
PRAKTYKA NR 9/2008 28 MAJA4 Stomatologia

I niekcję dostawową może wyko-
nać w zasadzie każdy lekarz sto-
matolog specjalista. Szersze za-

interesowanie tematem, a co za tym
idzie, szerszą wiedzą, wykazują się
lekarze na co dzień rozpoznający i le-
czący schorzenia i zaburzenia funk-
cjonowania stawu skroniowo-żu-
chwowego, czyli chirurdzy stomato-
logiczni i szczękowo-twarzowi, prote-
tycy zajmujący się dysfunkcją stawu,
reumatolodzy i ortopedzi. To właśnie
oni w uzasadnionych wypadkach po-
winni wykonywać iniekcje do SSŻ.

WWsskkaa  zzaa  nniiaa  
ii pprrzzee  cciiww  wwsskkaa  zzaa  nniiaa  ddoo  iinn  iieekk  ccjjii
Wska za nia obej mu ją przede
wszyst kim tych cho rych, u któ rych

prze bieg cho ro by jest agre syw ny,
z krót ki mi okre sa mi re mi sji lub też
bez ich wy stę po wa nia, w krót kim
cza sie do cho dzi do zmian za pal nych
wie lu sta wów rów no cze śnie, przy
czym je den staw czy też sta wy jed -
no imien ne sła biej re agu ją na le cze -
nie ogól no ustro jo we. Po mi mo więc
pro wa dzo ne go le cze nia utrzy mu ją
się obrzę ki i wy się ki za pal ne wy -
bra nych sta wów, któ rym to wa rzy -
szą sil ne do le gli wo ści bó lo we znacz -
nie ob ni ża ją ce ja kość ży cia pa cjen -
ta. Ce lem in iek cji jest zmniej sze nie
na si le nia miej sco we go sta nu za pal -
ne go, cze go wy raź nym efek tem po -
win no być: zmniej sze nie lub brak
ob ja wów bó lo wych, szer sze otwie ra -
nie ja my ust nej, mo żli wość roz sze -

rze nia die ty (przyj mo wa nie po kar -
mów sta łych). 

Ist nie ją pew ne prze ciw wska za nia
do wy ko ny wa nia in iek cji do sta wo -
wych. Na le żą do nich: uszko dze nie
skó ry lub ob ja wy za ka że nia w miej -
scu pla no wa ne go wstrzyk nię cia,
ogól ne za ka że nie, sto so wa nie le ków
prze ciw za krze po wych oraz po wa żne
za bu rze nia krze pli wo ści krwi. 

SSppoo  ssoo  bbyy  llee  cczzee  nniiaa  RRZZSS
Cho rzy na RZS sto su ją na co dzień
kil ka grup le ków. W in iek cjach do -
sta wo wych ma ją za sto so wa nie
przede wszyst kim ste ry dy i le ki miej -
sco wo znie czu la ją ce. Za rów no de cy -
zja o wy ko na niu in iek cji, jak i o ro -
dza ju po da wa ne go le ku oraz jego

dawce wy ni ka z kon sul ta cji prze pro -
wa dzo nej z le ka rzem pro wa dzą cym
(reu ma to lo giem), a za le ży ona od:
miej sco we go na si le nia sta nu za pal -
ne go, ogól ne go sta nu pa cjen ta oraz
do tych cza so we go prze bie gu le cze nia.
Chęt nie za le ca ny jest octan me ty lo -
pred ni zo lo nu (40 mg/ml) z do dat kiem
roz two ru li do ka iny (10 mg/ml). Jest
to gli ko kor ty ko ste ro id o bar dzo sil -
nym dzia ła niu prze ciw za pal nym.
Dzia ła ta kże prze ciw o brzę ko wo,
prze ciw bó lo wo i im mu no su pre syj nie.
Do da tek li do ka iny spra wia, że za bieg
in iek cji jest le piej to le ro wa ny przez
pa cjen ta. Do SSŻ po da je się zwy -
kle 0,25-1,0 ml le ku. Efekt je go dzia -
ła nia wy stę pu je po 12-18 go dzi nach
po in iek cji. Ogól no ustro jo wy wpływ

