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Streszczenie
Oceniano wyniki zabiegu amputacji miazgi
z zastosowaniem aldehydu glutarowego
w trzonowych zêbach mlecznych,
w których rozpoznano obna¿enie miazgi
w nastêpstwie procesu próchnicowego
bez objawów zapalenia lub zapalenie
objawowe. Materia³ badawczy stanowi³o
30 trzonowych zêbów mlecznych,
w których przeprowadzono zabieg jednoi dwuseansowej amputacji przy¿yciowej
miazgi z u¿yciem aldehydu glutarowego.
Uzyskano pozytywne efekty leczenia
zapaleñ miazgi trzonowych zêbów
mlecznych obiema metodami. Szczególnie
godna polecenia jest metoda amputacji
jednoseansowej, gdy¿ daje najmniej
powik³añ i jednoczeœnie pozwala na
skrócenie leczenia do jednej wizyty.
Summary
An evaluation is made of the results of
pulpotomy using glutaraldehyde in
deciduous molars with diagnosed carious
pulpal exposure with no signs or
symptoms of inflammation. The test
material consisted of 30 deciduous molars
in which one- or two-visit vital
pulpotomies were carried out using
glutaraldehyde. Positive results were
obtained in the treatment of pulpal
inflammation using both methods. The
one-visit pulpotomy is especially
recommended as it gives the least
complications at the same time allowing
for reducing of treatment to one visit.

Jednym z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnej stomatologii wieku
rozwojowego jest zachowanie uzêbienia mlecznego do chwili jego fizjologicznej wymiany. Przedwczesna utrata zêbów mlecznych u dzieci
mo¿e prowadziæ do takich powik³añ, jak zaburzenia zgryzu oraz upoœledzenie prawid³owej funkcji ¿ucia i mowy (1, 2).
Ze wzglêdu na specyficzn¹ budowê
anatomiczn¹ próchnica g³êboka w zêbach mlecznych jest w wiêkszoœci
przypadków powik³ana zapaleniem
miazgi. Bardzo czêsto s¹ to zapalenia
bezobjawowe (3). W zwi¹zku z tym
leczenie zachowawcze bywa nieœwiadomie ograniczane jedynie do wype³nienia ubytku próchnicowego. W konsekwencji tocz¹cy siê proces zapalny w
miazdze zostaje przeoczony i w efekcie
prowadzi do ostrych ropnych zapaleñ
tkanek oko³owierzcho³kowych (4, 5).
Leczenie endodontyczne zêbów
mlecznych z wype³nieniem kana³ów
korzeniowych jest trudne, dlatego metod¹ z wyboru jest zabieg amputacji
miazgi. Powszechnie stosowan¹ metod¹ leczenia endodontycznego zêbów
mlecznych jest amputacja mortalna z
zastosowaniem œrodka dewitalizuj¹cego i pasty mumifikuj¹cej. Technika ta
niesie ze sob¹ wysokie ryzyko niepowodzeñ w postaci ostrych ropnych zapaleñ tkanek oko³owierzcho³kowych (6).
Przy¿yciowa amputacja 2 i 4% aldehydem glutarowym w du¿ej mierze eliminuje opisane powik³ania. Technika ta
polega na odciêciu w znieczuleniu
miazgi komorowej z pozostawieniem
tej tkanki w kanale korzeniowym i

przykryciu jej lekiem o dzia³aniu
utrwalaj¹cym i przeciwbakteryjnym, na
przyk³ad aldehydem glutarowym. Zabieg amputacji przy¿yciowej z u¿yciem
aldehydu glutarowego mo¿na przeprowadzaæ 1- lub 2-seansowo.
Wskazaniami do zabiegu s¹ przypadki obna¿enia i zranienia miazgi
oraz odwracalnych i nieodwracalnych
zapaleñ miazgi. Przeciwwskazaniem
jest martwica miazgi, obecnoœæ przetok i ropni, resorpcja korzenia wiêksza
ni¿ 1/3 jego d³ugoœci oraz resorpcja
koœci wyrostka zêbodo³owego w okolicy
bifurkacji korzeni (7, 8).
Celem pracy jest kliniczna i radiologiczna ocena skutecznoœci zabiegu
amputacji z zastosowaniem aldehydu
glutarowego w trzonowych zêbach
mlecznych, w których rozpoznano
próchnicowe obna¿enie miazgi bez
objawów zapalenia lub zapalenie objawowe odwracalne i nieodwracalne.
Materia³ i metody
Badaniem objêto 23 pacjentów w
wieku od 4 do 9 lat. Zostali oni zakwalifikowani do leczenia na podstawie badania podmiotowego oraz przedmiotowego – z u¿yciem zg³êbnika i lusterka,
w oœwietleniu sztucznym. Materia³
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Ryc. 1. Liczba zêbów
leczonych 1- lub
2-seansow¹ metod¹
przy¿yciowej amputacji miazgi aldehydem glutarowym.
52

