
Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością̨ oddaję w Państwa ręce ko-
lejny numer “Implantologii Stomatologicznej”,  
w którym tradycyjnie już publikujemy nie tylko 
artykuły kliniczne, ale i staramy się zaprezento-
wać bieżące sprawy Stowarzyszenia.

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim pół-
roczu oczywiście był 11. Kongres PSI, podczas 
którego w katowickim hotelu Monopol przepro-
wadziliśmy egzamin Curriculum Implantologii 
w edycji 2020. W wyniku pomyślnie zdanego 
egzaminu 24 lekarzy otrzymało Licencję Praktyki 
Implantologicznej PSI.  

Nie zapominajmy także o egzaminach Umiejęt-
ności Implantologicznych Fellowship i Diploma-
te składanych przed Komisją PSI/ICOI via online 
prosto z Nowego Jorku.

W tym roku do grona certyfikowanych przez ICOI implantologów dołączyło kolejnych 11 lekarzy. Gru-
pę tę uzupełniło 2 naszych kolegów z zagranicy. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła 
nam spotkanie dużej grupy na żywo, ale w wersji online gościliśmy znakomitych wykładowców: prof. 
Ady Paltiego, dra Konstantinosa Valavanisa, dra Franka Zastrowa czy dra Andreasa Barbetseasa.

Druga połowa roku również zapowiada się aktywnie. Z powodzeniem realizujemy kolejną edycję Cu-
rriculum; w grudniu czekają nas egzaminy i prowadzimy rekrutację końcową grup na 2022, które za-
jęcia rozpoczną w marcu.

Zapraszam także do udziału w Konferencjach, które PSI i „Implantologia” obejmują patronatem na-
ukowym i prasowym, obserwacji naszego profilu na facebooku oraz publikacji swoich prac na łamach 
naszego czasopisma.

       Redaktor Naczelny
       prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI 
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Monika	Zmuda:	Po	17	latach	prowadzenia	szkolenia	Curriculum	
Implantologii	 i	 certyfikowaniu	ponad	400	 absolwentów,	 jeste-
śmy	 po	 pierwszej	 edycji	 naszego	 szkolenia	 po	 dosyć	 radykal-
nych	zmianach	organizacyjnych,	które	odbywało	się	w	trudnych	
warunkach	 trwającej	 pandemii.	 	 Proszę	 nam	 powiedzieć,	 co	
Pana	 zdaniem,	będzie	najważniejszym	wyzwaniem	w	edukacji	
z	zakresu	implantologii	stomatologicznej	w	roku	2021	i	2022?

dr	 n.med.	 Andrzej	 Szwarczyński: Odpowiem dość przewrot-
nie- najważniejszym wyzwaniem będzie, podobnie jak co roku, 
możliwie najlepsze przekazanie wiedzy uczestnikom Curriculum 
zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Nasza 
placówka - którą mam przyjemność od 20 lat współprowadzić  
z panem drem hab. Krzysztofem Osmolą- na wypadek wprowa-
dzenia obostrzeń w zajęciach praktycznych „na żywo,” jak również 

kierownik	ośrodka:	
dr	n.	med.	Anadrzej	Szwarczyński,	M.Sc
Przygotowanie,	planowanie	i	przeprowadzenie	zabiegów	implantologicznych
wykładowcy:
prof.	dr	hab.	Ryszard	Koczorowski
Planowanie	uzupełnień	protetycznych	z	zastosowaniem	wszczepów	śródkostnych	w	różnych	sytuacjach	klinicznych	
dr	hab.	n.	med.	Krzysztof	Osmola	
Warunki	przeprowadzania	zabiegów	implantologicznych.
Bloki	kostne	w	chirurgii	odtwórczej	jamy	ustnej	
Czynniki	ryzyka	w	chirurgii	implantologicznej.

prof.	dr	hab.
Ryszard	Koczorowski

dr	hab.	n.	med.	
Krzysztof	Osmola	

Prezentacja	Ośrodka	Szkoleniowego	Curriculum	Implantologii	2.0
POZNAŃ,	ASKODENT	II	

dr	n.	med.
Andrzej		Szwarczyński,	M.Sc

CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2.0 W PRAKTYCE

celem polepszenia jakości przekazów video z zabiegów nabyła 
kamerę Star cam dołączoną do lup operacyjnych, dzięki której 
„okiem operatora” możemy przekazać na dowolny monitor obraz 
z zabiegu, który właśnie wykonujemy. O zaletach tego rozwiąza-
nia pisałem w artykule zamieszczonym w ostatniej „Implantologii 
Stomatologicznej”.

MZ:	 Czy	 jako	 prezydent	 Implant	Master	 Poland	 i	 wykładowca	
naszego	 Curriculum	dostrzega	 Pan	 różnicę	w	 edukacji	 akade-
mickiej	 i	 prowadzonej	 przez	 towarzystwa	naukowe,	 a	 tym,	 co	
lekarzom	oferują	szkolenia	typowo	komercyjne?

AS:	Zdecydowanie tak, często ośrodki te są wspierane przez wiel-
kie koncerny implantologiczne czy też produkujące inny sprzęt 
niezbędny w implantologii i poprzez ten pryzmat przekazują 
wiedzę uczestnikom szkoleń. Wieloośrodkowość Curriculum PSI 
pozwala jej uczestnikom zapoznać się z różnymi, często nawet 
nieco odmiennymi, punkami widzenia danego zagadnienia czy 
rozwiązania. Prowadzący przekazują swoje wieloletnie doświad-
czenie poparte tysiącami wprowadzonych implantów i wykona-
nych zabiegów opartych o różne systemy implantologiczne.

MZ:	Czym	charakteryzuje	się	ośrodek	w	Poznaniu?

AS: Bogatym doświadczeniem wykładowców i dwoistością po-
dejścia do zagadnień w implantologii. Profesor Koczorowski pre-
zentuje swoje wieloletnie doświadczenie dotyczące wszelkiego 
rodzaju rozwiązań z zakresu protetyki na implantach. Docent 
Osmola przedstawia rozwiązania z zakresu implantologii i chirur-
gii szczękowo-twarzowej. Ja zaś, staram się podzielić z kursantami 

E D U K A C J A
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wiedzą zdobytą podczas studiów podyplomowych na Uniwersy-
tecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz swoim 
ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym. 

MZ:	Czy	w	ośrodku	prowadzone	są	zajęcia	praktyczne?	Jeżeli	tak,	
to	jak	one	przebiegają?	

AS:	 Tak oczywiście. Po wykładach w sali konferencyjnej znajdu-
jącej się w sąsiednim budynku obok naszej placówki odbywają 
się zajęcia prowadzone na głowach świńskich, podczas których 
kursanci mają możliwość- oprócz wprowadzenia implantu - wy-
konać zabiegi z zakresu sterowanej regeneracji kości. Mamy do 
dyspozycji materiały i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie 
większości zabiegów z tego zakresu.

MZ:	Na	co	powinni	zwracać	uwagę	młodzi	implantolodzy,	którzy	
dopiero	zaczynają	edukację	z	zakresu	implantologii?	Jakie	błędy	
są	popełniane	przez	młodych	lekarzy	najczęściej	i	na	co	należy	
zwrócić	uwagę,	żeby	ich	w	miarę	możliwości	unikać?

AS: Wielokrotnie byłem proszony o pomoc w rozwiązaniu „pro-
blemów” powstałych podczas zabiegów przeprowadzonych  
z nadmierną nonszalancją czy też niepopartych odpowiednim 
doświadczeniem zabiegowym. Młodym implantologom zalecam 
zawsze najpierw odpowiednie przygotowanie z zakresu chirurgii 
stomatologicznej i dopiero później rozpoczęcie przygody z im-
plantologią. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy 
z zakresu implantologii jest moim kolejnym wskazaniem.

E D U K A C J A
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MZ:	Kto	jest,	Pana	zdaniem,	dzisiaj	największą	ikoną	implantolo-
gii	na	świecie	i	dlaczego?		

AS: Dla mnie ikoną będzie zawsze mój nauczyciel z Frankfurtu 
prof. G.H. Nentwig, który przekazał mnie oraz koleżankom i kole-
gom z naszej pierwszej grupy „masterskiej” ogromny zasób wie-
dzy. Kolejnymi ikonami są dla mnie - a miałem przyjemność być 
uczestnikiem ich wykładów- nieżyjący prof. Braenemark i prof. C. 
Misch. Dalej warto wymienić prof. Tarnowa, Prof. Khoury’ego czy 
prof. Hurzelera. 

MZ:	Czy	tak	doświadczeni	klinicyści	jak	Pan,	mają	jeszcze	swoje	
autorytety,	od	których	są	w	stanie	się	czegoś	nowego	nauczyć?

AS: Oczywiście- bardzo lubię wykłady wcześniej wymienionych 
profesorów, jak i prof. Kana czy prof. Paltiego. Ich sposób przeka-
zywania wiedzy jest łatwy w zrozumieniu, a przedstawione przy-
kłady godne zastosowania we własnej praktyce. 

MZ:	Proszę	powiedzieć,	co	Curriculum	może	zaproponować	le-
karzom,	którzy	już	implantują	i	wciąż	się	wahają	czy	to	szkolenie	
może	ich	jeszcze	czegoś	nauczyć?

AS: Odpowiem na swoim przykładzie. Kiedy ja zaczynałem szko-
lenie we Frankfurcie byłem już po specjalizacji z chirurgii szczęko-
wej i po doktoracie. Koledzy zadawali mi pytanie- po co będziesz 
wydawał tyle pieniędzy, skoro i tak masz już jakieś doświadcze-
nie?  Trzy lata nauki otworzyły mi oczy na bezmiar braku wiedzy  
w tamtym czasie. Myślę, że tej wiedzy, często gotowych rozwią-
zań, popartych własnym doświadczeniem, mogą oczekiwać od 
nas koleżanki i koledzy, którzy już implantują, ale ich doświadcze-
nie jest jeszcze duże.

MZ:	Dziękuję	bardzo	za	rozmowę,	a	naszych	czytelników	zapra-
szamy	na	kolejną	edycję	szkolenia	w	2022	roku

Złotym Partnerem Ośrodka w Poznaniu jest firma CWitt Dental 
oraz Bio Bank, którym dziękujemy za wsparcie sprzętowe i orga-
nizacyjne.
Na kolejną edycję Curriculum można zarejestrować się online 
www.psi-icoi.pl. Zaczynamy w marcu 2022.

foto: DentalTube

CURRICULUM
IMPLANTOLOGII
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30 maja 2021 roku w katowickim hotelu Monopol odbyły się eg-
zaminy teoretyczne Curriculum Implantologii 2020 oraz egzami-
ny Międzynarodowych umiejętności Fellowship/Diplomate ICOI, 
które są częścią 11. Kongresu PSI/COI. 
Uczestniczący w szkoleniu lekarze dentyści, którzy przystąpili do 
egzaminu, wcześniej pozytywnie zdali egzamin praktyczny – su-
perwizję i hospitację oraz uzyskali zaliczenia w poszczególnych 
ośrodkach prowadzących szkolenie. 

W tegorocznej edycji wzięło udział 30 lekarzy.
Do egzaminu przystąpiło 25 lekarzy, z czego: 2 osoby otrzymały 
oceny bardzo dobre, 20 osób otrzymało oceny dobre, 2 osoby 
otrzymały oceny dostateczne, a 1 osoba otrzymała ocenę niedo-
stateczną i nie zdała egzaminu.
Egzamin składał się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wy-
boru oraz 5 pytań opisowych. Można było uzyskać max 150 punk-
tów. Jako kryterium zaliczenia egzaminu uznano udzielenie 65 % 
poprawnych odpowiedzi.
Skład Komisji Egzaminacyjnej:
przewodniczący:	
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
wiceprzewodniczący:
dr n.med. Mariusz Duda  
członkowie	Komisji	Egzaminacyjnej:
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk  
dr hab.n.med. Krzysztof Osmola 
dr n.med. Andrzej Szwarczyński     
dr n.med. Krzysztof Andruch        
dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund 
dr n.med. Maciej Marcinowski   
dr n.med. Dariusz Pituch   
lek. dent. Grzegorz Ziętek    
lek. dent. Jerzy Szymczak 
lek. dent. Arkadiusz Krężlik 
lek. dent. Elżbieta Krężlik  

Na podstawie egzaminu praktycznego i teoretycznego przyzna-
no 24 licencje Praktyki Implantologicznej PSI. Serdecznie gratulu-
jemy Absolwentom szkolenia w edycji 2020

lek. dent. Kamila Ciesielczyk
lek. dent. Paweł Dajczer
lek. dent. Łukasz Derkowski
lek. dent. Tomasz  Filoda
dr n.med. Barbara  Galińska

lek. dent. Alicja Krause
lek. dent. Jakub Lipski
lek. dent. Bartosz Panek
lek. dent. Paweł Powierża
lek. dent. Łukasz Stanek
lek. dent. Grzegorz Szulejko
lek. dent. Marcin Środa
lek. dent. Paweł Chmielowski
lek. dent. Magdalena Gryka-Deszczyńska
lek. dent. Przemysław Kawczyk
lek. dent. Paweł Kuśmierek
lek. dent. Mikołaj Lepczyński
dr n.med. Lech Marciszyn
lek. dent. Emil Niewiński
lek. dent. Grzegorz Pigoń
lek. dent. Wiktor Sidorowicz
lek. dent. Wojciech Skocz
lek. dent. Łukasz Starżyk
lek. dent. Adam Szpejewski

Przyznano 2 nagrody dla Absolwentów, którzy otrzymali najwięk-
szą ilośc punktów podczas egzaminu teoretycznego oraz 3 wy-
różnienia dla lekarzy, którzy najlepiej zdali egzamin praktyczny. 
Uczestnikom szkolenia gratulujemy, a Partnerom Curriculum dzię-
kujemy za nagrody.

Vouchery na 1000 na materiały kościozastępczne dla lekarzy, któ-
rzy najlepiej zdali egzamin praktyczny ufundowała firma Denon 
Dental, a nagrody otrzymali:
lek. dent. Paweł Kuśmierek, lek. dent. Wiktor Sidorowicz oraz lek. 
dent. Grzegorz Pigoń

Nagrody za najlepiej zdany egzamin teoretyczny otrzymali:
dr Doktor Sidorowicz oraz dr Jakub Lipski

2 Vouchery na 1500 do udziału w kursie otrzymaliśmy od Global D.
Vouchery na 2000 za zakup implantów DIO ufundowała firma KTI 
Implants
Voucher na 1750 na zakup w DIO ufundowała firma KTI Implants
Książkę dra Istvana Urbana oraz trzymacz do skalpela ufundowała 
firma Cwitt 

Egzaminy Curriculum Implantologii 2020

E D U K A C J A
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30 maja 2021 roku w katowickim hotelu Monopol odbyły się eg-
zaminy teoretyczne Curriculum Implantologii 2020 oraz egzami-
ny Międzynarodowych umiejętności Fellowship/Diplomate ICOI, 
które są częścią 11. Kongresu PSI/COI. 

Egzamin Fellowship Diplomate odbył się w obecności Komisji Eg-
zaminacyjnej w składzie:
Prof. Ady Palti- online live z Nowego Jorku – przewodniczący
dr n.med. Mariusz Duda- wiceprzewodniczący 
dr n.med. Andrzej Szwarczyński, Msc
dr n.med. Dariusz Pituch   
lek. dent. Grzegorz Ziętek    
lek. dent. Jerzy Szymczak 
lek. dent. Arkadiusz Krężlik 
lek. dent. Elżbieta Krężlik  

Do egzaminu Fellowship przystąpiło 5 lekarzy z Polski oraz 1 z Ru-
munii. 
Serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu lekarz implantolog/ 
Fellowship ICOI: 
dr n.med. Paweł Milner
dr Mieczysław Silkiewicz
dr Piotr Kupiec
dr Łukasz Musiał
dr Magdalena Gryka- Deszczyńska
dr Tonea Ovidiu

Do egzaminu Diplomate przystąpiło 6 lekarzy z Polski i 1 z Rumunii 
i uzyskali tytuł ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej/Diplo-
mate ICOI
Dr Szymon Dudek
Dr Michał Sypień
Dr Tomasz Sypień
Dr Marcin Dyląg
Dr Jakub Jasiński
Dr Artur Ratynski
Dr Andi Dragus

Egzaminy Międzynarodowych umiejętności 
Fellowship/Diplomate ICOI

E D U K A C J A
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Mój Egzamin Fellowship

lek. dent. Magdalena Gryka-Deszczyńska, Fellowship ICOI
DENTALOVE CLINIC
Borzymowska 19
03-565 Warszawa Targówek
796 67 50 50
dentalove@dentalove.pl

Afiliacja:

My Fellowship examination

Magdalena Gryka-Deszczyńska



EDUKACJA

Chirurgia stomatologiczna i implantologia są dziedzinami,  
w których należy być pewnym swoich działań. Każdy ruch ręką 
w jamie ustnej pacjenta musi być dokładnie przemyślany i za-
planowany. W 2015 roku, zaledwie 2 lata po zakończonym stażu 
wprowadziłam swój pierwszy implant w asyście starszego kolegi. 
Ten implant działa i funkcjonuje do dziś, a ja po tym zabiegu już 
na 1000% wiedziałam, czym będę się zajmować. 

W dotychczasowym dorobku zawodowym wielokrotnie napoty-
kałam różne przypadki kliniczne, które sprawiały, iż czułam potrze-
bę poszerzania swojej wiedzy i rozmowy z kolegami zajmującymi 
się implantologią. Tym sposobem trafiłam na Curriculum Implan-
tologiczne PSI 2.0, dzięki któremu w ciągu 5 zjazdów mogłam po-
znać sposoby pracy, ośrodki szkoleniowe wybitnych polskich im-
plantologów z drem Mariuszem Dudą - Prezydentem PSI na czele. 
Ta droga rozwoju zawodowego wydała mi się tym bardziej słusz-

na, ponieważ pierwsze kroki implantologiczne stawiałam właśnie 
pod okiem doktora Dudy w jego klinice podczas Curriculum Im-
plantologii Małoinwazyjnej organizowanego przez Duda Clinic 
College of Dental Medicine w Katowicach w 2017r. Uważam, że 
zdobyte podczas tego szkolenia podstawy, począwszy od kwa-
lifikacji pacjenta do zabiegu, dokumentację medyczną aż po 
„zarządzanie” peri-implantitis przyczyniły się do łatwości w przy-
gotowaniu prezentacji 10 przypadków na egzaminie Fellowship.  
W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest dokładna dokumenta-
cja fotograficzna, która odzwierciedla poszczególne etapy proce-
dur medycznych. 

30 maja 2021 w Katowicach przystąpiłam do dwóch egzaminów. 
Pierwszym- zdawałoby się trudniejszym - był test wieńczący Curri-
culum Implantologiczne 2.0. 
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Przyznam, że czas, który poświęciłam na przygotowanie się spra-
wił, iż mogłam poczuć się znów jak studentka. Wszyscy wykła-
dowcy bardzo podkreślali na każdym ze zjazdów, iż baza pytań 
jest nowa, toteż poziom egzaminu można określić jako zaawan-
sowany. 

