwi pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia mogłoby
tłumaczyć nadwrażliwość układu immunologicznego tych pacjentów i rozwój silnej, nieograniczającej się z czasem odpowiedzi odpornościowej na antygeny bakteri obecnych w bioﬁlmie.
MATERIAŁ I METODYKA
Badanie objęło grupę 44 osób: 16 osób grupy kontrolnej
o średniej wieku 55.7±6.1oraz 28 chorych na przewlekłe zapalenie przyzębia o średniej wieku 58.8±6.1.Wszyscy badani byli
pacjentami Emory Dental Clinic Uniwersytetu Emory, Atlanta,
GA, USA. Uzyskano od nich świadomą zgodę na udział w badaniu oraz zgodę lokalnej komisji etycznej. Pacjenci grupy badanej byli ogólnie zdrowi i nie wykazywali cech żadnych przewlekłych schorzeń zapalnych oprócz przewlekłego zapalenia
przyzębia. Kryteria wykluczające to: zawał serca, nadciśnienie,
alergie, astma oskrzelowa, przebyta choroba nowotworowa
do pięciu lat wstecz, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie nerek, jaskra, choroba wrzodowa.
OZNACZENIA CYTOMETRYCZNE
PBMC (peripheral blood mononuclear cells) były izolowane
z 5 ml krwi pobieranej na EDTA za pomocą gradientu Ficollu. Następnie komórki liczono pod mikroskopem i 100 000
komórek odwirowano w probówce i dodano 50 µm buforu
cytometrycznego (FACS buffer: PBS – phosphate-buffered saline
z 1% BSA – bovine serum albumine, 0.1 NaN3), po czym dodano
zoptymalizowaną ilość każdego z zaplanowanych przeciwciał,
ustaloną na podstawie doświadczeń opatymalizacyjnych (titration measurments, w zakresie od 0,5-2,5 µl) i wstrząśnięto probówką na wytrząsarce dla równomiernego rozprowadzenia
dodanych przeciwciał. Do barwienia używano następującego
panelu przeciwciał w cytometrii wielokolorowej: CD8/CD3/
CD4/CD25. Próbki były następnie inkubowane w ciemności
przez okres 30 min w temperaturze 4°C. Po tym czasie barwione komórki zostały poddane płukaniu za pomocą 1 ml bu-
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2,4%

DYSKUSJA

3,2%

Ryc. 2. Przykładowe wyniki pomiaru cytometrycznego subpopulacji limfocytów T-reg
uzyskanych poprzez analizę ekspresji CD25high (wysoka ekspresja CD25) na limfocytach CD4 prezentuje rycina 2

foru cytometrycznego i odwirowane przez 5 min w temp 4°C
z szybkościa 2500 RPM. Płukanie zostało powtórzone po raz
drugi i komórki rozcieńczano w objętości 200 µl buforu cytometrycznego oraz poddano analizie cytometrycznej za pomocą cytometru przepływowego FACs Canto II, BD Biosciences.
Po pobraniu krwi od pacjentów z przewlekłym zapaleniem
przyzębia i osób grupy kontrolnej, została oznaczona ilość
komórek CD25+ wysokich w subpopulacji komórek CD4.
W wypadku używania cytometrii przepływowej, jako narzędzia
oznaczania komórek regulatowowych, najczęściej stosowanym
sposobem jest oznaczanie cząsteczki powierzchniowej CD25,
która jest łańcuchem α receptora dla interleukiny 2. Ekspresja
tej molekuły zachodzi na powierzchni wszystkich aktywowanych limfocytów T, lecz komórki, które charakteryzują się tzw.
wysoką ekspresją CD25 (CD25high), ponieważ są pokazywane
przez cytometr przepływowy jako cząsteczki o największym
nasileniu sygnału, stanowią populację komórek regulatorowych. Dokonano porównania procentowej ilości komórek
regulatorowych w obrębie subpopulacji CD4 we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i osób
zdrowych zakwaliﬁkowanych do grupy kontrolnej.
ANALIZA STATYSTYCZNA
Analiza statystyczna została wykonana przy pomocy programu
SPSS for Mac. W ramach analizy wstępnej dla wszystkich danych empirycznych wyznaczano dystrybuanty empiryczne i typowe statystyki opisowe. Zbadano rozkłady wszystkich zmiennych ilościowych ciągłych. Założenie normalności rozkładów
weryﬁkowano testem Shapiro-Wilk’a. Ponadto zastosowano:
test F-Fishera do zbadania równości wariancji, test T-Studenta
dla zmiennych nie Poziom znamienności ustalono na p=0,05.
WYNIKI
Wyniki wykazały znamienne statystycznie obniżenie proporcji
komórek regulatorowych (T-reg) mierzonej jako procentowa
ilość tych komórek w populacji limfocytów CD4 (Ryc.1). Na-
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tomiast nie zostały stwierdzone zmiany proporcji komórek
w obrębie subpopulacji CD4 i CD8. Przykładowe wyniki pomiaru cytometrycznego subpopulacji limfocytów T-reg uzyskanych poprzez analizę ekspresji CD25high (wysoka ekspresja
CD25) na limfocytach CD4 przedstawiono na rycinie 2.