Magazyn Stomatologiczny nr 11/2005

ów leczenia zêbów mlecznych
y¿yciowej z zastosowaniem
badawczy stanowi³o 30 trzonowych
zêbów mlecznych, w których przeprowadzono zabieg amputacji przy¿yciowej miazgi z u¿yciem aldehydu glutarowego. Pacjentów podzielono na 2
grupy. W ka¿dej z grup przeprowadzono leczenie 15 zêbów. Pierwsz¹ grupê
stanowi³y przypadki próchnicowego
obna¿enia miazgi (pulpopatie bezobjawowe). W zêbach tych przeprowadzono
zabieg amputacji 1-seansowej z u¿yciem 4% aldehydu glutarowego. Druga
grupa obejmowa³a przypadki pulpopatii
objawowych, w których zastosowano
metodê amputacji jedno- lub dwuseansowej w zale¿noœci od wystêpowania
przed³u¿onego krwawienia z kikutów
amputowanej miazgi. W metodzie 2-seansowej u¿yto 2% aldehydu glutarowego.
Po badaniu podmiotowym i przedmiotowym pacjenta poddawano znieczuleniu. W celu wyeliminowania bólu
i stresu stosowano znieczulenie powierzchniowe preparatem Lidogel
(Septodont). Znieczulenie nasiêkowe –
2% Xylodontem (Molteni) ze œrodkiem
obkurczaj¹cym naczynia podawano
wy³¹cznie od strony przedsionka jamy
ustnej. W nastêpnym etapie ca³kowicie
opracowywano ubytek, trepanowano
komorê i usuwano miazgê komorow¹
wiert³em z nasypem diamentowym
pod³¹czonym do turbiny z ch³odze-

niem wodnym. Na kikuty amputowanej
miazgi zak³adano na 5 minut ja³owe
kulki z waty nas¹czone 4% aldehydem
glutarowym. Po ust¹pieniu krwawienia
ujœcia kana³ów przykrywano past¹ zarobion¹ z tlenku cynku z kropl¹ aldehydu
glutarowego i eugenolu. W dalszym
etapie zak³adano wype³nienie ostateczne z cementu szk³ojonomerowego Ketac Molar (ESPE). W przypadkach
przed³u¿aj¹cego siê krwawienia wykonywano zabieg amputacji 2-seansowej.
Do komory zêba zak³adano na 1 tydzieñ kulkê waty nas¹czon¹ 2% aldehydem glutarowym i zamykano ubytek
tlenkiem cynku z eugenolem. Po tygodniu usuwano wype³nienie czasowe i
postêpowano w taki sam sposób jak w
przypadku amputacji 1-seansowej.
Badania kontrolne wykonano po 1
tygodniu oraz po 3 miesi¹cach od zabiegu. W czasie wizyt kontrolnych oceniano wystêpowanie dolegliwoœci bólowych, reakcjê zêba na opukiwanie, ruchomoœæ w porównaniu z zêbem jednoimiennym, wystêpowanie objawów
zapalenia tkanek oko³owierzcho³kowych w postaci zaczerwienienia, ropnia
lub przetoki na wyrostku zêbodo³owym. Bezpoœrednio po zabiegu oraz po
3 miesi¹cach wykonywano zdjêcie rtg
przylegaj¹ce, na którym oceniano stan
przyzêbia oko³owierzcho³kowego i stopieñ resorpcji korzeni.

