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Czy to się może udać?
Połączenie: ząb, kość
i ciało obce?
To się udaje już od lat i nie jest
to kwestia wiary, lecz wiedzy
i nauki. Choć przyznam, że
w stomatologii, czy szerzej –
medycynie, łączenie się kości
z tytanem można nazwać
cudem. Takie są właśnie
implanty.

Kto je wynalazł?
Odkrycia, zresztą przypadko-
wo, dokonał lekarz medycyny,
nie stomatolog, szwedzki pro-
fesor Ingvar Branemark,
w latach 50. i 60. ubiegłego
wieku. Wszczepiał urządzenie
optyczne do kości i obserwo-
wał pod mikroskopem zacho-
dzące reakcje. Przypadek spo-
wodował, że obudowa urzą-
dzenia była z tytanu, co miało
wpływ na zaobserwowanie
fascynującego zjawiska: kość
bardzo silnie przywierała
do powierzchni tytanowej.

Żywa kość zrastała się
z tytanem?
Tak, i to w sposób, jaki do tej
pory uważano za niemożliwy.
Profesor dostrzegł, jakie zna-
czenie może mieć ta obserwa-
cja dla chirurgii odtwórczej,
a tym bardziej dla stomatologii.

Brzmi to jak medyczne scien-
ce fiction.
Podstawą integracji jakiegokol-
wiek materiału z żywą kością
musi być tzw. biokompaty-
bilność, czyli obojętność tkan-
kowa. Organizm nie może zau-
ważyć, że wszczepiony implant
jest ciałem obcym, bo zostanie
biologicznie odrzucony. Kość
trwale przyrośnie
do powierzchni tytanu, ale
muszą być spełnione określo-
ne warunki. Powierzchnia
implantu musi być czysta, ste-
rylna i, co najważniejsze,
aktywna biologicznie.

Co to znaczy?

To znaczy, że poprzez mikro-
strukturę musi przypominać
kość naturalną. Firmy produ-
kujące implanty zębów mają
swoje sposoby na uzyskiwanie
tego efektu, co jest ich pilnie
strzeżoną tajemnicą. I tu
dochodzimy do sedna sprawy
– to, jak mocno gojąca się kość
połączy się z powierzchnią
implantu, zależy od jego typu.

Dochodzimy do pieniędzy…
Dobry implant musi kosztować
więcej, to trzeba jasno powie-
dzieć. Dzieje się tak dlatego, że
za jakością stoją wieloletnie
badania, doświadczeni nau-
kowcy, precyzja i gwarancja.
Spośród setek systemów
implantologicznych tylko kilka
znajduje się w klasie premium.

Czy implant zachowuje się
tak jak normalny ząb?
Korzenie zębów połączone są
z kością delikatnymi
więzadełkami, tzw. ozębną.
Pełni ona wiele funkcji, m.in.
amortyzuje delikatne ruchy
zębów w trakcie jedzenia.
Dzięki temu siły żucia rozkła-
dają się na ząb, kość i ozębną.
Odwrotnie wygląda sprawa
z implantami, które zrastają się
z kością w sposób sztywny. To
tak, jakby implant stawał się
częścią kości. Implant zastępu-
je nam korzeń, jest więc dopie-

ro początkiem leczenia.
Na nim mocowany jest łącznik,
na którym będzie osadzona
korona porcelanowa. Siły żucia
obciążają głównie koronę
i łącznik, wyzwalając ich
mikroruchy, co nie sprzyja
wielu systemom implanto-
logicznym, doprowadzając
do utraty kości. Pacjentów
martwi więc przede wszystkim
to, czy implant się przyjmie.
Najistotniejszą kwestią jest
zatem to, jak długo implant
pozostanie z pacjentem.

No właśnie, jak długo?
Do końca życia?
Chcielibyśmy, ale to zależy
od wielu czynników. Pacjent
powinien wiedzieć, jaki
implant zostanie mu założony,
z jaką gwarancją. Jakość
i przewidywalność zabiegu
zależą od doświadczenia
i umiejętności lekarza i precy-
zji wykonywania zabiegów.
Jednak implant to tylko funda-
ment, na którym zostanie
zamocowany „ząb”, czyli koro-
na porcelanowa. Jej jakość
zależy od tego, jaki technik
dentystyczny ją wykona,
z jakich materiałów zrobi pod-
budowę. Od tych detali będą
zależały: estetyka, stabilność
i trwałość rekonstrukcji.
Pacjentowi pozostaje jedynie
należyte dbanie o nowe zęby.
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Po szczepionce
ryczała jak krowa

M
imo dowodów
na dobrodziejstwo
szczepień, które
ocaliły miliony ist-
nień(corokuzapo-

biega się 2-3 milionom zgonów
zpowoduchoróbzakaźnych),na-
dalaż22milionydzieciniemado-
stępu do tego typu ochrony.
Na kilka dni przed rozpoczynają-
cym się 22 kwietnia Europejskim
Tygodniem Szczepień piszemy
o mitach, które mimo tłumaczeń
immunologów, żyją swoim ży-
ciem.