Od wielu lat badane są patomechanizmy prowadzące do rozwoju przewleklego zapalenia przyzębia. Jest to zagadnienie
bardzo złożone ponieważ kliniczny obraz choroby jest rezultatem interakcji pomiędzy systemem obrony układu immunologicznego gospodarza, a mikroorganizmami bioﬁlmu. Przez
lata również odkrywano kolejne elementy, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju tej choroby. W piśmiennictwie
podkreśla się rolę nacieku neutroﬁlowego tkanek przyzębia
w odpowiedzi na cytokiny zapalne wydzielane pod wpływem
antygenów bakteryjnych bioﬁlmu [12]. Następnie Ivany i Lehner [13] zwrócili uwagę na fundamentalną rolę limfocytów T
w chorobie przyzębia. Udowodnili oni, iż rodzaj zapalenia jaki
jest rozwijany w zapaleniu dziąseł jest identyczny do opóźnionej reakcji nadwrażliwośći, która jest głównie mediowana
przez limfocyty T. Również wykazano immunoregulującą rolę
limfocytów B w patogenezie tego schorzenia [12], a ostatnio
do głosu dochodzi coraz bardziej podkreślana autoimmunologiczna komponenta tej choroby. Odkrycie przeciwciał
skierowanych przeciwko kolagenowi oraz białku HSP (heat-shock protein) potwierdziło tę hipotezę [14]. Teoria „nadwrażliwośći“ poszczególnych jednostek na czynnik drażniący
jakim są mikroorganizmy bioﬁlmu tłumaczy również często
widoczne rozbieżności pomiędzy pacjentami – nie wszyscy
pacjenci wykazujący obﬁte złogi nazębne wykazują to same
zaawansowanie choroby [15]. Aspekt nadwrażliwości układu
immunologicznego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem
przyzębia, nasuwa pytanie: czy u tych pacjentów nie jest zaburzona komponenta tolerancji obwodowej? Tolerancja układu immunologicznego jest bardzo ważnym elementem jego
funkcjonowania i składa się na nią szereg systemów przeciwdziałających rozwojowi odpowiedzi immunologicznej przeciw
własnym antygenom, co jest niebezpieczne dla organizmu. Już
w grasicy, podczas tworzenia naiwnych limfocytów T, przechodzą one tzw. selekcję negatywną, czyli odrzucane są wszystkie te komórki, które wykazują nadmierne powinowactwo
do antygenów własnych organizmu. Kiedy limfocyty T dostają
się na obwód, ich nadmierną reaktywność kontrolują systemy tolerancji obwodowej, której najważniejszą komponentę
stanowią komórki regulatorowe. W ostatnich latach badania
nad tą bardzo ciekawą subpopulacją komórkową, są intensywnie prowadzone. Wyróżniono wiele rodzajów tych komórek:
CD8+CD25+ komórki supresorowe, CD8+CD25- komórki
supresorowe, produkujące interleukinę 10 CD4+ komórki
regulatorowe (Tr1– T regulatory –1 cells), produkujące TGF-β
CD4+komórki regulatorowe (Th3) i w końcu powstające
w grasicy komórki regulatorowe Treg (naturally occurring regulatory T cells). Ta ostatnia podgrupa stanowi najważniejsze
ogniwo kontrolujące nadmierną reaktywność układu immunologicznego. Komórki regulatorowe T-reg wytworzyły