Ryc. 2. Utrata wype³nienia czasowego w metodzie 2-seansowej.
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Wyniki badañ poddano analizie statystycznej testem chi² przy poziomie
istotnoœci p £ 0,05.
Wyniki badañ
Amputacjê przy¿yciow¹ 1-seansow¹
przeprowadzono w 22 zêbach trzonowych mlecznych, w 15 przypadkach rozpoznano pulpopatie bezobjawowe, a w 7
objawowe (ryc. 1). W 8 przypadkach pulpopatii objawowych zastosowano metodê
pulpotomii 2-seansowej (ryc. 1).
Leczenie metod¹ amputacji 2-seansowej zêbów z grupy 2 w 2 przypadkach
zakoñczy³o siê niepowodzeniem z powodu ca³kowitej lub czêœciowej utraty
wype³nienia czasowego. W 1 przypadku
zaœ pomimo utraty wype³nienia leczenie
zakoñczy³o siê powodzeniem (ryc. 2).
W badaniu kontrolnym po 1 tygodniu w obydwu grupach, czyli niezale¿nie od zastosowanej metody 1- lub 2seansowej, nie stwierdzono objawów
œwiadcz¹cych o procesach patologicznych tocz¹cych siê w przyzêbiu brze¿nym i oko³owierzcho³kowym (ryc. 4, 6,
8, 10). Pacjenci nie podawali ¿adnych
dolegliwoœci bólowych. Reakcja zêbów
na opukiwanie we wszystkich przypadkach by³a prawid³owa. Nie zaobserwowano tak¿e zmian na b³onie œluzowej
wyrostka zêbodo³owego w postaci zaczerwienienia, przetoki czy ropnia podœluzówkowego (ryc. 3).

Ryc. 3. Wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego po 1
tygodniu i 3 miesi¹cach od zabiegu.
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TABELA I. Zale¿noœæ miêdzy
obecnoœci¹ zmian oko³owierzcho³kowych (przetoki lub
ropnia) a grup¹ pulpopatii
bezobjawowych (grupa 1) lub
objawowych ( grupa 2) w 3
miesi¹ce po zabiegu
Grupa 1 Grupa 2
Brak objawów

15

13

Wystêpowanie objawów
(przetoka, ropieñ)

0

2

Test chi kwadrat (df = 1)

p = 0,1432

Brak zale¿noœci istotnej statystycznie,
w teœcie chi kwadrat przy poziomie istotnoœci p £ 0,05

W badaniu kontrolnym po 3 miesi¹cach we wszystkich przypadkach zarówno w grupie 1, jak i 2 reakcja na
opukiwanie by³a prawid³owa, a pacjenci
nie podawali dolegliwoœci bólowych.
W grupie 1 w ¿adnym przypadku nie
zaobserwowano zmian patologicznych
na b³onie œluzowej wyrostka zêbodo³owego. Zdjêcia rentgenowskie nie ujawni³y tak¿e przewlek³ych zmian patologicznych w przyzêbiu oko³owierzcho³kowym i brze¿nym (ryc. 5, 7, 9).
W grupie 2 podobne wyniki zanotowano u pacjentów, u których przeprowadzono zabieg amputacji 1-seansowej.
W zêbach leczonych metod¹ amputacji
2-seansowej w 2 przypadkach dosz³o
do powik³añ w postaci przetoki na wyrostku zêbodo³owym i tworz¹cego siê
ropnia podœluzówkowego. Dodaæ nale¿y, ¿e by³y to przypadki, w których wypad³o wype³nienie czasowe. Na zdjêciu
rentgenowskim zêba z przetok¹ widoczne by³o rozrzedzenie struktury
kostnej w okolicy wierzcho³ka korzenia
œwiadcz¹ce o przewlek³ym procesie
zapalnym (ryc. 4). Ró¿nice te nie by³y
istotne statystycznie (tab. I).
Omówienie wyników badañ
i dyskusja
Trudnoœci w leczeniu endodontycznym zêbów mlecznych zwi¹zane s¹ ze
specyficzn¹ budow¹ anatomiczn¹ kana³ów korzeniowych, a tak¿e z wystêpowaniem fizjologicznej resorpcji korzeni. Dlatego wiêkszoœæ autorów (3, 4, 5,
7, 8, 9, 10) uznaje amputacjê przy¿yciow¹ z zastosowaniem aldehydu glutarowego za metodê z wyboru, a odsetek
zabiegów zakoñczonych powodzeniem
okreœla na 77 do 97% (5, 9). Uzyskane
przez autorów niniejszej pracy wyniki –
93% zabiegów zakoñczonych powodzeniem, potwierdzaj¹ tê opiniê. W badaniach kontrolnych po 1 tygodniu oraz
po 3 miesi¹cach nie zaobserwowano
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Ryc. 4. Pacjent G.D., lat 4, zdjêcie rtg wykonane bezpoœrednio po zabiegu amputacji miazgi w zêbach 84 i 84.

