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9:00 UROCZYSTE OTWARCIE 

XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 
AULA WYKŁADOWA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE 

 

      SESJA I 

     9:30-12:30 Wykłady zaproszonych Gości 

SESJA WYKŁADOWA 

 

„Zarządzanie wyzwaniami na rzecz ochrony zdrowia w czasie wojny: ukraińsko-polskiego 

pogranicza” 
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           Medycznego im. Daniła Halickiego 
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„Współpraca naukowo-przemysłowa na polskim rynku materiałów stomatologicznych” 

Dr Grzegorz Kalbarczyk   - Prezes Laboratorium Farmakologii  

          Stomatologicznej ARKONA 

 

„Jak wybrać optymalny skaner dla Twojego gabinetu. Czy wszystkie parametry i funkcje są tak samo 

istotne?” 

 Piotr Czerniecki     - Przedstawiciel Firmy AMADAR 
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Prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska  - Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej  
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Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, - Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii prof. 

Uczelni         Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie 

 

 

 

 

12:30-13:30  PRZERWA 
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      SESJA III 
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Dr n. med. Monika Tymczyna-Sobotka  - Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie 
Prof. dr hab. Jacek Kasperski   - Kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa  
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Prof. dr hab. Danuta Lietz-Kijak  - Kierownik Zakładu Propedeutyki, Fizykodiagnostyki 

  i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM 
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni - Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej  

   UM w Lublinie 
Dr hab.  n. med. Tadeusz Morawiec  - Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej  
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Medical, social, economic problems of management at the Polish-Ukrainian border during 
the war 
 
Zimenkovsky A., Shybinskyy V., Gutor T., Sekh M., Kovalska I. 
 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

 
The full-scale war Russia started in Ukraine has led to the emergence of huge numbers (over 

5 million) of internal and external migrants, which has been a challenge, in particular, for the Ukrainian-
Polish border. The scale of the refugee crisis goes far beyond human dignity and security. Refugees are 
a particularly vulnerable group due to the poor conditions when enduring prolonged shelling and travel. 
Their relocation dictates new challenges and healthcare needs. Pregnant women, people with chronic 
diseases that require continuous care, as well as the risks associated with infectious and non-infectious 
diseases of large groups of people. The physical and mental consequences of the huge number of people 
traumatized by the war, as well as children and people with disabilities, are significant. 

The provision of medical care at receptions and temporary centers should be integrated and 
provided by a multidisciplinary team. The role of our students and interns, including dentists, 
is indispensable in this process. Only evidence-based approaches should be used to meet the healthcare 
needs of internally displaced individuals. These protocols should also be familiar to dentists. 

Conferences focused on international issues related to temporarily displaced individuals should be 
planned. Further research is needed in the EU to assess the risk of specific diseases in migrants, as well 
as the economic, social, medical and dental consequences of war-induced migration. 
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Role of Orthodontist in the diagnosis and management of OSA: working with Sleep 
medicine experts  

 
OP KHARBANDA  
 
All India Institute of Medical Sciences New Delhi India  

 
A spectrum of obstructive disorders ranging from primary snoring to obstructive sleep apnoea (OSA) is 
grouped in Sleep-disordered breathing (SDB). OSA is a sleep disorder of breathing characterised by 
prolonged partial upper airway obstruction and/or intermittent complete obstruction (obstructive apnoea) 
that disrupts normal ventilation during sleep and standard sleep patterns. 
 
OSA prevalence in the general paediatric population ranges from 1% to 5%.1 
Based on available population-based studies, the prevalence of obstructive sleep apnoea associated with 
accompanying daytime sleepiness is approximately 3 to 7% for adult men and 2 to 5% for adult women in 
the general population2. Obstructive sleep apnoea is a chronic condition characterised by frequent 
episodes of upper airway collapse during sleep. Its effect on nocturnal sleep quality and ensuing daytime 
fatigue and sleepiness are wide acknowledged2 
Overnight Polysomnography(PSG)  is a standard gold test for diagnosing OSA. The PSG test involves 
recording an electroencephalogram(EEG), electrooculogram, electromyogram (EMG), oronasal airflow, 
oxyhemoglobin saturation, etc., during overnight sleep. Based on the episodes of apnoea /Hypopnea index, 
the OSA is classified as Mild, Moderate or severe. In children, the criteria for the classification of OSA 
severity are different from adults, being more sensitive to AHI. 
 
Early clinical diagnoses of OSA in children with recurrent nasal obstruction due to rhinitis, deviated nasal 
septum, recurrent throat and tonsillar infections leading to oral respiration, and abnormal craniofacial 
morphology could predispose children to OSA during childhood and adulthood. The primary treating 
physician for OSA is the specialist in Sleep medicine or a pulmonologist with contributions of various 
specialists, including an orthodontist. An orthodontist has a  small yet significant contribution to the 
diagnosis of OSA and in the management of mild to moderate OSA. Orthodontic procedures are aimed at 
causing maxillary expansion and bringing the mandible forward with functional jaw orthopaedics, which 
enhances  oral cavity volume to accommodate the tongue in a physiological position. The mandible's 
forward position and growth enhance respiratory airway cross-section to facilitate nasal breathing. An 
orthodontist has a significant role in diagnosing OSA by analysing the upper respiratory airway dimensions 
in the nasopharyngeal airway, superior pharyngeal airway space/ velopharyngeal airway space and 
posterior .oropharyngeal airway space beside craniofacial form and position of the hyoid bone. Also, he 
helps patients with moderate OSA through mandible advancement devices (MAD) to facilitate breathing. 
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Skrzyńska, Zuzanna Ślebioda, Amadeusz Hernik, 

Daria Springer,
 
Hanna Maria Winiarska, Szczepan 

Cofta, Elżbieta Paszyńska 

 

Współwystępowanie powikłań stomatologicznych  

w przebiegu ciężkiego zakażenia SARS-CoV-2 

 

 

P02 Amadeusz Hernik, Elżbieta Paszyńska,  

Monika Dmitrzak-Węglarz, 

Agnieszka Słopień 

 

Analiza objawów wewnątrzustnych w przebiegu ostrej 
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P03 Joanna Wróbel, Dorota Jenerowicz,  

Michał Kowalczyk, Zygmunt Adamski, Magdalena 
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skóry 

 

P04 Piotr Pławecki,
 
Magdalena Dąbrowska-Galas,

 
Ka-

rolina Pierwocha, Wojciech Terlecki,  

Anna Kawulok, Tadeusz Morawiec
 

 

Kinesiotaping jako dodatkowa forma terapii w opiece  

pozabiegowej po chirurgicznej ekstrakcji trzecich dolnych 

trzonowców 

 

P05 Agnieszka Grażyńska-Graczyk,  

Szymon Rzątowski, Beata Czarnecka,  

Elżbieta Paszyńska 

Wybrane właściwości fizykochemiczne materiałów 

termoplastycznych w wykonawstwie protez częściowych 

ruchomych 

 

P06 Magdalena Walkowiak,  

Justyna Otulakowska-Skrzyńska,  

Elżbieta Paszyńska 

 

Nieprawidłowości powstałe w wyniku leczenia 

protetycznego za pomocą protez stałych – na podstawie 

piśmiennictwa 

 

P07 Joanna Zubrzycka, Dominika Piątek Małgorzata 

Strycharz-Dudziak, Katarzyna Kamińska-

Pikiewicz 

 

Porównanie powtarzalności pomiarów koloru zębów  

przy pomocy dwóch spektrofotometrów: EasyShade Vita 

oraz SpectroShade 

 

P08 Monika Ostapiuk, Janusz Tarczydło,  

Irmina Kamińska, Bożena Tarczydło
 

 

Porównawcza analiza jakościowa wypełnień  

z materiałów kompozytowych typu bulk-fill 

 

P09 Monika Ostapiuk, Janusz Tarczydło,  

Olga Kruk, Bożena Tarczydło
 

 

Analiza mikrostrukturalna ścian kanału korzeniowego zęba 

po opracowaniu systemem pilników oscylacyjnych – 

doniesienie wstępne 

 

P10 Monika Z. Sitarz 

 

Postępowanie z odseparowanymi narzędziami kanałowymi  

w leczeniu endodontycznym – opis przypadku 

 

P11 Paulina Chylicka,  Katarzyna Dos Santos-

Szewczyk, Jarosław Widelski, Małgorzata Miazga-

Karska 

Czy polisacharydy roślinne stymulujące namnażanie 

szczepów probiotycznych Lactobacillus spp. mogą in vitro 

ograniczać wzrost Streptococcus mutans? 
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P01 

Współwystępowanie powikłań stomatologicznych w przebiegu ciężkiego 
zakażenia SARS-CoV-2 
 
Maria Gawriołek1, Justyna Otulakowska-Skrzyńska1, Zuzanna Ślebioda2, Amadeusz Hernik1, 
 Daria Springer3, Hanna Maria Winiarska3, Szczepan Cofta3, Elżbieta Paszyńska1 

 
1
 Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Katedra Praktycznej Stomatologii Klinicznej,  

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2
 Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

3
 Katedra Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia  

Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

 
 
Wstęp 
Zmiany w obrębie jamy ustnej u pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego zakażenia SARS-CoV-2 są 
nowym wyzwaniem dla opieki stomatologicznej. Dlatego analiza objawów towarzyszących chorobie Covid-
19 w grupie chorych poddanych intensywnemu leczeniu pulmonologicznemu umożliwi dostosowanie 
zaleceń co do pielęgnacji jamy ustnej podczas hospitalizacji tych pacjentów.   
 
Cel pracy 
Ocena kliniczna stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów w trakcie leczenia zamkniętego na Covid-19.  
 
Materiał i metody  
Analizie poddano pacjentów (n=105, płeć M41%/K59%), wymagających hospitalizacji w Szpitalu 
Tymczasowym z powodu ciężkiego zakażenia SARS-CoV-2 i ostrej niewydolności oddechowej, poddanych 
tlenoterapii nieinwazyjnej. Kliniczne badanie stomatologiczne przeprowadzono w bezwzględnym reżimie 
sanitarnym przy pomocy jednorazowych, jałowych zestawów diagnostycznych (typu WHO) w świetle 
sztucznym i obejmowało ocenę stanu zębów (liczba PUWZ), dziąseł (wskaźnik GI), retencji płytki bakteryjnej 
(indeks PCR) oraz ogólnej jamy ustnej (model BRUSHED i skala Becka).   
 
Wyniki 
W analizowanej grupie mediana wieku wynosiła 77 lat. W odniesieniu do modelu BRUSHED zdiagnozowano 
kserostomię (>60%), atrofię i stany zapalne (24%), zapalenie kątowe ust (29%), osad na języku (22%), 
zmiany naczyniowo-krwotoczne (11%). Mediana skali Becka=14. Zdecydowana większość badanych 
wymagała interwencji w zakresie leczenia zachowawczego/periodontologicznego/chirurgicznego. W grupie 
pacjentów z uzębieniem (n=54) odnotowano frekwencję próchnicy zębów 35,2%, PUWZ=22,2±8,9, 
wskaźnik leczenia zębów 0,4, zapalenie dziąseł według GI=2,4±0,8, retencję płytki nazębnej jako 
PCR%=83,4±21,6.  
 
Wnioski 
Wykazano negatywny wpływ choroby Covid-19 na stan zdrowia jamy ustnej manifestujący się zwiększonym 
narażeniem na obniżenie poziomu higieny, ogólną dysfunkcję jamy ustnej połączoną z stanem zapalnym 
dziąseł, błony śluzowej, języka, warg. W celu zahamowania powikłań zewnątrzustnych i wewnątrzustnych 
wskazana jest intensyfikacja zabiegów higienicznych, włączenie środków przeciwbakteryjnych, 
regeneracyjno-ochronnych, nawilżających. 
 
 
 
 
  



S t r o n a  | 13 

 

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „ŚRODOWISKO, A STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ”  LUBLIN, 12.05.2022r 

 

P01 
Coexistence of oral side effects in the course of severe infection with SARS-CoV-2 
 
Maria Gawriołek1, Justyna Otulakowska-Skrzyńska1, Zuzanna Ślebioda2, Amadeusz Hernik1, 
 Daria Springer3, Hanna Maria Winiarska3, Szczepan Cofta3, Elżbieta Paszyńska1 

 
1
 Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Katedra Praktycznej Stomatologii Klinicznej,  

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2
 Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

3
 Katedra Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Szpital Kliniczny Przemienienia  

Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

 
 
Introduction 
Oral changes in patients hospitalized due to SARS-CoV-2 infection are novel challenge for dental care. 
Therefore, analysis of symptoms accompanying Covid-19 disease in patients undergoing intensive 
pulmonary treatment will enable adjustment of oral care recommendations.  
 
Aim of the study 
Clinical evaluation of oral health in patients during hospital treatment for Covid-19. 
 
Material and methods 
Patients (n=105, M41%/W59%), requiring hospitalization in Temporary Units due to severe Covid-19, acute 
respiratory failure, who underwent non-invasive oxygen therapy, were examined. Clinical evaluation was 
carried out in total sanitary regime using disposable, sterile diagnostic kits (WHO type) in artificial light. 
Caries assessment (DMFT), gingiva (GI index), dental plaque (PCR) and general oral cavity condition 
(BRUSHED model and Beck's scale) were included. 
 
Results 
Majority of patients (age median 77 y.o) required conservative/ periodontal/surgical interventions. The 
whole group according to BRUSHED model was diagnosed with xerostomia (>60%), atrophy and 
inflammation (24%), angular inflammation (29%), large deposits on the tongue (22%) and vaso-
haemorrhagic changes (11%). Beck's median estimated equally14. Among dentate patients (n=54), tooth 
decay frequency was 35.2%, DMFT=22.2±8.9, caries treatment index=0.4, gingivitis related to GI=2.4±0.8, 
dental plaque as PCR%=83.4±21.6.  
 
Conclusions 
Negative influence of Covid-19 on oral health was significant, and manifested by increased exposure to 
poor hygiene, general oral cavity dysfunction combined with inflammation of gingiva, mucosa, tongue and 
lips. In order to inhibit extraoral and intraoral complications, it is recommended to intensify oral hygiene 
procedures, additionally to include antibacterial, regenerative, protective and moisturizing agents.  
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Wstęp 
Niewiele publikacji porusza temat stanu zdrowia jamy ustnej osób chorujących na jadłowstręt psychiczny 
(AN) krócej niż 5 lat czyli w pierwszym okresie zaburzeń odżywiania, rozwijającym się po 12 roku życia. 
W tym czasie w jamie ustnej dochodzi do ukończenia procesu wyrzynania i mineralizacji zębów stałych oraz 
formowania tkanek przyzębia. Z punktu widzenia medycznego stanu pacjenta z AN, charakteryzującego się 
niską masą ciała, niedoborami mikro i makroelementów, połączonymi z niższym wydzielaniem śliny 
i zaniedbaniami higienizacyjnymi, ochrona tkanek twardych zęba stanowi duże wyzwanie.  
 
Cel pracy 
Porównanie stanu zdrowia jamy ustnej dziewcząt z diagnozą AN oraz zdrowych dobranych co do płci, wieku 
i bez zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji. 
 
Materiał i Metody 
Przekrojowe badania kliniczne przeprowadzono wśród 83 pacjentek z AN (grupa AN) i 79 dobranych 
zdrowych ochotniczkach (grupa K). Badania jamy ustnej przeprowadzono w trakcie zaostrzenia AN 
(BMI<16kg/m2). Stomatologiczne badanie kliniczne obejmowało wyznaczenie wskaźnika próchnicy PUWZ 
(Decayed, Missing, Filled Teeth), ilości płytki nazębnej PCR% (Plaque Control Record), kondycji dziąseł BOP 
(Bleeding on Probing) oraz starcia erozyjnego zębów BEWE (Basic Erosive Wear Examination).  
 
Wyniki 
Zachorowalność na próchnicę, kontrola płytki nazębnej, stan zapalny dziąseł wykazywały gorsze wyniki 
w grupie AN, (średnia liczba PUWZ wynosiła dla grupy AN 4,0±4,7, PCR 40,0±22,2%, BOP 15,3±18,0%, a 
BEWE 0,3±1,3. W przypadku pacjentek zgłaszających wymioty w wywiadzie zaobserwowano początek 
zmian erozyjnych zębów.  
 
