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STRESZCZENIE 

„Zmiany wybranych parametrów periodontologicznych u pacjentów po 
wykonanym zabiegu westibuloplastyki zmodyfikowaną metodą Kazanjiana” 

 

Płytki przedsionek jamy ustnej może utrudniać utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej ze 

względu na małą ilość miejsca dla szczoteczki zębowej. Prowadzi to do akumulacji płytki 

bakteryjnej oraz urazowej techniki szczotkowania. Skutkiem może być stan zapalny dziąsła 

brzeżnego oraz ryzyko pojawiania się lub pogłębiania recesji dziąsłowych. Do metod 

chirurgicznego pogłębiania przedsionka jamy ustnej należą: przeszczep tkanek miękkich 

własnych pacjenta, zastosowanie materiałów zastępczych oraz zabiegi samej westibuloplastyki. 

Celem pogłębienia przedsionka jamy ustnej jest umożliwienie utrzymania właściwej higieny 

jamy ustnej, usunięcie nieprawidłowego przyczepu wędzidełka wargi oraz eliminacja objawu 

pociągania dziąsła brzeżnego. Pojedyncze badania opisują wpływ samego zabiegu pogłębienia 

przedsionka (bez przeszczepu tkanki autologicznej) na poprawę parametrów tkanek przyzębia i 

higienę jamy ustnej. Brak odpowiedniej grubości tkanki na podniebieniu, które stanowi miejsce 

dawcze lub brak zgody pacjenta na zabieg, powodują brak możliwości przeprowadzenia 

przeszczepu tkanek miękkich u części pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ 

zabiegu westibuloplastyki zmodyfikowaną metodą Kazanjiana na parametry przyzębia w 

odcinku zębów przednich żuchwy. Celem było zbadanie zmian parametrów 

periodontologicznych w 12-miesięcznym okresie obserwacji u pacjentów w grupie badanej, u 

których przeprowadzono zabieg pogłębienia przedsionka zmodyfikowaną metodą Kazanjiana. 

Porównano badane parametry u pacjentów (grupa badana), u których wykonano pogłębienie 

przedsionka, z wynikami pacjentów, u których nie przeprowadzono zabiegu, a u których 

przeprowadzono roczną obserwację (grupa kontrolna). Podjęto również próbę określenia wpływu 

przeprowadzonego zabiegu na kompleks śluzówkowo-dziąsłowy oraz na obecność wskazań do 

dalszego leczenia w grupie pacjentów operowanych. Miało to na celu ocenę skuteczności 

zastosowanej metody zabiegowej na podstawie próby określenia, ilu pacjentów z grupy badanej 

przestało mieć wskazania do dalszego leczenia chirurgicznego. Istotną częścią pracy było 

zbadanie nawyków higienicznych pacjentów w grupie badanej i kontrolnej oraz ich zmian w 



okresie 12-miesięcznej obserwacji na podstawie badania ankietowego (grupa badana) i oceny 

obecności płytki bakteryjnej i krwawienia (grupa badana i kontrolna). Na podstawie 

przeprowadzonych ankiet zbadano opinię pacjentów na temat zabiegu i jego wyników. Na 

podstawie wszystkich dostępnych danych zaproponowano wskazania do przeprowadzenia 

zabiegu pogłębienia przedsionka w odniesieniu do innych zabiegów śluzówkowo-dziąsłowych. 

W badaniu wzięło udział 57 pacjentów (12 mężczyzn i 45 kobiet). Wszyscy pacjenci mieli 

wskazania do zabiegu z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej dotyczące żuchwy w odcinku 

przednim, takie jak: płytki przedsionek jamy ustnej w przednim odcinku żuchwy, objaw 

pociągania dziąsła brzeżnego przy zębach siecznych przyśrodkowych, pojedyncze lub mnogie 

recesje dziąsłowe przy dolnych zębach siecznych przyśrodkowych i bocznych, obecność stanu 

zapalnego dziąsła brzeżnego, przy co najmniej jednym zębie siecznym w żuchwie (krwawienie 

w czasie sondowania w punktach pomiarowych na powierzchni przedsionkowej badanego zęba). 