Ryc. 5. Pacjent G.D., lat 4, zdjêcie rtg wykonane 3 miesi¹ce po zabiegu amputacji
miazgi w zêbach 84 i 85. Brak przewlek³ych zmian patologicznych w tkankach
oko³owierzcho³kowych.

Ryc. 6. Pacjent H.J., lat 9, zdjêcie rtg wykonane bezpoœrednio po zabiegu amputacji miazgi w zêbach 64 i 65.
Ryc. 7. Pacjent H.J., lat 9, zdjêcie rtg wykonane w 3 miesi¹ce po zabiegu amputacji miazgi w zêbach 64 i 65. Brak
przewlek³ych zmian patologicznych w
tkankach oko³owierzcho³kowych.

zmian patologicznych ani dolegliwoœci
bólowych w przypadkach, w których
przeprowadzono amputacjê metod¹
jednoseansow¹. Jedynie wœród pacjentów leczonych metod¹ amputacji dwuseansowej w dwóch przypadkach dosz³o do powik³añ (ropieñ i przetoka na
wyrostku zêbodo³owym), zaobserwowanych w badaniu kontrolnym po 3
miesi¹cach od zabiegu.
Wed³ug danych z piœmiennictwa
najwiêcej zwolenników ma 1-seansowa
metoda amputacji przy¿yciowej (4, 9).
Pozwala ona na unikniêcie utraty wype³nienia czasowego i zainfekowania
miazgi. Skraca równie¿ czas leczenia
do jednej wizyty. W zwi¹zku z tym, jeœli
tylko istnia³a mo¿liwoœæ przeprowadzenia amputacji przy¿yciowej 1-seanso-

wo, stosowano w³aœnie tê metodê. Autorzy pracy, porównuj¹c obie metody
leczenia, zauwa¿yli, i¿ amputacja jednoseansowa jest metod¹ godn¹ polecenia ze wzglêdu na mniejsz¹ liczbê powik³añ po przeprowadzonym zabiegu.
Jednak w przypadkach przed³u¿onego
krwawienia z kikutów odciêtej miazgi
zastosowanie metody 2-seansowej jest
koniecznoœci¹. Autorzy niniejszej pracy
w 7 przypadkach na 30 dokonali zabiegu amputacji miazgi metod¹ 2-seansow¹. U 2 pacjentów dosz³o do utraty
wype³nienia czasowego, a leczenie zakoñczy³o siê niepowodzeniem ze
wzglêdu na wyst¹pienie powik³añ w
postaci zapalenia tkanek oko³owierzcho³kowych. Zalet¹ amputacji 2-seansowej jest niew¹tpliwie d³u¿szy czas
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Ryc. 9. Pacjent G.J., lat 8, zdjêcie rtg wykonane 3 miesi¹ce po zabiegu amputacji
miazgi w zêbie 84. Brak przewlek³ych
zmian patologicznych w tkankach oko³owierzcho³kowych.

Ryc. 8. Pacjent G.J., lat 8, zdjêcie rtg wykonane bezpoœrednio po zabiegu amputacji miazgi w zêbie 84.

Ryc. 10. Pacjent N.K., lat 7, zdjêcie rtg
wykonane bezpoœrednio po zabiegu amputacji miazgi w zêbach 74 i 75.