Wnioski 
Ewaluacja badania klinicznego wykazała negatywny wpływ choroby na stan zdrowia jamy ustnej. Zaburzenia 
odżywiania powodują, że chorzy mogą być bardziej narażeni na pogorszenie poziomu higieny, rozwój 
zapalenia dziąseł, próchnicę czy erozję zębów. 
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Introduction 
Few publications discuss the oral health of people suffering for anorexia nervosa (AN) less than 5 years, i.e. 
in the first period of eating disorders developing after the age of 12. During this time, the process of erup-
tion and mineralization of permanent teeth and the formation of periodontal tissues are completed in the 
mouth. From the medical point of view of the general condition of a patient with AN, characterized by low 
body weight, micronutrient and macronutrient deficiencies, combined with lower salivation and neglect of 
hygiene, the protection of tooth hard tissues is a major challenge.  
 
Objective 
Comparison of the health of the oral of girls with the diagnosis of AN and healthy, the same gender, age 
and without eating disorders in early adolescence. 
 
Materials and methods 
Cross-sectional clinical studies on 83 patients with AN (group AN) and 79 selected healthy volunteers 
(group K). Oral examinations were conducted during an exacerbation of AN (BMI<16kg/m2). Clinical dental 
examination included the determination of the caries indicators DMFT (Decayed, Missing and Filled Teeth), 
the amount of plaque PCR% (Plaque Control Record), the condition of the gums BOP (Bleeding on Probing) 
and erosive wear of teeth BEWE (Basic Erosive Wear Examination). 
 
Results 
Caries incidence, plaque control, gingivitis showed worse results in the AN group (mean DMFT for group 
AN was 4,0±4,7, PCR 40,0±22,2%, BOP 15,3±18,0% and BEWE 0,3±1,3. The onset of tooth erosive changes 
was observed in patients reporting vomiting. 
 
Conclusions 
Evaluation of the clinical trial showed a negative impact on oral health. Eating disorders cause that patients 
may be at greater risk of deteriorating hygiene levels, development of gingivitis, tooth decay and erosion of 
the teeth. 
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Wstęp 
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, świądowa dermatoza, której patofizjologia opiera się na 
współdziałaniu wielu czynników. U znacznego odsetka chorych stwierdza się wieloważną alergię 
powietrznopochodną, a u 70% tych chorych występują objawy tzw. zespołu pyłkowo-pokarmowego, 
będącego reakcją krzyżową IgE-zależną, w której kontakt z alergenem pyłku roślin inicjuje powstanie 
nadwrażliwości na alergen pokarmowy. Najczęstszą manifestacją kliniczną tej reakcji jest zespół alergii jamy 
ustnej (ang. oral allergy syndrome, OAS), a wiodącym objawem OAS – świąd ustno-gardłowy. 
 
Cel pracy 
1. Określenie dominującego profilu uczulenia na pyłki i pokarmy u chorych na AZS. 
2. Ocena różnic w profilu uczulających alergenów pyłkowych i pokarmowych u chorych na AZS z objawami 
OAS i bez objawów tego zespołu. 
 
Materiał i metody 
Populację badaną stanowiło 58 chorych na AZS (37 kobiet i 21 mężczyzn) w wieku od 21 do 64 lat. Chorych 
podzielono na dwie grupy porównawcze na podstawie przygotowanego autorskiego kwestionariusza 
wywiadu: z OAS (32 chorych) i bez OAS (26 chorych). W procesie diagnostycznym wykorzystano skórne 
testy punktowe oraz testy in vitro celem wykrycia antygenowo asIgE we krwi chorego. 
 
Wyniki 
Profil alergii krzyżowej typu ,,brzoza–jabłko” dominował u chorych na AZS i z OAS, a najczęstszym objawem 
tego zespołu jest świąd jamy ustnej. U chorych na AZS z objawami OAS przeważający profil alergii 
obejmował uczulenie w odniesieniu do alergenu głównego brzozy (Bet v 1), natomiast u chorych na AZS 
tolerujących pokarmy – w odniesieniu do alergenu głównego bylicy (Art v 1). Chorzy na AZS doświadczali 
objawów OAS najczęściej po spożyciu jabłka, orzecha laskowego, marchwi oraz owoców pestkowych. 
 
Wnioski 
U chorych na AZS OAS stanowi częstą dolegliwość i należy brać pod uwagę jego obecność zwłaszcza 
u chorych uczulonych na pyłek brzozy, nie tolerujących owoców pestkowych, niektórych warzyw i orzechów. 
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Intorduction 
Atopic dermatitis (AD) is a chronic, itchy dermatosis which pathophysiology is based on the interaction of 
various factors. A significant percentage of patients has a multivalent airborne allergy, and 70% of these 
patients develop symptoms of the so-called pollen-food syndrome, which is an IgE-dependent cross-
reaction in which contact with a pollen allergen initiates hypersensitivity to a food allergen. The most 
common clinical manifestation of this reaction is oral allergy syndrome (OAS), and the leading symptom of 
OAS is oropharyngeal pruritus. 
 
The aim 
1. Determination of the dominant profile of allergy to pollen and food in patients with AD. 
2. Assessment of differences in the profile of allergenic pollen and food allergens in patients with AD with 
symptoms of OAS and without symptoms of this syndrome. 
 
Material and methods 
The study population consisted of 58 AD patients (37 females and 21 males) aged 21 to 64 years. The 
patients were divided into two comparative groups on the basis of a questionnaire: with OAS (32 patients) 
and without OAS (26 patients). In the diagnostic process, skin prick tests and in vitro tests were used to 
detect antigen specific IgE in the patient's blood. 
 
Results 
The birch-apple cross-allergy profile was dominant in patients with AD and OAS, and the most common 
symptom of this syndrome was oral itching. In AD patients with OAS symptoms, predominant allergy profile 
included sensitization to main birch allergen (Bet v 1), while in food tolerant AD patients - to the main 
mugwort allergen (Art v 1). Patients with AD experienced symptoms of OAS most often after consuming 
apples, hazelnuts, carrots, and stone fruit. 
 
Conclusions 
In patients with AD, OAS is a common ailment and its presence should be taken into account, especially in 
patients allergic to birch pollen, intolerant to stone fruit, some vegetables and nuts. 
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Wstęp 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne są zawarte w podstawowym protokole leczenia powikłań występujących po usu-
nięciu trzeciego zatrzymanego dolnego zęba trzonowego, takich jak ból, obrzęk i szczękościsk. Ich stosowanie wiąże 
się z szeregiem możliwych skutków ubocznych, takich jak krwotoki i perforacje żołądka i jelit, reakcje bronchospa-
styczne oraz zaburzenia czynności nerek. Poszukując alternatywnej metody radzenia sobie z tymi powikłaniami, zde-
cydowaliśmy się na japońską metodę nieinwazyjnej fizjoterapii - kinesiotaping. 
 
Cel pracy 
Celem pracy było porównanie powikłań pooperacyjnych i stosowania NLPZ po chirurgicznej ekstrakcji trzeciego za-
trzymanego dolnego zęba trzonowego w grupie badawczej poddawanej opiece pooperacyjnej z użyciem kinesiota-
pingu z grupą kontrolną poddanej standardowemu protokołowi opieki pooperacyjnej.  
 
Materiał i metody  
Badania przeprowadzono na grupie 30 pacjentów, którzy zostali losowo podzieleni na grupy: badawczą (15) i kon-
trolną (15). W obu grupach znajdowali się pacjenci bez chorób współistniejących, w podobnym wieku, z obecnością 
trzeciego zatrzymanego dolnego zęba trzonowego o podobnym stopniu retencji, ze wskazaniami do jego usunięcia. 
Obie grupy zostały poinstruowane, aby w razie potrzeby stosowały NLPZ. Oceniano ból, obrzęk i szczękościsk. Pomia-
ry wykonywano w :  1 - w dniu zabiegu (pomiar twarzy i maksymalnego otwarcia ust - przed operacją, nasilenie bólu i 
stosowanie NLPZ - wieczorem po zabiegu), 2- drugiej doby po zabiegu i 3- siódmej doby po zabiegu .  
 
Wyniki 
W grupie badawczej natężenie bólu (dzień operacji), maksymalne otwarcie ust (7. doba po zabiegu) oraz stosowanie 
NLPZ (dzień operacji) były mniejsze (p <0,05).  
 
Wnioski 
Kinesiotaping stosowany w postępowaniu pooperacyjnym w chirurgii stomatologicznej w istotny sposób zmniejsza 
odczuwanie bólu i stopień rozwarcia szczęk. Jednocześnie pozwala na ograniczenie stosowania niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych. 
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Introduction 
Non-steroidal anti-inflammatory drugs are included in the basic protocol for the treatment of complications follow-
ing the removal of the third impacted lower molar, such as pain, swelling and trismus. Their use is associated with a 
number of possible side effects. In search of an alternative method of dealing with these complications, we decided 
to use kinesiotaping. 
 
Aim of the study 
The aim was to compare the postoperative complications and use of NSAIDs in the research group undergoing Kine-
siotaping postoperative care with the control group with standard postoperative care protocol.  
 
Material and methods 
30 patients were randomly divided into groups: research (15) and control (15). Both groups included patients with-
out comorbidities, of similar age, with the presence of a third impacted lower molar with a similar degree of reten-
tion, with indications for its removal. Both groups were instructed to use NSAIDs. Pain, swelling and trismus were 
assessed. Measurements were made 1-  day of the surgery, 2- on the 2nd day after the surgery and 3- on the 7th day 
after the surgery. 
 
Results 
 In the research group pain intensity (day of surgery), maximal mouth opening ( the 7th day after surgery), and use of 
the NSAIDs (day of surgery) were lower (p <0,05).  
 
Conclusions  
Kinesiotaping implemented in the post-operative care in dental surgery reduces significantly the pain sensation and 
the degree of opening of the jaws. At the same time, it allows for the reduced  use of the non-steroidal anti-
inflammatory drugs. 
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Wstęp 
Rozwój współczesnych technik materiałowych spowodował, że do wykonania częściowych protez 
ruchomych, stosuje się coraz częściej tworzywa termoplastyczne. Ze względu na zwiększoną elastyczność, 
mogą nieść ryzyko negatywnych konsekwencji dla podłoża śluzówkowo-kostnego jamy ustnej. 
 
Cel pracy 
Przegląd i porównanie parametrów fizykochemicznych protetycznych tworzyw elastycznych 
wykorzystywanych do wykonywania protez częściowych ruchomych. 
 
Materiał i metody 
Analizie poddano 4 grupy materiałów termoplastycznych: 

1. akronit: Acron (ROKO, Polska);  

2. acetal: TSM Acetal Dental (PRESSING DENTAL, Republika San Marino);  

3. acetal + poliamid: FJP (j.w.);  

4. poliamidy: Valplast (VALPLAST Inter.Corp., USA); Deflex M10 XR (DEFLEX, Argentyna); Dentiflex (RO-
KO, Polska);  
w zestawieniu ze stopem chromowo-kobaltowym: Wironit Extra Hard (BEGO, Niemcy). Sprawdzono 
wytrzymałość na zginanie, moduł elastyczności, sorpcję wody oraz rozpuszczalność, wg norm ISO. 
 
Wyniki 
Najmniejsze wartości wytrzymałości na zginanie i modułu elastyczności uzyskano dla jednego z poliamidów 
i akronitu: 54 MPa i 1210 MPa dla Valplastu oraz 63,2 MPa i 1086 MPa dla Acronu. Największe wyniki 
odnotowano dla acetalu: 149 MPa i 2826 MPa. Wszystkie tworzywa spełniają wymogi ISO dotyczące 
rozpuszczalności i sorpcji, przy czym, dla Acronu, te parametry okazały się najwyższe:  
18,6 𝛍�g/𝑚𝑚3 i 1,3 𝛍�g/𝑚𝑚3.  
 
Wnioski 
W stosunku do stopu chromo-kobaltowego przedstawione tworzywa sztuczne charakteryzują się 
dziesięciokrotnie mniejszą wytrzymałością na zginanie i stukrotnie mniejszą sztywnością (są bardziej 
elastyczne). Dobór powinien być oparty na analizie sytuacji klinicznej, z uwzględnieniem charakterystyki 
mechanicznej i chemicznej poszczególnych materiałów. Jeśli stan ozębnej zębów na to pozwala, 
preferowana jest sztywna ruchoma proteza częściowa z podparciami, a jedynie elementy retencyjne mogą 
być wykonane z tworzywa elastycznego. 
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Introduction 
Development of modern material techniques caused increasing use of thermoplastic resins to make partial 
removable dentures. Due to their higher flexibility, they may carry risk of negative consequences for  
muco-bone basis.  
 
Aim 
Overview and comparison of physicochemical parameters of prosthetic elastic materials used for 
production of removable partial dentures 
 
Materials and methods 
Following groups of thermoplastic resins were analyzed: 

1. acronite: Acron (ROKO, Poland);  

2. acetal: TSM Acetal Dental (PRESSING DENTAL, Republic of San Marino);  

3. acetal + polyamide: FJP (as above);  

4. polyamides: Valplast (VALPLAST Inter.Corp., USA); Deflex M10 XR (DEFLEX, Argentina); Dentiflex 
(ROKO, Poland);  
in comparison with chromium-cobalt alloy: Wironit Extra Hard (BEGO, Germany). Their flexural strength, 
modulus of elasticity, water sorption and solubility were checked according to ISO standards. 
 
Results 
Lowest values of flexural strength and modulus of elasticity were obtained for one of polyamides and 
acronite: 54 MPa and 1210 MPa for Valplast, 63.2MPa and 1086 MPa for Acron, respectively. Highest 
results were recorded for acetal: 149 MPa and 2826 MPa. All polymers meet ISO solubility and sorption 
requirements, with highest parameters for Acron: 18.6 𝛍�g/mm3 and 1.3 𝛍�g/mm3. 
 
Conclusions 
Compared to chromium-cobalt alloy, presented thermoplastic resins are characterized by ten times lower 
flexural strength and hundred times less stiffness. Their selection should be based on analysis of clinical 
situation, taking into account mechanical and chemical characteristics of materials. If condition of 
periodontium of teeth allows it, rigid removable partial denture with rests is preferred, and only retention 
elements can be made of flexible material. 
 

  

https://translatica.pl/translatica/angielski/chromium-cobalt-alloy;7479072.html
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Wstęp 
Błędy popełnione na etapie diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego, a także wykonawstwa 
klinicznego i laboratoryjnego protez stałych mogą doprowadzić do powstania zmian patologicznych 
i różnego rodzaju zaburzeń w obrębie jamy ustnej. 
 
Cel pracy  
Analiza najczęstszych, niezamierzonych nieprawidłowości i powikłań jakie mogą wystąpić  
w następstwie leczenia protetycznego za pomocą protez stałych, na podstawie piśmiennictwa. 
 
Materiały i metodyka 
Przegląd piśmiennictwa z lat 1973-2020 przeprowadzono z wykorzystaniem bazy PubMed, stosując 
zestawienia słów kluczowych. Analiza zebranych artykułów pozwoliła na wydzielenie publikacji skupiających 
się na omawianych zagadnieniach. Badano wykazane w artykułach niepowodzenia lecznicze 
przeprowadzonych rekonstrukcji za pomocą protez stałych w kierunku ich uniknięcia w praktyce klinicznej. 
 
Wyniki 
Najczęściej wymieniane nieprawidłowości wynikające z niestaranności i błędów przeprowadzonego leczenia 
protezami stałymi to stany zapalne przyzębia wokół protez stałych, nieprawidłowości zwarciowo-zgryzowe, 
przeciążenia i urazy ozębnej, odleżyny i stany zapalne pod przęsłami mostów, złamania korzenia wynikające 
ze zbyt krótkiej części korzeniowej wkładu koronowo-korzeniowego, zaleganie resztek pokarmowych 
wskutek niewłaściwego przylegania i kształtu protez stałych, utrudniona higiena jamy ustnej, przebarwienia 
tkanek twardych zęba i błony śluzowej oraz stany zapalne miazgi, nadmierna redukcja tkanek twardych zęba 
w przebiegu preparacji pod koronę lub wkład koronowo-korzeniowy, reakcje alergiczne i elektrogalwaniczne 
po zastosowaniu niewłaściwie dobranego stopu metali lub jego niskiej jakości. 
 
Wnioski 
1. Niedokładności i błędy w wykonawstwie protez stałych wpływają na zdrowie jamy ustnej  
i całego organizmu. 
2. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe i staranne przeprowadzenie każdej procedury 
leczniczej, zarówno na etapie klinicznym jak i laboratoryjnym.  
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Introduction 
The mistakes committed during each step of fixed partial dentures treatment such as diagnostics, 
treatment planning, clinical and laboratory execution may lead to emergence of pathological lesions in oral 
cavity. 
 
Aim 
The aim of this study was to analyse towards most common unintentional abnormalities and complications 
that may appear during dental treatment with fixed partial dentures. 
 