Drugim wyzwaniem był Międzynarodowy Egzamin Umiejętności 
Implantologicznej Fellowship ICOI.  Aby przystąpić do egzaminu 
należy być przynajmniej od dwóch lat członkiem PSI, mieć już 4 
-letnie doświadczenie w pracy lekarza-dentysty i od co najmniej 
dwóch lat przeprowadzać zabiegi z zakresu implantologii. Do-
datkowo konieczne było przygotowanie wykazu 50 wprowadzo-
nych wszczepów oraz przygotowanie prezentacji zawierającej 
dokumentację fotograficzną i radiologiczną 10 z nich. Muszę tutaj 
absolutnie podziękować Pani Dyrektor PSI Monice Zmudzie za 
pomysł i motywację do przystąpienia do Egzaminu Fellowship 
równocześnie z egzaminem Curriculum. Chyba wypada mi pod-
kreślić, że byłam jedyną osobą z mojego rocznika, która podjęła 
się tego wyzwania. Ten szalony pomysł sprawił, iż w ciągu 3 ty-
godni przeprowadziłam kontrole moich pacjentów sprzed kilku 
lat, przygotowałam dokumentację radiologiczną, fotograficzną  
i prezentację przypadków. 

W tegorocznej edycji egzaminów Fellowship/Diplomate byłam 
jedyną kobietą w grupie zdających, więc czułam jeszcze większą 
motywację do działania. Przed Komisją Egzaminacyjną, w skład 
której wchodzili Prof. Ady Palti- online live z Nowego Jorku – prze-
wodniczący, dr n.med. Mariusz Duda- wiceprzewodniczący, dr 
n.med. Andrzej Szwarczyński, Msc, dr n.med. Dariusz Pituch, lek. 
dent. Grzegorz Ziętek, lek. dent. Jerzy Szymczak, lek. dent. Arka-
diusz Krężlik, lek. dent. Elżbieta Krężlik zaprezentowałam zabiegi 
przeprowadzone na moich pacjentach implantologicznych, któ-
rych dobrałam na podstawie różnorodności metod leczenia.  

Jednym z nich jest Pani Agnieszka l. 31. Pacjentka ogólnie zdro-
wa, bez chorób ogólnoustrojowych oraz leków przyjmowanych 
na stałe. Do mojej praktyki zgłosiła się pierwszy raz w 2015 roku 
(ryc.1). Zgłosiła się z powodu utraty fragmentu korony klinicz-
nej zęba 46, który zakwalifikowałam do usunięcia. Bardzo ważne 
jest, aby jeszcze przed usunięciem zęba poinformować pacjenta  
o możliwościach terapeutycznych odbudowy braku i jak ważne jest 
odtworzenie brakującego zęba u osób młodych. Podczas tej wizyty 
ustaliłyśmy z pacjentką, iż docelowym rozwiązaniem będzie im-
plant. Z racji już brakującego od kilku lat zęba 36, również ten brak 
postanowiłyśmy uzupełnić przy pomocy implantu. Zabieg usunię-
cia zęba został przeprowadzony w znieczuleniu przewodowym 
Ubistesin forte 4%, metodą atraumatyczną dla ścian wyrostka zę-
bodołowego żuchwy oraz przegrody międzykorzeniowej. Niestety 
tego typu zabiegi trwają dłużej, ale dzięki nim obserwujemy lepsze 
gojenie i mniejszy zanik kości. Dodatkowo dzięki zastosowaniu la-
sera biostymulacyjnego mimo godzinnej ekstrakcji pacjentka nie 
spuchła ani nie odczuwała dolegliwości bólowych. Zastosowałam 
długość 635nm bezpośrednio przed zabiegiem od strony przed-
sionka i jamy ustnej właściwej 10J/cm2 (głowica fi 8mm) oraz po 
usunięciu prostopadle do zębodołu 4,5 J/cm2.  Rana została zaopa-
trzona szwami nieresorbowalnymi, które zdjęłam po ocenie prawi-
dłowego gojenia, 10 dni po ekstrakcji.  

Przeprowadzone zostało leczenie biologiczne wszystkich zębów 
objętych próchnicą oraz wybielanie gabinetowe z użyciem lampy. 
Niestety pacjentka zaniechała leczenia, a w klinice pojawiła się po 

2 letniej przerwie z powodu złamanej korony klinicznej zęba 15. 
Ząb został zakwalifikowany do odbudowy protetycznej, jednak 
lekarz protetyk po takim czasie zaobserwował już efekt Godona  
w okolicach brakujących zębów 36 i 46. Pacjentka została skiero-
wana na leczenie ortodontyczne, które podjęła z użyciem nakła-
dek Clear Aligner. W końcowym etapie leczenia ortodontycznego 
wykonana została tomografia stożkowa CBCT 6x10 celem oceny 
warunków kostnych do przeprowadzenia zabiegu implantacji 
– Pacjentka nie wymagała dodatkowych zabiegów augmenta-
cyjnych tkanek twardych (ryc. 2) jednak wiele do życzenia po-
zostawiały tkanki miękkie. Granica śluzówkowo dziąsłowo prze-
biegała na tyle wysoko, że planowane uzupełnienie protetyczne 
nie miałoby zapewnionych 2mm dziąsła skeratynizowanego, co 
wypływa na przewidywalność uzupełnienia protetycznego. Za-
planowałam zabieg wprowadzenia 2 implantów jednoetapowo 
w znieczuleniu nasiękowym, po 6 tygodniach free gingival graft 
również przeprowadzony jednoetapowo, a po kolejnych 6 tygo-
dniach odbudowę protetyczną na zębach 36,37,46,47. Drugie 
zęby trzonowe wymagały odbudowy protetycznej w związku  
z przeprowadzonym leczeniem endodontycznym i znaczną utra-
tą tkanek twardych. 

Zabieg implantacji wykonany został w marcu 2019r. Na podsta-
wie pomiarów tomografii, wprowadziłam implanty o wymiarach 
dla 36- 3,75/10mm BEGO RSX oraz 46 – 4,5/10mmb BEGO RSX po-
zostawiając odpowiednie marginesy bezpieczeństwa. Stabilizacja 
pierwotna implantów była zadowalająca i sięgała 30 Ncm. Zabieg, 
podobnie jak usunięcie zęba, był wykonywany w asyście lasera 
biostymulacyjnego. Pacjentka 3 razy co drugi dzień zgłaszała się 
na wizyty kontrolne, w czasie których wykonana była biostymu-
lacja reg. 36,46. 

Szwy zdjęłam po 14 dniach i ocenie prawidłowego gojenia. Ko-
lejno wykonałam zabieg przeszczepu dziąsła z podniebienia  
w okolice wprowadzonych implantów (ryc. 4,5,6,7,8,9). 

Leczenie implantologiczne zostało zwieńczone pracą protetycz-
ną przykręcaną na łącznikach indywidualnych i koronach cera-
micznych na podbudowie cyrkonowej (ryc.10,11,12). Ujście śrub 
zabezpieczone teflonem i kompozytem. Ostatnia wizyta kontrol-
na została przeprowadzona w kwietniu 2021 roku (ryc. 13-18).

W przedstawionych radiogramach widzimy prawidłowe zjawisko 
osteointegracji, brak patologii i stanów zapalnych okołowszcze-
powych. Leczenie zakończone z powodzeniem. Pacjentka aktual-
nie zgłasza się dwa razy do roku na wizyty kontrolne i higienizacyj-
ne oraz raz w roku badanie pantomograficzne. 

Na zakończenie jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dzięku-
je za ten czas podczas szkolenia. Jako, że byłam jedyną kobietą  
w grupie, to kolegom z grupy zaawansowanej Curriculum, z któ-
rymi utrzymujemy kontakt nawet po zakończonym szkoleniu, wy-
kładowcom zaangażowanym w nasze zjazdy. 

Szczególnie dziękuje swojemu zespołowi z Dentalove Clinic, któ-
ry pomógł mi w sprawnym przygotowaniu materiałów i wspiera  
w codziennej pracy lekarza implantologa.

E D U K A C J A
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3. SYMPOZJUM ICX w Warszawie
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Była to pierwsza współpraca z obydwoma uniwersytetami na 
międzynarodowym poziomie. W dniach 3–8 maja 2021 r. zrealizo-
wany został fantastyczny program naukowy, dający 50 punktów 
CEU, akredytowany przez Uniwersytet we Frankfurcie. 
Reakcje uczestników były doskonałe. W kursie uczestniczyli słu-
chacze z wielu krajów: Australii, Indii, Malezji, Gabonu, Iraku, Bah-
rajnu, Tajlandii, Singapuru, USA, Kanady, Rumunii, Polski, Austrii, 
Niemiec, Szwajcarii. 
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów online, a także 
obserwacji prezentacji warsztatowych i zabiegów na żywo. Zade-
monstrowano różne techniki. 

Data
Partnerzy:
Punkty edukacyjne (CEU): 
Wykładowcy:

3–8 maja 2021 r. 
Uniwersytet Goethego we Frankfurcie / ICOI / NYU
50 CEU od Uniwersytetu we Frankfurcie
Ady Palti, Robert Sader, Paul Weigl, Chris Chmielewski, Jo 
Choukroun, Frank Schwarz, Puria Parvini, Markus Schlee, 
Marius Steigmann

Każdy uczestnik mógł pobrać darmowe oprogramowanie i prze-
prowadzić we własnym gabinecie samodzielnie planowanie pod 
nadzorem Krisa Chmielewskiego oraz obejrzeć demonstrację za-
biegu podnoszenia zatoki, który prezentował krok po kroku Puria 
Parvini.

Ady Palti zaprezentował jednoczasową ekstrakcję z implantacją  
i natychmiastową odbudową. Takie postępowanie zapewnia brak 
utraty kości w perspektywie długoterminowej. Prezentował przy-
padki z ponad 20-letnią obserwacją, a także niezbędne narzędzia, 
materiały i systemy implantologiczne, pozwalające uzyskać dłu-

Współczesna implantologia 
stomatologiczna – 6-DNIOWY KURS 
ONLINE 

Obejmuje dostęp do nagrań z kursu 
przez okres 6 miesięcy
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goterminowe powodzenie i brak utraty kości. Przeprowadził także 
na żywo demonstrację zabiegu nawigowanego z użyciem sys-
temu NAVIDENT, która została wyjątkowo dobrze przyjęta przez 
uczestników.
Elisa i Joseph Choukroun przedstawili doskonały przegląd infor-
macji dotyczących PRF. Omówili aktualne podejście „sticky bone” 
oraz możliwości zastosowań terapeutycznych PRF we współcze-
snej praktyce stomatologicznej obecnie i w przyszłości. Była to 
fantastyczna prezentacja, obejmująca nie tylko część teoretyczną, 
ale także demonstrację na żywo pozyskiwania PRF w codziennej 
praktyce, od pobrania krwi po ostateczny produkt.
Marius Steigmann zaprezentował zaawansowane postępowanie 
z tkankami miękkimi i w przypadkach powikłań, a także techniki 
szycia i różne metody podejścia w przypadku powikłań w strefie 
estetycznej.

Paul Weigl omówił podejście protetyczne w codziennej praktyce 
w przypadkach o wysokich wymaganiach estetycznych, a także 
natychmiastową implantację i odbudowę w codziennej pracy.

Markus Schlee i Frank Schwarz zaprezentowali możliwości postę-
powania w gabinecie z powikłaniami dotyczącymi tkanek twar-
dych i miękkich oraz różne techniki pomagające w osiągnięciu 
wysokiego wskaźnika powodzenia w trudnych sytuacjach powi-
kłań implantologicznych.

Robert Sader przedstawił przyszłościowe metody podejścia do 
tkanek twardych i miękkich, pozwalające na osiąganie przewidy-
walnych efektów w codziennej praktyce.

Warto wspomnieć, że uczestnicy kursu online otrzymują dostęp 
do wykładów i warsztatów na kolejnych 6 miesięcy. Taka forma 
będzie wykorzystywana przez ICOI również w przyszłości, po-
nieważ daje możliwość dostępu do zaawansowanych kursów 
we własnym komputerze lekarzom z całego świata. Zachęcamy 
do obserwowania naszych przyszłych programów pod adresem 
www.icoi.org.

Znajdź nas na
In-Kone® prezentowany produkt jest wyrobem medycznym klasy IIb i jako taki nosi znak CE
( CE0459) zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. 

www.globald.com 

KULTYWUJEMY
DOCENIANIE
JAKOŚCI

Global D jest firmą francuską. 
Oferujemy szeroki asortyment 
rozwiązań i usług, umożliwiających 
funkcjonalną i estetyczną 
rekonstrukcję szczęki i żuchwy. 

reklama
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Augmentacja metodą Khoury’ego  
w odcinku bocznym żuchwy – 
opis przypadku

Słowa kluczowe: 
Khoury,  implanty, korona na łaczniku hybrydowym, regeneracja kości, ubytek kostny, zarządzanie 
tkankami miękkimi 
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Khoury, dental implants, crown at hybrid abutment, bone regeneration, alveolar ridge defect, soft 
tissue menagment 
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Specjalista chirurgii stomatologicznej
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Michał Mikulski

Augmentation by Khoury in the lateral part of 
the mandible - a case report



IMPLANTOLOGIA 
W PRAKTYCE

Wstęp

Pacjent lat 25  zgłosił się do gabinetu stomatologicznego z po-
wodu braku zęba 45 w celu odtworzenia ciągłości łuku zębowe-
go. Podczas badania klinicznego stwierdzono ubytek szerokości 
części zębodołowej żuchwy. Badanie radiologiczne CBCT ujaw-

Streszczenie

Ubytki kostne często uniemożliwiają odbudowę zę-
bów za pomocą implantów sródkostnych, co zmusza 
chirurga do wykonania zabiegów umożliwiających 
odtworzenie pierwotnych warunków, zarówno w za-
kresie kości, jak i tkanek miękkich. Postępowanie za-
biegowe jest często wieloetapowe, a uzyskany rezultat 
często zależy od potencjału regeneracyjnego pacjen-
ta. Autor prezentuje kompleksowy przypadek, gdzie 
wykorzystał kość autogenną wg metody Fouada Kho-
ury’ego.

niło obecność zęba zatrzymanego o cechach mikrodontycznych. 
Pacjent był zainteresowany leczeniem  ortodontycznym – po kon-
sultacji z ortodontą prowadzącym podjęto decyzję o usunięciu 
zęba zatrzymanego.

Abstract

Bone defects often prevent tooth reconstruction us-
ing intraosseous implants. This forces the surgeon 
to perform procedures that enable the restoration of 
the original conditions, both in terms of bone and soft 
tissues. The treatment procedure is often multi-stage 
and the obtained result often depends on the regen-
erative potential of the patient. The author presents a 
comprehensive case where he used autogenous bone 
according to the Fouad Khoury method
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Opis przypadku

 Z cięcia krestalnego przedłużonego do rowka dziąsłowego zęba 
44 odłożono płat śluzówkowo-okostnowy. Średnica osteotomii 
dostępowej była równa części koronowej zęba zatrzymanego  
w największej wypukłości. Ze względu na pojedyńczy stożkowa-
ty korzeń- samo usunięcie nie stwarzało trudności, a utworzenie 
punktu zaczepu w części koronowej zęba zatrzymanego ułatwiło 
jego wyważenie. Pacjent w momencie ekstrakcji  nie umiał jedno-
znacznie określić czy zdecyduje się na odbudowę braku zębowe-
go za pomocą konwencjonalnej protetyki, czy rozwiązań implan-
toprotetycznych. 
Po okresie sześciu miesięcy pacjent zdecydował się na odbudowę 
utraconego zęba za pomocą implantu śródkostnego. Wykonane 
badanie CBCT ujawniło niedobór kości w wymiarze poziomym  
i niewielki w wymiarze pionowym. Plan leczenia zakładał augmen-
tację defektu kostnego metodą Khoury’ego z odroczoną implan-
tacją. W znieczuleniu miejscowym 5x 1,8 ml citocartin 100 z cięcia 
kopertowego rozpoczynającego się w rowku dziąsłowym zęba  
42  oraz obejmujące zęby 43 44 46 47 48 , przedłużone na okolicę 
zatrzonowcową, odwarstwiono płat. Cięcie obejmowało również 
rowek dziąsłowy zębów 46 44/43 po stronie językowej, co mia-
ło na celu zmobilizowanie płata językowego. Autor jest gorącym 
zwolennikiem koncepcji jednej rany- stąd decyzja o przedłużeniu 
płata w okolicę zatrzonowcową. Należy zwrócić uwagę na sposób 
preparacji płata w obrębie brodawek międzyzębowych, zarówno 
po stronie przedsionkowej jak i językowej. Od szczytu brodawki 
do jej podstawy jest płatem dzielonym. Od podstawy brodawki 
do części apikalnej płata, jest pełny zawierający okostną. Ta za-
stosowana niewielka modyfikacja znacznie ogranicza mobilność 
płata w końcowej fazie szycia – zapobiega nachodzeniu/spręży-
nowaniu uwolnionego wcześniej płata poza równik korony zęba, 
co znacznie ogranicza efekt pompowania krwii do jamy ustnej  
i zapobiega wstecznej dekontaminacji rany poprzez zasysanie śli-
ny do wnętrza rany. Preparacja bloku kostnego w obrębie linea 
obliqua externa przebiegała z użyciem piezosurgery. Pomimo 
obecności w preparacie fragmentu obramowania kostnego ka-
nału żuchwy – nie stwierdzono zaburzeń w zakresie unerwienia 
IAN. Jeżeli pobranie bloku kostnego doprowadziło do ekspozycji 
nerwu, należy uważać by nie doszło do jego uszkodzenia ostrymi 
krawędziami lub w wyniku kompresji. Ryzyko uszkodzenia nerwu 
jest znacznie większe, jeżeli dystalne cięcie pionowe znajduje się 
w obszarze wschodzącej gałęzi żuchwy, ponieważ nerw zębo-
dołowy dolny przebiega w tym rejonie często blisko policzkowej 
warstwy korowej, zanim przejdzie w kierunku językowym.  Rana 
biorcza została zaopatrzona oxycelulozą. Z bloku korowo-gąb-
czastego pobrano istotę gąbczastą. Pozostała część kortykalna 
została asymetrycznie podzielona microsaw na dwie płytki kości 
kortykalnej, które w następnym etapie wycieniono przy użyciu 
skrobaczek kostnych. W literaturze przedmiotu poleca się, by płyt-
ki kości kortykalnej miały grubość od 1 mm do 1.5 mm. Należy 
podkreślić, że grubość płytek kości kortykalnej w sposób istotny 
wpływa na metodę ich stabilizacji przy pomocy śrub mocujących. 
Cienkie płytki kości kortykalnej zazwyczaj uniemożliwiają ich stabi-
lizację na gwintach śruby -  co wymusza stosowanie na zasadzie 
docisku do geometrii augmentowanego ubytku. Płytki grubsze- 
optymalnie o grubości 1-1.5 mm pozwalają na stabilizację gwin-
tów śrub w strukturze płytek kostnych – co powoduje możliwość 
kontrolowanego dystansowania od defektu kostnego i rozbu-