Ryc. 11. Pacjent N.K., lat 7, zdjêcie rtg
wykonane 3 miesi¹ce po zabiegu amputacji miazgi w zêbach 74 i 74. W zêbie 74
widoczna bardzo zaawansowana resorpcja korzenia dystalnego.

dzia³ania aldehydu glutarowego. Tkanka miazgowa jest wtedy silniej utrwalona i wzmagaj¹ siê w³aœciwoœci przeciwbakteryjne preparatu, co jest przydatne
w przypadkach bardziej zaawansowanych stanów zapalnych miazgi (8). Do
znanych i stosowanych w amputacji
przy¿yciowej preparatów nale¿¹ miêdzy
innymi: 2 i 4% aldehyd glutarowy niezbuforowany lub zbuforowany fosforanem sodu, formokrezol Buckleya, wodorotlenek wapnia, siarczan ¿elaza
oraz chlorokamfomentol (8). Zalet¹
aldehydu glutarowego jest szybkoœæ
utrwalania tkanki miazgowej. Dziêki
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tym w³aœciwoœciom dochodzi w krótkim czasie do wytworzenia p³ytkiej
strefy demarkacji z zachowaniem ¿ywej
tkanki miazgowej poni¿ej miejsca amputacji (4, 5, 8). W zwi¹zku z tym jego
dyfuzja, penetracja i szkodliwoœæ dla
organizmu s¹ znacznie ograniczone w
porównaniu z formokrezolem, który
dyfunduje przez cement i zêbinê do
otaczaj¹cych tkanek (8, 10, 14). Niewielka penetracja preparatu ogranicza
tak¿e jego toksycznoœæ.
Wskazania do przeprowadzenia
zabiegu amputacji przy¿yciowej nie s¹
jednoznacznie ustalone. Niektórzy

Piœmiennictwo
1. Duggal M.S., Curzon M.E.J., Fayle S.A.:
Restorative techniques in pediatric dentistry. An illustrated guide to the restoration
of extensively carious primary teeth. Martin Dunitz Ltd, United Kindom 1995.
2. Ingle J.I., Bakland L.K.: Endodontics. Wyd. 4, Williams&Wilkins. A Waverly Company, Baltimore 1994, rozdz.
19, 847-852.
3. Sonntag D., Kook K.: Leczenie endodontyczne zêbów mlecznych, Quintessence, 2002, 10, 6, 361-372.
4. Limanowska-Shaw H.: Aktualne pogl¹dy na leczenie endodontyczne u dzieci.
Czas. Stom., 1997, 59, 11, 726-732.
5. Szymañska J.: Leczenie chorób
miazgi zêbów mlecznych z zastosowaniem amputacji przy¿yciowej. Magazyn
Stomat., 2001, XI, 9, 66-69.
6. Goodman J.R.: Endodontic treatment for children. Br. Dent. J., 1985,
158, 363-367.
7. Daszkowska M.: Ocena kliniczna
leczenia chorób miazgi zêbów trzonowych mlecznych metod¹ amputacji
mortalnej z zastosowaniem aldehydu
glutarowego. Przegl. Stom. Wieku
Rozw., 1996,4, 1997, 1, (16/17), 4-5.
8. Postek-Stefañska L., D¹bal I.: Formokrezol i aldehyd glutarowy w leczeniu endodontycznym zêbów mlecznych.
Przegl. Stom. Wieku Rozw,. 1998, 2/3,
(22/23), 4-8.
9. Rosendahl R.: Leczenie endodontyczne zêbów mlecznych – przegl¹d.
Quintessence, 2001, 9, 5, 261-271.
10. Rushman M., Rahim Z.H.A.: Diffusion of buffered glutaraldehyde and
formocresol from pulpotomized primary teeth. ASDC Dent. Child., 1992, 3-4,
59, 2, 108-110.
11. Weine F.S.: Endodontic therapy.
Mosby, St. Louis 1996, rozdz. 5: Endodontics emergency treatment, 206-207,
rozdz. 16: Alternatives to routine endodontic treatment, 713-715.
12. Kar³owska I.: Zarys wspó³czesnej
ortodoncji, PZWL, Warszawa 2001.
13. £abiszewska-Jaruzelska F.: Ortopedia
szczêkowa, PZWL, Warszawa 1995/1997.
14. Prakash C., Chandra S., Jaiswal
J.M.: Formocresol and glutaraldehyde
pulpotomies in primary teeth. J. Pedod., 1989, 13, 4, 314-322.

