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DZIĄSŁA
TEŻ CHORUJĄ

Choroba przyzębia, zwana potocznie parodontozą, jest drugą po
próchnicy przyczyną utraty zębów. Często przez długi czas nie daje
o sobie znać, a leczenie zaawansowanego stadium choroby jest
skomplikowane i długotrwałe.

P

aradontoza powoduje niszczenie aparatu
utrzymującego ząb w kości. Pierwszym jej
objawem może być stan zapalny dziąsła
– jest ono wtedy czerwone, a przy myciu zębów może pojawić się krwawienie.
U wielu pacjentów stan ten jest skutkiem zaniedbań
higienicznych i odkładania się płytki bakteryjnej
(białego nalotu na granicy zęba i dziąsła). Nieusuwana płytka staje się coraz grubsza, po pewnym czasie
ulega mineralizacji i zamienia się w twardy kamień
nazębny, który można usunąć tylko przez zabiegi
stomatologiczne w gabinecie. Zdarza się jednak, że
stan zapalny występuje pomimo prawidłowej higie46

ny jamy ustnej i zębów, co często nie jest zauważalne.
Doprowadza to w pierwszej kolejności do obniżania
się dziąseł, następnie do zaniku kości, a w skrajnych
przypadkach do utraty zdrowych zębów – jednego
lub kilku. Ten drugi mechanizm jest mniej znany,
a potrafi doprowadzić do zaawansowanego zapalenia
przyzębia niewiadomego pochodzenia.

PRAWIDŁOWA DIAGNOZA
W swojej pracy kładę duży nacisk na holistyczne podejście do pacjenta, czyli na skrupulatną diagnozę,
która opiera się na wykonaniu pełnej dokumenta-
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W zaawansowanym procesie parodontozy niezbędne są dodatkowe zabiegi chirurgiczne:
• kiretaż zamknięty bądź otwarty (oczyszczanie kieszonki dziąsłowej)
• regenerację sterowaną kości za pomocą materiałów kościotwórczych,
• przeszczepy łącznotkankowe pobierane od pacjenta z plastyką dziąseł.

NIEBEZPIECZNE BAKTERIE
cji fotograficznej aparatem cyfrowym (dzięki temu
możemy obserwować, czy problem się nasila, czy
recesje dziąsła powiększają się) oraz dokumentację
radiologiczną (pacjent ma standardowo wykonywany pantomogram, który jest zdjęciem poglądowym
umożliwiającym szybką diagnozę całej jamy ustnej),
jak również tomografię stożkową (CBCT) czyli obraz RTG w trójwymiarze. Wciąż zgłaszają się pacjenci, którzy taki RTG mają wykonywany pierwszy raz
w życiu w naszym gabinecie, ponieważ wcześniej
nikt im nie zlecił im takiego badania. Niestety, wówczas może być już za późno, ponieważ zapalanie
przyzębia i związany z nim zanik pionowy kości
może nie być widoczny w jamie ustnej bezpośrednio, a jedynie na RTG. Mieliśmy taki przypadek: po
wykonaniu pantomogramu okazało się, że pacjentka
ma przy siekaczach dolnych zanik kości do 1/3 wysokości korzenia. W badaniu wewnątrzustnym nie
było widać tego procesu mimo jego zaawansowania.
Ostatnio dużo pisze się o chorobie okluzyjnej. Dotyczy ona nieprawidłowych kontaktów górnych zębów z dolnymi, co może mieć różne konsekwencje.
Mogą one ulec starciu, ale może też dojść do utraty
kości i zakotwienia zęba, a w następstwie – do rozchwiania, a nawet utraty jednego lub wielu zębów.

PROFILAKTYKA I POMOCNE ZABIEGI
W ograniczeniu chorób przyzębia duże znaczenie
mają działania profilaktyczne. Każdy pacjent w gabinecie dentystycznym powinien mieć przeprowadzony instruktaż higieny jamy ustnej. Dowiedzieć się,
jak skutecznie szczotkować zęby, oczyszczać przestrzenie międzyzębowe, usuwać płytkę z powierzchni zębów i uniknąć próchnicy na powierzchniach
stycznych dzięki nitkowaniu.
Jeżeli stan zapalny dziąseł nie jest spowodowany
poważniejszą przyczyną, to do jego zlikwidowania
może wystarczyć prawidłowa higiena jamy ustnej.

Bakterie wywołujące stany zapalne stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu. Mogą
np. przedostać się poprzez naczynia krwionośne do
serca, powodując infekcyjne zapalenie wsierdzia czy
osadzać się w nerkach, powodując kłębuszkowe zapalenie nerek.
PARADONTOZA
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Nie bez powodu pacjentom z podwyższonych grup
ryzyka, przede wszystkim cierpiącym na schorzenia
układu sercowo-naczyniowego, zaleca się usuwanie
kamienia nazębnego w osłonie antybiotykowej, aby
podczas zabiegu bakterie z jamy ustnej drogą naczyń krwionośnych nie dotarły do serca i nie osadzały się na zastawkach.
U kobiet w ciąży bakterie mogą przedostać się
przez łożysko do płodu, dlatego choroby przyzębia,
próchnica, a nawet kamień nazębny mogą doprowadzić do porodu przedwczesnego, poronienia czy
zbyt niskiej wagi noworodka.
Systematyczne wizyty u stomatologa to nie tylko
zabiegi estetyczne. Zabiegi higienizacyjne powinno
się wykonywać co 6 miesięcy, wówczas lekarz może
monitorować na bieżąco stan całej jamy ustnej i zaobserwuje coś niepokojącego, od razu zareagować.
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