dowę we wcześniej zaplanowanym wymiarze. Aplikacja wiórów 
kostnych do ubytku następuje po przykręceniu płytki przedsion-
kowej, ich stopień kondensacji, nie może być nadmierny. Pewne 
trudności może sprawiać fiksacja płytki pionowej – co dodatkowo 
jest utrudnione przez mały wymiar ubytku. Przeszczep nie toleruje 
mikroruchów. Blok musi być dobrze umocowany, a tymczasowe 
zaopatrzenie protetyczne nie może mieć kontaktu z odbudowa-
nym podłożem. Autor w takich przypadkach stosuje śruby samo-
wiercące – co umożliwia przebicie się przez warstwę kortykalną 
defektu lub wcześniej nawierconą istotę zbitą w miejscach, gdzie 
hipotetycznie może przypadać apex śruby stabilizującej. Należy 
dołożyć szczególnych starań, by śruby osteosyntetyczne i płytka 
kości kortykalnej nie kontaktowała się z sąsiadującymi zębami. Ci-
sza mechaniczna w ranie i przeciwstawianie się sile pociągania ze 
strony mięśni jest jednym z gwarantów efektów regeneracji kości.  
Zamknięcie rany musi się odbyć bez napięcia.  
Zastosowano kombinację szwów materacowych pionowych 6.0 
nylon oraz węzełkowych 7.0 W przypadku szycia brodawek mię-
dzyzębowych ok 46-47 materace pionowe posiadają dodatkowe 
zakotwienie okostnowe, co dodatkowo stabilizuje pozycję wierz-
chołkową płata względem sąsiadujących zębów. Po 3 miesiącach 
usunięto śruby osteosyntetyczne – wykorzystując mało trauma-
tyczny dla tkanek dostęp V.I.S.T.A. Po 1,5  miesięcznym okresie 
gojenia  wykonano FGG - wolny przeszczep dziąsła pobrany  
z podniebienia w celu odtworzenia pierwotnej głębokości przed-
sionka jamy ustnej w regionie regenerowanym, jak i zapewnienia 
zrogowaciałego i przyczepionego dziąsła w przyszłej strefie oko-
łowszczepowej. 
Dla poprawy komfortu pacjenta, miejsce biorcze zostało zaopa-
trzone płytką pooperacyjną termoformowalną wgłębnie. Płytka 
opatrunkowa powinna posiadać jak najwięcej podcieni wokół 
powierzchni podniebiennych zębów bocznych szczęki. W obrę-
bie miejsca biorczego preparacja przebiegała początkowo tylko  
w obrębie błony śluzowej, pozostawiając nienaruszone perio-
stium. Tkankę łączną oraz włókna mięśniowe należy delikatnie 
oddzielić od okostnej. Ostrze skalpela powinno być ustawione 
ukośnie do okostnej, pracując w sposób tnąco-skrobiący. Tak 
zmobilizowana śluzówka zostałą przemieszczona dowierzchołko-
wo - Apically repositioned flap  i ufiksowana do okostnej. Przesz-
czep FGG został wypreparowany z okolicy podniebiennej zębów 
25 i 26, miejsce dawcze zostało zaopatrzone płytką pooperacyjną. 
FGG został ustabilizowany szwami materacowymi pionowymi  
i węzełkowymi do wcześniej wyeksponowanej okostnej. Szwy 
usunięto po 10 dniach.  
Następnie po upływie dwóch miesiący wszczepiono implant 
stomatologiczny astra tech system EV. Zabieg implantacji był 
poprzedzony wcześniejszym projektowaniem pozycji względem 
uzyskanej objętości augmentatu. Wykorzystano oprogramowa-
nie simplant. Po kolejnych trzech miesiącach przystąpiono do 
odsłonięcia implantu. Zastosowano płat podwinięty do przed-
stionka oraz wykorzystano indywidualną śrubę gojącą wykonaną 
z kompozytu na bazie prefabrykowanego temp abutmentu. Tak 
wykonana indywidualna śruba gojąca umożliwiła odpowiednie 
kondycjonowanie tkanek okołowszczepowych.  
Cały proces tworzenia profilu wyłaniania wymagał ostatecznie 
trzech korekt i trwał 3 miesiące. Należy zwrócić szczególną uwa-
gę na wypolerowanie części dośluzówkowej. Autor wykorzystuje  
w tym celu gumki polerskie oraz sekwencje past abrazyjnych 
enamel shiny a+b+c. Zastosowanie kompozytu nanohybrydo-
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wego zapewnia optymalną gładkość. Podczas tworzenia śruby 
gojącej indywidualnej należy zwrócić szczególną uwagę na krawę-
dzie kostne i ich potencjalny kontakt ze śrubą – co w przypadku 
pozycjowania subkrestalnego jest bardzo istotne i może powo-
dowac trudności w przykręceniu pracy ostatecznej. Odbudowę 
protetyczną wykonano na bazie łącznika hybrydowego na bazie 
titan abutment atlantis połączonej z tlenkiem cerconu, uzyskując  
w ten sposób akceptowalną estetykę i funkcję. Okres obserwacji 
 w chwili publikacji wynosi dwa lata od obciążenia czynnościowego.

Podsumowanie:

Zastosowana metoda augmentacji metodą Khoury’ego, pozwala 
na uzyskanie stabilnych i przewidywalnych efektów w zakresie re-
generowanej kości. Istotny jest również fakt, że zastosowanie zło-
tego standardu – kości autogennej gwarantuje, że wprowadzany 
przeszczep jest immunologicznie zgodny. Warto o tym pamietać 
w obliczu mnogości materiałów augmentacyjnych obecnych na 
rynku.

Ryc. 1 Mikrodontyczny ząb zatrzymany 45 status pre-op CBCT.

Ryc. 2 Fotografia śródzabiegowa – widoczne oszczędzenie blaszki przedsionkowej części zębodołowej żuchwy oraz okolica dystalnego 
piku kostnego – niezwykle istotna dla późniejszej regeneracji kości.
Ryc. 3 Zamknięcie rany- 6.0 nylon.

ryc. 2 ryc. 3
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Ryc. 4 CBCT stan po 6 miesiącach od usunięcia zęba zatrzymanego 45.

Ryc. 5 Stan śluzówki przed augmentacją kości.
Ryc. 6 Mobilizacja płata językowego.
Ryc. 7 Nieodwarstwiona okostna pozostawiona w przestrzeniach międzyzębowych pozwalająca na zakotwienie okostnowe przy repo-
zycji płata. Mobilizacja bloku kostnego.
Ryc. 8 Blok kostny korowo-gąbczasty in situ. Strzałka ukazuje fragment obramowania kostnego kanału żuchwy.

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 8ryc. 7
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Ryc. 14 CBCT – stan po wygojeniu

Ryc. 9 Zestaw końcówek piezosurgery wykorzystywany przez autora do augmentacji techniką F.Khoury’ego.
Ryc. 10 Ufiksowana blaszka kości kortykalnej – umocowana na gwintach śrub. Wierzchołkowo widoczny foramen mentale.
Ryc. 11 Zestaw śrub stosowany przez autora do techniki F.Khoury’ego - pierwszy egzemplarz powstały w 2018r. przy współpracy z firmą 
CHM.
Ryc. 12 Zamknięcie poziomą płytką kości kortykalnej.

ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11 ryc. 12
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Ryc. 13 Stan przed usunięciem szwów. Nylon 6.0 +7.0.
Ryc. 15 Stan przed usunięciem śrub stabilizujących. Zwraca uwagę brak dziąsła przyczepionego w regionie augmentowanym.

Ryc. 17 Zdjęcie zębowe – ukazuje resorpcję kości w wymiarze pionowym ok mezjalnej zęba 46 – gdzie augmentacja została przekontu-
rowana – ocena względem CEJ 46.
Ryc. 18 Stan przed ARF.

Ryc. 16 CBCT Stan przed implantacją.

ryc. 15ryc. 13

ryc. 17 ryc. 18
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Ryc. 19 Ekspozycja okostnej. Dowierzchołkowe przemieszczenie płata śluzówkowego – miejsce biorcze dla free gingival graft.
Ryc. 20 Wszyty wolny przeszczep dziąsła.
Ryc. 21 Kontrola – gojenie w 4. dobie po zabiegu.
Ryc. 22 Nacięcia poprzedzające implantacje.

Ryc. 23 Szablon chirurgiczny Dentsply Simplant.
Ryc. 24 Implant Astra Tech System EV 3.6
Ryc. 25 Szycie 7.0 nylon.

ryc. 19

ryc. 21 ryc. 22

ryc. 20

ryc. 23 ryc. 24 ryc. 25
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ryc. 26 ryc. 27

ryc. 29ryc. 28

Ryc. 26 Temp abutment – przymiarka.
Ryc. 27 Profilowanie. Kontrola 14 dni po usunięciu szwów.
Ryc. 28 Planowanie łacznika hybrydowego – dzięki uprzejmości  Laboratorium Millab CAD-CAM   Beata Olkiewicz
Ryc. 29 Uzyskany profil wyłaniania.

Ryc. 30 CBCT kontrolne – widoczna przebudowa kości. Bez zmian w stosunku do kontroli sprzed roku.
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Ryc. 31 Oddanie korony ostatecznej. 
Ryc. 32 Zdjęcie kontrolne po dwóch latach.

ryc. 31 ryc. 32
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IMPLANTOLOGIA 
W PRAKTYCE

Wstęp

Implantacja odroczona pojedynczego implantu w strefie es-
tetycznej jest tematem zainteresowań stomatologów już od 
wczesnych lat 90-tych. Wtedy też pojawiły się w piśmiennictwie 
pierwsze opisy przypadków implantacji w strefie estetycznej 
wspomaganej zabiegami sterowanej regeneracji tkanek twar-
dych (GBR) [1, 2, 3]. Rosnące oczekiwania estetyczne pacjentów 
oraz ciągły rozwój metod augmentacji tkanek twardych i mięk-
kich sprawiają, że wskazania do implantacji w strefie estetycznej 

Streszczenie

Rosnące oczekiwania estetyczne pacjentów oraz ciągły 
rozwój metod augmentacji tkanek twardych i mięk-
kich sprawiają, że wskazania do implantacji w strefie 
estetycznej są coraz częstsze.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody po-
stępowania w implantacji w strefie estetycznej na pod-
stawie opisu przypadku. 
Zaprezentowana strategia terapeutyczna umożliwiła 
uzyskanie satysfakcjonujących efektów zarówno pod 
względem czynnościowym jak i estetycznym. 

są coraz częstsze. Strefa estetyczna jednak stawia przed stomato-
logiem wyjątkowe wyzwania, gdyż sama stabilizacja implantu nie 
jest już uznawana za sukces. Duże ryzyko powikłań estetycznych 
ze strony tkanek miękkich sprawia, że dodatkowy zabieg aug-
mentacji tych tkanek wydaje się dziś koniecznością [4]. Ponadto 
w zależności od anatomii okolicy oraz jakości tkanek twardych  
i miękkich implantacja przeprowadzana jest w różnym czasie  
i stąd podzielona na różne typy [5].

Abstract

The growing aesthetic expectations of patients and 
the continuous development of hard and soft tissue 
augmentation methods mean that indications for im-
plantation in the aesthetic zone are more and more 
frequent.
The aim of this study is to present the method of im-
plantation in the aesthetic zone based on a case report.
The presented therapeutic strategy made it possible 
to obtain satisfactory results in terms of both function 
and aesthetics.
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Cel	pracy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody postępowania 
w implantacji w strefie estetycznej na podstawie opisu przypadku. 

Opis przypadku 

29-letnia pacjentka A.R. została skierowana do implantologa przez 
swojego lekarza prow`adzącego. Ząb 11 został zakwalifikowa-
ny do ekstrakcji w wyniku powikłań leczenia endodontycznego.  
W badaniu klinicznym stwierdzono, że ząb 11 jest po leczeniu 
endodontycznym i resekcji oraz zaopatrzony koroną ceramiczną 
(ryc. 1). Na podstawie CBCT wykazano ubytek tkanek twardych 
okołowierzchołkowych oraz brak ciągłości blaszki przedsionko-
wej, fenotyp tkanek miękkich był pośredni (ryc.2). W okolicy szyjki 
zaobserwowano przebarwienie tkanek miękkich. W pozycji zęba 
21 znajdował się implant zębowy zaopatrzony przykręcaną koro-
ną porcelanową na podbudowie metalowej.   Implant z wywiadu 
funkcjonujący 12 lat (ryc. 2). Znacząca różnica w długości brzegów 
siecznych – ząb 11 był dłuższy – oraz diastema zaburzały estetykę 
uśmiechu pacjentki (ryc. 3). W związku z ubytkiem tkanek twar-
dych zaniechano implantacji natychmiastowej, a wykonano za-
bieg wczesnej implantacji typu 2. 

Przebieg	leczenia
W znieczuleniu miejscowym nasiękowym przeprowadzono 
ekstrakcję zęba 11 i pozostawiono zębodół do spontaniczne-
go wygojenia. Pacjentkę zaopatrzono szyną termoformowalną  
z dostawionym zębem, odciążoną w okolicy poekstrakcyjnej. Po 
8 tygodniach od ekstrakcji zaobserwowano poprawne gojenie 
(ryc. 4 i 5). Następnie wykonano zabieg implantacji z zastosowa-
niem implantu Anyridge o średnicy 3,5mm i długości 10 mm oraz 
sterowanej regeneracji (ryc.6,7,8,9,10). Wykorzystano mieszaninę 
materiału allogennego i ksenogennego oraz kolagenową mem-
branę zaporową pochodzenia osierdziowego (ryc. 11,12,13).  
W celu zniesienia nacisku wargi i okolicznych mięśni na okolicę 
platformy implantu, zastosowano śrubę gojącą jako śrubę namio-
tową (ryc.10,14). Implant spozycjonowano w oknie estetycznym 
(ryc. 8) i 2 mm subkrestalnie w stosunku do kości blaszki podnie-
biennej (ryc. 9). 
Po 4 miesiącach od zabiegu implantacji obciążono implant przy-
kręcaną koroną tymczasową w celu modelowania profilu wy-
łaniania (ryc. 15). W związku z niedoborem tkanki miękkiej przy 
implancie w pozycji 21 oraz nieprawidłowym profilu wyłaniania 
korony opartej na tym implancie (ryc. 16 i 17) wykonano zabieg 
augmentacji tkanki miękkiej wolnym deepitelializowanym przesz-
czepem dziąsłowym (ryc. 18) pobranym z bocznej części podnie-
bienia (ryc. 19). Po wykonaniu płata dzielonego (ryc. 20) przesz-
czep umieszczono zarówno nad implantem w pozycji 11 i 21 (ryc. 

21 i 22). Pierwotną koronę protetyczną, o nieprawidłowym profilu 
wyłania (ryc. 23), przekonturowano (ryc. 24) w celu modelowania 
tkanki miękkiej po zabiegu augmentacji (ryc. 25). Po 3 miesięcz-
nym okresie gojenia i uzyskaniu zadowalającej objętości i jakości 
tkanek miękkich (ryc. 26, 27) wykonano ostateczne przykręcane 
prace protetyczne (ryc. 28). Finalnie uzyskano satysfakcjonujący 
efekt estetyczny zarówno przy nowym implancie w pozycji 11 jak  
i przy implancie w pozycji 21 (ryc. 29). 9 miesięczna terapia przy-
niosła zadowalające efekty zarówno pod względem czynno-
ściowym jak i estetycznym. Uzyskano znaczna poprawę estetyki 
uśmiechu (ryc. 30). 

Dyskusja

Zaprezentowany przypadek kliniczny przedstawia efektywny spo-
sób leczenia sytuacji, w których pojedynczy ząb w strefie estetycz-
nej powinien być zastąpiony implantem z powodów powikłań 
leczenia endodontycznego. 
Jednym z głównych determinantów wyników leczenia w stre-
fie estetycznej jest trójwymiarowy obraz kości, która w 8 do 12 ty-
godni po ekstrakcji zęba sukcesywnie zanika [6, 7]. Stąd konieczne 
wydaje się przeanalizowanie CBCT przed zabiegiem, aby dokładnie 
ocenić anatomię badanej okolicy [8]. W zaprezentowanym przy-
padku ocena anatomii tkanek przeprowadzona na podstawie 
badania klinicznego i radiologicznego umożliwiła zastosowanie 
prawidłowej strategii terapeutycznej. W tym przypadku zdecy-
dowano o odroczeniu implantacji natychmiastowej na rzecz 
implantacji odroczonej. Strategia ta zgodna jest z sugestiami Bu-
sera i Chena [5] i aktualnym consensusem ITI. Jednak w związku  
z faktem, że ubytek kości w zaprezentowanym przypadku był typu 
„self cointained” biomateriał nie wymagał dodatkowej stabilizacji [9]. 
Wiek pacjenta, w którym wszczepiane są implanty jest niezwykle 
ważny. Jak sugeruje Schwarz-Arad i wsp. wertykalny wzrost wy-
rostka zębodołowego trwa nawet powyżej 45 roku życia, ale jest 
najbardziej intensywny do 20 roku życia, stąd implantacja przed 
ukończeniem tego wieku wydaje się nieprawidłowością [10].  
W zaprezentowanym przypadku, pacjentka zgłosiła się z implan-
tem w pozycji 21, który został wszczepiony w 17 roku życia. Koro-
na na tym zębie była wyraźnie krótsza niż na zębie 11, co sugeruje 
następujący po implantacji wzrost wertykalny wyrostka zębodo-
łowego oraz brak tego wzrostu w okolicy implantu. 

Wnioski

Zaprezentowana strategia terapeutyczna umożliwiła uzyskanie 
satysfakcjonujących efektów zarówno pod względem czynno-
ściowym jak i estetycznym. 
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ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11 ryc. 12 ryc. 13
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ryc. 27 ryc. 28 ryc. 29
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IMPLANTOLOGIA 
W PRAKTYCE

Implantacja z jednoczesnym przeprowadzeniem ekstrakcji po-
zwala na zachowanie wymiarów przestrzennych, zarówno wy-
rostka zębodołowego, jak i tkanek miękkich.

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 41 lat, która zgłosiła się do kliniki z dolegliwo-
ściami bólowymi okolicy zębów siecznych, występującymi od 
około 3-4 miesięcy. 

Streszczenie

Zastosowanie implantów AnyRidge do implantacji na-
tychmiastowej pozwala na uzyskanie bardzo dobrej 
pierwotnej stabilizacji oraz ISQ na poziomie 70-80.  
W artykule opisano przypadek pacjentki, u której kilka 
lat temu wykonano zabieg resekcji zębów 11, 21, 22, 
który niestety nie przyniosł długotrwałego efektu.
Dzięki metodzie Sockety Schield uzyskaliśmy bardzo 
dobrą stabilizację pierwotną oraz mogliśmy wykonać 
natychmiastowo korony tymczasowe.
Po ok 6 tygodniach została przykręcona praca finalna: 
porcelana na podbudowie cyrkonowej.

W wywiadzie podała przeprowadzenie resekcji wierzchołków ko-
rzeni (nie precyzując dokładnie których) 8 lat temu.
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono ruchomość drugiego 
stopnia zębów 11, 21, 22. 

Abstract

The use of AnyRidge implants for immediate implan-
tation allows for a very good primary stabilization 
and ISQ at the level of 70-80. The article describes the 
case of a patient who underwent tooth resection 11, 
21, 22 a few years ago, unfortunately it did not bring a 
long-lasting effect.
Thanks to the Socket Schield technique we obtained 
very good primary stabilization and we were able to 
make temporary crowns immediately.
After about 6 weeks, the final single crowns, porcelain 
on a zirconium, were screwed on.
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Po przeprowadzeniu diagnostyki radiologicznej poprzez badanie 
CBCT ujawniono zęby 11, 21, 22 po resekcji wraz ze zmianami oko-
łowierzchołkowymi. (Ryc.1) 
Po przeprowadzeniu rozmowy z pacjentką zaplanowano ekstrak-
cję zębów problemowych siecznych z jednoczesną odbudowa 

tymczasową na implantach AnyRidge następnie po ok 6 tygo-
dniach wykonanie koron porcelanowych na podbudowie cyr-
konowej na zębach 12-22, co pozwoli uzyskać pożądany przez 
pacjentkę efekt estetyczny.

ryc. 1

ryc. 2

Ryc. 1 Wycinek panoramiczny z badania CBCT.
Ryc. 2 Stan wewnątrzustny w trakcie zgłoszenia się pacjentki do kliniki.

