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Streszczenie
diagnostyka, plan leczenia, rokowanie w chorobach przyzębia są niezwykle ważne w podstawowej i specjalistycz-
nej praktyce lekarskiej. dlatego w artykule opisano aktualne wytyczne dotyczące prowadzenia pacjenta z chorobą 
przyzębia opracowane przez amerykańskie Towarzystwo Periodontologiczne (aaP). Przedstawiono kolejne etapy 
związane z badaniem, rozpoznaniem, planem leczenia, a także oceną przeprowadzonego leczenia i prognozowania 
przebiegu periodontopatii (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47–51).

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, badanie periodontologiczne, rozpoznanie periodontologiczne, leczenie perio-
dontologiczne, amerykańska akademia Periodontologii. 

Abstract
diagnostics, treatment plan, prognosis in periodontal diseases is very important in both basic and specialist dental 
practice. In this article we show the current guidelines for the management of the patient with periodontal disease, 
created by american Periodontal association (aaP). The article presents next steps related to examination, diag-
nosis, treatment plan and evaluation of the medical treatment and prognosis in the periodontal disease process 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47–51).
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Kilka lat temu autorka przedstawiła na łamach 
czasopisma „dental and Medical Problems” [1] 
wytyczne dotyczące diagnozowania chorób przy-
zębia opracowane przez amerykańską akademię 
Periodontologiczną (aaP). Minęło kilka lat i aaP 
ponownie analizując obserwacje kliniczne i labo-
ratoryjne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób 
przyzębia opracowało nowe wytyczne, uwzględ-
niając rozwijające się kierunki w dziedzinie perio-
dontologii, tj. oral medicine i implantologię. w dal-
szej części artykułu autorka przedstawia ogólny za-
rys tego opracowania, który wyznacza zakres, cel 
oraz procedury niezbędne do leczenia periodonto-
logicznego. wytyczne te zostały opisane, aby po-
móc wszystkim członkom zespołu stomatologicz-
nego, który prowadzi leczenie periodontologiczne 
i powinien być skoncentrowany na leczeniu kom-
pleksowym. Mogą one być także pomocne osobom, 
które nadzorują nauczanie lub określają zasady te-

rapii periodontologicznej. w wytycznych uwzględ-
niono wnioski z najważniejszych publikacji z za-
kresu periodontologii w ostatnim czasie [2–40]. 

w wyniku postępu wiedzy o możliwościach 
leczenia periodontologicznego u większości pa-
cjentów można zachować uzębienie przez całe ży-
cie (co niestety nie jest prawdą, ponieważ przepro-
wadzone w Polsce badania wykazują, że po 65. r.ż. 
przeciętny Polak ma w jamie ustnej tylko 6 zę-
bów), jeśli przestrzegają oni zasad dotyczących 
prawidłowej higieny i są poddawani stałej opiece 
stomatologicznej.

Periodontologia jest specjalnością stomatolo-
giczną, która obejmuje zapobieganie, diagnosty-
kę i leczenie chorób tkanek otaczających i pod-
trzymujących ząb lub wszczepy zębowe. Zakres tej 
specjalności obejmuje również utrzymanie zdro-
wia, funkcji, komfortu oraz estetyki wszystkich 
struktur podtrzymujących zęby w jamie ustnej. 
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Zdrowe przyzębie charakteryzuje się brakiem za-
palenia, które klinicznie objawia się zaczerwienie-
niem i krwawieniem podczas badania.

