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Paradontoza, prawidłowo zwana 
zapaleniem przyzębia, jest obok 
próchnicy najpopularniejszą przy-
czyną utraty zębów. Należy do cho-
rób cywilizacyjnych i często rozwija 
się podstępnie i niezauważalnie. 
Najprościej mówiąc, jest ona stanem 
zapalnym tkanek otaczających ząb, 
czyli dziąseł, spowodowanym zaata-
kowaniem zębów przez gromadzą-
ce się bakterie i resztki pokarmów. 
Prowadzi to do uszkodzenia dziąseł 
i kości, co w najgorszym wypadku 
skutkuje utratą zębów lub też innymi 
poważnymi powikłaniami. 

PRZYCZYNY PARADONTO-
ZY
Kłopoty z przyzębiem zaczynają się 
już w młodym wieku i spowodowa-
ne są najczęściej niedokładną bądź 
nieprawidłową higieną jamy ustnej. 
Mamy tu na myśli głównie złą tech-
nikę mycia zębów, czy też nieodpo-
wiednią szczoteczkę, której włókna 
nie docierają we wrażliwe miejsca. 
Dlatego warto od najmłodszych lat 

uczyć dzieci, jak prawidłowo szczot-
kować zęby (ruch okrężny lub wy-
miatający), stosując przy tym nici 
dentystyczne, skrobanki do języka 
i płyny do płukania. 

Kolejnymi czynnikami, które przy-
czyniają się do powstawania para-
dontozy, są na pewno: nadużywanie 
alkoholu, palenie papierosów, nie-
dostateczna podaż witamin i mi-

nerałów i inne choroby, takie jak 
zaburzenia odporności i odżywia-
nia, cukrzyca, zespół Downa oraz 
problemy z krążeniem. Na dalszych 
miejscach możemy wymienić: wady 
zgryzu, źle dopasowane protezy, nie-

które leki, niedobór koenzymu Q10, 
wahania hormonalne podczas ciąży, 
menopauzy czy okresu dojrzewania, 
czasami również predyspozycje ge-
netyczne.  

Proces powstawania paradontozy 
jest długotrwały i zaczyna się niepo-
zornie -  od gromadzenia się na sty-
ku zębów i dziąseł drobnoustrojów 
chorobotwórczych oraz resztek po-

karmu. Przy niedostatecznej higie-
nie powstający osad przekształca się 
w kamień nazębny, który twardnieje, 
a z czasem sięga coraz głębiej do 
dziąsła. Powoduje to tworzenie się 
kieszonek dziąsłowych, cza-

PARADONTOZA – 
podstępna choroba 
przyzębia
Według różnych źródeł na paradontozę choruje 50-70% Polaków, w tym również dzieci. 
Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z występowania tego schorzenia, bagateli-
zując przez wiele lat jego objawy. Jako że paradontozę można skutecznie leczyć, warto 
przyjrzeć się jej bliżej i rozwiać wszelkie mity na ten temat.
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sami ropni bakteryjnych, odsłonięcie 
szyjek zębowych i rozpuszczanie ko-
ści przez nagromadzone substancje 
toksyczne. W rezultacie dochodzi do 
rozchwiania zębów i ich utraty. 

Początkowo objawy paradontozy 
są trudne do zauważenia, w końcu 
mało kto przejmuje się niepozornym 
krwawieniem podczas mycia, czy 
nadwrażliwością na zbyt zimne i go-
rące pokarmy. A jednak tak właśnie 
to schorzenie się zaczyna. Na bar-
dziej zaawansowanym etapie może-
my zaobserwować kamień nazębny, 
obrzęk i rozrost dziąseł, któremu nie-
rzadko towarzyszy ból i swędzenie, 
nieprzyjemny posmak i zapach z ust 
oraz obniżenie linii dziąseł. W końcu 
zęby zaczynają się chwiać, może po-
jawić się ropna wydzielina i ostatecz-
nie dochodzi do ich utraty.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż pa-
radontozie można skutecznie zapo-
biegać. Należy stosować się do kilku 
elementarnych zasad, szczególnie 
jeśli mamy skłonności do wrażliwych 
zębów i dziąseł oraz obciążenia ge-
netyczne. Podstawą jest oczywiście 
ograniczenie używek, dobrze skom-
ponowana dieta oraz prawidłowa 
higiena jamy ustnej przy zastosowa-
niu odpowiedniej szczoteczki, nici 
dentystycznych, skrobanki do języka 
i płynów do płukania. W momen-

cie powstałego już stanu zapalnego 
należy używać miękkiej szczoteczki, 
wspomagająco stosować płukanki 
ziołowe z liści szałwii, mięty, kory 
dębu czy rumianku. W warunkach 
domowych można także masować 
dziąsła czystym palcem, „naciąga-
jąc” je w ten sposób na zęby, i po-
wtarzać tę czynność przy każdym 
szczotkowaniu. Nie należy oczywi-

ście zapominać o wizytach kontrol-
nych u dentysty dwa razy w roku.

LECZENIE
Leczenie paradontozy we wczesnym 
stadium polega na usuwaniu osadu, 
płytki nazębnej i kamienia, a tak-
że polerowaniu powierzchni zębów 
(piaskowanie, skaling). W bardziej za-
awansowanym stadium należy udać 
się do specjalisty – periodontologa, 
który oczyszcza kieszonki zębowe 
za pomocą lasera lub, np. popular-
nego urządzenia o nazwie VECTOR. 
W przypadku rozchwiania zębów 
można je ustabilizować, łącząc ze 
sobą specjalnymi szynami. W nie-
których sytuacjach należy wdrożyć 
leczenie chirurgiczne, mamy tu do 
wyboru kiretaż (usuwanie w znie-
czuleniu miejscowym zmienionych 
zapalnie tkanek oraz bakterii w kie-
szonce dziąsłowej), ginginektomię 
(zmniejszenie masy dziąseł, które za 
bardzo nachodzą na zęby).

W sanatoriach paradontozę leczy się 
natryskami z wody leczniczej pod 
ciśnieniem, używając solanek, wód 
siarkowych czy gipsowych. Zabieg 

ten ma na celu spłycenie i zarośnię-
cie kieszonek zębowych. Alternaty-
wą jest smarowanie chorych dziąseł 
pastą borowinową w temperaturze 
45-50°C, która dostaje się także do 
kieszonek. 

Trzeba pamiętać, iż paradontoza 
dotyczy zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn, dlatego należy regularnie 
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odwiedzać stomatologa, usuwać 
kamień nazębny, stosować odpo-
wiednie pasty, płukanki do zębów, 
a przede wszystkim reagować już 
przy wystąpieniu początkowych 
objawów. Z części zabiegów można 
skorzystać bezpłatnie, są refundo-

wane przez NFZ, jak np. usuwanie 
kamienia nazębnego raz w roku, 
kiretaż oraz unieruchomienie zębów. 
Za bardziej zaawansowane metody 
leczenia i specjalistyczne preparaty 
lecznicze trzeba już zapłacić - czasa-
mi są to bardzo wysokie kwoty. Dla-

tego też lepiej praktykować profilak-
tykę i na długo cieszyć się zdrowym 
uśmiechem. 

JOANNA SEREMAK 
Pracownik Apteki
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