Ryc. 3,4 Implanty umieszczone po partialnej ekstrakcji Metodą Socket Shield 

ryc. 3 ryc. 4

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 2021 53

Zaplanowany zabieg przeprowadzono w znieczuleniu miejsco-
wym 4% chlorowodorku artykainy z dodatkiem noradrenaliny. 
W związku z tym, że zęby przyczynowe były po resekcji oraz po-
wyżej wierzchołków znajdowały się zmiany okołowierzchołkowe, 
podjęto decyzję o ekstrakcji częściowej zębów i implantacji z wy-
korzystanie metody Socket Schield Technique. [1-6] (Ryc.3 -4)

W wyniku uzyskania pierwotnej stabilizacji na poziomie 75-
80Ncm, przystąpiono do wykonania odbudowy protetycznej 
tymczasowej na łącznikach tymczasowych, przy pomocy tymcza-
sowego materiału kompozytowego. Następnie wykonano CBCT 
kontrolne, które wykazało prawidłowo umieszczone implanty, jak i 
prawidłowo przeprowadzone przygotowanie łoża implantów wg 
wyżej wymienionej metody.[2,3]

Ryc. 5 Prawidłowo umieszczone implanty 11,21,21 razem z odbudową tymczasową na łącznikach tymczasowych.

Ryc. 6, 7, 8  Łączniki tymczasowe oraz korony tymczasowe 11-22 
w momencie zabiegu.

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8
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Tak jak zakładano w planie pierwotnym, pacjentka stawiła się do 
kontroli po około 6 tygodniach od daty zabiegu. Wykonano zdję-
cie RTG kontrolne następnie przystąpiono do etapu wykonania 
pracy protetycznej finalnej.
Po odkręceniu pracy tymczasowej uwidoczniono prawidłowo 
wygojoną tkankę miękką wraz z zachowaniem prawidłowej wyso-
kości i szerokości wyrostka i girland dziąsłowych. Następnie przy-
stąpiliśmy do oszlifowania zęba 12.  (Ryc.9,10)

Następnie przystąpiliśmy do pobrania/wykonania skanu we-
wnątrzustnego protetycznego przy pomocy skanera iTero Ele-
ment 2. dzięki któremu uzyskano bezpośredni i natychmiastowy 
kontakt z laboratorium protetycznym, co przyspieszyło wykonanie 
pracy protetycznej docelowej.[8,9,10]
Ryc. 11,12, 11

Ryc. 9,10  Stan po wygojeniu i oszlifowaniu zęba 12

Ryc.12,13 Cyfrowy obraz otrzymany po skanowaniu we-
wnątrzustnym skanerem Tero Element 2, oraz praca finalna na 
modelu cyfrowym drukowanym

Ryc.14, 15, 16 finalnej korony porcelanowych na podbudowie 
cyrkonowej na modelu w technice cyfrowej drukowanej jak  
i w ustach pacjentki

Ryc.11 Obraz wewnątrzustny z przykręconymi Scanbody do im-
plantów AnyRidge.

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 13

ryc. 12

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 16
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Zastosowanie implantów AnyRidge do implantacji natychmia-
stowej poekstrakcyjnej pozwoliło na wysoki poziom stabilizacji 
pierwotnej oraz odbudowę tymczasową natychmiastową na 

łącznikach tymczasowych, a następnie po około 6 tygodniach,  
w stabilnych już warunkach po implantacji, wykonanie docelowej 
pracy protetycznej.
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Wstęp

Współczesna chirurgia periodontologiczna: regeneracyjna i ślu-
zówkowo-dziąsłowa jest oparta na zasadach mikrochirurgii. Tra-
dycyjne podejście makrochirurgiczne zostało wyparte przez me-
tody mniej inwazyjne, zapewniające większą przewidywalność 
zabiegu oraz procesu gojenia. Mówiąc o sukcesie leczniczym nie 
mamy na myśli wyłącznie braku powikłań w gojeniu. Dążymy do 
uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego: naturalnego wy-
glądu, harmonijnego przejścia tkanek i braku blizn w obszarze 
pozabiegowym. [1] Pokrywanie recesji dziąsłowych jest zabie-
giem, w którym te wymagania muszą zostać spełnione. Wśród 
technik zabiegowych oprócz tradycyjnych metod przesunięcia 
płata coraz większą popularność zyskują metody tunelowe oraz 
ich modyfikacje.
Allen (1994) wprowadził technikę koperty nadokostnowej  
w celu pokrywania pojedynczych i mnogich recesji dziąsłowych, 
uzyskując zadowalające efekty estetyczne. Technika polega na 
preparacji płata niepełnej grubości bez naruszania brodawek 
dziąsłowych.  Zaletą w porównaniu do technik dwuwarstwo-
wych jest wg autorów łatwość szycia zapewniająca odpowiednie 
zamocowanie i stabilność przeszczepu. [2] Następnie, Zabalegui 
i wsp. (1999) zaprezentowali technikę leczenia mnogich recesji, 
w której zastosowano cięcia rozszczepiające poszerzane na bro-
dawki, dzięki czemu koperty nadokostnowe zostały połączone  
w tunel. Jako główne korzyści płynące z tej metody autorzy podają 
szybkość gojenia oraz dużą przewidywalność zabiegu. [3] Metoda 
opisana przez Azzi i wsp. (2002) polega na stworzeniu płata pełnej 
grubości bez cięć uwalniających. Zastosowanie tunelu pozwala 
uniknąć poziomych lub pionowych cięć uwalniających, co skut-
kuje maksymalizacją dopływu krwi do zatopionego przeszczepu 
tkanki łącznej. Dodatkowy dopływ krwi i bliski kontakt tkanki łącz-
nej z tkankami leżącymi na powierzchni zwiększa przewidywal-

Streszczenie

Cel: Zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsło-
wej wymagają podejścia mikrochirurgicznego, przy 
czym powodzenie leczenia zależy od czynników zwią-
zanych z  pacjentem i operatorem. Aby mówić o sukce-
sie leczniczym muszą zostać spełnione wymogi lecz-
nicze i estetyczne. Celem pracy jest zaprezentowanie 
przypadku leczenia mnogich recesji dziąsłowych za 
pomocą modyfikacji techniki pin-hole i CGF (skoncen-
trowanych czynników wzrostu)
Materiały i metody: Opis zawiera przykład leczenia 
mnogich recesji dziąsłowych za pomocą autorskiej 
modyfikacji techniki pin-hole z użyciem CGF.
Podsumowanie: W opisanym przypadku technika za-
pewniła odpowiedni efekt estetyczny, przy stosunko-
wo niewielkim obciążeniu dla pacjenta i według au-
torów może w przyszłości służyć do chirurgicznego 
leczenia recesji dziąsłowych.  Jednak do pełnej oceny 
konieczne są kolejne badania, przeprowadzone na du-
żej grupie pacjentów.

ność przeżycia przeszczepu. Co więcej, przeszczep tkanki łącznej 
jest całkowicie przykryty płatem policzkowym i brodawkami. W tej 
technice cały kompleks tkankowy jest pozycjonowany dokorono-
wo za pomocą poziomego szwu materacowego. [4] W kolejnej 
modyfikacji techniki tunelowej przedstawionej przez Zuhr i wsp. 
(2007) płat pełnej grubości jest przekształcony w płat częściowej 
grubości, co umożliwia lepsze odżywienie przeszczepionej tkan-
ki. Przeszczep jest zaopatrywany w krew z pozostałej tkanki łącz-
nej na okostnej oraz z płata zewnętrznego.  W rejonie brodawek 
stosowany jest płat okostnowy ze względu na ryzyko pęknięcia 
i rozdarcia podczas wykonywania płata rozszczepionego w tym 
delikatnym rejonie. [5] 
Nieustannie poszukiwane są nowe techniki chirurgiczne, w któ-
rych dąży się do udoskonalania i uproszczenia metod już istnie-
jących tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w określonym przy-
padku klinicznym. Do kolejnych modyfikacji preparacji tunelowej 
należy zaprezentowana przez Sculean at al. (2018) technika tunelu 
bocznie zamkniętego (the laterally closed tunnel [LCT]).  Wyniki 
analizy wskazują, że LCT jest skuteczną i przewidywalną techniką 
w leczeniu głębokich izolowanych recesji dziąsłowych klasy I, II  
i III klasy wg Millera. [6] Zadeh (2011) przedstawił technikę do-
stępu do tunelu z użyciem podokostnowego cięcia w przed-
sionku (vestibular incision subperiosteal tunnel access [VISTA]). 
Jako zaletę tej techniki autor podaje łatwiejszy dostęp do tunelu, 
brak konieczności dostępu przez obszar szczeliny dziąsłowej co 
zwiększa ryzyko perforacji płata. [7] Technika pin-hole (pin-hole 
surgical technique [PST]) została pierwszy raz zaprezentowana 
przez Chao (2012). PST opiera się na wykonaniu jednego niewiel-
kiego nacięcia wielkości 2-3 mm. Nie wymaga wykonywania cięć 
uwalniających oraz preparacji za pomocą skalpela. Według autora 
jest to metoda minimalnie inwazyjna, efektywna i przewidywalna  
a dzięki zastosowaniu materiałów kseno- i allogennych skracająca 
czas zabiegu. [8]

Abstract

Aim: Mucogingival surgery procedures require a mi-
crosurgical approach, however the success of the 
treatment depends on the patient and operator fac-
tors.
To speak of success, the therapeutic and aesthetic re-
quirements must be met. The objective of the thesis is 
to present a case of multiple gingival recession treat-
ment with application of the modified pin-hole tech-
nique and CGF (concentrated growth factors).
Materials and methods: The survey includes the exam-
ple of multiple gingival recession treatment with ap-
plication of the authorial modified pin-hole technique 
with the use of (CGF).
Summary: In the presented case, the technique pro-
vided a proper aesthetic effect with a relatively low 
burden for the patient and, according to the authors, 
may be used for the surgical treatment of gingival re-
cessions in the future. Still, further research involving 
a large group of patients is required for a full assess-
ment.
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Opis przypadku:

Zaprezentowany opis przypadku przedstawia modyfikację tech-
niki pin-hole w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych w żuchwie. 
37- letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu przed leczeniem or-
todontycznym. W badaniu stwierdzono występowanie mnogich 
recesji dziąsłowych w rejonie 42-33 oraz cienki fenotyp dziąsłowy. 
Recesje zakwalifikowano do klasy III wg Millera, RT1 wg Cairo. [9, 
10] W wywiadzie ogólnomedycznym pacjentka nie podawała 
występowania chorób ogólnoustrojowych, przyjmowania leków, 
alergii, nałogów. Po uwzględnieniu planu leczenia ortodontycz-
nego pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu z użyciem tkanki au-
togennej pobranej z podniebienia. U pacjentki przeprowadzono 
szczegółowy instruktaż higieny oraz usunięto złogi nazębne. Po 
uzyskaniu zgody pisemnej na zabieg przystąpiono do procedur 
chirurgicznych.  
Pobrano próbki krwi (~9,5 ml), które odwirowano za pomocą 
systemu Medifuge (Silfradent SRL, Santa Sofia, Włochy). Po wy-
eliminowaniu frakcji czerwonych krwinek (RBC), wykonano bło-
ny CGF przy pomocy zestawu PRF Box. Zabieg przeprowadzono  
w znieczuleniu miejscowym 4% artykainą.  Rozpoczęto od wygła-
dzenia powierzchni korzenia za pomocą kiret Gracey (Hu-Friedy).  
Przy użyciu ostrza 15C wykonano niewielkie cięcia pionowe na 
wysokości 2-3 mm od podstawy brodawki, wierzchołkowo wzglę-
dem recesji. (ryc. 1) Następnie przy użyciu ostrza do tunelingu 
(Keydent Micro Blade Tunnel) poprzez stworzony wcześniej do-
stęp, wypreparowano płat rozszczepiony od strony policzkowej.  
(ryc. 2) Dodatkowo, przy użyciu mikroskalpela (Kaydent Micro Bla-
de SR) wykonano cięcia wewnątrzrowkowe w przestrzeniach mię-
dzyzębowych sięgające na stronę językową. (ryc. 3) W obszarze 

brodawek wypreparowano płat pełnej grubości, który został po-
szerzony koronowo oraz horyzontalnie obejmując dwie sąsiednie 
brodawki z każdej strony. Odpowiednia mobilizacja płata umożli-
wiła jego przesunięcie dokoronowe poza obszar CEJ. W kolejnym 
etapie przystąpiono do pobrania przeszczepu łącznotkankowego 
(CTG). Techniką z jednego cięcia pobrano tkankę autogenną. 
(ryc.4) Podniebienie zostało zabezpieczone za pomocą podwie-
szających, krzyżowych szwów materacowych oraz błoną CGF. Na-
stępnie przeszczep został wsunięty do tunelu nadokostnowego 
poprzez wykonane wcześniej nacięcia. Do tego celu wykorzysta-
no narzędzia do tunelingu. Przeszczep ufiksowano za pomocą 
szwów podwójnie skrzyżowanych poziomych podwieszonych,  
a cięcia pionowe zostały zamknięte szwami węzełkowymi 
(Seralone 7.0 DSS 10). (ryc. 5) Po zabiegu zalecono płukanie jamy 
ustnej 0,12% roztworem chlorheksydyny, unikanie szczotkowania 
miejsca pozabiegowego przez cztery tygodnie, używanie szczo-
teczki ultramiękkiej w pozostałych miejscach. Kontrole zostały 
przeprowadzone po 7, 14 dniach następnie po miesiącu (ryc.6) 
i 3 miesiącach od zabiegu. Na wizytach kontrolnych po 1, 14 i 28 
dniach wykonywano łagodną higienizację miejsca pozabiegowe-
go. Pacjentka nie skarżyła się na dolegliwości pozabiegowe, a uzy-
skany rezultat był satysfakcjonujący dla pacjenta. Kolejną kontrolę 
wykonano po roku od zabiegu, która wykazała stabilność pokrycia 
recesji. (ryc.7)

ryc. 1

ryc. 3

ryc. 2

ryc. 4
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Dyskusja

Leczenie wielu recesji podczas jednej wizyty jest korzystne dla 
pacjenta, ale stanowi wyzwanie dla lekarza, aby odpowiednio 
dobrać właściwą technikę. Wśród dostępnych aktualnie wielu 
technik operacyjnych istotne jest indywidualne podejście do pa-
cjenta. Metoda powinna być wybrana w zależności od warunków 
anatomicznych, umiejętności operatora oraz oczekiwań pacjenta 
i lekarza. Niezależnie od techniki chirurgicznej, niezbędne jest po-
dejście minimalne inwazyjne, oparte na zasadach mikrochirurgii. 
Atraumatyczne zarządzanie tkankami, zapewnienie odpowied-
niego dopływu krwi oraz unikanie napięcia płata ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia odpowiednich rezultatów. Zaprezen-
towany opis przypadku stanowi modyfikację metody tunelowej 
(2012) wg Chao, który podaje średnie pokrycie korzenia rzędu 88,4 
%. [8] Kolejni autorzy również uzyskali pozytywne rezultaty. Reddy 
(2017), w swojej pracy opisał serię pięciu przypadków, pokrywa-
jąc 18 recesji metodą pin-hole uzyskując MRC na poziomie 96.7% 
w 6 miesięcznej obserwacji. [11] Agarwal et al. (2020) wzięli pod 
uwagę 20 recesji I i II klasy Millera. W rezultacie średnie pokrycie 
korzenia techniką PST z użyciem membrany T-PRF wynosiło 87% 
w czasie 6 miesięcznego okresu obserwacji. [12] 

Zastosowanie CGF w leczeniu recesji ma na celu wsparcie rege-
neracji poprzez uwalnianie czynników wzrostu. [13] W randomi-
zowanym badaniu klinicznym zbadano 119 recesji leczonych me-
todą dokoronowego przesunięcia płata (CAF) bez lub z użyciem 
CGF. Autorzy pracy zaobserwowali zwiększenie grubości tkanek 
(GT) i szerokości dziąsła skeratynizowanego (KGW) w metodzie 
CAF+CTG w porównaniu do CAF, sugerując, że CGF może zwięk-
szać przewidywalność zabiegu i stabilność wyników. [14] W ostat-
nim czasie przeprowadzono również badania, w których jako ma-
teriału augmentacyjnego użyto CGF w technice tunelowej. Efekty 
porównano w odniesieniu do techniki tunelowej i CTG. Lepsze 
rezultaty uzyskano w metodzie tunelowej z CTG, która w dalszym 
ciągu jest uważana za złoty standard. [15]

Podsumowanie

Według autorów zaprezentowana modyfikacja zapewnia odpo-
wiedni efekt estetyczny, przy stosunkowo niewielkim obciążeniu 
dla pacjenta i może służyć z powodzeniem do chirurgicznego 
leczenia recesji dziąsłowych. Jednak do pełnej oceny konieczne 
są kolejne badania, przeprowadzone na dużej grupie pacjentów.