szereg mechanizmów, które doprowadzają do zahamowania efektorowych limfocytów T. Komórki T-reg produkują
wiele cytokin inhibitorowych, takich jak IL-10, IL-35, TGF-β
(transforming growth factor-β), które ograniczają rozwój re-
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akcji zapalnych. Komórki T-reg stosują również granzym-A
i granzym-B zależny mechanizm zabijania komórek efektorowych oraz eliminację tych komórek poprzez zaburzenie ich
metabolizmu. Innym sposobem wyhamowywania zapalenia
jest zabijanie przez nie komórek dendrytycznych, bez których
nie dojdzie do aktywacji limfocytu i przeobrażenia się jego
w komórkę efektorową [16]. Zaburzenie funkcji komórek regulatorowych T-reg lub obniżenie ich odsetka we krwi obwodowej, może stanowić istotny problem w działaniu obronności
organizmu. Nadmierna reakcja na antygeny mikroorganizmów,
ale także na antygeny własnych tkanek, może doprowadzać do
zniszczenia swoistych struktur, przez rozwinięcie nieadekwatnej
w stosunku do bodźca odpowiedzi immunologicznej oraz przez
brak zakończenia reakacji zapalnej w porę. Przejście procesu
zapalnego w przewlekły stan charakteryzuje większość zapaleń
przyzębia u dorosłych pacjentów.Wstępne wyniki naszych badań
potwierdzają hipotezę osłabienia systemu tolerancji obwodowej
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Wykazano
znamienny statystycznie spadek odsetka komórek regulatorowych T-reg we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.
Kolejnym pytaniem jest sprawdzenie, czy u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia zmniejsza się nie tylko ilość komórek
regulatorowych T-reg, ale również obserwujemy ich upośledzoną
funkcję. Cardoso i wsp. wykazali w badaniach bioptatów tkanek
przyzębia pacjentów z przewlekłym zapaleniem zwiększoną ilość
naciekających komórek CD 25+, ale nie byli w stanie przeprowadzić esejów hamujących limfocyty CD4+CD25- [17]. Dlatego
przedstawione wyniki są początkiem charakterystyki komórek
regulatorowych u pacjentów periodontologicznych. Pełna ocena
komórek regulatorowych w periodontopatiach może przynieść
cenne możliwośći terapeutyczne na miarę nowego stulecia.
WNIOSEK
Prezentowane badania wskazują na możliwość występowania
upośledzenia działania mechanizmów tolerancji obwodowej
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia, które objawia się zmniejszeniem proporcji ilości komórek regulatorowych T-reg we krwi obwodowej tych pacjentów. Fakt ten
może prowadzić do nadwrażliwości układu immunologicznego gospodarza i rozwoju przewlekłego zapalenia w odpowiedzi na antygeny bioﬁlmu, które nie rozwiązuje się samoistnie
po zlikwidowaniu czynnika drażniącego.
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Uwagi praktyczne dotyczące instrumentalnej
analizy zwarcia
The practical considerations concerning instrumental occlusal analysis