me ta bo licz ny utrzy mu je się przez 1-3
ty go dnie. In nym, rów nie chęt nie
stoso wa nym gli ko kor ty ko ste ro idem
o przed łu żo nym dzia ła niu jest di pro -
pio nian be ta me ta zo nu (6,43 mg/ml)
z so lą di so do wą fos fo ra nu be ta me ta -
zo nu (2,63 mg/ml). Do SSŻ po da je
się 0,25-1,0 ml.

W ostat nich la tach co raz wię cej
zwo len ni ków zdo by wa wi sko su ple -
men ta cja. Jest to me to da do sta wo -
we go po da wa nia kwa su hia lu ro no -
we go. Sub stan cja czyn na po wo du je
wzrost lep ko ści i ela stycz no ści pły nu
sta wo we go oraz lep sze odży wia nie
chrząst ki sta wo wej. Zmniej sza ta k -
że tar cie po wierzch ni sta wo wych,
po wo du je lep szy po ślizg krą żka,
przez co po pra wia płyn ność ru chów
sta wu. Efek tem tych dzia łań jest
zmniej sze nie bó lu i po pra wa ru cho -
mo ści sta wu. Do stęp ny na ryn ku
kwas hia lu ro no wy (20 mg/2 ml HA)

In iek cje do sta wu 
skro nio wo -żu chwo we go w RZS

Jed ną ze sto so wa nych me tod le cze nia w prze bie gu reu ma to idal ne go za pa le nia sta wów (RZS) 
jest wpro wa dza nie le ku bez po śred nio do zmie nio ne go cho ro bo wo sta wu.

Wa run kiem bez piecz nej i sku tecz -
nej in iek cji jest do bra zna jo mość
ana to mii to po gra ficz nej ob sza ru
za bie go we go, a ta kże prze strze ga -
nie pod sta wo wych za sad zwią za -
nych z tym za bie giem.

W wie lu wy pad kach o ko niecz -
no ści po wtó rze nia le cze nia
de cy du je stwier dzo na ra dio -

lo gicz nie nie od po wied nia ja kość wy -
peł nie nia w ka na le, w czę ści zaś
– obec ność nie szczel nej od bu do wy
lub wy peł nie nia w le czo nym zę bie.
Wy peł nie nie ta kie mo że być przy -
czy ną mi kro prze cie ku bak te ryj ne go,
a tym sa mym in fek cji we wnątrz le -
czo ne go wcze śniej zę ba, rów nież
z po zor nie pra wi dło wo wy peł nio ny -
mi ka na ła mi.

DDoo uussuu  nniięę  cciiaa  ddwwaa  nnaa  rrzzęę  ddzziiaa
Pa cjent ka w wie ku 42 lat zgło si ła
się w ce lu le cze nia zę bów 21 i 22.

Oba kli nicz nie nie da wa ły ja kich kol -
wiek do le gli wo ści za rów no w ba da -
niu pod mio to wym, jak i przed mio to -
wym. W obu ist nia ły sta re, nie -
szczel ne wy peł nie nia kom po zy to we,
któ re wy ma ga ły wy mia ny. 

Ra dio lo gicz nie za rów no w zę -
bie 21, jak i 22 stwier dzo no wy peł -
nie nie je dy nie w czę ści ka na łów,
a w zę bie 22 do dat ko wo za cie nie nie
su ge ru ją ce obec ność zła ma ne go na -
rzę dzia tkwią ce go w świe tle ka na łu.
Brak by ło ja kich kol wiek oznak sta -
nu za pal ne go w ob rę bie tka nek oko -
ło wierz choł ko wych (fot. 1).

Na po wtó rze nie le cze nia en do -
don tycz ne go zde cy do wa no się ze

wzglę du na pla no wa ną wy mia nę
wy peł nień i zwią za ne z tym otwar -
cie obu zę bów, umo żli wia ją ce ła twy
do stęp do ka na łów ko rze nio wych.