W grupie badanej i kontrolnej przeprowadzono pomiary periodontologiczne (sondą 

periodontologiczną kalibrowaną do 1 milimetra: Hu-Friedy PCP UNC 15) przy 10 dolnych 

zębach żuchwy (od drugiego przedtrzonowca po lewej stronie do drugiego przedtrzonowca po 

prawej stronie) wybranych parametrów periodontologicznych. Uzyskano dane dla następujących 

parametrów: głębokość sondowania kieszeni dziąsłowych (PPD, ang. probing pocket depth), 

poziom przyczepu klinicznego (CAL, ang. clinical attachment level), wysokość recesji 

dziąsłowych (REC, ang. gingival recession), szerokość strefy dziąsła skeratynizowanego (KG, 

ang. keratinized gingiva) oraz przyczepionego (AG, ang. attached gingiva), głębokość 

przedsionka jamy ustnej (VOD, vestibular oral depth) oraz dla oceny higieny: obecność płytki 

nazębnej i obecność krwawienia podczas sondowania.  Przeprowadzono również badanie 

ankietowe w grupie badanej i kontrolnej przed zabiegiem oraz 1 tydzień i 12 miesięcy po 

zabiegu w grupie badanej. Ze względu na brak odpowiedniej grubość tkanki łącznej na 

podniebieniu i/lub brak zgody pacjenta na pobranie przeszczepu z podniebienia i/lub na 

zastosowanie materiału zastępczego w grupie badanej przeprowadzono zabieg westibuloplastyki. 

Natomiast pacjenci w grupie kontrolnej nie zdecydowali się na jakikolwiek zabieg chirurgiczny 

w badanym, 12- miesięcznym okresie obserwacji. W grupie badanej zabieg pogłębienia 

przedsionka zmodyfikowaną metodą Kazanjiana przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym 

(artykainą 4% z epinefryną 1:100.000). 



12 miesięcy po zabiegu doszło w grupie badanej do istotnych statystycznie korzystnych 

zmian dotyczących badanych parametrów w porównaniu do grupy kontrolnej. Istotne 

statystycznie zmiany dotyczyły szczególnie parametrów periodontologicznych na 

powierzchniach przedsionkowych centralnych badanych zębów.  W grupie badanej po 12 

miesiącach od zabiegu doszło do spłycenia recesji dziąsłowych na powierzchniach 

przedsionkowych centralnych przy zębach: 32, 31, 41, 42 (odpowiednio o 0.86, 1.13, 0.83, 0.66 

mm), wzrostu strefy dziąsła skeratynizowanego przy zębach 33, 32, 31, 41, 42 (odpowiednio o 

0.5, 1.17, 1.2, 1.14, 1.2 mm) oraz pogłębienia przedsionka jamy ustnej przy zębach 34, 33, 32, 

31, 41, 42, 43, 44 (w zakresie od 0.57 do 4.8 mm). Istotne jest, że oprócz oczekiwanego 

pogłębienia przedsionka jamy ustnej, możliwe jest uzyskanie dodatkowego efektu w postaci 

spłycenia istniejących przed zabiegiem recesji w obszarach z płytkim przedsionkiem jamy ustnej 

oraz wzrost strefy dziąsła skeratynizowanego i przyczepionego. W grupie kontrolnej doszło do 

pogorszenia badanych parametrów w obserwowanym rocznym okresie. Czterech pacjentów, u 

których recesje spłyciły się całkowicie, nie miało wskazań do dalszego leczenia z przeszczepem 

tkanki autologicznej lub materiału zastępczego. Pacjentów, u których pozostała recesja o 

wysokości 1 mm, można poddać dalszej obserwacji, bez kwalifikacji do dalszych zabiegów 