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 7
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Introduction:
Modern periodontal surgery: regenerative and mucogingival is 
based on the principles of microsurgery. The traditional macro-
surgical approach has been superseded by less invasive methods 
that provide greater predictability of the procedure and healing 
process. When we talk about healing success, we don’t just mean 
the absence of healing complications. We strive to achieve the 
best possible aesthetic result: a natural look, harmonious tissue 
transition and no scarring in the postoperative area. [1] Covering 
gingival recessions is a procedure in which these requirements 
must be met. Among the surgical techniques, in addition to the 
traditional methods of flap displacement, tunnel methods and 
their modifications are gaining popularity.
Allen (1994) introduced the supraperiosteal envelope technique 
to cover single and multiple gingival recessions with satisfacto-
ry aesthetic results. The technique consists of preparing a flap of 
incomplete thickness, without disturbing the gingival papillae. 
According to the authors, the advantage in comparison with 
two-layer techniques is the ease of suturing which ensures proper 
fixation and stability of the graft. [2] Subsequently, Zabalegui et al. 
(1999) presented a technique for the treatment of multiple reces-
sions in which bifurcation cuts were used that were extended to 
the papillae, so that the periosteal envelopes were connected into 
a tunnel. The authors cite the speed of healing and the high pre-
dictability of the procedure as the main benefits of this method. 
[3] The method described by Azzi et al. (2002) involves creating a 
full thickness flap without release cuts. The use of a tunnel avoids 
horizontal or vertical release cuts which results in maximizing the 
blood supply to the embedded connective tissue graft. Addition-
al blood supply and close contact between connective tissue and 
underlying tissues will increase the predictability of graft survival. 
Moreover, the connective tissue graft is completely covered by 
the cheek flap and papillae. In this technique, the entire tissue 
complex is positioned intracoronally with a horizontal mattress 
suture. [4] In another modification of the tunnel technique pre-
sented by Zuhr et al. (2007) the full thickness flap is transformed 
into a partial thickness flap which allows for better nutrition of 
the transplanted tissue. The graft is supplied with blood from the 
remaining connective tissue on the periosteum and from the ex-
ternal flap. A periosteal flap is used in the papillary region due to 
the risk of rupture and tearing when performing a split flap in this 
delicate region. [5]
 New surgical techniques are constantly being searched for, with 
the aim of improving and simplifying existing methods so as to 
obtain the best possible results in a particular clinical case. Further 
modifications of tunnel preparation include the laterally closed 
tunnel [LCT] technique presented by Sculean at al. (2018). The 
results of the analysis indicate that LCT is an effective and pre-
dictable technique for the treatment of deep isolated gingival 
recessions of class I, II and III according to Miller. [6] Zadeh (2011) 
presented the vestibular incision subperiosteal tunnel access [VIS-
TA] technique. As an advantage of this technique the author cites 
easier access to the tunnel, no need for access through the gin-
gival crevice area which increases the risk of flap perforation. [7] 
The pin-hole surgical technique [PST] was first presented by Chao 
(2012). PST is based on making one small incision of 2-3 mm in 
size. It does not require releasing cuts or preparation with a scal-
pel. According to the author this method is minimally invasive, ef-
fective and predictable and due to the use of xeno and allogeneic 

materials it reduces the surgery time. [8]

Case report:
This case report presents a pin-hole modification technique for 
the treatment of multiple gingival recessions in the mandible. A 
37-year-old patient presented to the office prior to orthodontic 
treatment. The examination revealed multiple gingival recessions 
in the region of 42-33 thin gingival phenotype. The recessions 
were classified into Miller III class, Cairo RT1. (9, 10) According to 
the general medical history, the patient was generally healthy, did 
not report taking any medications, allergies, or addictions. After 
taking into consideration the orthodontic treatment plan, the pa-
tient was qualified for surgery with autogenous tissue taken from 
the palate. The patient was given detailed hygiene instruction 
and dental deposits were removed. After obtaining written con-
sent for the procedure, surgical procedures were proceeded with. 
Blood samples (~9. 5 ml) were collected and centrifuged using  
a Medifuge system (Silfradent SRL, Santa Sofia, Italy) . After elim-
inating the red blood cell (RBC) fraction, CGF films were made 
using the PRF Box. 
The procedure was performed under local anesthesia with 4% ar-
ticaine. It was started by smoothing the root surface with Gracey 
curettes (Hu-Friedy). Using a 15C blade, small vertical cuts were 
made  2-3 mm from the base of the papilla apically relative to the 
recession. (picture 1) The cleft flap was then dissected from the 
buccal side using a blade (Keydent Micro Blade Tunnel) through 
the access created earlier. (picture 2)  In addition, using a micros-
calpel (Kaydent Micro Blade SR) intracoronal cuts were made in 
the interdental spaces extending to the lingual side. (picture 3)  
A full thickness flap was dissected in the papillary area, which was 
expanded coronally and horizontally to include two adjacent pa-
pillae on each side. Adequate mobilization of the flap enabled its 
intracoronal shift out of the CEJ. In the next step, we proceeded 
to harvest the connective tissue graft (CTG). Autogenous tissue 
was harvested from the palate using a single-incision technique. 
(picture 4) The palate was secured with horizontal suspension 
crossed sutures and a CGF (concentrated growth factors) mem-
brane. (picture 5) The graft was then inserted into the periosteal 
tunnel through incisions. Tunneling tools were used for this pur-
pose. The graft was uctified with suspended double-crossed hori-
zontal sutures and the vertical incisions were closed with knotted 
sutures ( Seralone 7. 0 DSS 10). (picture 6) After the procedure, 
it was recommended to rinse the oral cavity with 0. 12% chlor-
hexidine solution, avoid brushing the postoperative site for four 
weeks, use an ultra-soft toothbrush. Checks were performed at 7, 
14 days then at 1 month and 3 months after surgery. At follow-up 
visits after 1, 14, and 28 days, mild hygienization of the postopera-
tive site was performed. The patient did not complain of postop-
erative discomfort and the aesthetic result was satisfactory for the 
patient. Another follow-up was performed one year after the sur-
gery, which showed stable coverage of the recession. (picture 7)

Discussion:
Treating multiple recessions in one visit is beneficial to the pa-
tient but challenging for the clinician to get the technique right. 
Among the many surgical techniques currently available, an indi-
vidual approach to the patient is important. The method should 
be appropriately selected depending on anatomical conditions, 
operator’s skills and patient’s and doctor’s expectations. Regard-
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less of the choice of surgical technique, a minimally invasive ap-
proach based on microsurgical principles is essential. Atraumatic 
tissue management, ensuring adequate blood supply, and avoid-
ing flap tension are critical to achieving adequate results. The 
presented case report is a modification of the tunneling meth-
od (2012) according to Chao. The author reports an average root 
coverage of 88. 4 %. [8] Subsequent authors have also obtained 
positive results. Reddy (2017), in his study described a series of five 
cases, covering 18 recessions with pin-hole method obtaining an 
MRC of 96. 7% at 6 months follow-up. [11] Agarwal et al. (2020) 
considered 20 Miller class I and II recessions. As a result, the mean 
root coverage with the PST technique using the T-PRF membrane 
was 87% during the 6-month follow-up period. [12] The use of 
CGF in the recession treatment is intended to support the regen-
eration by releasing the growth factors. [13] A randomized clini-
cal trial involved 119 recessions treated with coronally advanced 

flap (CAF) with or without CGF. The authors have observed an in-
crease in the gingiva thickness (GT) and keratinized gingiva width 
(KGW) in CAF + CTG compared to CAF, suggesting that CGF may 
increase the predictability of the procedure and the stability of the 
results. [14] A research has also been carried out recently, in which 
the CGF in the tunnel technique was used as an augmentation 
material. The effects have been compared in relation to the tun-
nel technique and CTG. Better results were achieved in the tunnel 
technique with CTG which is still considered a gold standard. [15]

Summary
According to the authors, the presented modification provides 
an adequate aesthetic effect with a relatively low burden for the 
patient and can be successfully used for the surgical treatment 
of gingival recessions. However, further studies, conducted on  
a large group of patients, are needed for a full evaluation.
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PERIODONTOLOGIA 
W IMPLANTOLOGII

W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystywane implanty 
dentystyczne wydają się skutecznym sposobem leczenia czę-
ściowo lub całkowicie bezzębnych pacjentów. Jednakże nawet 
w obrębie zintegrowanego z kością wszczepu mogą pojawić się 
komplikacje. Periimplantitis jest to stan zapalny, który obejmuje 
swoim zasięgiem tkankę miękką oraz przyczynia się do progre-
sji w utracie tkanki kostnej (1, 2). Do czynników ryzyka zapalenia 
okołowszepowego zaliczamy: chorobę przyzębia, złą higienę 
jamy ustnej, palenie tytoniu, uwarunkowania genetyczne, niewy-
równaną cukrzycę, pozostałości cementu w szczelinie dziąsłowej 
i przeciążenia okluzyjne. Mikroorganizmy zasiedlające powierzch-
nię implantu tworzą biofilm, który odgrywa ważną rolę w zmianie 
biokompatybilności jego powierzchni, a tym samym w rozwoju 
stanu zapalnego (3, 4). W przebiegu procesu leczenia bardzo 
ważne jest nie tylko wyeliminowanie stanu zapalnego tkanek 
otaczających implant, ale również dekontaminacja zainfekowa-
nej jego powierzchni. Oprócz konwencjonalnych metod mecha-
nicznego oczyszczania implantu polegających na wykorzystaniu 
skalerów ultradźwiękowych, narzędzi ręcznych tytanowych, wę-
glowych, piaskowaniu, wygładzeniu powierzchni wszczepu z wy-
korzystaniem wierteł diamentowych (implantoplastyka) wprowa-
dzono również wiele metod chemicznej detoksyfikacji, tj.: 3-proc. 
wodą utlenioną, kwasem cytrynowym, mikrosferami minocykliny, 
włóknami tetracykliny, dwuglukonianem chlorheksydyny. Ostat-
nio zauważalna jest tendencja do zastosowania lasera w celu 
odkażenia obszaru objętego stanem zapalnym. Lasery potrafią 
wydajnie napromieniować małe obszary powierzchni implantu, 
które w trakcie oczyszczania mechanicznego nie są osiągalne. 
Pomimo różnych proponowanych metod leczenia obecnie nie 
ma ustalonych ostatecznych kryteriów leczenia i eliminacji zapa-
lenia wokół implantów. Dekontaminacja powierzchni implantu 
stanowi główne wyzwanie w procedurze leczniczej. Ograniczona 
skuteczność leczenia może być spowodowana zmniejszonym 
dostępem do poddziąsłowego obszaru wokół implantu, pozo-
stawieniem chropowatej powierzchni wszczepu, która sprzyja 
kolonizacji bakteryjnej, jak również niewystarczającemu działa-

Streszczenie

Periimplantitis jest to stan zdefiniowany jako reakcja 
zapalna wokół zintegrowanych implantów prowadzą-
cy do postępującej utraty kości. Różne metody lecze-
nia są sugerowane w leczeniu zapalenia okołowszcze-
powego. Na podstawie opisanego poniżej przypadku 
klinicznego pragniemy pokazać możliwości zastoso-
wania lasera diodowego w leczeniu zapalenia wokół 
implantów.

niu detoksyfikującemu z pojawieniem się opornych szczepów 
bakteryjnych (5-7). W związku z tym w najnowszych badaniach 
poleca się zastosowanie laserów diodowych w przebiegu zapa-
lenia okołowszczepowego. Urządzenia te napromieniowują całą 
powierzchnię implantu, szczególnie w nieregularnych i nierów-
nych obszarach, które dla narzędzi mechanicznych mogą być nie-
osiągalne. Ich działanie polega nie tylko na eliminacji bakterii, ale 
również na inaktywacji toksyn bakteryjnych (8-10). 
Badania pokazują, że leczenie niechirurgiczne w przypadku pe-
riimplantitis nie jest wystarczające, aby zapewnić warunki do 
ponownej osseointegracji i długoterminowego wyeliminowania 
stanu zapalnego (11, 12). Bardziej przewidywalne efekty leczenia  
w przypadku zapalenia okołowszepowego z utratą kości przekra-
czającą 2 mm uzyskano po zastosowaniu procedur chirurgicznych. 
Leczenie niechirurgiczne poprzedzające procedurę zabiegową 
ma na celu zminimalizowanie stanu zapalnego tkanek otaczają-
cych implant. W ostatnich dziesięcioleciach w wyniku rosnącego 
niepokoju związanego z rozwojem oporności mikroorganizmów 
poszukiwane są nowatorskie terapie przeciwbakteryjne prowa-
dzące do alternatywnych metod leczenia. Jedną z takich metod 
jest terapia fotodynamiczna (PDT), która polega na zastosowaniu 
fotouczulacza w połączeniu ze źródłem światła lasera. Jej działanie 
obejmuje reakcje mające na celu wytworzenie tlenu singletowe-
go, który jest toksyczny dla komórek bakteryjnych i prowadzi do 
ich wyeliminowania. Mechanizm ten bardzo różni się od tych, któ-
re występują w powszechnie stosowanych środkach przeciwbak-
teryjnych i zapobiega oporności drobnoustrojów. W stomatologii 
PDT wykorzystuje się fotouczulacze z rodziny fenotiazyny (tj. błękit 
toluidynowy i błękit metylenowy), a protokoły mogą się różnić  
w zależności od zastosowanego urządzenia laserowego, jego 
mocy i stężenia fotouczulacza. Ze względu na duży potencjał 
dezynfekcji i zdolność penetracji do trudno dostępnych ob-
szarów oraz brak oporności bakterii zaproponowano PDT jako 
alternatywę w leczeniu periimplantitis (13, 14). Laser diodowy 
jest urządzeniem, które często jest wykorzystywane z fotouczula-
czem w celu wyeliminowania stanu zapalnego w obrębie tkanek 

Abstract

Peri-implantitis is a state defined as an inflammatory 
reaction around osseointegrated implants, leading to 
progressive loss of supporting bone. Various treatment 
methods are suggested in the treatment of peri-im-
plantitis. Based on the clinical case described below, 
we want to show the possibilities of using a diode laser 
in the treatment of inflammation around implants.
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przyzębia wokół implantu. Końcówki lasera mogą kontaktować 
się bezpośrednio z powierzchnią implantu, nie powodując przy 
tym jej stopienia, pęknięcia czy formowania szczelin. Wśród jego 
zalet można wyróżnić: działanie hemostatyczne, bakteriobójcze 
oraz stymulujące fibroblasty i osteoblasty. Działanie to wpływa na 
zwiększoną produkcję kolagenu i w rezultacie poprawę procesu 
gojenia tkanek przyzębia.
Leczenie periimplantitis ma na celu zahamowanie postępu cho-
roby i utraty kości poprzez terapię przeciwzapalną oraz utrzyma-
nie efektu leczenia w postaci zdrowych tkanek: miękkiej i twardej. 
Jeśli zdiagnozowane zostanie zapalenie okołoimmplantacyjne, 
protokół leczenia zależy od rodzaju ubytku kostnego. Leczenie  
o charakterze resekcyjnym z wykorzystaniem implantoplastyki jest 
zalecane w przypadku ubytków kostnych o charakterze pozio-
mym, 1- i 2-ściennych oraz w miejscach, które nie mają znaczenia 
pod względem estetycznym. 

Opis przypadku

Do Duda Clinic zgłosił się pacjent, lat 51, u którego w 2012 roku 
wprowadzono implant Bego Semados: w pozycji 24 (S 3,25 L 13) 
oraz 26 (S 3,75, L 10). W 2016 roku pacjent zgłosił się do gabine-
tu z powodu stanu zapalnego tkanek w obrębie tych implantów.  
W wywiadzie podawał dolegliwości bólowe tej okolicy oraz krwa-
wienie przy codziennej higienie jamy ustnej.

1. wizyta
Na podstawie badania periodontologicznego stwierdzono za-
czerwienione, obrzęknięte dziąsła otaczające implant w pozycji 
24 i 26. Podczas zgłębnikowania kieszonek w obrębie implantów 
odnotowano obecność wydzieliny krwisto-ropnej, kamienia i płyt-
ki bakteryjnej oraz patologiczną głębokość kieszonek mierzoną 
w 4 punktach (implant 24, we wszystkich mierzonych punktach 
stwierdzono głębokość 6 mm, implant 26 od przedsionka me-
zjalnie 6 mm, dystalnie 7 mm, od strony podniebienia mezjalnie  
i dystalnie – 6 mm). Wykonano zdjęcie pantomograficzne, na 
podstawie którego stwierdzono w obrębie implantów w pozycji 
24 i 26 ubytek kostny > 2 mm o charakterze poziomym (fot. 1).

2. wizyta
Wykonano skaling nad- i poddziąsłowy z wykorzystaniem tytano-
wych narzędzi ultradźwiękowych z aplikacją poddziąsłową prepa-
ratu CHX w postaci żelu 5 ml/implant.

3. wizyta 
Po 2 dniach pacjent zgłosił się w celu wykonania terapii fotody-
namicznej z wykorzystaniem lasera diodowego o długości fali 
635 mm (laser SMART, Lasotronix) oraz fotouczulacza w okolicy 
implantów 24, 26. Do kieszonek w obrębie wszczepów wprowa-
dzono fotouczulacz w ilości 1 ml/implant. Po 3 minutach nadmiar 
preparatu usunięto, a kieszonki patologiczne przepłukano solą 
fizjologiczną. Ekspozycja lasera została wykonana w 6 punktach 
po wprowadzeniu światłowodu do kieszonek w odstępach cza-
sowych 10 s/punkt (60 s/implant). Procedurę przeprowadzano 
przez miesiąc w odstępach 3-dniowych. Po każdej ekspozycji wy-
konywano biostymulację w obrębie tkanek otaczających implant 
z wykorzystaniem funkcji „stymulacja osteogenezy” (moc: 300 
mW, dawka energii: 4 J/cm2), wykorzystując aplikator o średnicy 8 
mm za pomocą tego samego lasera. Pacjent zgłosił się na wizytę 
kontrolną po miesiącu od ostatniej ekspozycji. Na podstawie ba-

dania stwierdzono niewielkie krwawienie w obrębie implantów, 
brak wydzieliny ropnej, natomiast kieszonki nie uległy spłyceniu. 
Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów klinicznych i obrazu 
RTG podjęto decyzję o leczeniu chirurgicznym w obrębie implan-
tów 24, 26.

Protokół chirurgiczny

Na czas procedury zabiegowej usunięto most zlokalizowany na 
implantach. Wszczepy zabezpieczono śrubami gojącymi. Po 
wykonaniu znieczulenia preparatem Ubistesin forte wykonane 
zostały cięcia w obrębie kieszonek patologicznych oraz 3 mm 
mezjalnie i dystalnie od wszczepów na szczycie wyrostka. Po od-
preparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego usunięta została 
tkanka zmieniona zapalnie za pomocą narzędzi ręcznych (kirety 
tytanowe). Następnie wykonana została implantoplastyka z wyko-
rzystaniem wierteł diamentowych z nasypem średniej grubości, 
a powierzchnie implantów wypolerowano za pomocą kamieni 
arkanzasowych i gumki do metalu (fot. 2-4). Pole zabiegowe od-
izolowano za pomocą sterylnych gazików. Na powierzchnię im-
plantu i otaczającej go tkanki kostnej nałożono 1 ml/implant pre-
paratu błękitu toluidyny na 3 minuty (fot. 5). Następnie za pomocą 
0,9-proc. NaCL preparat został wypłukany z pola zabiegowego. 
Ekspozycja lasera została wykonana w 6 punktach w odstępach 
czasowych 10 s/punkt (fot. 6). Ranę zszyto za pomocą szwów nie-
resorbowalnych, monofilamentowych 5-0. Okolica tkanek otacza-
jących implant po zabiegu została poddana biostymulacji (moc: 
100 mW, dawka energii: 3 J/cm2), wykorzystując aplikator 8 mm 

ryc. 1 ryc. 2

Ryc. 1 Zdjęcie pantomograficzne
Ryc. 2 Zabieg implantoplastyki z wykorzystaniem wiertła diamentowego
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i funkcję „gojenie po zabiegu chirurgicznym”. Tę samą procedurę 
biostymulacji zastosowano po 24 i 72 godzinach. Szwy usunięto 
po dwóch tygodniach. Stwierdzono prawidłowe gojenie rany. Po 
2 miesiącach od zabiegu most został oddany pacjentowi.

Wizyta po 3 miesiącach

Na podstawie badania periodontologicznego wykonanego przed 
oddaniem pracy protetycznej nie stwierdzono wydzieliny krwisto-
-ropnej, płytki bakteryjnej, a głębokość kieszonek mierzona w 4 
punktach uległa spłyceniu do wartości nieprzekraczających 3 mm 
w obrębie obu implantów.

Dyskusja

Metody leczenia zapalenia okołowszczepowego można podzie-
lić na niechirurgiczne i chirurgiczne. Na podstawie wielu badań 
stwierdzono krótkotrwałą poprawę w zakresie głębokości kie-
szonek i wskaźnika BOP po zastosowaniu niechirurgicznego le-
czenia oraz brak długotrwałych korzystnych efektów leczenia 
periimplantitis. Szorstka powierzchnia implantu wpływająca na 
zwiększoną adhezję płytki bakteryjnej oraz utrudniony dostęp do 
okolicy poddziąsłowej mogą wpływać na utrudnioną dekontami-
nację i brak korzystnych efektów leczenia niechirurgicznego (15). 
Obserwacje 3-letnie potwierdziły, że korzystniejsze efekty leczenia 
w zakresie spłycenia kieszonek patologicznych można osiągnąć 
po zastosowaniu procedur chirurgicznych w porównaniu z nie-
chirurgicznymi (16). Na leczenie chirurgiczne składają się dekon-
taminacja mechaniczna i chemiczna mające na celu stworzenie 
biokompatybilnej powierzchni implantu oraz ułatwienie gojenia. 