autorzy do wskazañ zaliczaj¹: przypadkowe obna¿enie lub zranienie
miazgi oraz próchnicowe obna¿enie
miazgi (5, 9), zapalenie miazgi ograniczone, odwracalne, bez towarzysz¹cego bólu (8). Zebranie wiarygodnego
wywiadu od dziecka jest jednak nies³ychanie trudne, a czêsto wrêcz niemo¿liwe. Dlatego niewykonalne wydaje siê okreœlenie stopnia zaawansowania zapalenia miazgi jedynie na podstawie badania podmiotowego. Inni
autorzy (2, 5, 8, 9), wskazania te dodatkowo poszerzaj¹ o przypadki zapaleñ nieodwracalnych, a nawet martwi55
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cy miazgi zêbów mlecznych (9). Amputacjê miazgi z u¿yciem aldehydu
glutarowego mo¿na tak¿e stosowaæ w
przypadku zmian zapalnych w miazdze zêbów trzonowych sta³ych z niezakoñczonym procesem apeksogenezy
(6). Ostateczne leczenie endododontyczne zêbów trzonowych sta³ych jest
wtedy odroczone do momentu zakoñczenia fizjologicznego procesu formowania wierzcho³ka korzenia.
Wed³ug niektórych autorów (1, 5)
przeciwwskazaniem do zabiegu amputacji jest dodatni objaw opukowy,
zaczerwienienie b³ony œluzowej na
wyrostku zêbodo³owym w okolicy leczonego zêba, trwaj¹cy kilka dni ból
(1, 5) oraz przewlek³e zapalenie tkanek oko³owierzcho³kowych potwierdzone zdjêciem rtg. Równie¿ du¿e
zniszczenie korony, nadmierna ruchomoœæ, zaawansowana resorpcja powy¿ej 1/3 d³ugoœci korzenia (4) nie pozwalaj¹ na przeprowadzenie wymienionego zabiegu.
Wskazania do ekstrakcji zêbów
mlecznych s¹ równie¿ niejednoznacz-

Klinika

ne. Wed³ug Sonntaga (3) z¹b mleczny
mo¿na usun¹æ jedynie w przypadku,
gdy z¹b sta³y wyrznie siê w ci¹gu 2 lat
(przy uwzglêdnieniu wieku zêbowego), w przeciwnym wypadku nale¿y
wykonaæ „utrzymywacz przestrzeni”.
Kar³owska natomiast podaje, ¿e z¹b
mleczny mo¿e byæ usuniêty w momencie, gdy zawi¹zki zêbów sta³ych
maj¹ uformowany korzeñ o d³ugoœci
co najmniej równej d³ugoœci korony
klinicznej (12). Wed³ug £abiszewskiej-Jaruzelskiej, podejmuj¹c decyzjê o koniecznoœci przedwczesnej
ekstrakcji zêba mlecznego, nale¿y siê
kierowaæ stopniem zmineralizowania
korzenia zêba sta³ego, widocznym na
zdjêciu rtg, a nie tylko sytuacj¹ wewn¹trzustn¹ czy przewidywanym wyrzniêciem siê danej grupy zêbowej,
zgodnym z wiekiem metrykalnym.
D³ugoœæ czêœci zmineralizowanej korzenia zêba sta³ego powinna wed³ug
niej wynosiæ co najmniej 1/2 prawid³owej d³ugoœci anatomicznej, co zapewnia rych³e pojawienie siê zêba w jamie
ustnej dziecka (13).

W cytowanym piœmiennictwie autorzy uznaj¹ martwicê miazgi za przeciwwskazanie do przeprowadzenia
amputacji (2, 5, 9). Przeciwnego zdania jest Trask, który podaje zaskakuj¹co du¿y odsetek powodzeñ leczenia
zêbów sta³ych z martw¹ miazg¹ z nieuformowanym wierzcho³kiem z u¿yciem preparatu utrwalaj¹cego – formokrezolu (2).
Wnioski
1. Metoda przy¿yciowej amputacji
miazgi z u¿yciem aldehydu glutarowego mo¿e byæ polecana w przypadkach
zapaleñ miazgi zêbów mlecznych, gdy¿
obserwowana liczba powik³añ by³a niewielka.
2. Zalet¹ amputacji 1-seansowej jest
zakoñczenie leczenia na jednej wizycie.
3. Wad¹ amputacji 2-seansowej jest
mo¿liwoœæ powtórnego zainfekowania
miazgi i rozwoju przewlek³ego zapalenia tkanek oko³owierzcho³kowych, o
ile dojdzie do utraty wype³nienia czasowego.
■