Material and methods 
A review of dental literature published from 1973-2020 regarding key words using PubMed. The analysis of 
the collected articles made it possible to exclude publications focusing on the discussed issues. The treat-
ment failures with the use of fixed dentures, shown in the paper, were investigated in order to avoid them 
in clinical practice. 
 
Results 
The most frequently mentioned irregularities due to carelessness and blunders during fixed partial 
dentures treatment are periodontitis around crowns, occlusal abnormalities, periodontal overloads and 
trauma, bedsores and inflammation under the spans of bridges, root fracture due to inaccurate length of 
post, dental plaque deposit around overcontoured crowns, difficult oral hygiene, discoloration of hard 
tissues of the tooth and adjacent mucosa, pulpitis, excessive loss of hard tissues resulting from aggressive 
crown or post preparation, allergies and electrogalvanic reactions after using an improperly selected metal 
alloy or its poor quality. 
 
Conclusions 
1. Inaccuracies and mistakes made during fixed dental execution have an impact on the oral cavity and the 
whole body together. 
2. It is crucial to be precise during every stage of treatment, both clinical and laboratory. 
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Wstęp 
Prawidłowe określenie koloru zęba oraz odpowiedni dobór materiału rekonstruującego utracone 
zmineralizowane tkanki zęba decyduje o uzyskaniu efektu estetycznego. Wyróżniamy dwie metody doboru 
koloru: obiektywną i subiektywną. W codziennej praktyce lekarz stomatolog używając jedynie kolornika 
producenta dokonuje w sposób subiektywny wyboru barwy, która ma zapewnić możliwie najlepszy efekt 
kosmetyczny. Spektrofotometry pozwalają natomiast na obiektywne określenie koloru zęba w wyniku 
pomiaru światła odbitego lub przechodzącego przez obiekt. Czujnik dokonuje kilkudziesięciu analiz długości 
i intensywności poszczególnych fal świetlnych, dzięki czemu otrzymana informacja jest bardziej pełna, nie 
jest ograniczona tylko do triady RGB. Uzyskane dane mogą zostać przetworzone na wartości układu L*a*b٭ 
oraz L*C*h lub też przyporządkowane do odpowiedniego klucza kolorów. Spektrofotometry pozwalają 
również zbadać stopień przezierności i zdolność do odbijania światła. 
 
Cel pracy 
Celem pracy było porównanie powtarzalności pomiarów koloru zębów przy pomocy dwóch 
spektrofotometrów: EasyShade Vita (Vita Zahnfabrik, Niemcy) oraz SpectroShade (MHT, Włochy).  
 
Materiały i metody  
Badaniem objęto 100 zębów w odcinku przednim (siekacze i kły) bez zmian próchnicowych, z żywą miazgą 
oraz zdrowym przyzębiem u 19 pacjentów w wieku od 20 do 23 lat. W sztucznym oświetleniu (lampa unitu 
stomatologicznego) dokonano pomiaru koloru zębów dwoma urządzeniami: Easyshde Vita oraz 
Spectroshade. Badanie z wykorzystaniem obu urządzeń wykonano podczas wizyty w tym samym dniu. 
 
Wyniki 
Porównanie wyników analizy spektrofotometrycznej dokonanej za pomocą spektrofotometrów 
Spectroshade i EasyShade wykazało wysoką (R=0,98) i istotną (p<0,001) korelację. Nie  występowała 
między nimi istotna różnica jak wykazał test kolejności par Wilcoxona (P=0,224917). 
 
Wnioski 
Wyniki badań wykonywanych przez dwa urządzenia okazały się bardzo zbliżone. 
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Introduction 
The correct determination of the tooth color and the appropriate selection of the material reconstructing 
the lost mineralized tooth tissues is decisive for obtaining an aesthetic effect. There are two methods of 
color selection: objective and subjective. In everyday practice, the dentist, using only the manufacturer's 
shade guide, selects the color subjectively to ensure the best possible cosmetic effect. On the other hand, 
spectrophotometers allow to objectively determine the color of the tooth by measuring the light reflected 
or transmitted through an object. The sensor performs several dozen analyzes of the length and intensity of 
individual light waves, thanks to which the obtained information is more complete, it is not limited only to 
the RGB triad. The obtained data can be converted into the values of the L*a*b٭ and L*C*h٭ systems or 
can be assigned to the appropriate color key. Spectrophotometers also allow to test the degree of 
translucency and the ability to reflect light.  
 
Aim 
The aim of the study was to compare the repeatability of teeth color measurements using two 
spectrophotometers: EasyShade Vita (Vita Zahnfabrik, Germany) and SpectroShade (MHT, Italy). 
 
Materials and methods  
The study included 100 anterior teeth (incisors and canines) without carious lesions, with vital pulp and 
healthy periodontium in 19 patients aged 20 to 23 years. Under artificial lighting (lamp of the dental unit), 
the teeth color was measured with two devices: Easyshde Vita and Spectroshade. The examination with the 
use of both devices was carried out during the visit on the same day.  
 
Results  
The comparison of the results of the spectrophotometric analysis performed with the Spectroshade and 
EasyShade spectrophotometers showed a high (R=0.98) and significant (p<0.001) correlation. There was no 
significant difference between them, as shown by the Wilcoxon pairwise test (P=0.224917).  
 
Conclusions  
The results of the tests performed with the two devices turned out to be very similar. 
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Wstęp 
Nowa generacja materiałów typu bulk-fill, kompozytów płynnych o zmienionej matrycy organicznej oraz 
zmodyfikowanej transmisji światła i układzie katalitycznym, umożliwia wypełnianie ubytków techniką 
odbudowy bezpośredniej jedną grubą 4 mm warstwą. 
Uproszczona procedura, skrócenie czasu zabiegu sprawiają, że co raz więcej lekarzy dentystów sięga po te 
materiały. 
 
Cel pracy 
Celem pracy była analiza mikorotograficzna wypełnień z dwóch różnych kompozytów typu bulk-fill o różnym 
sposobie aplikacji. 
 
Materiał i metody 
Do badań wykorzystano ludzkie zęby trzonowe bez próchnicy usunięte ze wskazań ortodontycznych. Po 
ekstrakcji zęby przechowywano w roztworze soli fizjologicznej przez 48 godzin. W zębach opracowano 
ubytki I- klasy wg Black’a o głębokości 4mm, a następnie wypełniano zgodnie z zasadami stomatologii 
adhezyjnej i zaleceniami producenta. 
Kompozyt typu bulk- fill SDR (Dentsply, Sirona) był aplikowany do ubytku z użyciem specjalnego ręcznego 
pistoletu i kompiul z kompozytem. Aplikacja drugiego badanego kompozytu Sonic Fill (Kavo i Kerr) odbywała 
się z użyciem dedykowanej do tego systemu końcówki ultradźwiękowej (Kavo). Wszystkie ubytki były 
wypełniane jedną 4mm warstwą polimeryzowaną przez 10s lampą LED Deep Clean (3M ESPE). W celu 
dokonania analizy jakościowej wypełnień tkanek zęba użyto mikrotomografu SkyScan 1174 (Bruker) wraz 
z kamerą VDS 1.3 Mp FW. 
 
Wyniki  
Analiza mikrotomograficzna wykazała, że dzięki różnemu pochłanianiu promieniowania rentgenowskiego 
przez struktury zęba istnieje możliwość odróżnienia wypełnień, szkliwa, zębiny oraz miazgi, które są 
widoczne jako różne odcienie szarości. W strukturach badanych materiałów wypełniających SDR i Sonic Fill 
nie zauważono porowatości. Zdjęcia z mikrotomografu przedstawiają jednorodną mikrostrukturę wypełnień 
kompozytowych typu bulk-fill. 
 
Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonej jakościowej analizy porównawczej obu wypełnień można wnioskować, że 
badane wypełnienia z materiałów kompozytowych typu bulk- fill o różnym sposobie aplikacji do ubytku 
wykazały dobre przyleganie do tkanek zęba oraz brak porowatości w strukturze wypełnienia, co może 
świadczyć o korzystnych cechach jakościowych badanych materiałów. 
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Introduction 
The new generation of bulk-fill materials, liquid composites with an altered organic matrix and modified 
light transmission and catalytic system, enables the filling of cavities with the direct reconstruction 
technique with one thick 4 mm layer. 
The simplified procedure and the reduction in the time of the procedure mean that ever more dentists are 
using these materials. 
 
Aim of the work 
The aim of the study was to perform micrographic analysis of fillings made of two different bulk-fill 
composites with different application methods. 
 
Material and methods 
Caries-free human molars removed for orthodontic indications were used for the study. After extraction, 
the teeth were stored in a saline solution for 48 h. In the teeth, I-class cavities according to Black, 4 mm 
deep, were prepared and then filled in accordance with the principles of adhesive dentistry and the 
manufacturer's recommendations. 
A bulk-fill SDR composite (Dentsply, Sirona) was applied to the cavity using a special hand-held gun and 
composite compula. The application of the second investigated Sonic Fill composite (Kavo and Kerr) was 
carried out by means of a dedicated ultrasonic tip (Kavo). All the cavities were filled with one 4 mm layer 
polymerized for 10 s with a Deep Clean LED lamp (3M ESPE). In order to perform qualitative analysis of the 
tooth filling, a SkyScan 1174 microtomograph (Bruker) was used, together with a VDS 1.3 Mp FW camera. 
 
Results 
The microtomographic analysis indicated that due to the different absorption of X-rays by the tooth 
structures, it is possible to distinguish the fillings, enamel, dentin and pulp, which are visible as different 
shades of grey. No porosity was noticed in the structures of the studied SDR and Sonic Fill filler materials. 
The micrographs from the microtomography show the homogeneous microstructure of the bulk-fill 
composite fillings. 
 
Conclusions 
On the basis of the conducted qualitative comparative analysis of both fillings, it can be concluded that the 
investigated fillings made of bulk-fill composite materials with different methods of application to the 
cavity exhibited good adhesion to the tooth tissues and no porosity in the filling structure, which may 
indicate the favourable quality properties of the studied materials. 
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Wstęp 
Współcześnie na rynku stomatologicznym dostępnych jest wiele systemów maszynowych narzędzi 
endodontycznych służących do opracowania kanałów. Należą do nich narzędzia Reciproc Blue (VDW). 
Procedura opracowania kanałów z użyciem pilników tego systemu została znacznie uproszczona, bowiem 
zasadą ich stosowania jest opracowanie kanału za pomocą tylko jednego narzędzia. Do wyboru są trzy 
rodzaje niklowo-tytanowych pilników o nietnącym wierzchołku, zwiększonej stożkowatości i elastyczności 
wykorzystujące przy pracy ruch recyprokalny. 
 
Cel pracy 
Celem pracy była analiza struktury tkanek kanału korzeniowego zęba opracowanego oscylacyjnymi 
narzędziami endodontycznymi Reciproc Blue (VDW). 
 
Materiał i metody 
Do badań wykorzystano jednokorzeniowe, jednokanałowe zęby ludzkie usunięte z przyczyn 
periodontologicznych. Po ekstrakcji zęby były przechowywane z roztworze soli fizjologicznej przez okres 24 
godzin, po czym przeprowadzono rutynowe procedury uzyskania dostępu do kanału zęba. Po oszacowaniu 
szerokości kanału oraz pomiarze długości roboczej pilnikiem o rozmiarze 20 przystąpiono do opracowania 
kanału pilnikiem Reciproc Blue R40 według obowiązujących procedur endodontycznych i zaleceń 
producenta. Do opracowania kanału użyto mikrosilnika endodontycznego VDW Silver. Środkiem, który 
pozostawał w kanale podczas pracy instrumentu oscylacyjnego był 5,25% podchloryn sodu. Zęby po 
opracowaniu kanałów były transportowane w środowisku wilgotnym w soli fizjologicznej. Wykonano zgłady 
metalograficzne wg procedury Struers’a, które poddane zostały analizie przy użyciu mikroskopu 
skaningowego SEM ( PhenomX Pro). 
 
Wyniki 
Analiza mikrostruktury tkanek kanału korzeniowego zęba po opracowaniu narzędziem Reciproc Blue 
wykazała nierówności strukturalne na ścianach kanału oraz mikropękniecia w zębinie korzeniowej. 
 
Wnioski 
Wstępne pilotażowe badania i przeprowadzona analiza SEM opracowanych kanałów wykazała obecność 
nierówności i mikropęknięć, co wymaga kontynuacji i poszerzenia spektrum badań. 
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Introduction 
Currently, there are many machine systems of endodontic tools for canal preparation available on the 
dental market. They include the Reciproc Blue (VDW) tools. The procedure of canal preparation using files 
from this system has been significantly simplified because the principle of their use is canal preparation 
with only one tool. There are three types of nickel-titanium files with a non-cutting tip, increased taper and 
flexibility using reciprocating movement during work. 
 
Aim of the work 
The aim of the study was to analyze the structure of the tooth root canal tissue prepared with Reciproc 
Blue (VDW) oscillating endodontic tools. 
 
Material and methods 
Single-root, single-canal human teeth removed for periodontal reasons were used for the study. Following 
extraction, the teeth were stored in saline for a period of 24 hours, after which routine procedures to 
access the root canal were performed. After estimating the width of the canal and measuring the working 
length with a size 20 file, the canal preparation was started with the Reciproc Blue R40 file according to the 
endodontic procedures in force and the manufacturer's recommendations. A VDW Silver endodontic 
micromotor was utilised to develop the canal. The agent that remained in the canal during the operation of 
the oscillating instrument was 5.25% sodium hypochlorite. After preparation of the canals, the teeth were 
transported to a moist environment in physiological saline. Metallographic specimens were made according 
to the Struers procedure, which were analyzed by means of a scanning electron microscope (PhenomX 
Pro). 
 
Results 
The analysis of the microstructure of the tooth root canal tissues after preparation with the Reciproc Blue 
tool revealed structural irregularities on the canal walls and microcracks in the root dentine. 
 
Conclusions 
Initial pilot tests and SEM analysis of the developed canals showed the presence of unevenness and 
microcracks, which requires continuation and extension of the research spectrum. 
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Wstęp 
Odseparowany fragment narzędzia kanałowego często istotnie wpływ na wynik leczenia. Właściwe 
postępowanie z tym jatrogennym powikłaniem zależy od lokalizacji złamanego narzędzia i etapu samego 
leczenia. Nieopracowana przestrzeń wewnątrzkanałowa pozostawiona poza złamanym fragmentem może 
skutkować rozwojem patologicznych zmian w tkankach okołowierzchołkowych lub w przypadku obecności 
takich zmian – brakiem gojenia stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych. 
Tradycyjne postępowanie polega na usunięciu złamanego narzędzia, a jeśli nie jest to możliwe, na obejściu 
odseparowanego fragmentu lub na wypełnieniu kanału tylko do poziomu koronowej części złamanego 
instrumentu. Terapia obejmująca zabiegi chirurgiczne pozostaje leczeniem alternatywnym. 
 
Cel 
Przedstawienie możliwości terapii w przypadku złamania narzędzi endodontycznych podczas leczenia 
kanałowego. 
 
Materiały i metody 
Do Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją zgłosiła się pacjentka z nasilonymi dolegliwościami 
bólowymi w okolicy zęba 31 celem leczenia endodontycznego z usunięciem odseparowanego narzędzia 
kanałowego. W badaniu klinicznym stwierdzono: ból przy opukiwaniu i palpacji, obrzęk w okolicy 
wierzchołka zęba, w badaniu radiologicznym stwierdzono obecność odseparowanego narzędzia w kanale 
i radiolucencję w okolicy wierzchołka zęba 31. Dalsza diagnostyka wykazała obecność 2 kanałów wewnątrz 
jednego korzenia (policzkowy ze złamanym narzędziem kanałowym i nieleczony językowy). Przeprowadzono 
dwuwizytowe leczenie endodontyczne uwzględnieniające obejście złamanego narzędzia. Po pierwszej 
wizycie na podstawie badania radiologicznego wykazano przemieszczenie odseparowanego narzędzia poza 
wierzchołek korzenia do tkanek okołowierzchołkowych. Chirurgiczne usunięcie narzędzia z okolicy 
okołowierzchołkowej zostało wykonane po zakończeniu leczenia kanałowego. 
 
Wyniki 
W badaniu kontrolnym przeprowadzonym 1 rok po antyseptycznym leczeniu kanałowym stwierdzono 
efektywność przeprowadzonego leczenia: brak dolegliwości bólowych i gojenie się stanu zapalnego tkanek 
okołowierzchołkowych. 
 