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych uwag
dotyczących analizy zwarcia przy użyciu systemu artykulacyjnego Protar i zestawu folii okluzyjnych jak również
z zastosowaniem zaawansowanego systemu komputerowego T-scan II. Zaplanowanie i dokładne wykonanie analizy
kontaktów okluzyjnych pozwala na przeprowadzenie korekty okluzji w pierwszym etapie na modelach, a potem
w jamie ustnej pacjenta w celu usunięcia przyczyn dysfunkcji narządu żucia, w tym czynników jatrogennych będących
następstwem błędów leczenia protetycznego.
ABSTRACT
In his article occlusal analysis by means of system Protar,
occlusal foils and T-scan apparatus were described. Guided
and precisely planned analysis of the occlusal contacts allows to perform exact corrections on the models and then
in the patient mouth. This procedure contributes to reducing temporomandibular dysfuctions problems and iatrogenic symptoms in the stomatognathic system as well.
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Zaburzenia okluzji doprowadzają nie tylko do starcia powierzchni zębów, pękania i powstawania ubytków szkliwa, ale
również do zniszczenia konstrukcji protetycznych (pękanie
porcelany, mostów, licówek, protez ruchomych). Nieprawidłowe warunki okluzyjne mają ponadto wpływ na stan dziąsła
i kości w obrębie przeciążonych zębów. W wyniku długotrwałego utrwalonego stanu patologicznego dochodzi do zaniku
dziąsła, jego obniżenia, odsłonięcia i nadwrażliwości szyjek
zębów. Postępujący zanik więzadeł przyzębia doprowadza do
pogłębiania się kieszonek dziąsłowych, a także do powstawania kieszeni patologicznych. Utrudnia to w znacznym stopniu
higienę jamy ustnej i doprowadza do stanów zapalnych dziąsła.
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Długotrwałe, nieleczone zaburzenia okluzji mogą być przyczyną dysfunkcji w stawach skroniowo-żuchwowych, co objawia
się m.in. przemieszczeniem krążka stawowego, jego zwiększoną
mobilnością, objawami akustycznymi występującymi w stawach.
Ponadto ww. objawom często towarzyszy ból w bocznej części
twarzy, głowy i szyi, zaburzenia słuchu, szumy w uszach i inne
niespecyﬁczne dolegliwości. Zarówno leczenie ortodontyczne,
jak i uzupełnienie brakujących zębów lub korekta powierzchni
okluzyjnych uzębienia wymaga precyzji, gdyż funkcjonalny zespół zębowo-zębowy jest ściśle powiązany z czynnością mięśni
US, jak również stawów skroniowo-żuchwowych na drodze odruchowych mechanizmów regulacyjnych [1, 2, 3,].
W leczeniu protetycznym zaburzeń okluzji stosuje się metody zachowawcze np. protezy nakładowe jak i nieodwracalne
selektywne szlifowanie lub nadbudowę protetyczną koron klinicznych zębów o nieprawidłowej budowie za pomocą wkładów koronowych, koron lub wymianę wypełnień zachowawczych [4].
Celem artykułu jest przedstawienie instrumentalnej analizy
okluzji stosowanej w diagnostyce i leczeniu protetycznym
w oparciu o doświadczenia z własnej praktyki.
Współcześnie stosuje się różne metody analizy okluzji. Do
metod wewnątrzustnych – gdzie rejestracja i analiza następuje w jamie ustnej – zalicza się techniki z użyciem kalek i foli
okluzyjnych, mas tlenkowo-cynkowo-eugenolowych, lakierów
i sprejów okluzyjnych. Wśród metod zewnątrzustnych wyróżnia się stosowanie artykulatorów, mas wyciskowych, wosków
termoplastycznych. Metody mieszane to fotookluzja i system
T-scan.
STOSOWANIE FOLII I KALKI ARTYKULACYJNEJ
W praktyce najbardziej rozpowszechnione są metody wewnątrzustne z użyciem kalek i folii artykulacyjnych, które stosowane są od ponad wieku, a cenione ze względu na natychmiastowy wynik.
W metodzie z użyciem kalki artykulacyjnej ocena okluzji polega na wzrokowej, a zatem subiektywnej interpretacji odwzorowanych kontaktów przez badającego lekarza, który kierując
się wiedzą i doświadczeniem interpretuje, który kontakt jest
prawidłowy, zbyt silny lub przedwczesny. Końcowy wynik badania zależy między innymi od warunków w jakich badanie jest
wykonywane. W praktycznym wykonaniu ważne jest utrzymanie suchości powierzchni okluzyjnych zębów w trakcje badania, gdyż hydrofobowa warstwa barwiąca nie wykazuje adhezji
do wilgotnych powierzchni zębów. Bezpośredni wpływ na uzyskany wynik ma grubość użytej kalki/folii gdyż istnieje liniowa
korelacja między grubością kalki, a wielkością zaznaczonego
przez nią obszaru.