Zdrowie zaczyna siê od zêbów

COLGATE KLUCZEM DO ZDROWIA
Wrzesieñ w polskim kalendarzu stomatologicznym
tradycyjnie ju¿ jest Miesi¹cem Totalnej Ochrony Jamy
Ustnej. Organizatorami tego realizowanego od siedmiu lat ogólnopolskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego s¹ Colgate i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Celem jest poprawa stanu zdrowia jamy
ustnej Polaków oraz zmniejszenie zachorowalnoœci na
próchnicê i choroby przyzêbia. W tym roku jego has³o przewodnie „Zdrowie Zaczyna siê od Zêbów –
Colgate Kluczem do Zdrowia” mia³o podkreœliæ wagê
prawid³owej higieny jamy ustnej dla zdrowia ca³ego
organizmu.
W programie „Colgate Kluczem do Zdrowia” we wrzeœniu br. uczestniczy³o 4000 gabinetów stomatologicznych z
ca³ej Polski, które jako pierwsze zg³osi³y siê do udzia³u w
akcji. Zorganizowano w nich bezp³atne przegl¹dy jamy ustnej. Pacjenci podczas badania mogli sprawdziæ stan swoich
zêbów. Otrzymywali tak¿e próbki produktów dentystycznych
Colgate i materia³y edukacyjne informuj¹ce o tym, jak prawid³owo dbaæ o higienê jamy ustnej, aby cieszyæ siê zdrowiem przez d³ugie lata.
Podobnie jak w poprzednich latach ogólnopolska akcja
edukacyjna Colgate i PTS cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem stomatologów i pacjentów. Colgate szacuje, ¿e
w tym roku wziê³o w niej udzia³ ok. 200 000 pacjentów, a
od pocz¹tku istnienia programu z bezp³atnych przegl¹dów
jamy ustnej skorzysta³o milion osób. Stomatolodzy, którzy uczestniczyli w tegorocznej akcji, podkreœlali du¿y
wk³ad programu Colgate i Polskiego Towarzystawa Sto56

matologicznego w szerzenie higieny jamy ustnej w polskim spo³eczeñstwie.
Celem programu „Colgate Kluczem do Zdrowia” by³o
propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki stomatologicznej i uœwiadomienie polskiemu spo³eczeñstwu wp³ywu
w³aœciwej higieny jamy ustnej na stan zdrowia ca³ego organizmu. Nad jego prawid³owym przebiegiem czuwa³a Rada
Programowa w osobach wybitnych specjalistów: dr. n. med.
Leopolda Wagnera, kierownika Zak³adu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie oraz dr. n. med. Mieczys³awa Kopacza, specjalisty chorób wewnêtrznych w Klinice Niewydolnoœci Serca Instytutu Kardiologii w Aninie.
Nie przypadkiem akcja edukacyjna przebiega³a pod has³em „Zdrowie zaczyna siê od zêbów” Badania naukowe dowiod³y bowiem, ¿e zdrowe zêby i dzi¹s³a maj¹ istotny wp³yw
na zdrowie i ogóln¹ kondycjê ca³ego organizmu. Stany zapalne jamy ustnej mog¹ byæ przyczyn¹ wielu powa¿nych
chorób ogólnoustrojowych: uk³adu kr¹¿enia, uk³adu oddechowego, cukrzycy czy osteoporozy. Dlatego tegoroczna
akcja mia³a na celu uœwiadomienie pacjentom, i¿ w³aœciwa
higiena jamy ustnej mo¿e nie tylko sprzyjaæ utrzymaniu
zdrowia zêbów i dzi¹se³, ale równie¿ – dziêki ograniczeniu
czynników ryzyka rozwoju chorób uk³adowych – wywiera
wp³yw na ogólny stan zdrowia cz³owieka. Potwierdzeniem
tego s¹ wyniki najnowszych badañ dotycz¹cych zwi¹zków
miêdzy chorobami przyzêbia a chorobami ogólnouk³adowymi, które firma Colgate udostêpni³a uczestnicz¹cym w programie stomatologom.
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