Wnioski 
Prawidłowe postępowanie z odseparowanym narzędziem uwzględniające antyseptyczne leczenie kanałowe 
daje możliwość skutecznej terapii pomimo złożonej morfologii zęba i trudności w leczeniu klinicznym. 
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Introduction 
Separated instrument may often have a significant impact on the outcome of endodontic therapy. Proper 
decision making in management of this iatrogenic complication depends on localization of broken 
instrument and stage of the treatment itself. Untreated intracanal space left beyond separation may result 
in a periapical lesion development or in case of a periapical lesion presence - a lack of periapical treatment 
healing.  
Conventional approach is based on the removal of the broken tool, and if it cannot be performed, on 
bypassing the fragment or filling the root canal system to the coronal level of the tool fragment only. 
Therapy including surgical procedures remains an alternative treatment. 
 
Aim 
To present appropriate management of endodontic therapy in case of intracanal instrument separation 
during root canal treatment. 
 
Materials and method 
A female patient visited Department of Conservative Dentistry with Endodontics for endodontic therapy in 
tooth 31 including a separated instrument removal. Patient presented following symptoms: swelling, pain 
on percussion and palpation and the radiographic examination showed separated instrument and 
periapical radiolucency at tooth apex. Further investigation of tooth 31 revealed a presence of 2 canals 
inside one root (buccal with separated instrument and lingual nontreated). Two-visit endodontic treatment 
was performed with chemo-mechanical preparation including by-passing fractured instrument and 
obturation with warm vertical condensation. After the first appointment radiograph examination showed 
displacement of separation into periapical tissue. Surgical removal from periapex was performed after 
completed root canal treatment. 
 
Results 
The follow-up visit showed effectiveness of the root canal treatment: no complains and periapical lesion 
healing. 
 
Conclusions 
Proper management of separated instrument and proper root canal treatment may result in successful 
endodontic therapy even with complex tooth morphology and difficult clinical approach. 
  



S t r o n a  | 32 

 

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „ŚRODOWISKO, A STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ”  LUBLIN, 12.05.2022r 

 

P11 
Czy polisacharydy roślinne stymulujące namnażanie szczepów probiotycznych 
Lactobacillus spp. mogą in vitro ograniczać wzrost Streptococcus mutans? 
 
Paulina Chylicka1  Katarzyna Dos Santos-Szewczyk2, Jarosław Widelski2, Małgorzata Miazga-Karska1 

 
1
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny Lublin 

2
 Katedra

 
Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny Lublin 

 
 
Wstęp 
Prebiotyki są to substancje – głównie polisacharydy –  nie ulegające trawieniu w przewodzie pokarmowym, 
zwiększające żywotność  szczepów probiotycznych. Szczepy probiotyczne mogą odgrywać pozytywną rolę w 
zdrowiu jamy ustnej  i wpływać na jej mikroekologię, poprzez zmianę składu białkowego płytki nazębnej. 
Ponieważ probiotyki mogą wytwarzać bakteriocyny, utrzymywać homeostazę droustrojów jamy ustnej i 
rzadko powodują infekcje u ludzi, organizmy te stanowią obiecujący sposób zwalczania próchnicy. Wiele 
badań wykazało, że próchnica spowodowana jest brakiem równowagi ekologicznej w jamie ustnej. Gdy ilość 
szczepów próchniczych (S. mutans, S. sanguinis) wzrasta, a szczepów pożytecznych spada, płytka nazębna 
może zostać przekształcona z płytki niepróchnicogennej w płytkę próchnicogenną. 
 
Cel pracy 
Celem badań była ocena in vitro możliwości zastosowania polisacharydów roślinnych jako prebiotyków w 
profilaktyce schorzeń jamy ustnej.  
 
Materiały i metody 
Wybrane polisacharydy pochodzenia naturalnego (z rodziny Balsaminaceae, Crassulaceae, inne roślinne 
oraz Fungus) analizowano pod kątem właściwości biologicznych. Oceniono aktywność mikrobiologiczną 
(zmiany CFU, jako miarę wzrostu S. mutans oraz L. rhamnosus po 48 h inkubacji) oraz wyznaczono 
odporność na rozpad w obecności soku żołądkowego (stopień hydrolizy przez oznaczenie całkowitej 
zawartości cukrów w próbce oraz ilości cukrów redukujących przed i po trawieniu w soku żołądkowym). 
 
Wyniki 
Przeanalizowano możliwość stymulacji wzrostu bakterii probiotycznych przy jednoczesnym hamowaniu 
szczepów próchniczych w obecności dwudziestu polisacharydów pochodzenia roślinnego i grzybowego – 
jako potencjalnych prebiotyków. Polisacharydy wyizolowane z Impatiens glandulifera, dalej z Allium 
sativum i Boletus edulis najsilniej hamowały namnażanie próchniczotwórczego szczepu S.mutans w zakresie 
odpowiednio: 58%, 33% i 36% w stosunku do kontrolnego wzrostu bakterii bez dodatków. Jednocześnie te 
same polisacharydy najskuteczniej pobudzały wzrost probiotycznego L. rhamnosus (odpowiednio o 20%, 
51% i 22% w stosunku do wzorcowego wzrostu pozbawionego polisacharydów). Co istotne, polisacharydy 
wyizolowane z Impatiens glandulifera, i  z Allium sativum ulegały hydrolizie w niewielkim stopniu (poniżej 
10%), podobnie jak złoty wzorzec- inulina. Boletus hydrolizował aż w 33%. 
 
Wniosek 
Polisacharydy wyizolowane z Impatiens glandulifera, i  z Allium, na podstawie badań in vitro rokują jako 
prebiotyki w profilaktyce chorób przewodu pokarmowego, w tym jamy ustnej. 
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Introduction 
Prebiotics are substances - mainly polysaccharides - that are not digested in the gastrointestinal tract, 
increasing the viability of probiotic strains. Probiotic strains can play a positive role in the health of the oral 
cavity and influence its microecology by changing the protein composition of dental plaque. Since 
probiotics can produce bacteriocins, maintain oral microbial homeostasis, and rarely cause human 
infection, these organisms hold promise for combating tooth decay. Many studies have shown that tooth 
decay is caused by an ecological imbalance in the oral cavity. When the number of carious strains (S. 
mutans, S. sanguinis) increases and beneficial strains decrease, dental plaque may be transformed from a 
non-carious plaque to a cariogenic plaque. 
 
Aim 
The aim of the research was to evaluate in vitro the possibility of using plant polysaccharides as prebiotics 
in the prevention of oral cavity diseases. 
 
Materials and methods 
Selected polysaccharides of natural origin (from the Balsaminaceae, Crassulaceae, other plant and Fungus 
families) were analysed for their biological properties. Microbiological activity was assessed (CFU changes 
as a measure of S. mutans and L. rhamnosus growth after 48 of incubation) and resistance to degradation 
in the presence of gastric juice was determined (the degree of hydrolysis by determining the total sugar 
content in the sample and the amount of reducing sugars before and after digestion in simulated gastric 
juice). 
 
Results 
The possibility of stimulating the growth of probiotic bacteria with simultaneous inhibition of carious 
strains in the presence of polysaccharides of plant and fungal origin as prebiotics was analyzed. 
Polysaccharides isolated from Impatiens glandulifera, further from Allium sativum and Boletus edulis, 
inhibited the most strongly the multiplication of the cariogenic S. mutans strain in the range of: 58%, 33% 
and 36%  in relation to the control growth without additives. Simultanously, the same polysaccharides most 
effectively stimulated the growth of probiotic L. rhamnosus (by 20%, 51%, 22%, respectively, in relation to 
the reference growth devoid of polysaccharides). Importantly, the polysaccharide isolated from Impatiens 
glandulifera and Allium were slightly hydrolyzed on the same level like inuline used as gold control (less 
than 10%). 
 
Conclusion 
Polysaccharides isolated from Impatiens glandulifera and Allium, on the basis of in vitro studies, promise as 
prebiotics in the prevention of diseases of the gastrointestinal tract, including the oral cavity. 
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Introduction 
Restoring large defects with proximal caries extending below the cemento-enamel junction and cavity 
margins located beneath the gingival tissues represents a very common clinical situation.  
 
The aim of this article is to propose a clinical classification of the localization subgingival margins of cavity. 
 
Material and methods 
Diagnosis is carried out by periodontal probe perpendicular to the long axis of the tooth in the deepest 
point of the cavity’s margin. To describe the localization subgingival margins of cavity we use exponent 
which value is equal to the distance (integer number expressed in millimeters) of the level of epithelial 
attachment to the margin of the cavity. If the cavity’s margin is located over gum - we put the sign "+" 
before exponent. If the cavity’s margin is under gum we put the sign "-". If the cavity’s margin is located at 
the level of epithelial attachment we inscribe exponent "0". The defect of hard tissue denoted "C" (For 
example: 2-1 class by Black - cavity’s margin is 1 mm below the level of the epithelial attachment, although 
it can be used with the other, such as: M-1OD+1 and others.). 
Three periodontal examiners, with >10 years of periodontal practice, were required to attend a calibration 
session aimed at the validation of the proposed classification.  
 
Results 
The intrarater and interrater agreement among the localization subgingival margins of cavity: for intrarater 
agreement ranged from 0.74 to 0.95 (almost perfect agreement), whereas interrater agreement ranged 
from 0.26 to 0.59 (moderate agreement). 
 
Conclusions 
The classification the localization subgingival margins of cavity is useful for reaching a more precise 
diagnosis. 
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Introduction 
Saliva plays a vital role in maintaining oral health and controls demineralization/remineralization processes 
of the teeth. Qualitative and quantitative changes in salivary parameters may lead to serious complications 
for different tissues of the oral cavity. 
 
Methods 
In the research there have been conducted investigation of the concentration of the main inorganic 
components of oral liquid (total calcium, inorganic phosphorus, magnesium) of 88 children 12 and 15 years 
with malocclusion.  
 
Results 
The content of calcium in oral fluid of children with malocclusion was 1.93±0.06 mmol/l, phosphorus 
5.00±0.33 mmol/l and magnesium 0.88±0.28 mmol/l. In the oral fluid of children with malocclusion de-
pending on the type of dental anomaly the highest concentration of calcium was found in people with 
anomalies of individual teeth (2.01±0.07 mmol/l), instead in children with anomalies of dentitions and 
anomalies of occlusion the reduced content of calcium - on 3,98% and 7,96%, accordingly. The content of 
magnesium in the oral fluid of children with anomalies of individual teeth was higher comparing to the 
children with another malocclusion. The content of inorganic phosphorus was highest in children with oc-
clusion anomalies (5.18±0.39 mmol/l), the lowest - in persons with anomalies of individual teeth 
(4.79±0.36 mmol/l). 
 
Conclusions 
The most pronounced violation of oral homeostasis was found in children with anomalies of dental arches 
and occlusion. Under the influence of decreased content of calcium, magnesium, and high content of inor-
ganic phosphorus, a caries-susceptable enamel is formed. These changes in oral homeostasis should be 
considered in the prevention of dental caries in this category of patients. 
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Introduction 
The value of local temperature reflects the intensity of the inflammatory process and blood supply 
condition of tissues. 
 
Objective 
To investigate the effectiveness of hydrogels in the treatment of inflammatory processes of MFA. 
 
Materials and methods 
Patients (20 cases) with odontogenic abscesses and phlegmons. Used standard treatment for the 
comparison group (CG) 50%. For the main group (MG) 50% - hydrogels saturated with silver ions and 
antioxidants. 
 
Results 
The results of local temperature measurements significantly exceeded the norm on the day after the 
abscess incision. Changes between clinical groups were minimal (p> 0.05). 
The indicators of local thermometry declined on the third day, however, still significantly exceeded the 
norm: CG - 37.4 ± 0.44 ° C; MG - 37.0±0.26 ° С. 
Data obtained from the survey on the 7th (34.6 ± 0.83 ° C - CG, 33.6 ± 0.57 ° C - MG) indicate a steady 
decrease in average temperature (p> 0.05). 
On the 10 th day, the indicators approached the norm with statistically better indicators in the MG. 
 
Conclusions 
The positive dynamics of treatment with the application of hydrogels and shortening the duration of 
treatment is due to the faster cleansing of the wound from the purulent exudate and necrotic fragments. 
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Introduction. Daily proper hygiene and preventive care of teeth and gums, using modern items and 
hygiene products, is one of the effective and affordable ways to prevent diseases of various etiologies in the 
oral cavity [1]. 
Caries disease is the most common problem among dental patients. One of the oldest hygienic forms of 
oral care is tooth powder - the effectiveness of which has been proven over time. Powder such a hygienic 
product cleans the surface of tooth enamel well not only from soft plaque (such as toothpastes and rinses), 
but also from hard (calcified). In addition, it neutralizes the acids formed in the oral cavity, has disinfectant, 
whitening properties and has a deodorizing refreshing effect [3]. 
The main task during the development of hygienic means in the form of tooth powder for oral care was - to 
justify the choice of natural biologically active ingredient and excipients and standardize the composition of 
new cosmetics. 
 
Materials and methods. The research was based on the analysis of the results of information retrieval, 
which was carried out as a result of processing the informative material of scientific and literary sources 
and Internet resources. 
 
Results and discussion. It was necessary to introduce a biologically active component of natural origin into 
the standard basis of tooth powder, which will have a hygienic and prophylactic effect and can be used 
daily, and which will be able to provide anti-inflammatory, bacterial-regulating and regenerating effects. At 
the same time, the tool must be safe for the human body, when used daily and have the appropriate 
effectiveness. Informative analysis of scientific sources allowed to choose as an active component of tooth 
powder - sage extract. Salvia officinalis in various dosage and hygienic forms, under local conditions, 
provides a pronounced bacteriostatic effect on pathogenic microflora and astringent effect [4]. Therefore, 
in the composition of tooth powder, this substance will exhibit astringent, bactericidal, capillary-
strengthening and anti-inflammatory properties [1]. It has been established that sage extract is a part of 
well-known dental rinses - "Stomatofit", "Salvin" which are prescribed for inflammation of the oral mucosa, 
gingivitis, stomatitis, aphthae of various etiologies in the form of irrigation, rinsing or applications. For the 
hygienic recipe containing: Sage, calcium carbonate, magnesium carbonate, sodium bicarbonate, sea salt, 
kaolin, activated carbon, saccharin, peppermint essential oil - we have developed the composition and 
technological scheme for production. 
 
Conclusion. On the basis of research, analysis of the composition of tooth powders and generalization of 
literature data identified biologically active substance, which should be introduced into a new tool in the 
form of tooth powder intended for daily use in the oral cavity. Tooth powder with sage extract will prevent 
various diseases of the oral cavity, carefully remove plaque, regulate the microbiocenosis, have a pleasant 
taste and smell and provide fresh breath for a long time. 
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Introduction. Hygienic condition of the oral cavity has a great impact on human health in general [1]. At the 
same time, the care of mechanical cleaning of teeth from food residues and plaque is of great importance 
during daily hygienic activities. In addition, due to the wide range of hygiene products, local components 
may be locally affected by components such as biologically active substances, plant raw materials and 
abrasives, which are part of cosmetics for oral care [2]. Cosmetics used with a toothbrush, depending on 
the composition are classified into tooth powders (dry and wet) and toothpaste (thick in consistency 
toothpaste and liquid toothpaste) [3]. 
Main purpose. Development of a hygienic product for daily care of the oral cavity on a plant basis. 
Materials and methods.  As a result of physical, chemical and microbiological studies it is developed an 
original composition and technology of toothpaste with аcorus calamus.  
The chemical composition of аcorus calamus is an essential oil plant that possessing: antimicrobial, anti-
inflammatory, enveloping, mild analgesic and fungicidal action [4]. 
Results.  We analyzed the literature and developed the composition of the cosmetic in the form of 
Toothpaste with calamus root. The chemical composition of calamus is an essential oil plant. 
To strengthen the teeth and gums, a toothpaste of natural origin, acorus root powder, was added to the 
toothpaste. 
For the developed composition in the form of toothpaste with calamus root, in accordance with the 
technical requirements was investigated organoleptic (appearance, color, odor, taste) and physicochemical 
parameters (mass fraction of glycerol, dynamic yield strength, coefficient of plasticity, mass fraction of 
water and hydrogen acidity). The microbiological purity of toothpaste with calamus root was determined in 
accordance with the requirements for cosmetic forms that are applied topically to the oral mucosa [5]. 
The development of Acorus calamus root toothpaste is not only an extension of the range of hygiene 
products - it is an improved approach to restoring microbiocinosis, the ability to clean teeth from plaque 
and freshen the breath, which is constant in the daily care of oral disease. 
Conclusions. A toothpaste with аcorus calamus can be used not only for the daily care of the oral cavity 
and dentition (as an independent hygiene and prophylactic agent), but also as part of therapeutic therapies 
in dental practice, for example: after scaling, during periodontal disease and other. 
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Introduction A characteristic feature of the beginning and development of most diseases in the oral cavity 
is a sharp increase in pathogenic microorganisms. Treatment protocols for such development of the disease 
include the use of antimicrobials, which, depending on the individual case, can be prescribed not only 
locally but also systemically [1]. Due to physiological features in the oral cavity, such as salivation and 
ingestion, topical administration of the drug requires a slightly higher concentration of active 
pharmaceutical ingredient (API) to stabilize and maintain an effective dose of antibacterial agent in the 
affected area, which can lead to adverse events such as hypersensitivity reactions, gastrointestinal 
disorders and the formation of resistant strains of bacteria. The number of these side effects is significantly 
reduced and the therapeutic regimen will be more effective under local and prolonged compliance with the 
appropriate concentration of antimicrobial agents due to transdermal therapeutic systems [2]. 
Main purpose. The range of mild dosage forms for the treatment of inflammatory diseases of the oral 
cavity is quite limited, so the development and processing of dental medicinal films as a means of 
prolonged action, which will have a systemic combined - antibacterial and anti-inflammatory action is 
relevant today.  
Materials and methods.  Based on the data of the scientific literature, a new composition of the 
application form in the form of dental medicinal films has been developed and a number of experimental 
studies have been carried out.  
Results.  The polymeric type of the base allows to achieve a gradual prolonged and controlled release of active 
substances from the drug and ensures their painless penetration through the epithelial tissues.  