2011, tom XII, nr 1-2 (42-43)

Implantoprotetyka

Ryc .1. Kalki i folie artykulacyjne stosowane podczas analizy zwarcia

Ryc. 3. Wewnątrzustnie zaznaczone odbicia folii okluzyjnej

Ryc. 2. Folia okluzyjna umieszczona w pęsecie umożliwiającej badanie kontaktów w zakresie całego łuku zębowego

Ryc. 4. Badanie przy użyciu aparatu T-scan II

Grubość użytej folii ma wpływ natomiast na jej percepcję
w trakcje badania gdyż układ proprioceptywny wykazuje wrażliwość na folię zwarciową o grubości 21 µm [5], a według innych
autorów już nawet na 12,5 µm grubości [6] Zatem zalecane jest
stosowanie folii ultra cienkich poniżej 12,5 µm grubości [5, 6 ,7,
8], co nie powoduje zbaczania żuchwy podczas rejestracji [9].
W praktyce należy pamiętać, że powierzchnie porcelanowe,
metalowe, dobrze wypolerowane trudniej ulegają oznaczeniu
kalką w stosunku do powierzchni szorstkich, co może niekorzystnie wpłynąć na interpretacje przez lekarza.
Wśród praktyków panuje przekonanie, że intensywność barwy i wielkość powierzchni oznaczonego kontaktu świadczy
o jego sile. Duże, ciemne oznaczenia uważane są za kontakty
o większej sile, natomiast małe, słabo wysycone – mniejszej
sile. Badania dowodzą, iż różne rozmiary odbicia kalki mogą
wyrażać te same wartości obciążeń okluzyjnych [10]. Stosowne pomiary wykazały, że podobnie wyglądające, (o tej samej
powierzchni) odbicia na sąsiednich zębach nie odzwierciedlają
równych obciążeń okluzyjnych, a różnice ich wartości mogą
wynosić od 0 N do 500 N [10, 11].
Współcześnie producenci usiłują eliminować wady kalek i foli
artykulacyjnych proponując cienkie folie artykulacyjne o dobrych właściwościach przenoszenia barw. Warstwy barwiące
poprzez zastosowanie emulgatorów i specjalnych środków
adhezyjnych przyjmują właściwości hydroﬁlne (hydroﬁlowe)
dzięki czemu polepszone jest przyklejanie pigmentu do wilgotnych i gładkich powierzchni [12, 13, 14].
W przypadku trudnych do kontroli powierzchniach zwarciowych jak złoto lub porcelana zaleca się dwufazową kontrole

okluzji tj. najpierw przez zastosowanie dobrze kryjącej 200
µm kalki o barwie niebieskiej, a następnie stosuje się ultra
cienką 8 µm czerwoną folię. Ostatnio zaleca się stosowanie
kalki artykulacyjne czułej na ucisk o progresywnym typie barwienia. Cząsteczki warstwy barwiącej ściskane pod wpływem
siły zgryzowej rozkładają się równomiernie w kierunku krawędzi kontaktu, przez co silny kontakt okluzyjny odwzorowany jest jako centryczny jasny punkt otoczony przez ciemne
pierścieniowate zgrubienie.

       



 

STOSOWANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO T-SCAN
Badanie okluzji z użyciem kalki lub foli artykulacyjnej polegające na subiektywnej interpretacji wzrokowej nie odzwierciedla
wartości sił generowanych na poszczególnych powierzchniach
zębów podczas aktu zwarcia toteż metoda ta może być traktowana wyłącznie jako wstępna orientacja co do warunków
okluzyjnych danego przypadku.
Jakościową analizę kontaktów okluzyjnych umożliwia komputerowy system T-scan ﬁrmy Tekscan, za pomocą którego
można dokonać pomiaru sekwencji powstawania kontaktów.
Aparat składa się z sensora umieszczonego w specjalnym
uchwycie oraz komputerowego oprogramowania. Sensor
składa się z foli o grubości 100 µm oraz wbudowanych w nią
ok. 2000 detektorów wrażliwych na nacisk. Badanie przeprowadzane jest w pozycji siedzącej pacjenta z lekko odgięta ku
tyłowi głową pacjenta. Po wprowadzeniu sensora pomiędzy
łuki zębowe i zwarciu szczęk do pozycji maksymalnego zaguzkowania. Każdy z detektorów skanowany jest stukrotnie
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Ryc. 5. Wynika badań uzyskane przy zastosowaniu aparatu T-scan II