Skuteczną metodą dekontaminacji mechanicznej w przebiegu 
leczenia chirurgicznego resekcyjnego jest zabieg implantopla-
styki. Procedura ta polega na modyfikacji powierzchni implantu 
poprzez eliminację zwojów wszczepu za pomocą wierteł diamen-
towych, co w rezultacie wpływa na ograniczenie adhezji płytki 
bakteryjnej do jego powierzchni. Korzystne efekty tego leczenia 
zostały zauważone przez wielu klinicystów, szczególnie w zakre-
sie redukcji głębokości kieszonek i krwawienia na zgłębnikowanie. 
Wykazano również znacznie dłuższe przeżycie implantów po im-
plantoplastyce w porównaniu z tymi, które nie zostały poddane 
tej procedurze (17, 18).
W przebiegu zapalenia okołowszczepowego stwierdzono wy-
soki odsetek bakterii Gram-ujemnych składających się z bakterii 
beztlenowych. Wykazano, że spadek liczby bakterii w obrębie 
patologicznych kieszonek może spowodować przywrócenie pra-
widłowej równowagi pomiędzy mikroflorą a obroną gospodarza, 
poprawiając w ten sposób potencjał leczniczy (19). Zastosowanie 
diodowego lasera w przebiegu leczenia niechirurgicznego pro-
wadzi do zmniejszenia liczby bakterii w obrębie tkanek otaczają-
cych implanty, ale efekty te niestety są krótkotrwałe. Wskaźnik BOP 
(krwawienie po zgłębnikowaniu) wraca do wartości początko-
wych > 1 miesiąca od leczenia z wykorzystaniem lasera diodowe-
go (20). Larsen i Fiehn (1997) badali rozwój oporności patogenów 
przyzębia po ekspozycji na minocyklinę w tkankach otaczających 
implanty. Wyniki tego badania wykazały, że pomimo wysokiego 
początkowego stężenia minocykliny rosło ryzyko rozwoju opor-
ności bakterii po wielokrotnych aplikacjach. Odwrotnie rozwój 
oporności bakteryjnej na PDT był bardzo mało prawdopodobny, 
nawet w przypadku powtarzających się aplikacji. Wcześniejsze ba-
dania pokazują, że terapia fotodynamiczna skutecznie zmniejsza 

ryc. 3

ryc. 5

ryc. 4

ryc. 6

Ryc. 3 Polerowanie powierzchni implantu z wykorzystaniem kamienia arkanzasowego
Ryc. 4 Implanty po zabiegu implantoplastyki
Ryc. 5 Zastosowanie fotouczulacza na powierzchnię implantu
Ryc. 6 Ekspozycja lasera diodowego
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występowanie patogenów na powierzchni implantu bez jakich-
kolwiek skutków ubocznych wpływających na implanty lub ota-
czające je tkanki (21, 22). 
Ze względu na brak randomizowanych długoterminowych badań 
określających idealny protokół postępowania w przypadku pe-
riimplantitis najważniejszym celem jest zapobieganie rozwojowi 
zapalenia wokół wszczepu. Profilaktyka jest więc najważniejszym 
instrumentem opartym na odpowiednim planowaniu leczenia, 
atraumatycznym podejściu do implantacji i badaniach kontrol-
nych z profesjonalnym czyszczeniem zębów i implantów. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka miejscowe i 
ogólnoustrojowe, które należy eliminować. Resekcyjną procedu-
rę można zastosować w celu wyeliminowania ubytków wokół 
implantów, przywrócenia zdolności higienicznych oraz zmniej-
szenia, a nawet zatrzymania postępu periimplantitis. Stopniowe 
i systematyczne planowanie leczenia prowadzi do opracowania 

indywidualnych terapii w odniesieniu do wieloczynnikowej etio-
logii i wyników badań (23).

Wnioski

Leczenie z wykorzystaniem lasera diodowego i terapii fotodyna-
micznej wpływa na wyeliminowanie stanu zapalnego poprzez 
działanie bakteriobójcze, jednocześnie nie powodując oporności 
bakterii oraz negatywnego oddziaływania na powierzchnię im-
plantu. Dzięki temu może być bezpiecznie stosowana na wielu 
etapach leczenia periimplantitis jako terapia wspomagająca de-
kontaminację mechaniczną. Ze względu na coraz częściej poja-
wiającą się oporność bakterii na antybiotykoterapię zastosowanie 
PDT może stać się alternatywnym rozwiązaniem w leczeniu zapa-
lenia okołowszczepowego. 

Artykuł ukazał się wcześniej w TPS 9/20. s. 26-30.
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PAPIEROSY

Palenie jest najczęstszym nałogiem na świecie [1]. To nikotyna 
zawarta w tytoniu uzależnia. Dostając się do OUN pobudza go 
do działania przez zwiększanie ilości dopaminy, a co za tym idzie, 
osoba taka ma lepsze samopoczucie, koncentrację, jest mniej 
zmęczona, a zarazem bardziej wydajna. Szybko jednak dochodzi 
do zwiększenia tolerancji nikotyny, więc uzyskanie powyższego 
stanu wymaga większych lub częstszych dawek, a to pogłębia 
nałóg [2]. Dowiedziono, że palenie ma związek z chorobami płuc 
czy układu krążenia [3]. Nie jest obojętne także dla zdrowia jamy 
ustnej, która jest najbardziej narażona na szkodliwe substancje 
zawarte w dymie tytoniowym. Miejscowo działająca wysoka 
temperatura może prowadzić do oparzeń a także erytroplakii czy 
zaburzeń w keratynizacji nabłonka jamy ustnej [4]. Dodatkowo, 
dym papierosowy zawiera wiele toksycznych substancji takich jak 
tlenek węgla, cyjanowodór, amoniak czy formaldehyd [5]. Pierw-
szy łącząc się hemoglobiną tworzy methemoglobinę, która jest 
niezdolna do efektywnego transportu tlenu. Błona śluzowa nie 
ma wystarczająco tlenu, a co za tym idzie jej gojenie jest utrud-
nione [6]. 
Dym tytoniowy pobudza również do pracy melanocyty, skut-
kując powstaniem w jamie ustnej jasnobrązowych lub nawet 
brunatnych plam. Obszary takiej hiperpigmentacji nazywane są 
melazmą palaczy. Podejrzewa się, że powstają na skutek ochron-
nej nadprodukcji melaniny stymulowanej przez zwyżki ciepła [7]. 
Ciągłe drażnienie śluzówki języka, większa keratynizacja, suchość 
jamy ustnej- wszystkie powyższe zwiększają ryzyko wystąpienia 
jednostki chorobowej zwanej językiem czarnym włochatym (ang. 
Black hairy tongue). Przerośnięte brodawki nitkowate sprawiają, 

że język wygląda jakby był pokryty włosami, a silnie przebarwia-
jące składniki dymu sprawiają, że barwią się one na ciemny kolor 
[8,9].
Palenie jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynni-
ków zapalenia przyzębia. Zwiększa częstość wstępowania, a także 
ciężkość przebiegu tego schorzenia [10,11]. U palaczy dochodzi 
również do zmiany składu śliny. Rośnie w niej ilość wapnia, a tak-
że zmienia się pH, co sprzyja mineralizacji płytki [12]. Prowadzi to 
do chorób przyzębia. Zaburzony system odpornościowy, który na 
skutek palenia znajduje się w stanie nierównowagi nie radzi sobie 
z nowymi patogenami [13]. Wzrost poziomu cytokin i mediato-
rów prozapalnych prowadzi do zaniku wyrostka zębodołowego  
i pogłębienia choroby [14]. Liczne badania wykazały także, że pa-
lenie jest czynnikiem ryzyka utraty implantu. Pogorszone jest goje-
nie i osteointegracja, co może skutkować negatywnym wynikiem 
leczenia implantologicznego [15,16].
Badania epidemiologiczne dowiodły, że palenie wpływa na po-
wstawanie nowotworów płuc, jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, 
pęcherza moczowego, nerek, miednicy i trzustki [17]. Dodatko-
wo u palaczy częściej występuje leukoplakia- zaliczana jako stan 
przednowotworowy, a częstość jej transformacji w zmianę nowo-
tworową jest wyższa niż u osób niepalących [3].  Rak jamy ustnej 
jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie. Najczęściej 
jest to rak płaskonabłonkowy, inne typy morfologiczne jak np. raki 
gruczołowe występują zdecydowanie rzadziej. Cechuje się on sła-
bą wykrywalnością a dodatkowo wysoką złośliwością i skłonnością 
do przerzutów do węzłów chłonnych [18]. Głównymi czynnikami 
ryzyka raka jamy ustnej są palenie i alkohol, a stosowanie obydwu 
używek zwielokrotnia negatywne efekty [19]. Jednocześnie, czyn-
niki te najłatwiej wykluczyć [18].

PROFIKATYKA
W STOMATOLOGII

Streszczenie

Używki mają znaczący wpływ na szereg zmian w jamie 
ustnej. Korzystanie z nich prowadzi do próchnicy, cho-
rób dziąseł, periodontopatii oraz do raka jamy ustnej i 
gardła. Palenie jest najczęstszym nałogiem na świecie. 
Według wielu źródeł e-papierosy są bezpieczniejsze 
niż konwencjonalne papierosy, jednak nie jest pozba-
wione negatywnych skutków zdrowotnych. Na całym 
świecie przypisuje się nadmierne spożycie alkoholu 
do poważnego problemu zdrowia publicznego. Spoży-
wanie alkoholu przez dłuższy czas życia oraz w nad-
miernych ilościach prowadzi do zmian w organizmie 
człowieka.  Prawdopodobnie każdy lekarz dentysta 
zetknie się w swojej praktyce z osobami zażywającymi 
substancje psychoaktywne, dlatego stomatolodzy po-
winni być wyczuleni na możliwe konsekwencje zdro-
wotne, które mogą się pojawić po ich zażyciu w jamie 
ustnej.

Abstract

Stimulants affect a number of changes in the oral cav-
ity. The use of them leads to tooth decay, gum disease, 
periodontopathy and cancer of the mouth and throat. 
Smoking is the most common addiction in the world. 
According to many sources, e-cigarettes are safer tha 
conventional cigarettes but not without negative health 
effects. All over the world excessive alcohol consump-
tion is attributed to a serious public health problem. 
Alcohol consumption for a long time and in excessive 
amounts leads to changes in the human body. Proba-
bly every dentist in his practice will come into contact 
with people taking psychoactive substances. Dentists 
should be alert to possible health consequences that 
may arise from oral ingestion.
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E-PAPIEROSY

W ostatnich czasach na popularności zyskały papierosy elektro-
niczne ze względu na potencjalnie mniejszą szkodliwość, gdyż 
przypadku tych urządzeń nie dochodzi do spalania tytoniu, na-
tomiast w wyniku podgrzania płynu powstaje aerozol wdycha-
ny przez użytkownika. Natomiast substancje wchodzące w skład 
liquidów do e-papierosów mogą nieść poważne konsekwencje 
zdrowotne [20]. 
W skład płynów do e-papierosów wchodzi glikol propylenowy lub 
gliceryna roślinna pełniąca rolę rozcieńczalnika i stanowiący głów-
ną część płynu oraz nikotyna w różnej ilości i aromaty [21]. Oprócz 
powyższych składników podczas randomizowanych badań od-
kryto substancje takie jak: substancje czynne zawarte w lekach, 
toksyczny formaldehyd, rakotwórcze nitrozaminy [22,23]. 

Związki zawarte w aerozolu wytwarzanym w e-papierosach mają 
pierwszy kontakt z tkankami jamy ustnej i gardła. Najczęściej poda-
wanym skutkiem ubocznym podczas korzystania z tych urządzeń 
było suchość w jamie ustnej i gardle [24]. W 2013 przeprowadzo-
no badanie in vitro dotyczące tkanek przyzębia. Wynika z niego, 
że fibroblasty wchodzące w skład więzadeł przyzębia wykazują 
mniejszą proliferację podczas kontaktu z substancjami mentolo-
wymi wchodzącymi w skład płynów do e-papierosów [25]. Wśród 
użytkowników e-papierosów zaobserwowano występowanie bia-
łych plam na dziąsłach, a także drożdżycę [26].
Ponadto substancje zawarte w liquidach e-papierosów wykazu-
ją dużą lepkość, dzięki czemu aerozol i zawarte w nim substan-
cje osadzają się z łatwością na tkankach jamy ustnej i zębów oraz 
sprzyjają adhezji bakterii próchnicotwórczych. Rozwój próchnicy 
dodatkowo powodują aromaty zawierające substancje słodzące 
m.in. sacharozę [27].
Badania z 2017 wykazały związek między używaniem e-papiero-

sów a objawami w jamie ustnej. Wśród badanych 18,5% zgłosi-
ło ból lub/i krwawienie dziąseł; 11,4% złamany lub pęknięty ząb  
w przeciągu ostatniego roku; 11% ból języka lub/ i ból policzka. Ni-
kotyna wraz z substancjami smakowymi wywołuje wpływ na kolor 
szkliwa zębów. W związku z czym wpływa na estetykę uśmiechu 
[28,29]. 
Według wielu źródeł e-papierosy są bezpieczniejsze niż konwen-
cjonalne papierosy, jednak nie jest pozbawione negatywnych 
skutków zdrowotnych. Pomimo skutków ubocznych e-papierosy 
mogą pomóc w rzuceniu palenia. Natomiast nie wykazano, aby 
ten sposób rzucania palenia był lepszy od pozostałych tj. plastry 
czy inhalatory [30].

ALKOHOL 

Na całym świecie przypisuje się nadmierne spożycie alkoholu do 
poważnego problemu zdrowia publicznego [31]. W Polsce zosta-
ły przeprowadzone badania epidemiologiczne, z których wynika, 
że osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 600 tys. a osób, które 
spożywają alkohol w sposób szkodzący ich zdrowiu ok. 2,5 mln 
[32]. Osoby z problemem alkoholowym bardzo często prowadzą 
niezdrowy styl życia i nie dbają o higienę osobistą. Zdarza się, że 
dentysta to lekarz pierwszego kontaktu, do którego zgłaszają się 
takie osoby. 
Spożywanie alkoholu przez dłuższy okres życia oraz w nad-
miernych ilościach prowadzi do szeregu zmian w organizmie 
człowieka. Obserwuje się uszkodzenia w układzie nerwowym, 
hormonalnym, immunologicznym, krążenia, pokarmowym i mo-
czowo-płciowym [33]. Negatywne skutki uzależnienia od alkoho-
lu są widoczne również w jamie ustnej. Pojawiają się pod postacią 
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zmian patologicznych. Obserwujemy je na języku, w strukturach 
przyzębia, na błonach śluzowych jamy ustnej oraz w gruczołach 
ślinowych. U osób z dużym problemem alkoholowym ryzyko 
rozwoju próchnicy zębów, choroby dziąseł czy zachorowanie na 
raka jamy ustnej i gardła jest znacznie większe [34]. Nasilenie tych 
objawów występuje przy równoczesnym spożywaniu alkoholu  
z paleniem wyrobów tytoniowych. Synergizm ten został potwier-
dzony w licznych badaniach [35,36].
Na ryzyko próchnicy u osób, które spożywają alkohol w nadmier-
nych ilościach wpływa wiele czynników. Istotny jest charakter 
kwasowy napojów alkoholowych, który prowadzi do próchnicy, 
poprzez obniżanie pH śliny [34]. Osoby nadużywające napojów 
alkoholowych zmagają się z suchością jamy ustnej, często nie 
dbają o swoją higienę. Dodatkowo przekąski, które konsumują 
przy spożywaniu alkoholu są bogate w węglowodany a to rów-
nież zwiększa ryzyko próchnicy [37,38,39].
Alkohol to jeden z czynników, który przyczynia się do rozwoju 
periodontopatii. Liczne badania potwierdzają utratę przyczepu 
łącznotkankowego (CAL) oraz głębokość kieszonek dziąsłowych 
(PD). Nasilenie się CAL i PD jest przyczyną wieloletnich zmagań  
z periodontopatiami przewlekłymi [40]. Styl życia takich pacjen-
tów również sprowadza się do braku odpowiedniej higieny 
osobistej. Podczas wizyty stomatologicznej zauważa się obfite 
złogi kamienia nazębnego, dużą ilość płytki nazębnej, krwawiące 
dziąsła. Powstaje stan zapalny, do którego przyczyniać się mogą 
również niedobory witamin, które są spowodowanie przez nie-
dobory żywieniowe. Pacjenci w zaawansowanym stadium perio-
dontopatii mogą mieć rozchwiane zęby, co w przyszłości wiąże 
się z ich przedwczesną utratą [41]. Przekrojowe badania wykazały, 
że zapalenia przyzębia nasilają się wraz ze wzrostem ilości spoży-
wanego alkoholu [42]. 
Przewlekłe spożywanie alkoholu ma duży wpływ na powstawanie 
zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Wino i piwo, które zalicza 
się do lekkich alkoholi również niosą ryzyko wystąpienia raka jamy 
ustnej i gardła. Wino zawiera fitochemikalia, które mają działanie 
ochronne, jednak zawarty w nim etanol ma działanie karcinogen-
ne na jamę ustną [43]. Zwiększona podatność na czynniki rako-
twórcze i proliferacja komórek błony śluzowej powoduje zmiany 
genetyczne z rozwojem dysplazji, leukoplakii i raka [44]. 

MARIHUANA I HASZYSZ

Konopie indyjskie to narkotyk znany na całym świecie, dlatego 
stomatolodzy powinni być wyczuleni na możliwe konsekwencje 
zdrowotne, które mogą się pojawić po ich zażyciu w jamie ustnej. 
Kanabinoidy to substancje psychoaktywne wytwarzane z konopi 
indyjskich. Behawioralne i psychotropowe efekty tej rośliny przy-
pisuje się głównie Δ9tetrahydrokannabinolowi- THC zawartemu 
w pąkach kwiatowych i liściach rośliny. Obecnie w konopiach 
zidentyfikowano ponad 560 składników. Istnieją również niepsy-
choaktywne kannabinoidy o udowodnionych funkcjach leczni-
czych jak CBD (kannabidiol), CBC (kannabichromen), CBG (kanna-
bigerol) [45]. Jednak możliwe negatywne skutki na zdrowie jamy 
ustnej powodują głównie substancje nielegalne w Polsce, takie 
jak marihuana i haszysz. Marihuana to susz z liści i kwiatostanów 
konopi indyjskich, a haszysz to spreparowana żywica konopi [46].   
Biorąc pod uwagę powszechność zażywania nielegalnych nar-
kotyków w celach relaksacyjnych prawdopodobnie każdy lekarz 
dentysta zetknie się w swojej praktyce z osobami zażywającymi 

substancje psychoaktywne. Osoby palące konopie indyjskie są 
bardziej narażone na choroby przyzębia. Dowody łączące palenie 
marihuany z wystąpieniem próchnicy zębów są niejednoznaczne. 
Jednak należy pamiętać o tym, że palenie marihuany znacząco 
obniża wydzielanie śliny i może prowadzić do kserostomii, co jest 
jednym z czynników w procesie rozwoju próchnicy. Palacze ko-
nopi często zgłaszają również zwiększone pragnienie spożywania 
słodkich pokarmów i przekąsek, co jest kolejnym istotnym czynni-
kiem rozwoju próchnicy [47]. Nadmierna suchość w jamie ustnej 
sprawia, że tkanki są bardziej poddane na choroby pochodzenia 
grzybiczego, wirusowego i bakteryjnego. U palaczy obserwuje się 
częstsze występowanie Candida albicans i większą predyspozycję 
do kandydozy [48]. Z paleniem marihuany są powiązane zmiany 
dysplastyczne takie jak erytroplakia i leukoplakia. W literaturze 
opartej na badaniach związku między paleniem konopi a nowo-
tworami głowy i szyi możemy doszukać się niejednoznacznych 
i często sprzecznych informacji. Jedne źródła podają, że pale-
nie konopi nie zwiększa znacząco ryzyka raka jamy ustnej [4,47].   
W innych z kolei możemy doszukać się powiązania pomiędzy ra-
kiem jamy ustnej, a paleniem konopii indyjskich. Zagadnienie to 
wymaga dalszych badań i obserwacji [49]. 