Le cze nie en do don tycz ne zę ba 21
prze bie gło w spo sób ru ty no wy. Do
usu nię cia sta re go wy peł nie nia z ka -
na łu wy ko rzy sta no na rzę dzia Pro ta -
per D1 -D3 (Ma il le fer), zaś ka nał ko -
rze nio wy opra co wa ny zo stał tech ni -
ką hy bry do wą z wy ko rzy sta niem
na rzę dzi ręcz nych (pil ni ki K) oraz
ma szy no wych (Pro ta per Uni ver sal,
Ma il le fer).

W trak cie le cze nia zę ba 22 w ka -
na le ko rze nio wym stwier dzo no
obec ność nie jed ne go, ale dwóch

złama nych na rzę dzi: sple cio nych ze
so bą frag men tów igieł Len tu lo. Te go
ty pu na rzę dzia są czę sto trud ne
do usu nię cia ze wzglę du na ich sprę -
ży no wa nie, a jed no cze śnie po dat -
ność na pęk nię cia pod czas pró by
usu wa nia za po mo cą koń có wek ul -
tra dźwię ko wych.

ZZmmoo  ddyy  ffii  kkoo  wwaa  nnee  uussuu  wwaa  nniiee
W tym wy pad ku za sto so wa no zmo -
dy fi ko wa ną tech ni kę usu wa nia.
Na po cząt ku sta ry uszczel niacz wo -
kół zła ma nych frag men tów na rzę -
dzi usu nię to pil ni ka mi ręcz ny mi K.
Po moc ny oka zał się płyn Hy drol
(Sep to dont), po nie waż zna ko mi cie
roz pusz cza on uszczel nia cze na ba -
zie tlen ku cyn ku z eu ge no lem,
a wła śnie ta ki był wcze śniej uży ty
do wy peł nie nia ka na łu. Po zwo li ło to
uwol nić je den z frag men tów igieł
Len tu lo na ty le, że de li kat na apli -
ka cja drgań z koń ców ki ul tra dźwię -
ko wej (en do chuck z za mon to wa nym
pil ni kiem K) po zwo li ła na je go wy -
do by cie.

Dru gi frag ment igły Len tu lo tkwił
głę biej w świe tle ka na łu. Je go spe cy -
ficz na ru cho mość wska zy wa ła, że do -
wierz choł ko wy ko niec jest za kli no -
wa ny w krzy wiź nie ka na łu. By
zmniej szyć ry zy ko pęk nię cia na rzę -
dzia w cza sie usu wa nia, zre zy gno wa -
no zu peł nie z uży cia ul tra dźwię ków.

Zła ma ne na rzę dzie usu nię to za po -
mo cą tzw. tech ni ki Ro sen ber ga. Po le -
ga ona na rów no cze snym umiesz cze -
niu wo kół usu wa ne go na rzę dzia
dwóch lub trzech pil ni ków H ISO 08-
15 i skrę ce niu ich tak, by oplo tły zła -
ma ny frag ment. Na stęp nie wszyst kie
pil ni ki H chwy ta się rów no cze śnie
klesz czy ka mi he mo sta tycz ny mi,
opie ra się ich dzio by o brzeg ko ro ny
le czo ne go lub są sied nie go zę ba

Zła ma ne na rzę dzia
Wskazaniem do po wtó rze nia le cze nia en do don tycz ne go są do le gli wo ści 
bó lo we zę ba uprzed nio le czo ne go lub obec ność prze ja śnie nia w ob rę bie 

tka nek oko ło wierz choł ko wych na zdję ciu rent ge now skim.
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sto so wa ny jest od 3 do 5 ra zy, w od -
stę pach 7-dnio wych. 