Ryc. 6. Zastosowanie łuku twarzowego do rejestracji przebiegu płaszczyzny okluzyjnej szczęki oraz modele robocze zamontowane do artykulatora półindywidualnego Protar

Ryc. 7. Modele robocze i ich analiza w artykulatorze z widocznymi kontaktami zębowymi po użyciu folii okluzyjnej

w czasie jednej sekundy. Zarejestrowane dane przetwarzane są
za pomocą komputerowego oprogramowania i przedstawianie
w formie graﬁcznego ﬁlmu obrazującego kolejność powstawania kontaktów okluzyjnych oraz wielkości sił działających
miedzy zębami antagonistycznymi w czasie zwierania szczęk.
Analiza zwarcia opiera się o dostępne w oprogramowaniu
systemu aplikacje tj.: model łuku (Arch Model), maksymalne
zaguzkowanie (MIP), środek sił (COF), trajektoria środka sił,
maksymalna siła łączna (MAX), funkcje Delta oraz analiza graﬁczna (Graph). Model łuku to funkcja pozwalająca na graﬁczne
przedstawienie kontaktów międzyzębowych w trybie dwulub trójwymiarowym. Funkcja maksymalnego zaguzkowania
obrazuje moment zwarcia, w którym występuje maksymalna
powierzchnia kontaktów zębowych. Środek sił zwarciowych
pozwala na graﬁczną analizę równowagi zwarcia. W tym celu
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program wykreśla eliptyczna tarczę COF TARGET oraz marker COF MARKER. Marker przedstawia wypadkowy moment
wszystkich działających w danym czasie sił podczas kontaktu
zwarciowego.
Wypadkowy moment siły jest wypadkową sumą wszystkich
momentów sił działających w danych miejscach kontaktów
zębowych względem pośrodkowej osi strzałkowej oraz sumą
momentów względem płaszczyzny siecznej.Trajektoria środka
sił przedstawia tor przemieszczania się środka sił od pierwszego kontaktu. Maksymalna siła łączna to opcja programu pozwalająca na przedstawienie wszystkich maksymalnych wartości
sił występujących od momentu pierwszego kontaktu. Funkcja
delta obrazuje obszary działania trudnych do uwidocznienia
sił śladowych co ma istotne znaczenie w poszukiwaniu różnic
w kontaktach zwarciowych na drodze poślizgu centryczne-
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Ryc. 8. Korekta zewnątrzustna nieprawidłowych kontaktów zębowych po przeprowadzonej instrumentalnej analizie zwarcia w artykulatorze

go. Analiza graﬁczna (Graph) pozwala na porównanie sumy sił
działających po stronie prawej i lewej łuku zębowego. Wykres
graﬁczny przedstawia zależność między procentową wartością całkowitych sił strony prawej łuku zębowego (krzywa
czerwona) i lewej (krzywa niebieska), a czasem ich występowania. Dodatkowo krzywa czarna określa zależność czasu od
procentowej wartości siły maksymalnej [15].
ZEWNĄTRZUSTNA – MODELOWA ANALIZA ZWARCIA
Z UŻYCIEM ARTYKULATORA I ŁUKU TWARZOWEGO
Celem zewnątrzustnej analizy zwarcia jest ocena prawidłowych i nieprawidłowych kontaktów zębowych w zakresie
przenoszenia sil żucia oraz prawidłowej okluzji.
W tym celu używa się: modeli z gipsu supertwardego (dwa
komplety), pęsetę oraz kalkę okluzyjną (7 mikronów) oraz
marker. Ponadto niezbędna jest znajomość zasad i norm okluzji [16].
Zastosowanie łuku twarzowego do rejestracji przebiegu płaszczyzny okluzyjnej szczęki oraz modele robocze zamontowane
do artykulatora półindywidualnego Protar.
W pierwszym etapie pracy modele są montowane (według
wcześniejszej rejestracji przestrzennej z zastosowaniem łuku
twarzowego) w artykulatorze półindywidualnym, w którym za
pomocą rejestratów okluzyjnych ustalono indywidualne wartości: kąta drogi stawowej, kąta Bennetta i kąta prowadzenia
siecznego. Artykulacja modeli umożliwia wizualizację statycznych i dynamicznych kontaktów zębów przeciwstawnych oraz
ich ocenę również od strony językowej.
Prawidłowość kontaktów okluzyjnych zaczyna się od oceny
wzajemnych kontaktów w relacji centralnej, kolejno sprawdzane są kontakty w okluzji pozacentralnej. Przy użyciu folii