AMFETAMINA I JEJ POCHODNE (METAMFETA-
MINA i MDMA) METAMFETAMINA

Drugim pod względem popularności po konopiach indyjskich 
nielegalnie zażywanym narkotykiem jest metamfetamina. Jest to 
silnie uzależniający stymulant ośrodkowego układu nerwowego 
zwiększający poziom neuroprzekaźników dopaminy, noradre-
naliny i serotoniny. Działanie euforyczne wynika z wysokiego 
poziomu uwalnianej dopaminy. W przeciwieństwie do konopi 
indyjskich w literaturze można doszukać się jednoznacznego 
powiązania z wystąpieniem próchnicy u osób zażywających 
metamfetaminę. Próchnica u takich osób występuje zazwyczaj 
na gładkich powierzchniach podniebiennych/językowych i po-
liczkowych zębów, często obejmuje również międzyzębowe 
powierzchnie zębów przednich, a także ubytki przyszyjkowe. Me-
tamfetamina, podobnie jak marihuana, prowadzi do kserostomii, 
jej działanie w jamie ustnej jest jednak dłuższe, przez co tkanki 
jamy ustnej są bardziej narażone na jej działanie. Wzrost przekaź-
nictwa noradrenergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym 
powoduje wzrost aktywności nerwowo- mięśniowej, co prowadzi 
do zaciskania zębów i bruksizmu. W wyniku tego mechanizmu pa-
cjenci zażywający metamfetaminę zgłaszają często ból i tkliwość  
w stawach skroniowo żuchwowych. Charakterystyczne są również 
ubytki niepróchnicowego pochodzenia spowodowane przez siły 
działające na zęby w trakcie ich zaciskania, jak i kwaśnie działanie 
substancji, potęgowane dodatkowo poprzez zjawisko kserostomii 
i spożywane pokarmy [50]. 
MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina), znana jako ecstasy. 
Jest to popularny narkotyk wśród młodych ludzi, określany mia-
nem ,,festiwalowego’’. Około 90% badanych biorących udział  
w „ravesach”, słynnych festiwalowych tańcach, deklaruje używa-
nie ecstasy [51]. Ecstasy nasilają działanie serotoniny i dopaminy. 
MDMA to narkotyk, który jest rozprowadzany w postaci koloro-
wych tabletek, które zawierają różną gramaturę substancji [52]. 
Skutki stosowania ekstazy widoczne są w jamie ustnej pod posta-
cią kserostomii, bruksizmu oraz zwiększonej erozji zębów. Ksero-
stomia może utrzymywać się w jamie ustnej nawet do 48 godzin 
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[53]. Najprawdopodobniej długość utrzymywania się kserostomii 
jest zależna od przyjętej dawki [54]. Dodatkowo spożyciu MDMA 
najczęściej wzmożone jest pragnienie, wybierane napoje to te 
słodkie, gazowane bezalkoholowe, które przyczyniają się do erozji 
zębów [55,53].

KOKAINA

Kolejnym powszechnie znanym środkiem narkotycznym jest 
kokaina. Zmiany w neuroprzekaźnictwie dopaminergicznym, 
podobnie jak w przypadku metamfetaminy, przyczynią się do 
wystąpienia bruksizmu, a także dyskomfortu i bólu w stawach 
skroniowo- żuchwowych. Często obserwuje się również ścieranie 
i erozję twardych tkanek zęba, co można przypisać zwiększonej 
pracy mięśni biorących udział w procesie żucia i mielenia pokar-
mów oraz obniżonemu pH śliny wywołanemu przez kokainę. Ko-
kaina jest często aplikowana bezpośrednio na dziąsłach, co może 
prowadzić do owrzodzeń czy zrogowacenia [56]. 
Z objawów obserwowanych w jamie ustnej można dodatkowo 
wymienić krwawienie z nosa, nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie 
zatok, przy czym objawy te są szczególnie obserwowane u osób 
wciągających kokainę nosem [57].  
Lekarz dentysta w swojej praktyce musi pamiętać również o sy-
nergistycznym działaniu kokainy i metamfetaminy ze środkami 
zwężającymi naczynia zawartymi w preparatach miejscowo znie-
czulających. Ta interakcja może poradzić do rozwoju ostrego nad-
ciśnienia tętniczego, dusznicy bolesnej, udaru naczyniowo-mó-
zgowego, czy zawału mięśnia sercowego [58]. 

LSD 

Dietylamid kwasu lizergowego (LSD) jest prototypowym ha-
lucynogenem szeroko stosowanym do celów relaksacyjnych  
i osobistych [59]. Do objawów użycia zaliczmy poszerzenie źrenic, 
wymioty, tachykardię, wzrost ciśnienia krwi, czasem wzrost tem-
peratury ciała, zaburzony odbiór rzeczywistości (słyszenie barw, 
widzenie dźwięków), niestabilność emocjonalna, napady lęku, 
omamy [60]. 

BENZODIAZEPINY I BARBITURANY

Do benzodiazepin zaliczamy diazepam, nitrazepam, oksazepam, 
alprazolam, temazepam. Jest to grupa leków anksjolitycznych, 
stosowany przeciwlękowo. Są to substancje o hamującym dzia-
łaniu na ośrodkowy układ nerwowy, aktywują receptory GABA. 
Osoby zażywają benzodiazepiny w stanach ,,zjazdu’’ po metam-
fetaminie, czyli przy rozdrażnieniu, uczuciu lęku i przygnębieniu 
po zastosowanej dawce narkotyku [61]. Objawami klinicznymi 
intoksykacji benzodiazepinami to m.in. nudności i wymioty, wy-
stępujące często przyczyniają się do większej erozji zębów. Innym 
objawem jest ślinotok, w przeciwieństwie do innych narkotyków, 
gdzie najczęściej występuje kserostomia. Barbiturany to grupa le-
ków, które ze względu na ich silny potencjał uzależniający a co za 
tym idzie, częstsze przypadki nadużywania, a także wyższe praw-
dopodobieństwo skutków ubocznych ich dystrybucja została dra-
stycznie obniżona i zastąpiono je całkowicie przez inne leki m. in. 
benzodiazepiny [62,63].  W użytku zostało tylko kilka preparatów 
jak np. fenobarbital stosowany jako lek przeciwdrgawkowy [64].

OPIATY

To substancje psychoaktywne pozyskiwane z główek maku (Pa-
paver somniferum). Do najważniejszych składników opium za-
liczamy: morfinę, kodeinę, papawerynę [65]. Stosowane są na 
szeroką skalę w celu eliminacji bólu.  Ze względu na ich działanie 
przeciwbólowe, ale także uzależniające są często nadużywane 
[66]. Częste nudności po zażyciu opiatów skutkować mogą ero-
zyjnymi ubytkami szkliwa. 

WZIEWNE ŚRODKI ODURZAJĄCE

Wdychanie substancji lotnych w celu wywołania euforii, halucy-
nacji jest rozpowszechnione wśród młodych ludzi, głównie ze 
względu na łatwą i legalną dostępność oraz niską cenę. Do takich 
substancji należą m.in. benzyna, rozpuszczalniki, kleje. Zmiany 
zachowania występujące po przyjęciu niewielkich dawek powyż-
szych substancji są podobne do tych występujących po spożyciu 
alkoholu dodatkowo charakterystyczne jest występowanie zmian 
nastroju oraz braku apetytu [67]. Częste wdychanie tych środków 
prowadzi do pojawienia się objawów również ze strony jamy ust-
nej takich jak nieprzyjemny zapach z ust, owrzodzenia jamy ustnej 
i nosa. U osób wdychających rozpuszczalniki wlane do plastiko-
wej torby występuję charakterystyczny “rumień wąchaczy kleju” 
w okolicach ust [68].

STERYDY ANABOLICZNE

Są to substancje psychoaktywne często kojarzone z uprawianiem 
sportu. Wywołują zmienność nastroju, agresje, psychozę, euforię 
[69]. Efektem stosowania sterydów anabolicznych w jamie ustnej 
jest zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkiego zapalenia przyzębia, 
związanego z większym rozwojem bakterii i drożdżaków predys-
ponujących do periodontopatii [70].

PODSUMOWANIE:

Używki mają znaczący wpływ na szereg zmian w jamie ustnej. 
Substancje w nich zawarte mają działanie toksyczne, próchni-
cotwórcze oraz karcinogenne [17,27]. Zarówno papierosy, alkohol 
czy narkotyki wywołują wiele podobnych objawów, jest to m.in. 
obniżenie pH śliny czy kserostomia [12,34,45]. Korzystanie z uży-
wek prowadzi do próchnicy, chorób dziąseł, periodontopatii oraz 
do raka jamy ustnej i gardła. Wiele badań dowodzi, że jednocze-
sne spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów 
ma działanie synergistyczne i jest o wiele groźniejsze w skutkach 
dla organizmu człowieka [19,35,36].  Stosowanie używek wiąże 
się z wieloma skutkami ubocznymi. Zadaniem lekarzy, stomatolo-
gów, a także higienistek stomatologicznych jest nie tylko leczenie 
skutków, ale przede wszystkim zapobieganie im przez uświada-
mianie pacjentów o możliwych konsekwencjach nałogu, w myśl 
zasady “lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Piśmiennictwo dostępne w redakcji
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W świecie, który nas otacza, doświadczamy na co dzień konku-
rencji, nawet jeśli do jakiegoś stopnia dzieje się to na mniej świa-
domym poziomie. W kontekście zawodowym prowokuje to ludzi 
do stałego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności. Ocze-
kuje się, że jednostka będzie działała sprawnie i szybko, odzna-
czać się będzie rozległą wiedzą i zdolnością do wykorzystania jej 
w praktyce. Wyścig na doskonałość nie kończy się wraz zamknię-
ciem drzwi gabinetu lub biura. Facebook, Instagram i inne serwisy 
społecznościowe narzucają nam wizję kolorowego i szczęśliwego 
świata – odpoczywać też należy widowiskowo. Kiedyś wysyłali-
śmy do bliskich pocztówki z pozdrowieniami, dziś nasze konta 

zapełniają zdjęcia odległych zakątków świata i egzotycznych 
potraw. Musimy być doskonałymi pracownikami, szefami, rodzi-
cami, przyjaciółmi. Do tego, oczywiście, doskonały wygląd, żeby 
dopełnić wspaniałego życia. Pokazujemy światu uśmiechnięte 
twarze, wolne od trosk i niepowodzeń. Jak mówi Olena Loza (1), 
to, że jesteśmy z zewnątrz stymulowani do doskonałości, pociąga 
za sobą zmiany w naszych wewnętrznych systemach standardów, 
za pomocą których oceniamy siebie samych i otaczających nas 
ludzi. Jest to proces, który nie dzieje się z dnia na dzień, ale syste-
matycznie zwiększa się liczba ludzi, którzy dążą do doskonałości. 
Na świecie przybywa perfekcjonistów. 

Z INNEJ PERSPEKTYWY

Streszczenie

Artykuł odnosi się do zjawiska perfekcjonizmu. Auto-
rzy opisują rodzaje perfekcjonizmu i towarzyszące im 
konsekwencje i możliwości. Wyjaśnione zostaje, w jaki 
sposób kształtuje się ta cecha i jak była postrzegana na 
przestrzeni lat. 

Abstract

The article refers to the phenomenon of perfection-
ism. The authors describe the types of perfectionism 
and their consequences and possibilities. It explains 
how this feature is formed and how it has been per-
ceived over the years.
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Czym tak naprawdę jest perfekcjonizm? Skąd 
się bierze? Jakie są jego blaski i cienie? 

Na przestrzeni lat wielu psychologów zajmowało się zjawiskiem 
perfekcjonizmu. W zależności od orientacji badawczej różnie go 
definiowano. Podczas gdy niektórzy opisywali go jako potrzebę 
samodoskonalenia, inni mówili, że jest to cecha osobowości. Nie-
zależnie od akademickich dyskusji, panuje zgoda co do tego, że 
istotą perfekcjonizmu jest pragnienie bycia doskonałym, najlep-
szym, narzucanie sobie wyższych standardów niż wymagają tego 
okoliczności, dążenie do bycia coraz to lepszym. Zdawałoby się, że 

narzucanie sobie wysokich standardów pracy i chęć pogłębiania 
wiedzy i umiejętności to cechy co najmniej pożądane. Co może 
być złego w tym, że człowiek stawia sobie wysoko poprzeczkę? 
Okazuje się, że perfekcjonizm ma swoją jasną, ale i ciemną stro-
nę. Konrad Piotrowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, nazywa 
perfekcjonizm cechą ambiwalentną. Z jednej bowiem strony jest 
to zjawisko, które z całą pewnością przyczynia się do rozwoju cy-
wilizacyjnego. Z drugiej jednak strony w klasycznym ujęciu kwali-
fikowano perfekcjonizm jako tzw. cechę kliniczną. Oznacza to, że 
może on być potencjalną przyczyną problemów natury psychicz-
nej oraz że współwystępuje z innymi cechami w wielu zaburze-
niach psychicznych. Traktowany jako element psychopatologii, 
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nie miał dobrej sławy. Karen Horney, jedna z najbardziej znanych 
psychoanalityczek, twierdziła, że perfekcjonizm jest tak naprawdę 
rodzajem maski, którą osoba nakłada wobec siebie samego i ze-
wnętrznego świata. Maska ta ma zakrywać odczuwane niskie po-
czucie własnej wartości, tuszować wewnętrzną niedoskonałość. 
O perfekcjonistach mówiono także, że nie ma dla nich złotego 
środka – jeśli coś nie jest wykonane doskonale, nie nadaje się do 
niczego. Nie odnosiło się to jednak wyłącznie do działania, ale – co 
szczególnie zagrażające dla dobrostanu psychicznego – do czło-
wieka jako całości. Perfekcjonista jest więc doskonały, a jeżeli takim 

nie jest, staje się nikim (Asher Patch, kompleks boga-śmiecia) (2).
Z końcem lat siedemdziesiątych XX wieku badacze zaczęli przy-
glądać się perfekcjonizmowi nieco bardziej przychylnie. Uznano, 
że być może perfekcjonizm jako taki ma różne oblicza i nie zawsze 
jest objawem lub przyczyną psychopatologii. Za pioniera takiego 
podejścia uznawany jest Don Hamachek, natomiast odwoływał 
się on do o wiele wcześniejszych koncepcji Alfreda Adlera. Adler 
uważał, że dążenie do bycia perfekcyjnym to naturalny przejaw 
kształtowania się osobowości i może wręcz być kryterium zdrowia 
psychicznego. Równocześnie uważał on, że nasilenie tej cechy 
jest uzależnione od jednostki i może ono przybierać postać „zdro-
wą” oraz „neurotyczną”. Wykorzystując tę koncepcję, Hamachek 
wyodrębnił dwa typy perfekcjonistów, których nazwał właśnie 
tak, jak wcześniej Adler – zdrowymi i neurotycznymi. Ci pierwsi 
charakteryzują się tym, że dążąc do swoich celów, wykazują się 
równocześnie dużą elastycznością. Jeżeli sprawy nie układają 
się po ich myśli, modyfikują swoje działania i dopasowują się do 
okoliczności. Nie tracąc z oczu celu, akceptują, że czasami trzeba 
reagować na bieżąco, a nawet dać sobie wewnętrzną zgodę na 
błędy. To osoby, które odczuwają satysfakcję z samego działania, 
czują ekscytację zanim jeszcze przystąpią do pracy. Cele takich 
osób są trudne, ale realistyczne. Perfekcjoniści neurotyczni mogą 
być bardziej skłonni do stawiania sobie mało realnych celów; za-
wsze będą mieli poczucie, że coś można było zrobić lepiej, czują 
niedosyt i trudniej im odczuwać zadowolenie. Brakuje im elastycz-
ności charakterystycznej dla pierwszej grupy, co sprawia, że jeśli 
coś na drodze do realizacji celu nie idzie zgodnie z planem, czują 
złość oraz zagubienie. Zamiast radości, przystępując do działania, 
zmagają się z lękiem przed porażką. Odczuwanie satysfakcji przez 
taką osobę jest utrudnione – jeśli nie uda się jej zrealizować celu, 
zmaga się z poczuciem porażki. Jeśli cel zostanie zrealizowany, 
niewiele to zmienia, bo przecież na pewno można było zrobić to 
lepiej (3).
Blisko 20 lat po publikacjach Hamachka, inny badacz, Frost, wraz 
z towarzyszącym mu zespołem, postanowili zweryfikować te za-
łożenia teoretyczne. Badacze wyodrębnili dwa czynniki, których 

nasilenie miało decydować o rodzaju perfekcjonizmu reprezento-
wanego przez daną osobę. Pierwszy z nich to perfekcjonistyczne 
dążenia, a drugi – perfekcjonistyczne obawy. Poziom nasilenia 
tych cech mierzy się za pomocą specjalnych testów samoopiso-
wych. Osoby, które osiągają wysokie wyniki na skali perfekcjoni-
stycznych dążeń oraz niskie wyniki na skali perfekcjonistycznych 
obaw, są najczęściej zadowolone z życia, przeżywają pozytywne 
emocje, oceniają wysoko swój rozwój zawodowy. W trakcie na-
uki mają dobre oceny, a są one wynikiem tego, że zdobywanie 
wiedzy przynosi im satysfakcję. Fachowo ich perfekcjonizm okre-
śla się mianem adaptacyjnego, nazywa się ich właśnie zdrowymi 
perfekcjonistami. Na drugim biegunie znajduje się perfekcjonizm 
dezadaptacyjny, który reprezentują osoby mające wysokie wyniki 
zarówno na skali perfekcjonistycznych obaw, jak i dążeń. Ci per-
fekcjoniści, nazywani neurotycznymi, obawiają się oceny innych, 
źle znoszą sytuacje, w których nie są w czymś najlepsi, przeżywają 
wiele trudnych, negatywnych uczuć, wśród których dojmujący 
jest lęk przed porażką. Działają w myśl zasady „wszystko albo nic”; 
charakteryzują się sztywnością. Psychologowie traktują ten rodzaj 
perfekcjonizmu jako potencjalne źródło różnorakich problemów. 
Motywowani celem, czasem zapominają o naturalnych potrze-
bach, takich jak sen, odpowiednie odżywanie, równowaga po-
między życiem osobistym a zawodowym. Potencjalne problemy, 
z jakimi mogą się borykać, to pracoholizm, wypalenie zawodowe, 
depresja, stany lekowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obse-
syjno-kompulsywne, tendencje samobójcze, dysfunkcje seksual-
ne (3). 

Czym jeszcze różnią się od siebie dwa rodzaje 
perfekcjonizmu?