SSppoo  ssóóbb  wwssttrrzzyy  kkii  wwaa  nniiaa
In iek cję wy ko nu je się u pa cjen ta sie -
dzą ce go. Pod par cie gło wy za pew nia
sta bil ność usta lo nej po zy cji. Przy

otwar tych ustach (krą żek sta wo wy
znaj du je się wte dy po mię dzy wy -
rost kiem kłyk cio wym a guz kiem ko -
ści skro nio wej) okre śla my pal cem
oko li cę po mię dzy przed nią gra ni cą
skraw ka ucha a wy czu wal ną gło wą
żu chwy. Po le ca my pa cjen to wi lek kie
zmniej sze nie roz war cia i wkłu wa my
igłę mniej wię cej w po ło wie wy żej
opi sa nej od le gło ści. Za le ca się igłę
o gru bo ści 0,65-0,8 mm i dłu go ści
ok. 4 cm osa dzo ną na dwu mi li li tro -
wej strzy kaw ce. Na kłu cie gór ne go
pię tra sta wu prze pro wa dza się, kie -
ru jąc igłę w stro nę do łu sta wo we go,
aż do wy czu cia de li kat ne go opo ru.
W tym mo men cie na le ży nie znacz -
nie wy co fać igłę i wpro wa dzić śro dek
te ra peu tycz ny.

Lek na le ży de po no wać po wo li,
kon tro lu jąc jed no cze śnie od czu wa ne
przez pa cjen ta roz pie ra nie w sta wie

i zwięk sza ją cy się suk ce syw nie opór
tło ku strzy kaw ki. Cał ko wi ta po jem -
ność sta wu jest bo wiem zmien -
na i za le ży od sta nu sta wu (fi zjo lo -
gia czy pa to lo gia) oraz od na pię cia
to reb ki sta wo wej.

Pa cjent po za bie gu po wi nien od -
po czy wać oraz uni kać prze cią że nia,
mo żli wie sku tecz nie od cią ża jąc oko -
li cę SSŻ. Cho dzi m.in. o uni ka nie od -
gry za nia czy prze żu wa nia przez 48

go dzin (spo ży wa nie płyn nych bądź
pół płyn nych po kar mów), a ta kże
ogra ni cze nie mó wie nia do nie zbęd -
ne go mi ni mum. Pa cjen ci sto su ją cy
wcze śniej szy ny na gry zo we mu szą
ko niecz nie za ło żyć je w pierw szej do -
bie po in iek cji. Ko rzyst ne bę dzie
także za sto so wa nie okła dów z lo du
i przy ję cie nie ste ry do we go le ku
prze ciw za pal ne go. 

Je że li po wy ko na nej in iek cji brak
jest su biek tyw nej i obiek tyw nej po -
pra wy w ob rę bie sta wu, to za bie gu
nie na le ży po wta rzać.

Dr n. med. Han na Hüpsch -Ma rzec
Zakład Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych,

Śląski Uniwersytet Medyczny

W na stęp nym od cin ku: o mo żli wych
po wi kła niach to wa rzy szą cych 

do sta wo wym in iek cjom.
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Przed pla no wą in iek cją do sta wo -
wą le karz po wi nien omó wić z cho -
rym: cel in iek cji, tech ni kę wy ko na -
nia, spo dzie wa ne efek ty te ra peu -
tycz ne, a ta kże mo żli wość wy stą -
pie nia oko ło - czy po za bie go wych
po wi kłań. Pa cjent mu si wy ra zić
zgo dę na za bieg, naj le piej w for -
mie pi sem nej.

Sta wy skro nio wo -żu chwo we łą czą
żu chwę z czasz ką, sy me trycz nie,
w spo sób ru cho my. Ka ż dy staw
skła da się z wy rost ka kłyk cio we go
żu chwy (gło wa sta wo wa), po -
wierzch ni sta wo wych ko ści skro -
nio wej (do łu peł nią ce go ro lę pa -
new ki i guz ka), krą żka sta wo we -
go, to reb ki i wię za deł sta wo wych.
Gło wa żu chwy oraz dół wraz
z guz kiem sta wo wym po kry te są
na więk szo ści po wierzch ni
chrząst ką włók ni stą. Krą żek sta -
wo wy jest ści śle po łą czo ny z to -
reb ką sta wo wą i gór ną gło wą mię -
śnia skrzy dło we go bocz ne go.