Standardization of dioxidine-containing films was performed according to technological parameters: 
solubility, pH level - potentiometrically before and after drying of the polymer film, average weight, 
elasticity, tensile strength, surface smoothness, homogeneity and final moisture by drying. During storage 
of LF polymer type for 6 months at room temperature it was found that SLP with dioxidine stable under 
tightness and do not lose their properties Potentiometric pH determination was performed by measuring 
the potential difference between two respective electrodes immersed in the test solution: to hydrogen ions 
(usually a glass electrode), the second - a reference electrode [3].  
Microbiological purity and sensitivity to the studied SLPs were determined on various dense nutrient 
media: yolk-salt agar for Staphylococcus Aureus, blood agar for Streptococcus Puogenes, Endo medium for 
Escherichia coli and Saburo for Sandida AI. The results of microbiological purity were taken into account by 
measuring the zone of growth retardation of microorganisms in millimeters in accordance with the 
requirements of the SPU [4,5]. 
Conclusions. Dental medicinal films with dioxidine - a dosage form for topical application to the mucous 
membrane of the mouth or gums on a polymer basis in which you can enter various active pharmaceutical 
ingredients.  
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Introduction. Manifestations of coagulation-dystrophic (non-inflammatory type) changes detected during 
ultrastructural examination of periodontal tissues occurs as a consequence of increased exposure to 
thrombin in the general thrombin plasmin system. The results of the detected changes correlate with 
similar changes in coagulation damage to myocardial and renal tissues obtained in the experiment and 
clinic. It is known that with increased biocoagulation, organ damage can be caused by thrombin, which in 
all major biological media - cytoplasm, intermediate connective tissue and blood causes primary, direct 
coagulation (essentially degenerative) and secondary, indirect coagulation (in nature) damage. That is, it 
was found that organ damage with increased biocoagulation in intravascular coagulation syndrome have 
coagulation-hypotrophic (dystrophic) genesis, which gives reason to consider them coagulation dystrophy, 
and hence coagulation periodontozis [1]. 
Main purpose. Study and discovery of thrombin-plasmin system and establishment of its biological role, 
which is to ensure two fundamental opposite internally contradictory physiological processes - biological 
coagulation (cyto-histo-hemocoagulation), which is carried out by the subsystem of thrombin and biological 
regeneration (cyto-histo-regeneration) which occurs due to the plasmin subsystem, reveals the true 
mechanism of damage to the structure and functions of human organs, in particular, the periodontium in 
the syndrome of intravascular coagulation. 
Materials and methods.   
Modern views on the pathogenesis of coagulation periodontozis (dystrophies) confirm that the 
pathogenesis of selected types of coagulation periodontozis consists of the following main pathogenetic 
mechanisms: Coagulation periodontozis is simple; Inflammatory-coagulation periodontozis; Immune-
coagulation periodontozis and Age-related coagulation periodontozis [2]. 
Results.  According to statistics, all types of coagulation periodontozis (dystrophy) are quite common 
processes, but the most common is age-related genetically determined coagulation periodontozis, which in 
the form of physiological aging of periodontium develops in all living organisms that have reached old age, 
so there is every reason that on the planet Earth coagulation dystrophies (periodontozis) is the most 
common pathological process [3]. 
It turned out that with increased biocoagulation, these injuries are caused by thrombin, which in all major 
biological media - cytoplasm, intermediate connective tissue and blood causes primary, direct coagulation 
(essentially degenerative) and secondary, indirect coagulation (by nature) [4]. 
Conclusions. Organ damage with increased biocoagulation has coagulation-hypotrophic (dystrophic) 
genesis, which gives grounds to attribute them not to the syndrome of intravascular coagulation, but to 
coagulation-type dystrophy, and hence to coagulation periodontozis. 
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Introduction 
Despite a lot of research on the influence of removable dentures on oral biocenosis, impact of finishing the 
prosthetic base with polishing pastes on the ability of microbial adhesion to its surface remains indefinite. 
 
The goal 
 Comparative evaluation of test microorganism adhesion on the samples surfaces of thermoplastic and 
acrylic polymers treated with different polishing pastes. 
 
Materials and methods 
To assess the adhesive ability of microorganisms, the study used: thermoplastic material 
"Vertex™ThermoSens" and polymethylacrylate copolymer "Villacryl H Plus," some of which are treated 
with polishing paste — "Blue Shine" and others with "Vertex™ThermoGloss." S. aureus, E.coli, C. albicans, 
E. faecalis microbial test strains were used for the experiment start to model the primary adhesion of 
microorganisms to samples of bases materials. The adhesion index was calculated for each test culture. 
 
Results 
The degree of microorganism colonization by of thermoplastic and acrylic materials depends on the 
chemical composition of the polymer and the choice of polishing paste, which determines the differences 
in colonization resistance to microbial biofilm formation when using polymers in the clinical environment. 
Moreover, the lowest index of microbial adhesion was found in the base thermoplastic material. 
 
Conclusions 
Compared with acrylic materials, thermoplastic polymers are the best material for clinical use in 
maintaining the normal biocenosis of the oral cavity. 
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Wstęp 
Pomimo wielu badań nad wpływem protez ruchomych na biocenozę jamy ustnej, dotychczas niejasna 
pozostaje kwestia wpływu końcowej obróbki pastami polerskimi podłoża protezy na zdolność adhezji 
mikrobiologicznej do jej powierzchni. 
 
Cel pracy 
Ocena porównawcza adhezji mikroorganizmów testowych do powierzchni próbek polimerów 
termoplastycznych i akrylowych poddanych działaniu różnych past polerskich. 
 
Materiał i metody 
W celu oceny zdolności adhezji mikroorganizmów do badań wykorzystano próbki materiału 
termoplastycznego „Vertex™ ThermoSens” i kopolimeru polimetakrylanu „Villacryl H Plus”, z których część 
została pokryta pastą polerską „Blue Shine”, a część — „Vertex™ThermoGloss”. Do przygotowania 
eksperymentu modelowania pierwotnej adhezji mikroorganizmów do próbek materiałów podłoża 
wykorzystano szczepy testowe: S. aureus, E.coli, C. albicans, E. faecalis. Wskaźnik adhezji obliczono dla 
każdej kultury testowej. 
 
Wyniki 
W trakcie eksperymentu ustalono, że stopień kolonizacji przez mikroorganizmy materiałów 
termoplastycznych i akrylowych zależy od składu chemicznego polimeru i doboru pasty polerskiej, co 
determinuje różnice w odporności kolonizacyjnej na tworzenie biofilmu mikrobiologicznego przy 
stosowaniu polimerów w warunkach klinicznych. Ponadto najniższy wskaźnik adhezji mikrobiologicznej 
stwierdzono w podstawowym materiale termoplastycznym. 
 
Wnioski 
Na podstawie uzyskanych danych, zastosowanie polimerów termoplastycznych na podłoża protez 
ruchomych jest najbardziej obiecującym materiałem do zastosowania klinicznego pod względem 
utrzymania prawidłowej biocenozy jamy ustnej w porównaniu z materiałami akrylowymi. 
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Introduction 
For splinting mobile teeth in patients with periodontitis, adhesive technologies using fiberglass tapes are 
widely used. However, the bands themselves can become retention sites, where additional biofilm is 
formed, and also in the upper jaw can contribute to an increase in occlusion. The use of composite 
materials without a reinforcing tape is not effective, since the splinting structures made of ordinary 
composites cannot withstand mechanical stress and crack. 
 
Aim 
To eliminate the negative features of fiberglass tapes, we proposed to use EverX Posterior - a composite 
reinforced with fiberglass. It is indicated for dentin replacement when used in conjunction with traditional 
composites, effective in restoring large cavities, especially in pulpless teeth. Fiberglass prevents the 
propagation of cracks in the restoration, increasing the reliability of the design. 
 
Materials and methods 
After microabrasion of the proximal surfaces of the teeth to be splinted, their etching and subsequent 
bonding, EverX Posterior was introduced into the interdental spaces, followed by photopolymerization. 
After fixing, the surface of the splinting elements was covered with a thin layer of fluid composite material, 
as required by the technological features of EverX Posterior, and the final polishing of the splinting 
structure was carried out. The gingival spaces were left as accessible as possible for biofilm removal using 
interdental brushes. 
 
The results 
An analysis of the results of splinting in 16 patients indicates a high efficiency of the method using the 
EverX Posterior composite material. In all patients, splinting structures retained their integrity for 6 months, 
which indicates a high efficiency of treatment. The amount of biofilm on splinting structures using the 
proposed technologies was significantly less than in the case of standard splinting methods. 
 
Conclusions 
The use of methods for splinting mobile teeth using adhesive technologies, as well as the composite 
material EverX Posterior, allows you to effectively fix mobile teeth in patients with generalized 
periodontitis. 
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Introduction 
According to statistics, 85% of children are carriers of Epstein-Barr virus. All children with infectious 
mononucleosis have manifestations of tonsillopharyngitis, adenoiditis, in the development of which the 
leading role in malocclusion formation.  
 
Purpose 
Aim of our research was to study the prevalence and features of malocclusions in children with persistent 
Epstein-Barr virus infection.  
 
Material and methods 
There were examined 226 schoolchildren aged 6, 9 and 12 years, among them 104 children were diagnosed 
with infectious mononucleosis were included in the main group and 122 children almost healthy, were 
included into the comparison group. Malocclusions were diagnosed according to the Angle’s classifications. 
 
Results 
It was found that the most frequent were anomalies of the dental arches – 82.56±2.48% in children of the 
main group and 49.18±2.75% in children of the comparison group. Anomalies of occlusion occurred, on 
average, in 43.36±2.11% of children of the main group, among 28.06±2.13% children of the comparison 
group. Anomalies of individual teeth were diagnosed in 18.04±1.33% in children of the main group and 
6.55 ± 1.08% in children of the comparison group. It was found that among children of the main group, 
distal occlusion is the most common in the sagittal plane (25.08±2.34%) and open bite in the vertical plane 
(24.92±2.68%). The frequency of anomalies of occlusion in the transverse plane was slightly lower 
(18.25±2.13%). A deep bite was found in 11.26±1.98% of children.  
 
Conclusions 
The obtained results indicate the need for orthodontic treatment of children with mononucleosis, 
consultations with dentists along with the treatment of the underlying disease. 
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Introduction 
The influence of food products on the development of dental caries was investigated with the help of 
statistical methods. 
 
Material and methods 
The data of inquiry of students of the Dental faculty of Lviv Medical University serve as the informational 
base for the investigations. Generally, the consumption of dairy products, vegetables, fruit, meat, bread, 
and sweets was the subject of investigation. The composition of consumed food products per week was 
taken as a quantitative characteristic.  
The questionnaire consisted of three parts. The first part included the inquiry as to the consumption of 
definite types of food products and drinks, as well as going in for sports and smoking. The second part 
contained questions and answers as to hygienic habits, i.e. oral hygiene (toothbrushing, types of 
toothpastes, etc.). The third part was named as “map of stomatological investigation” and oriented on the 
diagnosis of the condition of teeth. 
 
Conclusions  
From the established nonlinear statistical relationships follow, that the greatest influence on the teeth’ 
disease has two groups of products - dairy and vegetables, fruits. For boys, there are optimal limits of these 
products consumption, the deviation of which in the direction of reduction or increase leads to an increase 
in the number of caries. Compared to boys for girls, the consumption’s effect is much weaker. 
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The rational nutrition is a constituent part of healthy lifestyle. It plays an important role in prevention 
of the main dental diseases (dental caries, gingivitis, periodontitis and others). The influence of the rational 
nutrition lies in the teeth formation, resistant to unfavorable factors such as cariogenic action of simple 
carbohydrates, insufficient amount of necessary microelements and vitamins, etc. At present, there is no 
major opinion among scientists as to the influence of nutrition on the diseases of teeth and periodontum. 
Thus, some clinical physicians stick to the theory of dental diseases (periodontitis, in particular), that 
assigns a role to malnutrition and imbalances, though the previous studies failed to prove this point of 
view. 

The actuality of this work is confirmed by the need to determine the influence of food products on 
the development of periodontal diseases in young people (20-22 years). 

The ordinary inquiry of students does not demand essential human resources and substantial costs. 
The influence of food products in dietary regimen is studied, which gives the opportunity to develop the 
recommendations as to the volume and structure of nutrition. The orientation on young people make it 
possible to evaluate the influence of nutrition within the period when the acquired chronic diseases are not 
yet present. The questionnaire consisted of three parts. The first part included the inquiry as to the 
consumption of definite types of food products and drinks, as well as going in for sports and smoking. The 
second part contained questions and answers as to hygienic habits, i.e. oral hygiene (toothbrushing, types of 
toothpastes, etc.). The third part was named as “map of stomatological investigation” and oriented on the 
diagnosis of condition of teeth and periodontum. 

 The following data is observed: 45,5% - healthy periodontum; 31,8% - signs of bleeding; 22,7% - dental 
tartar.  
As to the consumption of food products, the following situation is traced: 

1) students with healthy periodontum consumed dairy products, on average, 9,66 times per week; 
fruit and vegetables -10,08 times weekly; 

2) students with signs of gum bleeding consumed dairy products, on average, 5,54 times per week 
(a substantial decrease if compared with the first group); while consumption of fruit and vegetables 
-7,86 times weekly (is less than those consumed  by healthy persons); 

3)  students with signs of dental calculus consumed dairy products, on average, 8,92 times per week, 
while consumption of fruit and vegetables - 9,8 times weekly,  that is comparable with healthy per-
sons. 

The obtained results of investigation make it possible to conclude that there is an influence of 
consumption of both dairy products and fruit and vegetables on the condition of periodontum. 
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  The hypothesis our study was analysis of the stomatognatic system (SGS) of patients dentition defects 
with functionally oriented instalation of dental implants (DI), directed along the tangent circle of rotation 
of the mandibular teeth and subsequent prosthetics on them in compare  with patients who were treated 
DI inserted in position along the vertical axis of localization of teeth. 
   The study was conducted in 34 patients aged 26 to 63 years with defects of the dentition in posterior 
areas of the upper and lower jaws. We analyzed clinical data together with instrumental  parameters of the 
device A-CPM (Austria), instrumentally studied the RFA stability of DI with help Osstell (Sweden), the dis-
tribution of masticatory load and duration of occlusal and disocclusal times Tekscan III(Sweden). 
   Patients in the control group showed increasing in 2.5-3.5 times on caudal-ventral direction dislplace-
ment of the joints on the ipsilateral side of the prosthesis and a significant increase in 2-4 times on cranial-
dorsal displacement of the joints on the contralateral side of the prosthesis, significant differences digital 
data of occlusion. 
   Based on the results of the clinical and instrumental study, it is objectively confirmed that the achieve-
ment of the better level of the analyzed indicators of SGS in patients with functionally directed installation 
of DI and orthopedic prosthetic structures. 
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Introduction 
Occlusal characteristics and the prevalence of malocclusion vary in different populations and ethnic groups. 
According to different scientific investigations approximately 48.8 % of children presented molar Class II, 
and 4.2 % - molar Class III.  
Purpose 
The purpose of the study is to evaluate the frequency of malocclusion in sagittal plane among children from 
Lviv (Ukraine).  
 
Methods 
There were examined 1167 schoolchildren aged 6-16 years from Lviv (Ukraine). Classification by E. Angle 
was used for the diagnostics of malocclusions. 
 