Zacznijmy od sposobu reagowania na porażki. Niepowodzenia 
to nieodłączny element naszego życia. O tym, że są nieuchronne, 
świadczą choćby utarte zwroty językowe, jak na przykład: „Kto nie 
pracuje, ten się nie myli”, „uczyć się na błędach”, „metoda prób 
i błędów” itp. Równocześnie jednak porażka to coś, co chcemy 
wypchnąć poza margines, nie wiedzieć, nie przyznawać się, nie 
pamiętać. Nasze czasy nie sprzyjają błędom – trzeba być zdecy-
dowanym, przebojowym, a słowo „sukces” odmieniane jest przez 
wszystkie przypadki. A mimo to błędy są nieuniknione. Zdrowy 
perfekcjonista jest jednak bardziej skłonny wyciągać z nich wnio-
ski i włączać w pole swojego doświadczenia – w przyszłości po-
mogą mu one unikać podobnych sytuacji lub szybciej, bardziej 
konstruktywnie na nie reagować. Dodatkowo, co podkreślaliśmy 
wcześniej, ta osoba potrafi stosunkowo elastycznie dopasować 
się do sytuacji, gdy nie wszystko układa się zgodnie z planem. Gdy 
błąd popełni neurotyczny perfekcjonista, zazwyczaj przez dłuższy 
czas przeżywa daną sytuację i rozkłada ją na czynniki pierwsze. 
W psychologii nazywa się to ruminacją i oznacza uporczywe po-
wracanie do zdarzenia, przypominanie go sobie, rozważania, jak 
inaczej można było postąpić, nierzadko karanie się w myślach, 
„biczowanie”. Na tym przykładzie widać dobrze adaptacyjny i dez-
adaptacyjny charakter dwóch rodzajów perfekcjonizmu. Podczas 
gdy pierwszy z nich pozwala na naukę, drugi pogrąża jednostkę 
w pesymizmie. 
Perfekcjonizm wpływa również na relacje społeczne. Perfekcjoni-
ści stosunkowo często izolują się od innych, jednak robią to z od-
miennych powodów i inaczej przeżywają. Zdrowy perfekcjonista 
może mieć tendencję do unikania towarzystwa, ale jest to jego 
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świadomy wybór – skupiony na swoim celu w pewnym sensie nie 
chce tracić czasu. Jego stosunek do ludzi jest najczęściej pozytyw-
ny, jednak przedkłada on możliwość nauki czy pracy nad spotka-
nia towarzyskie. Można wyobrazić sobie studenta, który idzie do 
biblioteki zamiast na imprezę, ale robi to bez żalu, z satysfakcją, ży-
cząc kolegom dobrej zabawy. Nie towarzyszy mu poczucie straty, 
że zamiast świetnie spędzać czas z innymi, będzie dopracowywał 
referat. 
Relacje neurotycznych perfekcjonistów z innymi mogą być po-
tencjalnie znacznie bardziej skomplikowane. Po pierwsze osoby 
te często nastawione są na rywalizację, a przez to mogą mieć 
skłonność do bardziej krytycznego oceniania innych. Równocze-
śnie osoba taka sama jest bardzo wrażliwa na krytykę i czuje się 
poddawana ocenie. Po drugie neurotyczny perfekcjonista ma 
bardzo wysokie standardy,  jeśli chodzi o wykonanie zadań, a jego 
cele bywają mało realistyczne. To sprawia, że stosunkowo często 
robi coś poniżej swoich własnych oczekiwań. W przypadku, gdy 
dotyczy to sfery zawodowej, może mieć poczucie, że jego porażki 
rozgrywają się na oczach współpracowników i obnażają jego nie-
doskonałość na tej arenie. Do gorzkiego poczucia niespełnienia 
standardów dochodzi uczucie wstydu wobec innych. Narasta-
jący wstyd, a w jego konsekwencji obniżające się poczucie wła-
snej wartości mogą powodować izolowanie się od innych, a to –  
w dalszej konsekwencji – przyczyniać do rozwoju depresji (2).
Mówiąc o perfekcjonizmie, warto wspomnieć o syndromie	oszu-
sta. Jest to ciekawe zjawisko, które – według badaczy – ma coraz 
większą częstotliwość występowania. Człowiek, który go doświad-
cza, ma poczucie, że jego sukcesy i osiągnięcia są dziełem przy-
padku. Obiektywnie wszystko przemawia za tym, żeby dobrze,  
a nawet bardzo dobrze sobie radził – ma odpowiednie wykształce-
nie, wiedzę, doświadczenie w danej dziedzinie. Jednocześnie jed-
nak towarzyszy mu irracjonalne przekonanie, że jego osiągnięcia 
mu się nie należą. Boi się, że za chwilę zostanie „przejrzany”, „oka-
że się”, jaki jest naprawdę bezwartościowy. Ma uczucie, że świat  
w każdej chwili może się na nim poznać i odkryć jego braki. Osoba 
taka nie widzi swojego wkładu w osiągnięcia – wysiłku włożone-
go w pracę, godzin poświęconych nauce i samodoskonaleniu, 
swoich predyspozycji i talentu. Niektórzy badacze mówią o tym, 
że syndromu tego doświadcza 40% populacji, ale są opracowania, 
według których dotyka on nawet 70%. Psychologowie mówią, że 
już sama świadomość częstotliwości występowania tego zjawiska 
może nieść pewną ulgę – uznanie, że nie jest się jedyną osobą 
cierpiącą na syndrom oszusta może być uwalniające. 

Skąd bierze się perfekcjonizm?

Przyczyn rozwoju tego zjawiska może być kilka, ale – co częste  
w psychologii – układają się one w schemat „geny plus środowi-
sko”. Oznacza to, że człowiek przychodzi na świat z pewnym wy-
posażeniem – niektórzy z nas są genetycznie bardziej predyspo-
nowani do rozwoju perfekcjonizmu niż inni. Sama predyspozycja 
to jednak za mało. Aby dana cecha się rozwinęła, potrzeba jeszcze 
sprzyjającego temu wpływu środowiska.
Jeśli chodzi o perfekcjonizm, istnieją badania z wykorzystaniem 
bliźniąt wskazujące na to, że w jakimś stopniu może być on dzie-
dziczony. Wykorzystując teorię tzw. Wielkiej Piątki, która również 
kładzie nacisk na determinantę biologiczną, zauważono, że per-
fekcjonizm jest skorelowany z takimi cechami jak sumienność (ro-
zumiana jako planowanie, systematyczność) oraz neurotyczność 

(rozumianą jako przeciwieństwo stabilności emocjonalnej). Wciąż 
jednak jest to tylko predyspozycja. Perfekcjonizm kształtuje się  
w dzieciństwie i jest tu co najmniej kilka płaszczyzn, które mogą 
go wspierać. Pierwszą z nich wyjaśnia teoria społecznego ucze-
nia się Alberta Bandury (2). Mówi ona o tym, że uczymy się po-
przez obserwację i naśladownictwo. Doświadczamy tego również  
w dorosłym życiu – jeśli jesteśmy w jakimś nieznanym miejscu  
i podano nam egzotyczną potrawę, rozglądamy się wokół siebie, 
aby zobaczyć, jak inni radzą sobie ze zjedzeniem jej. Kiedy zbierze-
my obserwacje, odtwarzamy zachowanie innych. To oczywiście 
duże uproszczenie, ale właśnie tak w dużym stopniu uczą się dzie-
ci, co można streścić w powiedzeniu: Dziecko nie uczy się tego, 
co mówisz, ale tego, co robisz. Idąc tym tropem, istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że perfekcjonizm rozwinie się u dziecka 
perfekcjonistów niż nieperfekcjonistów. 
Drugi obszar stanowią wysokie oczekiwania rodziców. Komunika-
ty w stylu: „Musisz być najlepszy”, „Dlaczego tylko piątka?” „Dawaj 
z siebie wszystko” „Wszystko albo nic” itp. wywierają dużą presję  
i sprawiają, że dziecko uczy się koncentrować nie na samym dzia-
łaniu a wyłącznie na wyniku (4).
Nie bez znaczenia jest także styl wychowawczy – kontrolujące, au-
torytarne, nieznoszące dyskusji i cechujące się nadmiernym kryty-
cyzmem zachowania rodziców również mogą przyczyniać się do 
rozwoju perfekcjonizmu. 

Jak rozpoznać w sobie perfekcjonistę?

Ellen Hendriksen, psycholog z uniwersytetu w Bostonie, podaje 
listę kilku sygnałów ostrzegawczych. Jej zestawienie sporządzone 
jest w lekkim tonie, ale pozwala przyjrzeć się sobie i swoim nawy-
kom. W zestawieniu znajdują się między innymi:
Prokrastynacja. Jej obecność może dziwić, ponieważ odkłada-
nie rzeczy na później kojarzy się raczej z lenistwem. W przypadku 
perfekcjonistów jednak odkładanie to jest wynikiem lęku przed 
podjęciem złych decyzji albo wykonaniem pracy niezgodnie z 
narzuconym sobie wysokim standardem. 
Umiejętność	 skoncentrowania	 się	 wyłącznie	 wówczas,	 gdy	
wszystko	wokół	jest	uporządkowane. Perfekcjonista może mieć 
kłopot z podjęciem działania zanim jego miejsce pracy nie będzie 
doskonale przygotowane – rozrzucone w nieładzie dokumenty, 
rzucona w kąt torba czy brudna filiżanka na stole odbierają mu 
zdolność koncentracji. Czasem jednak doprowadzenie do ideal-
nego porządku odbiera cenny czas i może doprowadzić do sytu-
acji, że brakuje go na wykonanie zaplanowanych działań.
Sposób	 podejmowanie	 decyzji. Wyróżnia się dwa charaktery-
styczne wzorce. Pierwszy z nich polega na stosunkowo długim 
czasie potrzebnym do podjęcia decyzji. Perfekcjonista może mieć 
tendencję do obawy, że jego wybór nie będzie dobry i długo 
rozważa każdą możliwość.  Drugi schemat to z kolei przekonanie, 
że podejmuje się wyłącznie najlepsze decyzje Taka osoba może 
mieć skłonność do narzucania swojego zdania – to ona zna naj-
lepsze (w końcu sama wybrała) laboratorium, architekta, trenera. 
Może być jej trudno zrozumieć, że ktoś korzysta z innych usług, 
chociaż nie ma w tym myśleniu złośliwości.
Nieumiejętność	wypoczywania. Perfekcjoniście trudno się zrelak-
sować i poświęcić czas na coś innego niż dopracowywanie swo-
ich projektów. Niełatwo mu zaakceptować „luźny” czas i rozmowy 
„o niczym”. 
Kłopot	z	delegowaniem	zadań.	Perfekcjonista często wpada w pu-
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łapkę myślenia, że on zrobi coś lepiej niż inni. W rezultacie może 
brać na swoje barki więcej zadań niż to konieczne, w obawie przed 
tym, że nie zostaną one dostatecznie dobrze wykonane (5).
Sam fakt, że w podanych przykładach odnajdujemy siebie, nie jest 
jeszcze zagrażający. Patrząc z perspektywy psychoterapeutycznej 
granica pomiędzy normą a zaburzeniem może być trudna do 
zdefiniowania. Niezwykle istotnym kryterium jest więc subiektyw-
na ocena uciążliwości danego czynnika. O nieprawidłowości mo-
żemy mówić wówczas, gdy człowiek cierpi z powodu danego zja-
wiska. Jeśli więc ktoś odnajduje w sobie cechy perfekcjonizmu, ale 
w jego życiu dominują pozytywne uczucia, praca jest jego pasją, 
która przynosi zadowolenie i poczucie spełnienia, wówczas raczej 
skłonni bylibyśmy określić go mianem zdrowego perfekcjonisty. 
I odwrotnie – jeśli człowiek doświadcza częściej negatywnego 
afektu, jego relacje z innymi są napięte, odczuwa samotność, jego 
poczucie własnej wartości obniża się, a satysfakcja z życia i pracy 

są poniżej oczekiwań, wówczas z dużym prawdopodobieństwem 
mamy do czynienia z perfekcjonizmem neurotycznym. Ponieważ 
niesie on ryzyko rozwoju zaburzeń, warto przyjrzeć mu się uważ-
niej, a być może również sięgnąć po pomoc. 
Co do cieni perfekcjonizmu, to można dostrzec zwiastuny pozy-
tywnych zjawisk. W psychologii powstał konstrukt wystarczająco 
dobrej matki, który zdejmuje z rodziców odium nieomylności  
i dopuszcza błędy i porażki. Nie jest to  nowa idea, ale coraz czę-
ściej wykorzystywana w przekazie kulturowym (słyszeliśmy już  
o wystarczająco dobrym pracowniku, szefie, pani domu). Poja-
wiają się inicjatywy sprzeciwiające się lukrowanemu światu, dość 
przywołać przykład Norwegii, która w tym roku uchwaliła prawo 
nakazujące odpowiednio oznaczać retuszowane zdjęcia. Wydaje 
się, że ludzie powoli zaczynają czuć zmęczenie narzucaną im kul-
turą doskonałości. Natomiast zdrowy perfekcjonizm, choć niepo-
zbawiony ryzyka, jak choćby pracoholizm, może być źródłem sa-
tysfakcji i pozytywnych emocji towarzyszących codziennej pracy. 
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Początki Fundacji nie były łatwe. Większość stomatologów nie-
wiele wiedziała na temat nowotworów w obrębie jamy ustnej.
Przez lata wzrosła świadomość problemu, a dentyści coraz czę-
ściej zwracają uwagę na podejrzane zmiany w jamie ustnej, za-
chowując czujność onkologiczną podczas badania pacjenta. 
Dużą rolę odegrała w tym Fundacja „Z uśmiechem przez życie”.  
Zapraszamy do bliższego poznania dotychczasowego zakresu 
działań tej organizacji.
Fundacja jest pierwszą i jedyną w Polsce Organizacją Pożytku Pu-
blicznego zajmującą się profilaktyką raka jamy ustnej. Jej celem 
jest szerzenie wiedzy na temat tych nowotworów wśród stoma-
tologów, higienistek i pacjentów w myśl zasady lepiej zapobiegać 
niż leczyć. 

Konferencje i szkolenia dla lekarzy stomatolo-
gów

W ciągu 10-iu lat działalności Fundacja była organizatorem lub 
współorganizatorem  6 konferencji poświęconych nowotworom 
jamy ustnej oraz licznych szkoleń  z zakresu badań klinicznych  
i przesiewowych dla stomatologów.

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych 

Akcja „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
157 przeprowadzonych Dni otwartych 
110 gabinetów stomatologicznych, które wzięły w nich udział 
5762 przebadanych pacjentów, z czego 790 skierowanych do dal-
szej diagnostyki

Strona internetowa 

Fundacja prowadzi stronę internetową, na której zawarte są in-
formacje na temat raka jamy ustnej, jego przyczyn, możliwości 
zapobiegania i metod jego wczesnego wykrycia. Umieszczone 
są również filmy edukacyjno-instruktażowe dla lekarzy (badania 
kliniczne, linki do urządzeń diagnostycznych itp.), informacje o ga-
binetach, które prowadzą badania profilaktyczne w kierunku raka 

jamy ustne,j a od 2016 informacje o ogólnopolskim Programie 
Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Fundacja jest również obecna z najświeższymi informacjami na 
temat nowotworów głowy i szyi na Facebooku. 
Samokontrola	 jamy	 ustnej	 – materiały edukacyjne dla lekarzy  
i pacjentów
Fundacja prowadzi edukację wśród lekarzy oraz pacjentów. Opra-
cowuje i udostępnia materiały informacyjne dla obu grup – ulotki 
oraz filmiki instruktażowo-edukacyjne. 
Inicjatywa uszczegółowienia opisu procedury „badanie lekarskie 
stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku” - 
podkreślenie	czujności	onkologicznej.
Fundacja wystąpiła do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia z inicjatywą,	by	dokładnie	opisać	refundowaną	proce-
durę	stomatologiczną:	„badanie	lekarskie	stomatologiczne	z	in-
struktażem	higieny	jamy	ustnej	raz	w	roku”. Zdaniem Fundacji, 
popartym akceptacją autorytetów stomatologicznych, opis ten 
powinien zawierać nakaz sprawdzenia, poza stanem uzębienia, 
również stanu błony śluzowej jamy ustnej (język, policzki, dziąsła, 
węzły chłonne, po usunięciu wszystkich ruchomych uzupełnień 
protetycznych).
Pokazowe Akcje	 profilaktyczne podczas największych targów 
stomatologicznych
	#Jestem	Czujny	Onkologicznie – Krakdent
Celem akcji prowadzonej w czasie i przy współudziale Targów 
Krakdent było promowanie wśród dentystów czujności onkolo-
gicznej. Nadal zbyt mało osób ma świadomość, że podczas ru-
tynowej wizyty stomatolog może rozpoznać nawet wczesne sta-
dium raka, o ile wie, na jakie symptomy zwrócić uwagę. 
W Akcji #JestemCzujnyOnkologicznie brali udział lekarze z Zakła-
du Stomatologii Zintegrowanej, Zakładu Chirurgii Stomatologicz-
nej i Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej  
w Instytucie Stomatologii UJ Collegium Medicum. Prowadzili oni 
pokazowe badania przesiewowe z udziałem zaproszonych gości 
– autorytetów środowiska stomatologicznego.
„Otwórz usta, powiedz rakowi nie” - CEDE, badania profilaktyczne 
Podczas poznańskich Targów CEDE 2018, CEDE 2019 studenci  
z PTSS Poznań wraz z nadzorującymi ich lekarzami przebadali 

10 faktów na 10 lat Fundacji do walki 
z rakiem jamy ustnej „Z uśmiechem przez 
życie”
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173 mieszkańców Poznania (119 kobiet i 54 mężczyzn). W akcji 
wzięli udział pracownicy Uniwersytetów Medycznych w Pozna-
niu, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, pod nadzorem prof. Marcina 
Kozakiewicza z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Wydziale 
Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi. Fundacja prowadziła badania 
we współpracy z władzami samorządowymi Poznania i organiza-
torem Targów CEDE. 
#CzujniOnkologicznie – Międzynarodowe Targi i Kongres Stoma-
tologii i Medycyny Estetycznej – Warsaw Dental Medica Show.  
Celem Akcji, prowadzonej przy współudziale organizatora Tar-
gów, było uświadomienie stomatologom, jak ważna jest ich rola 
jako lekarzy pierwszego kontaktu w wykrywaniu potencjalnie 
kancerogennych zmian w jamie ustnej pacjenta. Podczas Targów 
Warsaw Dental Medica Show w 2018 i 2019 roku pokazowe bada-
nia profilaktyczne prowadziły pp. dr Hanna Chaciewicz i dr Anna 
Deptała, lekarki od lat współpracujące z Fundacją.

Współpraca z kołem naukowym przy Zakładzie 
Stomatologii Zintegrowanej WUM

W 2014roku studenci z Koła Naukowego, przy współpracy z Fun-
dacją,  prowadzili badania  przesiewowe wśród pacjentów WUM. 
Ich praca zaowocowała prezentacją na 25 Europejskiej Konferen-
cji Studentów na Uniwersytecie Charite w Berlinie.

Współpraca z PTSS

XV-lecie PTSS – honorowy patronat nad wydarzeniem
Fundacja objęła honorowy patronat nad imprezą propagując 
wśród studentów i młodych stomatologów badania przesiewo-
we w kierunku raka jamy ustnej.

Akcja Niebieskie usta

Od 2015 roku Fundacja wspomaga studentów  PTSS w trakcie 
Akcji Niebieskie Usta, dostarczając materiały informacyjne o raku 
jamy ustnej i wspierając badania profilaktyczne w kierunku tych 
nowotworów.  Jest to akcja, podczas której, w  listopadzie studen-
ci stomatologii wykonują darmowe przeglądy stomatologiczne  
i badania przesiewowe, udzielają porad i wskazówek dotyczących 
prawidłowej higieny jamy ustnej. 

Współpraca z PAPS – Olimpiada dla higienistek

W 2017 roku Fundacja nawiązała współpracę z Olimpiadą Higie-
nistek PAPS i została patronem medyczno-medialnym olimpiady, 
przygotowując dla higienistek webinarium-materiał edukacyjny 
na temat czujności onkologicznej. 
Ponadto, członkinie Rady Fundacji aktywnie uczestniczyły w orga-
nizacji olimpiady: 
dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek przygotowała pytania na temat 
czujności onkologicznej higienistek, a dr Magdalena Pawelczyk-
-Madalińska została członkiem komisji egzaminacyjnej.
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