       



 

okluzyjnej poszukiwane są przede wszystkim przedwczesne
kontakty i przeszkody zgryzowe. W celu zaznaczenia kontaktów zębowych w okluzji pozacentralnej stosuje się niebieską
folie okluzyjna, natomiast podczas analizy kontaktów w relacji
centralnej folię czerwoną. W ten sposób kontakty te nie nakładają się na siebie co ułatwia analizę oraz późniejsze leczenie
[16, 17].
Korekta okluzji poprzez szlifowanie selektywne zębów wykorzystywana jest jako metoda pomocnicza w niektórych postaciach zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz jako
uzupełnienie innych zabiegów w ramach przeprowadzanych
zmian w obrębie układu stomatognatycznego. Analizy okluzji
w artykulatorze ułatwia postawienie diagnozy oraz przeprowadzenie korekcyjnego szlifowania zębów [18].
Korekcyjne szlifowanie zębów przeprowadzane jest w pierwszej kolejności na modelach zamontowanych w artykulatorze
– przy czym zawsze używa się dwóch kompletów modeli, tak
aby model początkowy (dokumentacyjny) służył jako punkt
odniesienia co do ilości i jakości przeprowadzonej korekty
okluzji) – a kolejno te same punkty są przenoszone i szlifowane w jamie ustnej pacjenta. W zakresie ruchów bocznych
przeprowadza się jest szlifowanie mające na celu uzyskanie
okluzji prowadzonej przez kły (lub prowadzenia grupowego)
poprzez usunięcie nieprawidłowych kontaktów zębowych po
stronie medio- i laterotruzyjnej.
Opisane wyżej metody analizy zwarcia ułatwiają:
– ocenę wzajemnych kontaktów zębowych w przypadkach
współistniejących dolegliwości bólowych oraz zaburzeń
czynnościowych narządu żucia;
– ocenę oraz odtworzenie prowadzenia siecznego w przypadku planowanych rekonstrukcji w zakresie zębów
przednich;
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– planowanie leczenia protetycznego oraz implantoprotetycznego;
– ocenę kontaktów okluzyjnych wykonanych docelowo uzupełnień protetycznych np. uzupełnień ceramicznych przed
procesem glazurowania;
– korektę nieprawidłowych przedwczesnych kontaktów
okluzyjnych (będących przyczyną powstawania dysfunkcji
narządu żucia) w położeniu dotylnym, zwarciu nawykowym i na drodze poślizgu centrycznego;
– diagnostyczne nawoskowanie jako pomoc w planowaniu
leczenia protetycznego w przypadku rozległych rekonstrukcji protetycznych.
Dane uzyskane z analizy zwarcia pozwalają na postawienie
diagnozy oraz wykonanie i zastosowanie stałych i ruchomych
uzupełnień protetycznych, które zapewnią: zachowanie prawidłowej czynności stawów skroniowo-żuchwowych, właściwe
obciążenie zębów przednich w czasie ruchów dobocznych
żuchwy, a także zachowanie prawidłowego obciążenia zębów
bocznych w okluzji centralnej. Selektywne szlifowanie zębów
poprzez wyeliminowanie nieprawidłowych kontaktów okluzyjnych jest często wykorzystywana we wstępnym etapie
leczenia protetycznego np. w celu korekty nieprawidłowego
przebiegu powierzchni okluzyjnej.
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