Results 
Physiological occlusion was found, on average, in 36.33±1.35% of cases. Angle's Class I anomalies were 
diagnosed in 44.30±1.45%, Class II anomalies in 16.03±1.07%, while Class III anomalies were diagnosed in 
only 3.34±0.53% of children. As a result of the study, the obtained data show that among children with 
malocclusions Class I occurred in 69.58±1.69% of cases, anomalies of Class II and III - in 25.17±1.59% and 
5.25±0.82% of surveyed persons. It should be noted that among children with malocclusions in 
18.30±1.42% was diagnosed Class II first subdivision, and in 6.86±0.60% - Class II second subclass according 
to Angle. 
 
Conclusions 
Thus, obtained data indicated on the higher frequency of anomalies of Class I by Angle (44.30±1.45%), 
while Class II anomalies were diagnosed in 16.03±1.07%, while Class III anomalies in 3.34±0.53% of chil-
dren. Because only timely diagnosis of dental anomalies can correct disorders and ensure the normal de-
velopment of the child's dental system, early diagnosis and prevention of dental anomalies are extremely 
important aspects in ensuring the physical and moral health of the younger generation. 
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Introduction 
The prevalence of endodontic treatment is very high in Ukraine because of high rate of caries diseases 
complications. The positive outcome of root canal treatment is in range between 40% up to 85%, that is 
mentioned different literature sources. 
 
The aim of this study was to evaluate the state of periapical tissues after the endodontic treatment and to 
identify factors that can lead to unsuccessful endodontic treatment using x-ray examination. 
 
Material and methods 
A total of 140 digital intraoral images, orthopantomograms and computed tomograms were examined. The 
radiological picture of 1120 roots (579 teeth) after the root canal treatment was evaluated to determine 
the state of periodontal tissues. The study was conducted at the Dental Center (University Clinic, IFNMU) 
 
Results 
Radiological signs of periapical changes were found around 518 (48,25%) roots. It was determined that in 
328 roots (29,29%) – sealing level was within 1 mm to the apex, where in (18,90±2,16)% periapical changes 
were present, while 224 roots (20%)  were sealed above 3 mm to the apex, and (87,52±2,21)% of roots had 
the periapical changes in this group. The state of coronal sealing was evaluated as well, and it was found 
that 331 roots - (76,90±2,05)% out of 435 with the coronal leakage had the periapical changes too. 
 
Conclusion 
Only in 53,75% cases periapical changes weren’t found and it could refer to potentially successful 
endodontic treatment. Also, there was established the relationship between the presence of periapical 
changes, level of obturation, and coronal leakage and its influence on the outcome of endodontic 
treatment.  
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Introduction 
Academic mobility of students is an important feature of education. Students can start their education at 
one university and continue and complete it at another educational institution. Moreover, a student can 
choose an educational institution both in Ukraine and abroad. Unfortunately, at this time, such academic 
mobility can be caused by the forced displacement of people in connection with military operations, as it 
happened in Ukraine after the military aggression of the Russian Federation. The adaptation of students 
from other educational institutions occupies an important place in the organization of the educational 
process and requires special attention to academic discrepancies in the number of ECTS credits, as well as 
in the structure of the distribution of subjects that students study during the entire period of study. 
 
Materials and methods 
Thus, we tried to analyze how the training of students of the Faculty of Dentistry in Ukraine, at the Lviv 
National Medical University, is organized in comparison with such training at the Medical University in 
Lublin, Poland. This analysis was carried out by comparing the curricula of both educational institutions. 
 
The results 
 As it turned out, at the Medical University in Lublin, the number of ECTS credits in special dental disciplines 
is significantly greater than credits in general clinical disciplines. There is no such difference in Lviv National 
Medical University. In addition, at the Medical University in Lublin, senior (4th and 5th) courses are taught 
mainly in special dental departments. At the Lviv National Medical University, such training in special 
departments is carried out more in the 5th year, and in the 4th year, students are trained in many general 
clinical departments. 
 
Conclusions 
Based on the results of the analysis of curricula, it can be concluded that at the Medical University in 
Lublin, a greater volume of the program is occupied by special dental disciplines. At the Lviv National 
Medical University, a significant amount of the curriculum is occupied by general clinical disciplines.  
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W 2008 roku, z okazji 50 rocznicy otwarcia Wydziału Stomatologii we Lwowie, zarządzeniem Rektora 
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danyła Galickiego powstał pierwszy i jedyny 
na dzien dzisiejszy Muzeum Stomatologii. Muzeum znajduje się w audytorium Katedry stomatologii 
zachowawczej (kierownik profesor Wolodymyr Zubachyk) pod adresem: Lwów, ul. Pekarska 69a, w Centrum 
stomatologicznym medyczynym LNMU imienia Danyła Galickiego. Odrazu po powstaniu rozpoczęły się 
prace nad organizacją muzeum. Kierownikiem Muzeum został Wolodymyr Hrynovets, docent Katedry 
stomatologii zachowawczej.  

Na wyposażonych stoiskach wyswietlona jest historia powstania stomatologii jako specjalności 
medycznej. Prezentowany jest rozwój Lwowskiej Szkoły Stomatologicznej, są rozmieszczone materiały o 
szeregu wybitnych profesorów, lekarzy, stomatologów, nauczycieli, którzy od XVIII wieku byli bezpośrednio 
zaangażowani w rozwój zawodu. W szczególności duża liczba materialów dotyczy działalności profesorów 
znanych profesorów lwowskich jak Karl Prokop Kaliga, Antoni Cieszyński, Oleksandr Koval, Lubomira Lutsyk, 
Georgy Chuchmaj i inni. Prezentowane są w Muzeum także narzędzia i urządzenia, które pozwalają 
zrozumieć, jak zapewniano opiekę stomatologiczną na przełomie XVIII i XIX wieku. Ekspozycja instrumentów 
podzielona jest na działy dentystyki: zachowawczej, protetyki itp. Przedstawiono wiertarki mechaniczne i 
mechaniczno-elektryczne oraz fotele dentystyczne z końca XIX wieku. Oddzielnie przedstawione są 
dokumenty edukacyjne dotyczące specjalności stomatologicznej z pierwszej i drugiej połowy XX wieku. 
Pokazane są portrety wybitnych profesorów stomatologii uczelni lwowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje 
obecny obraz św. Apolonii, zastępczyni i patronki stomatologów. Na uwagę szczególną zasługuje także zbiór 
książek i podręczników stomatologii w jezyku Polskim, Niemieckim, i in., związanych z rozwojem nauczania 
stomatologii we Lwowie.  

Muzeum Stomatologii aktywnie działa na rzecz pozyskiwania eksponatów i tworzenia zbiorów, które 
odzwierciedlają rozwój stomatologii w Europie i na świecie, rozwój i usystematyzowanie materiałów 
archiwalnych i narzędzi. Praca edukacyjna prowadzona jest z ukraińskimi i zagranicznymi studentami naszej 
uczelni i innych instytucji medycznych, wykladowcami, lekarzami, jej celem jest rozpowszechnienie 
informacji o rozwoju historycznym stomatologii. 
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Introduction 
The annual increase in the incidence of diabetes and frequency of its complications determine the urgency 
of this problem. The most characteristic sighns of diabetes are vascular lesions of arterioles, venules, 
capillaries (microangiopathy). Changes in microcirculatory system at diabetes mellitus leads to other 
complications. The pathology of the marginal periodontium in patients with diabetes is, in fact, a local 
manifestation of diabetes-specific microangiopathy, which causes degenerative changes in periodontal 
tissues. 
 
Materials and methods 
37 children with diabetes were inspected as patients and 10 healthy children formed the group of control. 
Periodontal disease in children with severe diabetes occurs in 85% of cases, and is represented by 
inflammatory processes: both, chronic gingivitis and periodontitis of varying degrees. With increasing 
duration of diabetes as main disease, trophic disorders and stagnation progress. Clinical sighns are as 
follows: cyanosis of the gums (but sometimes hyperemia is completely absent), edema, looseness of the 
papillae and the entire gingival margin, as well as granulations, purulent discharge from the pockets. One of 
the characteristic features of marginal periodontal lesions in children with diabetes is the presence of deep 
periodontal pockets up to 5 mm, despite the fact that there are no clinical symptoms. In severe disease, 
mobility is pronounced and does not correspond to the degree of destruction of the periodontium.  
 
Results and discussion. Conclusion. 
Radiological symptoms in children with diabetes have characteristic features: in patients with clinically 
intact periodontium we found out initial signs of bone tissue damage. In addition to periodontal disease, 
children with diabetes have changes in the tongue. The most common changes of the tongue are 
manifested by hyperkeratosis of the filamentous papillae and hyperplasia of fungiform papillae. Clinically 
we observe coated tongue, hyperemia  of fungiform papilla of the entire back of the tongue in the form of 
red spots. In some cases the tongue is folded and increase in size. Geographical tongue is more common in 
children with diabetes than in healthy persons. In addition, 74% of children with diabetes have changes in 
the red border of the lips. Lesions of the lips are accompanied by macerations of the corners of the mouth 
with the formation of cracks and scales.  
Thus, diabetes mellitus in children more often has severe course with numerous pathological changes in 
oral cavity, while mild forms and remissions are less common. 
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Introduction 
Most articles dedicated to disorders of temporomandibular joint (TMJ) and ultrasonography (USG) have 
investigated the accuracy of USG for totality of temporomandibular disorders (TMD) rather than for their 
separate forms [Klatkiewicz et al. 2018]. It becomes necessary to estimate the quality of USG examination 
of particular TMD (internal disorders, effusion, inflammatory-degenerative disorders (IDD) etc.). 
Effectiveness of USG in diagnosis of IDD is discussable and studies to demonstrate the validity of USG in IDD 
are required [Iagnocco A., 2010]. 
 
Aim 
To assess the effectiveness of ultrasonography in diagnosis of TMJ inflammatory-degenerative disorders. 
 
Material and methods 
115 patients (230 TMJs) of both genders in age from 17 to 84 were involved in the study. All patients had 
verified articular TMD in one or two TMJs. For specification and confirmation of the TMD diagnosis 
different additional methods of investigation were used, particularly USG and Cone Beam Computed 
Tomography (CBCT) were performed in all patients for both joints. «LOGIQ e» apparatus with wave 
frequency 8-12 Mhz and linear transducer was used for USG of TMJs. Assessment of possibilities of USG in 
diagnosis of inflammatory-degenerative TMDs was performed through calculating sensitivity, specificity 
and general accuracy. 
 
Results 
Diagnosis of IDD of TMJ was verified in 110 joints. In the remaining 120 TMJs the course of other articular 
TMDs was revealed. True positive value of USG was observed in 65 cases, true negative - in 97 cases. So, 
sensitivity, specificity and general accuracy of USG in IDD diagnosis are 59,09%, 80,83% and 70,43% 
respectively. Obtained results correlate with data by other authors. In particular, Klatkiewicz et al. (2018) 
reported sensitivity, specificity and general accuracy of USG are 66.9%, 70.8% and 69.9% respectively. 
However, the presented results are applied not separately to IDD, but to totality of such disorders as disc 
displacement, effusion and condylar lesions. 
 
Conclusions 
The results of our investigation confirm the possibility of use of the USG in diagnosis of TMJ’s IDD, as easily 
accessible and low-cost method with short time of examination. 
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Recently, a new sanological direction in the field of health, where health is considered as not 
a disease, a fundamental difference from the one accepted in medicine, is discussed in the world and 
Ukrainian scientific literature. Sanology today is practically formed as a new scientific field with its own 
language, object, subject and research methods. The purpose of this scientific report was to define the 
concepts associated with a constructive view of the basic statuses and components of health. Human 
health is the health of a harmoniously developed individual. Human body (physical component), his mind 
and ability to think (intellectual component), moral and ethical attitudes (moral component), ability to 
control emotions (emotional or mental component), ability to adapt to living and working conditions 
(social component). On the platform of the existing concept of health, which is based on the components 
of the health of a fully developed personality - physical, mental, social, we have developed a structure of 
components of each of them and the "zone" of sanology and medicine.  

Thus, the "zone" of sanology is the range of optimal functioning of the indicators (norms), and the 
task of sanology is to maintain health within this range. "Zone" of medicine - a range of values beyond the 
range of the average norm (optimal functioning of the indicator), and the task of medicine  is to return or 
bring as close as possible, violated by the disease values in the range of norms. A fundamentally important 
point is that we consider changes in the indicator from the optimum (middle of the normal range) to the 
upper and lower limits of the normal functioning.  

Thus, the strategy developed and proposed by us for the development and formation of personal 
health is a hierarchically branched areas of sanology and medicine, including at least five levels: indicators 
of parts that form a component, status components, health status - physical, mental, social, and human 
health, which integrates the state of all mentioned levels.  
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Introduction 
The pathogenesis of many diseases is accompanied by the development of endogenous intoxication 
syndrome. The accumulation of the molecules of medium mass (MMM) in biological fluids is a marker of 
endotoxication. 
 
The aim of the study was to determine the state of endogenous intoxication by the level of medium-weight 
molecules in teenagers and young adults who smoke. 
 
Materials and methods 
The degree of endogenous intoxication was determined by the rate of MMM in oral fluid by the express 
method according to a modified method Gabrielyan NI et al., 1984 of 114 teenagers and young adults aged 
15 to 24 years, which was divided into groups: I included 26 people who regularly smoke traditional 
cigarettes; in the II - 22 people who regularly smoke VAPES; III - 23 people who regularly smoke IQOS; IV - 
43 non-smokers. The obtained digital material was subjected to statistical analysis using Student's T-test. 
 
Results 
It was found that in persons of group I the content of MMM in oral fluid was 328,7±17,5 opt.od., which is 
1,1 times more than in persons of groups II and III of comparison, respectively 307,8±21, 4 wholesale. from 
and 303,7±18,2 wholesale. From in group IV the content of MMM in oral fluid was 254,3±15,2 opt.od. 
 
Conclusions 
The results indicate the development of endogenous intoxication in the oral fluid in the subjects, which 
depends on the type of smoking.  
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Introduction 
Coronary heart disease (CHD) is a major cause of death and disability in developed countries. CHD  
remains responsible for about one-third or more of all deaths in individuals over age 35. Periodontitis is  
a multifactorial disease causing destruction of the periodontium. It does not affect general health only, it 
also forms a component of the global burden of chronic diseases. 
 
The purpose of study was to evaluate of dynamics of tumor necrosis factor –alfa (TNF-α) and soluble  
platelet-endothelial cell adhesion molecule -1 (sPECAM-1) in oral fluid of patients with generalized  
periodontitis with or without CHD during treatment. 
 
Material and methods 
112 patients with generalized periodontitis were observed (60 without and 52  
with chronic CHD – stable angina, FC II-III (CCS)). The levels of TNF-α and sPECAM-1 in gingival  
fluid were detected by ELISA method. 
 
Results 
The level of TNF-α in gingival fluid of patients with stable angina was higher for 29.15% and  
for 37.29% in observed patients with generalized periodontitis I and II stage relatively (p<0.05). Its  
concentration was significant decreased after treatment in all groups, but more strong in patients with  
additional use of magnesium medicines. In patients with angina pectoris normalization of TNF-α levels was  
more slowly compared group without coronary atherosclerosis. Similar results were obtained accordance  
of levels of sPECAM-1 in gingival fluids of observed patients. 
 
Conclusion 
Additional prescription of magnesium medicine “Magnicum” caused more significant normalizing of local 
inflammation activity in patients with generalized periodontitis. 
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Wstęp 
Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD) to przewlekłe schorzenia obejmujące przewód pokarmowy, w tym 
jamę ustną. Głównymi postaciami są choroba Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego (UC). 
 
Cel pracy 
Przegląd systematyczny zaprojektowano w celu odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje związek między stanem 
zdrowia jamy ustnej a nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit?”. 
 
Materiał i metody 
Na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia do przeglądu systematycznego włączono 15 badań (zgodnie 
z wytycznymi PRISMA). Ze względu na ich niejednorodność, do metaanalizy włączono tylko 6 artykułów 
dotyczących częstości występowania choroby przyzębia u pacjentów z IBD. 
 
Wyniki 
Na podstawie metaanalizy, zarówno pacjenci z CD, jak i UC wykazywali większą szansę 
na współwystępowanie choroby przyzębia, odpowiednio 2 i 3 razy większą w porównaniu do pacjentów z 
grupy kontrolnej. Natomiast w naszym badaniu pacjenci z IBD zakwalifikowani do leczenia biologicznego 
charakteryzowali się dobrym stanem uzębienia i przyzębia, niezależnie od postaci choroby.  
 