chirurgicznych. Podsumowując można stwierdzić, że dziewięciu powyższych pacjentów z grupy 

badanej przestało mieć wskazania do dalszego leczenia chirurgicznego. Przed zabiegiem 63% 

pacjentów w grupie badanej miało problemy z oczyszczaniem zębów dolnych przednich w 

obrębie wargi dolnej, co wiązało się również z bólem i krwawieniem w czasie szczotkowania tej 

okolicy. 12 miesięcy od zabiegu znacznie mniej (13%) pacjentów miało nadal problem z 

oczyszczaniem zębów. Ta grupa 50% pacjentów, którzy w ocenie subiektywnej przestali 

odczuwać problemy w tej okolicy, odpowiedzieli jednocześnie w przeprowadzonej ankiecie, że 

według nich recesje pokryły się w zakresie od 7 do 8 na skali 0-10 oraz wykazywali najwyższy 

poziom satysfakcji pozabiegowej (od 8 do 9) analizując całą grupę badaną. W tej grupie 

pacjentów uzyskano również najlepszą poprawę badanych parametrów periodontologicznych i 

higienicznych. U pacjentów w grupie badanej zmienił się sposób szczotkowania zębów w 

badanym 12-miesięcznym okresie. 90% pacjentów w grupie badanej zmieniło sposób 

szczotkowania na zalecaną technikę wymiatania. Przed zabiegiem 63% pacjentów zauważyło 

rozkładania się włókien szczoteczki, a po 12 miesiącach tylko 7% pacjentów miało ten problem. 

Parametry higieny uległy poprawie w grupie badanej, a w grupie kontrolnej niewiele się 



zmieniły, bez istotnych statystycznie zmian. Pacjenci pozytywnie ocenili również sam zabieg z 

perspektywy jednego tygodnia. Oceniając na skali 0-10 dyskomfort pozabiegowy, ból, trudności 

w jedzeniu oraz mówieniu, a także stres oszacowali wszystkie te aspekty na ≤ 3.9. Wszyscy 

pacjenci byli usatysfakcjonowani z wyników zabiegu, na który ponownie by się zdecydowali, 

gdyby jeszcze raz mieli podjąć decyzję o leczeniu. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, 

proponowanym wskazaniem do westibuloplastyki jest problem śluzówkowo-dziąsłowy 

(recesja/recesje dziąsłowe, objaw pociągania dziąsła brzeżnego) spowodowany płytkim 

przedsionkiem jamy ustnej, w sytuacji braku możliwości wykonania przeszczepu z podniebienia. 

Opisana procedura zabiegowa nie narusza okostnej oraz nie wymaga drugiego miejsca 

zabiegowego, przez co stanowi mniejsze obciążenie dla pacjenta oraz zmniejsza dyskomfort 

pacjenta w okresie pozabiegowym. Należy wziąć również pod uwagę prostotę zabiegu oraz 

skrócony czas zabiegu w stosunku do innych metod chirurgicznych. Z tego względu w 

niektórych sytuacjach klinicznych należy rozważyć przeprowadzenie zabiegu pogłębiania 

przedsionka jamy ustnej zmodyfikowaną metodą Kazanjiana, jako alternatywnej metody 

leczenia w stosunku do przeszczepu tkanek. Ponadto niewystarczająca grubość tkanki na 

podniebieniu lub brak zgody pacjenta na przeszczep mogą decydować o istotności zabiegu 

westibuloplatyki. Zabieg zmodyfikowaną metodą Kazanjiana może być efektywnym i jedynym 

zabiegiem w przypadku problemów śluzówkowo-dziąsłowych, takich jak płytki przedsionek 

jamy ustnej z obecnością recesji dziąsłowych i objawem pociągania dziąsła brzeżnego. Może 

również stanowić pierwszy etap leczenia, w przypadku utrzymania się recesji dziąsłowych, jeśli 

pacjent zdecyduje się jednak na zabieg z przeszczepem. 

 