Badanie periodontologiczne
Kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta, 

historia choroby i czynniki ryzyka są podstawą 
do określenia rozpoznania periodontologicznego, 
a także rozważania możliwości leczenia implan-
tologicznego. Pacjenci powinni być poddani kom-
pleksowemu badaniu z uwzględnieniem zidentyfi-
kowanych czynników ryzyka na podstawie przy-
najmniej rocznej obserwacji. ocena stanu zdrowia 
chorego powstaje po przeprowadzeniu wywiadu 
z pacjentem, w którym opisuje się dolegliwości 
chorego, wywiadu medycznego i ogólnostomato-
logicznego, badania klinicznego i radiologicznego, 
testów mikrobiologicznych, genetycznych, bioche-
micznych i innych testów diagnostycznych, które 
mogą być użyte w poszczególnych przypadkach 
do oceny stanu tkanek przyzębia i wybranych kie-
szonek. 

w badaniu kompleksowym powinny się zna-
leźć następujące procedury: 
− badanie zewnątrz- i wewnątrzustne, aby 

stwierdzić czy występują nieperiodontologicz-
ne choroby w jamie ustnej,

− badanie zębów i implantów, aby ocenić: stan 
dziąsła i przyległych struktur, głębokość kie-
szonek (Pd), szerokość dziąsła zrogowaciałe-
go, recesje dziąsła, położenie przyczepu łącz-
notkankowego (cal), stan zapalny przez po-
miar wskaźnika krwawienia (BI) i wypływu 
płynu dziąsłowego oraz stopnia odsłonięcia 
przestrzeni międzykorzeniowych i zespołów 
endo-periodontalnych,

− ocena obecności płytki nazębnej i kamienia 
nazębnego, ich rozmieszczenie oraz ocena 
stopnia nasilenia zapalenia dziąsła,

− badanie dentystyczne obejmujące ocenę próch-
nicy, relacji kontaktów międzyzębowych, sta-
nu wypełnień i uzupełnień protetycznych zę-
bów lub implantów,

− badanie zgryzu, które nie może ograniczać 
się do określenia odstępstw od normy zgryzo-
wej, ale powinno także obejmować określenie 
stopnia rozchwiania zębów i implantów w na-
stępstwie urazu zgryzowego oraz przyczepu 
wędzidełek,

− interpretacja wysokiej jakości radiogramów 
w celu dokonania całościowej wizualizacji 
każdego zęba lub implantu oraz ocena jako-
ści i ilości kości oraz ustalenie rodzaju ubytku 
kostnego,

− ocena potencjalnych związków choroby przy-
zębia z chorobami ogólnymi,

− ocena potencjalnej celowości leczenia implan-
tologicznego,

− określenie i ocena czynników ryzyka pacjen-
ta, takich jak: wiek, cukrzyca, palenie tytoniu, 
choroby serca i inne choroby ogólne związane 
z rozwojem lub progresją choroby przyzębia.

Ustalenie rozpoznania, 
rokowania i planu leczenia
obserwacje kliniczne razem z rozpoznaniem 

i rokowaniem powinny być użyteczne do opraco-
wania logicznego planu leczenia, aby usunąć lub 
złagodzić objawy choroby przyzębia i zatrzymać 
lub spowolnić tym samym postęp choroby.

Plan leczenia powinien zawierać metody oraz 
kolejność zastosowania procedur związanych z te-
rapią, które mogą obejmować leczenie niechirur-
giczne, chirurgiczne wraz ze sterowaną regenera-
cją tkanek lub leczenie implantologiczne. Kiedy 
zachodzi potrzeba, należy rozważyć: konsulta-
cje specjalistyczne, chirurgiczne i niechirurgicz-
ne leczenie choroby przyzębia i zapalenia około- 
wszczepowego (periimplantitis), konsultacje lub 
leczenie w zakresie protetyki, ortodoncji lub en-
dodoncji, regularną ocenę stanu przyzębia pod-
czas aktywnego leczenia i fazy podtrzymującej, 
wykonanie testów genetycznych, mikrobiologicz-
nych i biochemicznych w czasie leczenia, występo-
wanie czynników ryzyka, ale nie ograniczających 
się wyłącznie do cukrzycy i palenia tytoniu, któ-
re odgrywają istotną rolę w rozwoju, progresji i le-
czeniu chorób przyzębia oraz leczenie podtrzymu-
jące, które obejmuje ciągłą i powtarzaną ocenę sta-
nu przyzębia.

Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać 
świadomą zgodę pacjenta na proponowane proce-
dury. 

Informacja dla pacjenta powinna zawierać: 
rozpoznanie, etiologię, proponowane leczenie, 
terapię alternatywną oraz rokowanie z/lub bez 
uwzględnieniem proponowanego schematu lecze-
nia podstawowego i alternatywnego; rekomendacje 
do zgłoszenia się do innych specjalistów; wzmian-
kę o przewidywalnym ryzyku podjętego leczenia 
oraz możliwych powikłaniach związanych z wy-
branym schematem leczenia łącznie z niepowo-
dzeniem leczenia (z ostateczną utratą zębów lub 
implantów); adnotację o możliwej do wystąpienia 
w przyszłości potrzebie leczenia podtrzymującego 
przyzębie po aktywnej fazie leczenia ze względu 
na potencjalną możliwość powrotu choroby.
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Procedury lecznicze
wskazane leczenie powinno obejmować: 

− edukację pacjenta dotyczącą higieny jamy ust-
nej i czynników ryzyka, rozważenie konsulta-
cji innych specjalistów,

− kontrolowanie związków między periodonto-
patią a chorobami ogólnymi,

− dokładne usunięcie nad- i poddziąsłowych 
złogów nazębnych (SrP – skaling and root 
planning), 

− jeśli zachodzi taka potrzeba zastosowanie 
środków chemioterapeutycznych, aby zmniej-
szyć, usunąć lub zmienić skład flory bakteryj-
nej albo zmodyfikować odpowiedź gospoda-
rza przez ich podanie miejscowe lub ogólne,

− resekcyjne leczenie chirurgiczne, aby zmniej-
szyć lub usunąć kieszonki patologiczne, przez 
co zostaną stworzone warunki do prawidłowej 
higieny jamy ustnej. Procedury w obrębie tka-
nek miękkich obejmują m.in. gingiwektomię, 
gingiwoplastykę i inne zabiegi śluzówkowo-
dziąsłowe; procedury na tkance kostnej pla-
stykę wyrostka zębodołowego, a zabiegi w ob-
rębie tkanek twardych zęba hemisekcję i/lub 
resekcję korzenia,

− procedury regeneracyjne w obrębie tkanek 
przyzębia, które obejmują sterowaną regene-
rację tkanek z zastosowaniem błon odtwór-
czych, przeszczep tkanki kostnej i inne,

− chirurgię plastyczną – odtworzenie brodawek 
dziąsłowych, korektę zdeformowanych tkanek 
miękkich,

− terapię okluzyjną, która obejmuje przemiesz-
czanie zębów, korektę zgryzu, szynowanie 
i wykonanie szyn zgryzowych,

− zabiegi periodontologiczne przed wykonaniem 
uzupełnienia protetycznego – zabiegi płatowe, 
resekcyjne i regeneracyjne oraz śluzówkowo- 
-dziąsłowe dla wydłużenia koron klinicznych 
zębów,

− ekstrakcje zębów, korzeni lub implantów,
− chirurgiczne umieszczanie implantów i lecze-

nie periimplantitis,
− zabiegi wspomagające leczenie ortodontyczne, 

np. frenulektomia,
− zabiegi końcowe, które obejmują także ocenę 

stanu przyzębia po leczeniu z badaniem stanu 
higieny jamy ustnej z zaleceniem poprawy, je-
śli jest to konieczne. 

Ocena przeprowadzonego 
leczenia

Pacjent powinien być poinformowany dlacze-
go i jak powinna wyglądać higiena jamy ustnej 
oraz powinien wiedzieć, jakie czynniki ryzyka mo-
gą wpływać u niego na rozwój choroby przyzębia.

Należy przeprowadzić wszystkie możliwe za-
biegi lecznicze.

Należy ocenić reakcję organizmu pacjenta na 
leczenie oraz sprawdzić czy zostały osiągnięte ce-
le terapii.