Wnioski 
Pomimo przeprowadzonego przeglądu systematycznego, nie można jednoznacznie określić ryzyka 
występowania chorób jamy ustnej u pacjentów z IBD ze względu na możliwy związek z takimi czynnikami jak 
socjodemograficzne lub środowiskowe. 
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Introduction 
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic disorders that affect the gastrointestinal tract, including the 
oral cavity. The main forms involve Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC).   
 
Aim 
This systematic review was designed to answer the question "Is there a relationship between oral health 
status and inflammatory bowel diseases?". 
 
Material and methods 
Following the inclusion and exclusion criteria, fifteen studies were included (according to PRISMA 
statement guidelines). Due to their heterogeneity, only six articles about the prevalence of periodontal 
disease in IBD patients were included in the meta-analysis. 
 
Results 
Based on the meta-analysis, both CD and UC patients had an increased odds of periodontitis coincidence 
compared to the controls, more than 2- and 3-fold, respectively. In contrast, in our study, patients with IBD 
qualified for biological treatment were characterised by good dental and periodontal status, regardless of 
the disease form. 
 
Conclusions 
Despite the conducted systematic review, the risk of oral diseases in IBD patients cannot be clearly 
established due to the possible association of other factors, e. g. sociodemographic or environmental.  
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Wstęp 
Erozja to przewlekła, patologiczna i nieodwracalna utrata tkanek twardych zęba w wyniku działania 
kwasów, bez udziału bakterii. Zewnętrzne kwasy pochodzą głównie z pożywienia - najczęściej produktami o 
niskim pH są soki owocowe, napoje izotoniczne, energetyzujące czy wino. 
 
Cel pracy 
Usystematyzowanie wiedzy o wpływie picia wina na ryzyko wystąpienia zmian erozyjnych. 
 
Materiał i metody 
Przegląd artykułów opublikowanych w bazach danych PubMed, Scopus oraz Web of Science do 21 kwietnia 
2022 roku. 
 
Wyniki 
Wartości pH wina są niskie, a wino białe jest bardziej erozyjne niż czerwone. Profesjonalni testerzy próbują 
dziennie od 15-200 odmian win. Podczas degustacji trzymają je w jamie ustnej przez około 15-60 sekund, 
skutkuje to obniżeniem pH poniżej krytycznego dla tkanek zęba. Głęboko zakorzeniona tradycja jedzenia 
serów podczas picia wina jest korzystna z aspektu stomatologicznego, ser dostarcza wapń w dużym 
stężeniu, przyczynia się to do zmniejszenia destrukcyjnego wpływu wina. W związku ze zwiększonym 
ryzykiem rozwoju erozji w Szwecji kiperzy wina są uznani za grupę wysokiego ryzyka występowania tych 
zmian i dlatego objęci są programem bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej. 
 
Wnioski 
Osoby zajmujące się testowaniem win lub konsumujące je często powinny regularnie zgłaszać się do 
stomatologa w celu przeglądu jamy ustnej, oceny progresji zmian erozyjnych, wdrożenia działań 
profilaktycznych, a w razie konieczności leczniczych. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ w niektórych 
przypadkach, erozji zębów nie towarzyszy nadwrażliwość, co powoduje, że pacjenci są nieświadomi 
obecności tych zmian. 
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Introduction 
Dental erosion is the chronic, irreversible pathological loss of hard tissue which are chemically dissolved by 
acids without bacteria. External acids come mainly from food - the most common products with low pH are 
fruit juices, isotonic drinks, energy drinks and wine. 
 
Aim 
Systemization of knowledge about the influence of drinking wine on the risk of dental erosion. 
 
Material and methods 
Review of articles published in PubMed, Scopus and Web of Science databases until the 21st of April 2022. 
 
Results 
The wine's pH values are low and white wines are more acidic than red ones. Professional sommeliers taste 
15-200 different varieties of wines per day. During degustation, they keep the wine in the mouth for 15-60 
seconds, which results in a reduction of pH below the critical value for hard tooth tissues. The deeply 
rooted tradition of eating cheese while drinking wine has a positive dental aspect. Cheese provides a high 
concentration of calcium, and in this way, it reduces the destructive potential of the wine. In Sweden, wine 
tasters are included in the free dental prophylaxis program due to the increased risk of erosion lesions. 
 
Conclusions 
Wine tasters or people who often drink wine should visit their dentist regularly for oral check-ups to assess 
the progression of erosive lesions, as well as initiate preventive measures and, if necessary, therapeutic 
ones. This is all the more important because in some cases, tooth erosion is not accompanied by 
hypersensitivity, which leads to patients being unaware of the presence of these lesions.  
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Wstęp 
Odontodysplazja miejscowa jest rzadkim zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się hipoplazją i 
hipomineralizacją szkliwa i zębiny. 
 
Cel pracy 
Przegląd systematyczny miał na celu uporządkowanie wiedzy na temat lokalizacji, symptomatologii i metod 
leczenia u pacjentów z odontodysplazją miejscową. 
 
Materiał i metody 
Przegląd systematyczny przeprowadzono na podstawie opisów przypadków opublikowanych w bazach 
danych PubMed, Scopus i Web of Science (zgodnie z wytycznymi PRISMA). Opisane przypadki pochodziły z 
28 różnych krajów, obejmując 180 pacjentów (w tym 91 kobiet). 
 
Wyniki 
Odontodysplazja miejscowa występuje zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i stałym (66,1%). Zęby 
dotknięte chorobą obserwowano częściej w szczęce (70,0%), głównie po lewej stronie (45,6%). Najczęściej 
zgłaszanymi objawami były zęby duchy, słabo rozwinięte zawiązki, żółtawobrązowe zabarwienie koron i 
opóźnione wyrzynanie zębów stałych w dotkniętym kwadrancie. Najpopularniejszą metodą leczenia było 
leczenie chirurgiczne (78,6%) z następującym po nim leczeniem protetycznym (34,6%). 
 
Wnioski 
W oparciu o przegląd przypadków klinicznych można określić patognomoniczne objawy kliniczne i 
radiologiczne, ale trudno jest osiągnąć konsensus co do wyboru metody leczenia u pacjentów z 
odontodysplazją miejscową. 
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Introduction 
Regional odontodysplasia is a rare developmental disorder characterised by hypoplasia and 
hypomineralisation of enamel and dentin. 
 
Aim 
Our systematic review aimed to organise the knowledge on localisation, symptomatology and treatment 
methods in patients with regional odontodysplasia. 
 
Material and methods 
The systematic review was conducted based on case reports published in the databases PubMed, Scopus 
and Web of Science (according to PRISMA statement guidelines). Case reports were described in 28 
different countries, considering 180 patients (including 91 females). 
 
Results 
Regional odontodysplasia occurs mainly in both deciduous and permanent dentition (66.1%). The affected 
teeth were observed more frequently in the maxilla (70.0%), especially on the left side (45.6%). The most 
common reported symptoms were ghost teeth, poorly developed buds, yellowish-brown colour of crowns 
and delayed eruption of permanent teeth in affected quadrants. The most popular treatment method was 
surgical treatment (78.6%) with subsequent prosthetic therapy (34.6%). 
 
Conclusions 
Based on the review of cases, pathognomonic clinical and radiological signs can be found, however, it is 
difficult to reach a consensus on the choice of treatment method in patients with regional odontodysplasia.  
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Wstęp 
Parafunkcje oraz dysfunkcje zaburzają prawidłowe formowanie układu stomatognatycznego.  
 
Cel pracy 
Celem pracy była ocena świadomości rodziców dotyczącej wpływu dysfunkcji i parafunkcji u dzieci na 
powstawanie wad zgryzu. 
 
Materiał i metody 
Do badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety internetowej zawierający 14 pytań zamkniętych 
i 12 pytań otwartych, który rozesłano do 300 rodziców dzieci w wieku od 6 miesiąca do 14 r.ż. Pytania 
dotyczyły: wykształcenia, zamieszkania, nawyków żywieniowych, parafunkcji i dysfunkcji u dzieci oraz 
znajomości wpływu powyższych na powstawanie wad zgryzu. Ankiety odesłało 189 osób. Z badania 
wykluczono 8 ankiet.  
 
Wyniki 
Wśród badanych najwięcej osób pochodziło z obszarów wiejskich (27,2%), a najmniej z miasta powyżej 500 
tys. mieszkańców (11,1%). Wyższe wykształcenie posiadało 73,3% badanych. Większość rodziców (97,2%) 
uważała, że przedłużone ssanie kciuka lub ssanie smoczka pogarsza ustawienie zębów. Aż 30,1 % osób nie 
wiedziało, że spożywanie zbyt miękkich pokarmów może przyczyniać się do powstawania wad zgryzu. 
Ponad połowa (52,2%) rodziców nie wiedziała o wpływie oddychania przez usta na rozwój układu 
stomatognatycznego. Z badania wynika, że 18,9% dzieci zgrzyta zębami.   
 
Wnioski:  
1) Większość rodziców była świadoma wpływu przedłużonego ssania smoczka lub palca na formowanie 
wady zgryzu. 
2) Niezależnie od miejsca zamieszkania większość rodziców miała świadomość, że zbyt miękkie pokarmy 
przyczyniają się do powstawania wad zgryzu.  
3) Większość osób, które znały wpływ ustnego toru oddychania na powstawanie wad ortodontycznych, 
posiadały wyższe wykształcenie.   
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Introduction 
Parafunctions and dysfunctions interrupt correct development of the stomatognathic system.  
 
Objective 
This study evaluated parents’ awareness of dysfunctions and parafunctions impact on malocclusion 
formation  
 
Material and method:  
Inquiry form was sent out online to 300 parents of children between 6 months and 14 years.  
It consisted of 14 closed-end and 12 open-end questions. The questions involved: education, residence, 
nutritional habits, parafunctions and dysfunctions among children and awareness  
of their influence on the malocclusion development. 189 surveys were sent back.  
8 surveys were excluded.  
 
Results 
The majority of the research group came from rural areas (27,2%) and the minority from cities above 500 
thousand citizens (11,1%); 73,3% had higher education. The majority of parents (97,2%) stated that 
prolonged thumb or pacifier sucking worsen teeth alignment.  
The consumption of soft food was known to contribute to malocclusion by 30,1% respondents. More than 
a half (52,2%) did not know about the influence of mouth breathing on stomatognathic system formation. 
The research says 18,9% of children grind their teeth.  
 
Conclusions:  
1) The majority was aware of the impact of prolonged thumb and pacifier sucking on the malocclusion 
formation.  
2) Regardless of residence, the majority was aware that too soft food contribute to malocclusion.  
3) The majority who knew the influence of mouth breathing on malocclusion had higher education.   
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Wstęp: Język człowieka pokryty jest licznymi brodawkami. Zaliczamy do nich brodawki nitkowate, 
uczestniczące w patogenezie języka czarnego włochatego. Główną rolę w jego powstawaniu mają m.in. 
czynniki chemiczne oraz zła higiena jamy ustnej. Brodawki nitkowate ulegają wówczas wydłużeniu oraz 
nieprawidłowemu rogowaceniu. Mogą przybierać zabarwienie od białożółtego do czarnego. 
 
Cel pracy: Opis przypadku i zebranie najnowszej wiedzy o języku czarnym włochatym 
 
Materiały i metody: W pracy zaprezentowano przypadek kliniczny pacjentki z rozpoznanym językiem 
czarnym włochatym leczonej w Poradni Periodontologii UCS w Lublinie oraz przedstawiono informacje 
z najnowszej literatury z bazy Pubmed. 
 
Wyniki: W pracy przedstawiono charakterystyczne objawy, diagnostykę oraz metody postępowania 
dotyczące języka czarnego włochatego na podstawie przypadku 78letniej pacjentki. 
 
Wnioski: Preparaty zawierające cząsteczki metali mogą w kontakcie z błoną śluzową wywoływać reakcje 
alergiczne. W przypadku pojawienia się charakterystycznych zmian na powierzchni języka, należy wykluczyć 
inne przyczyny ich powstania. 
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Introduction: In humans, the tongue is covered with papillae, including filiform papillae, which are involved 
in the pathogenesis of the black hairy tongue (BHT). BHT is the keratosis of the papillae of the tongue. 
It can be caused by chemical factors and poor oral hygiene. Filiform papillae are elongated, discoloured and 
abnormally keratinized. 
 
Aim of study: case report and gathering latest informations about black hairy tongue 
 
Materials and methods: describtion of the case report of 78 years old patient and presenting the newest 
informations about black hairy tongue based on pubment database 
 
Results: The article describe characteristic features, diagnosis and modern methods of treatment of black 
hairy tongue with the case report of 78 years old patient.  
 
Conclusions: Solutions containing metals may cause allergic reactions in contact with the mucosa. 
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Wstęp: Zdjęcie pantomograficzne to jedno z podstawowych technik obrazowania w diagnostyce 
stomatologicznej. Obejmuje ono zęby, kości szczęki oraz żuchwy, zatoki szczękowe oraz stawy skroniowo-
żuchwowe. Wykonywane jest u każdego pacjenta na pierwszej wizycie u periodontologa, ponieważ pozwala 
nawet na wczesnym etapie wychwycić chorobę przyzębia, jak również innych procesów chorobowych 
dotyczących tkanek twardych narządu żucia. 
 
Cel pracy: Zebranie i zestawienie wyników analizy zdjęć pantomograficznych z wyszczególnieniem zmian 
próchnicowych oraz okołokorzeniowych. 
 
Materiały i metody: Zdjęcia pantomograficzne wykonane w 2021 u 464 pacjentów Poradni Periodontologii 
poddane analizie statystycznej w celu ustalenia wykrywalności poszczególnych schorzeń. 
 
Wyniki: W pracy omówiono tabele przedstawiające wybrane ogniska zakażeń wykryte przypadkowo na 
zdjęciach pantomograficznych wykonanych w celu diagnostyki chorób przyzębia. 
Jak wynika z analizy otrzymanych danych, średnio każda z badanych osób posiadała co najmniej 2 ogniska 
próchnicy oraz 1 zmianę okołokorzeniową. 
 
Wnioski: Przypadkowe wykrycie obecności zmian patologicznych świadczy o zasadności okresowego 
wykonywania zdjęcia pantomograficznego u każdego pacjenta.  
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Introduction: Pantomograph is one of the basic image techniques in dentistry. It presents teeth, bones of 
the maxilla and mandible, maxillary sinuses and temporomandibular joints. It is performed on each patient 
during the first visit by a periodontist, because it allows to detect periodontal disease, as well as other 
diseases related to the hard tissues of the oral cavity, even at an early stage. 
 
Aim of study: Collected and compiled results of pantomographic images analysis, detailing caries and 
periapical lesions. 
 
Materials and methods: Pantomographic photos of 464 Periodontology Clinic patients taken in 2021 were 
statistically analyzed to determine the detectability of individual diseases. 
 
Results: Tables present selected infection foci detected accidentally on panotomographic images made for 
the diagnosis of periodontal diseases. As it results from the analysis of the obtained data, on average each 
of the examined persons had at least 2 caries foci and 1 periradicular lesion. 
 
Conclusions: The accidental detection of the presence of pathological lesions proves the need for periodic 
pantomographic imaging in each patient. 
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Wprowadzenie 
Epidemia COVID 19, skłania badaczy do intensywnych badań nad rozpoznaniem biologii, patogenezy, dróg 
transmisji i powikłań, które powoduje wirus SARS-CoV-2, najczęściej przenoszony drogą kropelkową. Nakaz 
zakrywania ust i nosa został wprowadzony jako jeden ze środków zapobiegawczych. Użytkowanie masek 
twarzowych, poza korzyściami, ma pewne skutki uboczne. Może wpływać między innymi na  środowisko 
jamy ustnej, objawiając się podwyższeniem markerów stanu zapalnego, na przykład tlenku azotu.  
 
Cel 
Celem badania jest ocena środowiska jamy ustnej u pracowników służby zdrowia użytkujących maseczki 
w dobie COVID 19.  
 
Materiał i metoda 
Osoby, biorące udział w badaniu to asystentki stomatologiczne  
i rejestratorki, które użytkowały maseczki typu FFP2 w czasie 8 godzinnego trybu pracy. Pierwsze 
oznaczenie NO przeprowadzane było przed rozpoczęciem pracy i nałożeniem maseczki, drugi pomiar 
przeprowadzany był po pracy.  
 
Wyniki 
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano istotną statystycznie różnicę  
w wartości NO przed założeniem maseczki i zaraz po jej zdjęciu.  
 
Wnioski 
Użytkowanie maseczek wpływa na środowisko jamy ustnej.  
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Introduction 
The mouth and nose cover order was introduced as a preventive measure for COVID 19. The use of face 
masks, apart from their benefits, has some side effects. It can affect, among other things, the oral cavity 
environment, manifested by an increase in inflammatory markers, for example nitric oxide. 
 