Dzie li staw na dwie czę ści: gór ną i dol ną. W pra wi dło wych wa run kach czę ści
te nie są ze so bą po łą czo ne. Ob ję tość pły nu sta wo we go w ob sza rze gór ne -
go pię tra sta wu oce nia się na ok. 1,2 ml, na to miast dol ne go na ok. 0,9 ml.
Staw oto czo ny jest to reb ką łącz not kan ko wą i wy ście lo ny bło ną ma zio wą.
Ca łość oto czo na jest wię za dła mi.

i wycią ga ca łość z ka na łu (fot. 2, 3),
wy ko rzy stu jąc dźwi gnię. Me to da ta
po zwa la na usu nię cie na rzę dzi po dat -
nych na zła ma nie, ćwie ków srebr -
nych, jak rów nież zła ma nych frag -
men tów zza krzy wi zny ka na łu.

Po uzy ska niu do stę pu do ca łej
dłu go ści ka na łu prze pro wa dzo no le -
cze nie en do don tycz ne w spo sób
iden tycz ny jak w zę bie 21.

Pod czas ca łe go le cze nia en do don -
tycz ne go w obu zę bach sto so wa no
wie lo krot ne płu ka nie ka na łów ko -
rze nio wych 5,25-proc. pod chlo ry nem
so du. Koń co we płu ka nie wy ko na -
no 40-proc. kwa sem cy try no wym,
na stęp nie 5,25-proc. pod chlo ry nem
so du i al ko ho lem izo pro py lo wym.

Dłu gość ro bo czą okre ślo no za po -
mo cą en do me tru (Ju sty II), w obu
zę bach uzy ska no cał ko wi tą dro żność
ka na łów (pa ten cję).

Wy peł nie nie ka na łów prze pro wa -
dzo no z uży ciem gu ta per ki i uszczel -
nia cza AH Plus (Dent sply) me to dą
kon den sa cji pio no wej, zaś wszyst kie
pro ce du ry wy ko na ne by ły z wy ko rzy -
sta niem mi kro sko pu en do don tycz ne -
go i oczy wi ście w ko fer da mie (fot. 4).

PPoodd  ssuu  mmoo  wwaa  nniiee
De cy zja o po wtó rze niu le cze nia

ka na ło we go jest efek tem do kład nej
ana li zy ist nie ją cych do le gli wo ści su -
biek tyw nych, o któ rych in for mu je
nas pa cjent, a ta kże oce ny sta nu zę -
ba za rów no pod ką tem kli nicz nym,
jak i ra dio lo gicz nym. Al go rytm po -
dej mo wa nia de cy zji przed sta wio ny
jest na ry ci nie 1 i, jak ła two za uwa -
żyć, naj czę ściej le cze nie en do don -
tycz ne po win no być po wtó rzo ne.

W przed sta wio nym po wy żej przy -
pad ku, po mi mo bra ku ja kich kol wiek
do le gli wo ści i ob ja wów sta nu za pal -
ne go tka nek oko ło wierz choł ko wych,
le cze nie en do don tycz ne po wtó rzo no
przed pla no wa ną zmia ną wy peł nień
kom po zy to wych, w tro sce o za pew nie -
nie pa cjen to wi kom plek so wej opie ki
sto ma to lo gicz nej i osią gnię cie prze wi -
dy wal nych efek tów le cze nia. Jed nak
w sy tu acji, gdy ja kość wy peł nień ist -
nie ją cych w zę bach jest ak cep to wal -
na, le cze nie en do don tycz ne mo żna
od ro czyć, zaś za le co nym po stę po wa -
niem by ła by tyl ko ob ser wa cja i okre -
so wa kon tro la ra dio lo gicz na.

Lek. dent. To masz Fał kow ski
www.ide al ny usmiech.pl

wpisać
objaśnienia co
jest co