Konieczne jest zalecanie pacjentowi leczenia 
ortodontycznego, protetycznego, jeśli tylko da-
ne warunki przyczyniają się do występowania lub 
podtrzymania choroby przyzębia.

Po zakończeniu aktywnego leczenia periodon-
topatii lub perimplantitis dla każdego pacjenta po-
winien być dobrany odpowiedni program podtrzy-
mujący. Powinien on obejmować także ciągłą ana-
lizę czynników ryzyka, ale nie ograniczać się tylko 
do kontroli palenia tytoniu i cukrzycy.

Czynniki modyfikujące 
wyniki leczenia
wyniki leczenia periodontologicznego mogą być 

niekorzystnie modulowane przez takie czynniki, jak: 
choroby ogólne, nieodpowiednio kontrolowana hi-
giena jamy ustnej (płytka nazębna) oraz nieznane lub 
nieokreślone czynniki etiologiczne (np. bezobjawowe 
zmiany endo-periodontalne), a także czynniki zależ-
ne całkowicie od pacjenta wynikające z nieprzestrze-
gania zaleceń oraz czynniki środowiskowe, takie jak 
palenie tytoniu i stres, oraz zaburzenia zgryzu, wady 
anatomiczne i czynniki jatrogenne. Pacjenci, u któ-
rych nie można było zastosować wszystkich moż-
liwych zabiegów leczniczych, np. odmawiający lub 
opóźniający leczenie, z ograniczeniami (np. finanso-
wymi) lub niepoddający się zalecanym procedurom 
powinni być leczeni paliatywnie dla uzyskania moż-
liwie najlepszego stanu tkanek przyzębia. 

Leczenie podtrzymujące
w chwili zakończenia aktywnego leczenia pe-

riodontologicznego kolejne wizyty w ramach fazy 
podtrzymującej powinny obejmować:
− podanie zawsze aktualnej informacji o zdro-

wiu przyzębia i przebiegu leczenia,
− ocenę obecnego stanu tkanek miękkich, za-

równo wokół zębów, jak i implantów oraz sa-
mych twardych tkanek zębów. w uzasadnio-
nych przypadkach pacjenta należy skierować 
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na leczenie specjalistyczne lub wykonać zdję-
cie radiologiczne,

− ocenę stanu higieny z ponownym instrukta-
żem, kiedy jest to wskazane,

− mechaniczne oczyszczenie zębów, aby usunąć 
płytkę nazębną, biofilm poddziąsłowy, prze-
barwienia i kamień nad- i poddziąsłowy. Miej-
scowo (dokieszonkowo) mogą być deponowa-
ne środki chemioterapeutyczne, jako uzupeł-
nienie leczenia w przypadku periodontopatii 
nawracającej lub opornej na leczenie,

− regularną ocenę czynników ryzyka w celu 
identyfikacji osób podatnych na wystąpienie 
gwałtownego pogorszenia stanu tkanek wokół 
zębów i implantów, mającą na celu ich usu-
nięcie (czynniki modyfikowalne, np. nikoty-
nizm) lub zmniejszenie ich oddziaływania,

− ustalenie właściwych przerw w fazie podtrzy-
mującej. 
Pacjent powinien być cały czas informowany 

o: obszarach uporczywej, nawracającej, opornej 
na leczenie periodontopatii lub nowych miejscach 
z chorobą przyzębia albo powikłaniami około- 
wszczepowymi; zmianach w rokowaniu i czynni-
kach ryzyka związanych z chorobą przyzębia; za-
leceniach dalszego lub ponownego leczenia choro-
by przyzębia lub wskazanych miejsc w przyzębiu; 
stanie wszczepów zębowych; innych problemach 
występujących w jamie ustnej, które mogą doty-
czyć występowania próchnicy, stanu wypełnień 
i chorób związanych z błoną śluzową jamy ust-
nej; zmianach, które nakazują odesłać pacjenta na 
konsultację z lekarzami innej specjalności stoma-
tologicznej lub medycznej.
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