Aim 
The aim of the study was to evaluate the oral cavity environment in health care workers wearing face 
masks. 
 
Material and methods 
People taking part in the study were dental assistants and recorders who use masks during work. The first 
measurement of NO was carried out before starting work and putting on the mask, the second 
measurement was carried out after work. 
 
Results 
Based on the research, a statistically significant difference was shown in the NO value before putting on the 
mask and immediately after removing it. 
 
Conclusions 
The use of masks affects the oral cavity environment. 
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Wstęp 
Antyseptyczne leczenie kanałowe jest bardzo złożonym, skomplikowanym i wymagającym dużej wiedzy i 
umiejętności od dentysty leczeniem. Można je podzielić na dwa etapy – chemo-mechaniczne opracowanie 
kanałów oraz ich szczelne wypełnienie. Jednym z krytycznych etapów leczenia kanałowego, bezpośrednio 
wpływającym na dalszy jego przebieg jest prawidłowo wykonany dostęp umożliwiający lokalizację 
wszystkich kanałów i dezynfekcję przestrzeni wewnątrzkanałowej. 
 
Cel 
Przedstawienie najczęściej występujących problemów w wykonaniu prawidłowego dostępu do leczenia 
kanałowego w grupie lekarzy rezydentów rozpoczynających szkolenie podyplomowe. 
 
Materiały i metody 
Badanie przeprowadzono w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w okresie trzech 
miesięcy wśród pacjentów leczonych przez lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego rozpoczynających 
leczenie kanałowe w powiększeniu przy użyciu mikroskopu. Oceniane były następujące cechy prawidłowego 
dostępu: umiejscowienie, kształt, opracowanie sklepienia komory i ścian, możliwość swobodnego 
wprowadzenia pierwszego narzędzia endodontycznego, zapewnienie kształtu retencyjnego i oporowego 
oraz profilaktyczne obniżenie guzków w zębach przedtrzonowych/trzonowych. Każdy dostęp był oceniany 
niezależnie przez dwóch lekarzy endodontów, pracujących z powiększeniem, z minimum trzyletnim 
doświadczeniem klinicznym. 
 
Wyniki 
Wśród leczonych 32 pacjentów (15 mężczyzn i 17 kobiet w wieku od 19 do 65 lat) stwierdzono najczęściej 
problem ze swobodnym wprowadzaniem początkowych narzędzi do kanałów (22). Problem był 
obserwowany zarówno w pierwotnym, jak i powtórnym leczeniu endodontycznym i dotyczył głównie 
siekaczy szczęki oraz kanałów bliższych trzonowców górnych i bliższych policzkowych trzonowców dolnych. 
 
Wnioski 

1. Prawidłowe wykonie dostępu do leczenia endodontycznego, choć czasochłonne, ułatwia przepro-
wadzenie kolejnych etapów leczenia i pozwala uniknąć w ich trakcie komplikacji, czym skraca czas 
trwania zabiegu. 

2. Leczenie z użyciem mikroskopu pozwala na naniesienie ewentualnych korekt w sposób planowy i 
bezpieczny, co pozwala oszczędzić zębinę i szkliwo leczonego zęba wpływając na jego wytrzymałość. 
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Introduction 
Antiseptic root canal treatment is extremely complex, complicated and demanding therapy that requires a 
lot of knowledge and practical skills from dentist. It can be divided into two stages: chemo – mechanical 
root canal preparation and its homogeneous as well as tight obturation. One of the essential stages of the 
root canal treatment is obtaining advantageous access to the root canal - it affects further steps directly. It 
allows to locate all of the canals and disinfect intra canal space. 
 
Aim 
To present the most common difficulties in obtaining proper access for root canal treatment in the group of 
young dentists during post-graduate training. 
 
Materials and method 
The research was done in the Chair and Department of  Conservative Dentistry with Endodontics in the 
period of three months among the patients of young dentists starting root canal treatment in a magnified 
view using a microscope. Following features of proper access was rated: location, shape, preparation of the 
floor of chamber and of the walls of cavity, possibility of pressure-free insertion of first endodontic 
instrument, retention and resistance, preventive cusps reduction in molars and premolars. Every access was 
rated individually by two endodontist working in a magnified view, with minimal three – years - long clinal 
experience.  
 
Results 
Among 32 treated patients (15 male, 17 female patients in the age from 19 to 65) it was found that the 
most common problem was the pressure-free insertion of initial endodontic instruments into canals (22). 
The problem was observed in both the primary and the secondary endodontic treatment. It mainly affected 
incisors in the maxilla, mesiobuccal canals of the upper molars and mesiobuccal canals of the lower molars. 
 
Conclusions 

1. Propper preparation of the access for root canal treatment, although is time-consuming, makes fur-
ther steps of the treatment easier to perform and allows to avoid complications by what reduces 
time of the procedure.  

2. Treatment with use of microscope gives a chance to introduce amendment in a planned and safe 
way what allows to protect the residual dentin and enamel of the treated tooth, affecting its 
strength. 
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Wprowadzenie 
Dens in dente, określany również jako dens invaginatus, jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych 
w obrębie tkanek zęba. Klinicznie objawia się jako nieprawidłowo ukształtowany ząb z fałdami szkliwa 
sięgającymi do głębokich warstw zębiny. Taka anatomiczna anomalia może predysponować do rozwoju 
różnych problemów klinicznych, w tym chorób miazgi, utrudniając skuteczne leczenie dotkniętego zęba. 
 
Cel pracy 
Celem pracy było przedstawienie szerokiego przeglądu etiologii, rozpowszechnienia, postępowania 
i diagnozy nieprawidłowości w rozwoju zębów, jaką jest dens in dente. 
 
Materiał i metoda 
Badanie przeprowadzono w oparciu o przeszukanie dostępnej literatury w bazie PubMed z użyciem fraz: 
„dens in dente”, „dens invaginatus”, „occurrence of dens in dente”. 
 
Wyniki 
Dens invaginatus wykazuje znaczną różnorodność w etiologii i może być klasyfikowany na podstawie wad 
anatomicznych zajętego zęba. Rozpoznanie kliniczne ustala się na podstawie badania klinicznego oraz 
radiologicznego, zarówno zdjęcia zębowego jak i CBCT. Najpopularniejszy system klasyfikacji opracowany 
przez Oehlera dzieli dens in dente na 3 główne typy. Zrozumienie poszczególnych kategorii ma kluczowe 
znaczenie dla ustalenia najbardziej optymalnego dla pacjenta leczenia od profilaktycznego pokrycia 
zagłębień anatomicznych w obrębie korony lakiem szczelinowym przez antyseptyczne leczenie 
endodontyczne do ekstrakcji zęba włącznie.  
 
Wnioski 
Wczesne rozpoznanie, z wyszczególnieniem typu, nieprawidłowości zębowej jaką jest dens invaginatus 
pozwala na skuteczną profilaktykę i jeśli konieczne to terapię chorób zmineralizowanych tkanek zęba, 
miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, które ze względu na anomalie w obrębie budowy anatomicznej 
zęba, mogą być problematyczne.  
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Introduction 
Dens in dente, also referred to as dens invaginatus, is one of the most common malformations within the 
development of dental tissues. Clinically it shows up as abnormally shaped tooth with infolds of the 
enamel, reaching into deep layers of the dentine. Such anatomical anomaly can predispose to various 
clinical disturbances, including pulpal diseases, making it difficult to perform a successful treatment on the 
affected tooth.  
 
Aim of the study 
The aim of the study was to provide a broad review on the aetiology, prevalence, management 
and diagnosis of the problem that is dens in dente. 
 
Material and Method 
The study was conducted based on the search among available literature in the PubMed database with 
the following phrases: “dens in dente”, “dens invaginatus”, “occurrence of dens in dente”. 
 
Results 
Dens invaginatus shows a significant diversity in the aethiology of the issue and can be classified based 
on the anatomical malformations of the affected tooth. The presence of dens in dente is associated with 
the clinical course of diseases such as Wilson's disease, deletion within the 7q32 locus, cleft lip and palate, 
Ekman-Westborg-Julin syndrome. One case report of the above diseases is available in the PubMed 
database. The clinical diagnosis is made on the basis of a clinical and radiological examination, both of the 
teeth and CBCT. The most common classification system put together by Oehler, divides dens in dente into 
3 major categories. The comprehension of the following categories is crucial into finding the most effective 
way of the treatment, from prophylactic coating of anatomical cavities within the crown with fissure 
sealant, through antiseptic endodontic treatment, up to tooth extraction. 
 
Conclusions 
Early diagnosis, specifying the type of dental abnormality, which is dens invaginatus, allows for effective 
prophylaxis and, if necessary, treatment of diseases of mineralized tooth tissues, pulp and periapical 
tissues, which may be problematic due to anomalies within the anatomy of the tooth. 
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Wstęp 
Noszenie maseczek było obowiązkowe w trakcie trwania dwuletniej pandemii. Skóra nieustannie wchodzi 
w interakcje z otoczeniem i nie jest przyzwyczajona do częstego noszenia maseczki, która tworzy 
specyficzne środowisko, przeciwdziałające naturalnej wymianie gazowej. To zamknięte środowisko może 
prowadzić do poważnych problemów błony śluzowej jamy ustnej, nosa i skóry części twarzowej czaszki, 
które są wynikiem zbyt dużej wilgotności. 
 
Cel pracy 
Ustalenie skutków noszenia maseczek, odczuwanych przez społeczeństwo w obrębie skóry części twarzowej 
czaszki, jamy ustnej i stawu skroniowo-żuchwowego. 
 
Materiały i metody 
Przeprowadzono ankietę w której znalazły się pytania o rodzaj noszonej maseczki, czas jej noszenia, 
odczuwalne objawy ze strony błony śluzowej jamy ustnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. 
 
Wyniki 
Najczęściej wybieranym typem maseczki była maseczka chirurgiczna. Zdecydowana większość 
respondentów (70,7%) odczuwa niedotlenienie. 61,4% odpowiedzi wskazywało na występowanie 
u respondentów nieprawidłowych nawyków. 37,9% badanych skarży się na występowanie 
niekontrolowanych ruchów żuchwy. Ponadto 18.6% respondentów zauważyło zmianę ustawienia głowy 
podczas noszenia maseczki. Co ciekawe obliczenia statystyczne potwierdziły zależność grupy krwi badanego 
z pieczeniem jamy ustnej oraz niedotlenieniem. Dolegliwości te najczęściej występowały u ankietowanych 
deklarujących grupę krwi AB. 
 
Wnioski 
1. Większość społeczeństwa odczuwa nadal negatywne skutki noszenia maseczek, zarówno w jamie ustnej 

jak i na skórze części twarzowej czaszki.  
2. W obrębie układu stomatognatycznego najczęściej obserwowano nasilone dysfunkcje, niekontrolowane 

protruzyjne ruchy żuchwy. 
3. Najczęściej występującym skutkiem ubocznym zewnątrzustnym noszenia maseczki jest nadmierne wysy-

chanie warg.  
4. Objawy wewnątrzustne ze strony błony śluzowej jamy ustnej nie są aż tak często obserwowane.  
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Introduction 
Wearing masks was mandatory during the two-year pandemic. The skin constantly interacts with the 
environment and is not used to wearing a mask frequently, which creates a specific environment that 
counteracts natural gas exchange.This closed environment can lead to serious problems with the oral 
mucosa and facial skin from too much moisture. 
 
Aim of the study 
Determine the effects of wearing masks, on the skin of the facial part of the skull, mouth and the 
temporomandibular joint. 
 
Materials and methods 
An online survey which included questions about the type of mask to be worn, the time of wearing it, and 
the perceived symptoms of the oral mucosa and the temporomandibular joint. 
 
Results 
The most frequently chosen type of mask was a surgical mask. The vast majority of respondents (70.7%) 
experience hypoxia when wearing the mask for a long time. 61.4% of the responses indicated that they had 
abnormal habits. 37.9% of respondents complained about uncontrolled movements of the jaw. Moreover, 
18.6% of respondents noticed a change in head position while wearing a mask. Interestingly, statistical 
calculations confirmed the relationship between the blood group of the subject with burning mouth and 
hypoxia. These complaints were most common among respondents who reported blood group AB. 
 
Conclusions 

1) The majority of society still feels negative feelings of wearing masks, both in the mouth and on the 
skin of the facial part of the skull. 

2) Within the stomatognathic system, intensified dysfunctions and uncontrolled protrusive movements 
of the mandible were most frequently observed. 

3) The most common side effect of wearing a face mask is excessive dryness of the lips. 
4) Intraoral symptoms of the oral mucosa are not observed that often. 

  



S t r o n a  | 80 

 

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „ŚRODOWISKO, A STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ”  LUBLIN, 12.05.2022r 

 

S11 
Mity i fakty na temat leczenia kanałowego w opinii pacjentów - badanie ankietowe 
 
Michał Rojewski, Karolina Kotwica, Joanna Pawłowska, Natalia Walczuk 
 
Studenckie Koło Naukowe, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Opiekunowie Koła Naukowego: dr hab. n. med. Danuta Lietz- Kijak, dr n. med. Helena Gronwald 
 
 
Wstęp 
Leczenie endodontyczne jest zabiegiem często wykonywanym w gabinecie 
stomatologicznym. Umożliwia zachowanie zęba w jamie ustnej, pomimo usunięcia miazgi. 
Leczenie kanałowe wciąż budzi wiele wątpliwości wśród pacjentów. Pojawiają się pytania dotyczące 
zasadności leczenia kanałowego, a także jego bezpieczeństwa. W codziennej praktyce lekarze dentyści 
spotykają się z różnymi mitami na temat leczenia kanałowego przedstawianymi przez 
pacjentów, a wiara w ów informacje może skutkować brakiem chęci poddania się leczeniu 
endodontycznemu przez pacjentów. 
 
Cel pracy 
Celem badania ankietowego było skontrolowanie wiedzy pacjentów na temat 
wybranych zagadnień związanych z leczeniem endodontycznym. 
 
Materiały i metody 
Przeprowadzono ankietę w formie online oraz stacjonarnej wśród 476 osób z 
podziałem na płeć, wiek i wykształcenie oraz związek z branżą medyczną.  
 
Wyniki 
Na podstawie przeprowadzonej ankiety dokonano analizy statystycznej, z której 
wynika, iż 59,1% respondentów w trakcie swojego życia poddało się leczeniu endodontycznemu, 
a jedynie 8,4% ocenia swoją wiedzę na ten temat jako bardzo dobrą. 71,3% respondentów kojarzy 
leczenie kanałowe z bólem. Jedynie 4,2% pacjentów wolałoby usunąć ząb, niż poddać się leczeniu 
endodontycznemu - na tę decyzję mają wpływ różne czynniki, takie jak związane z tym koszta, brak zaufania 
dodentystów lub brak wiary w skuteczność leczenia. 
 
Wnioski 
1) Znaczna część społeczeństwa przynajmniej raz w życiu była poddana leczeniu 
endodontycznemu. Większości z nich leczenie to kojarzy się z bólem. 
 
2) Wiedza pacjentów na temat leczenia kanałowego jest niekompletna, a niejednoktornie 
pacjenci posiadają błędne informacje na temat leczenia, jego skutków i ewentualnych 
powikłań.  
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Introduction 
Endodontic treatment is often performed procedure at the dentist’s office. It makes possible to preseve the 
tooth in oral cavity, despite the removal of the pulp. Root canal treatment still raises many doubts among 
patients. Questions about legitimasy of this treatment and also about its safety still arise. In everyday 
practise, dentists face various myths about endodontics treatment presented by patients. Belief in this 
information may result in the lack of willingness to undergo endodontic treatment by patients.  
 
Aim 
The purpose of the survey was to test the patients' knowledge on selected issues related to endodontic 
treatment.  
 
Materials and methods 
An online and stationary surveys were conducted among 476 people with division into gender, age, 
education and relation with the medical industry. 
 
Results 
Based on the survey statistical analysis was performed and the obtained results indicate that 59,1% of 
respondents underwent endodontic treatment during their lifetime and only 8,4% of them rate their 
knowledge of root canal treatment as very good. 71,3% of respondents associate the treatment with pain. 
4,2% of patients would prefer to remove a tooth than undergo endodontic treatment and this decision 
is influenced by the cost of the procedure, distrust of dentists or the lack of faith in the effectiveness of the 
treatment.  
 
Conclusions 
1) A significant part of the society has undergone endodontic treatment at least once in their life. Most of 
them associate it with pain. 
 
 2) Knowledge of the patients about endodontic treatment is incomplete and they often have incorrect 
information about the treatment, its effects and possible complications   
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