PrzeciwnicyEdwardaJennera,
angielskiego lekarza, odkrywcy
szczepionki przeciwko ospie,
oskarżaligo,iż...zamienialudziw
bydło; mówili, że jedna z dziew-
cząt po szczepieniu ryczała jak
krowa, a pewnemu chłopcu wy-
rosły rogi. Nie od razu dostrze-
żono, że oddał ludzkości
ogromnąprzysługę.Acotakiego
naprawdęzrobiłJenner?Wszcze-
piłchłopcutzw.ospękrowiankę.
Połagodnymprzebieguchoroby
Jameswyzdrowiał,aporokuoka-
zało się, że został uodporniony
także na ospę prawdziwą. Tak
powstałapierwszaszczepionka.

Jak donosi Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO), ponad 1,5
milionadzieciponiżej5.rokuży-
cia umierazpowoduchorób,któ-
rym można zapobiec dzięki
szczepieniom. A jednak nadal
wieleosóbsięichboi.

W1998r.drAndrewWakefield
opublikował w piśmie „Lancet”
artykuł, zawierający sugestie, ja-
koby szczepionka MMR (odra,
świnka,różyczka)powodowałau
dzieciautyzm.Tainformacjado-
prowadziła do krachu szczepień
w Wielkiej Brytanii. Choć dzie-
siątki badań zaprzeczyły infor-
macjom Wakefielda, który oka-
załsięoszustem,sątacy,którzyw
to wierzą. Tak jak w to, że szcze-
pionkizawierajągroźnąszczegól-
nie dla zdrowia dzieci rtęć. – To
prawda, że niektóre szczepionki
zawierają związek rtęci –
tiomersal.Jednakżejegotoksycz-
ność jest wielokrotnie niższa od
rtęci, a dawka podana w szcze-
pionceliczonawmikrogramach.
Zostaje on całkowicie wydalony
z kałem – wyjaśnia dr n. med.
WojciechFeleszko,pediatraiim-
munolog z Warszawy, autor kil-
kudziesięciu prac badawczych o
tejtematyce.–Badanianiewyka-
zały negatywnego wpływu
tiomersalunazdrowiedzieci.Jed-
nakżebiorącpoduwagęniepokój
rodziców, wielu producentów
opracowałotechnologięproduk-
cji szczepionek bez tiomersalu.
Szczepionki skojarzone, np. 5- i
6-walentne są od niego wolne –
wyjaśnia.

Paradoksalnie, udane pro-
gramyszczepieńniosąryzykoich
lekceważenia–nawetprzezleka-
rzy, którzy nie spotykają się już z
chorobami,którymudałosięza-

pobiecdziękiszczepieniom–tłu-
maczydrFeleszko.

Jednym z mitów jest ten, że
szczepieniedzieciszczepionkami
skojarzonymi przeciąża układ
immunologiczny malucha. –
Może wynika to z tego, że lu-
dziom trudno sobie wyobrazić,
czym jest odporność – przeko-
nuje dr Feleszko. – Mózg, serce,
wątroba, wiadomo. A odpor-
ność?Gdzieonajest?–pytaiod-
powiada.– Odpornośćjestwszę-
dzie. Grasica, szpik kostny, śle-
dziona,węzłychłonne,migdałki,
wyrostek robaczkowy i grudki
limfatycznewprzewodziepokar-
mowymtworząukładotwartyna
wychwycenie wrogów, który ma
naschronić.Gdybyśmyzebraliw
jednąkulkęwszystkietkankiod-
pornościowe organizmu, waży-
łabyok.półtorakilogramaimia-
łaby w sobie miliardy komórek –
wyjaśnia.

Dr Feleszko z zespołem prze-
studiowali wyniki światowych
badań nad odpornością. – Oka-
zało się, że jest tylko kilka rzeczy
to umożliwiających, na co są do-
wody naukowe. Na pierwszym
miejscusąszczepienia,nadrugim
pewnezwiązki,aleaniwitaminy,
ani zioła, ani suplementy diety –
nicztychrzeczyniejestwstanie
poprawić odporności tak jak
szczepienia – ustalił zespół dr.
Feleszki.

– Jeśli ktoś stawia zarzuty, że
szczepionkiskojarzonerozregu-
lowują układ odpornościowy
dziecka, nie ma pojęcia o immu-
nologii – wyjaśnia dr Feleszko. I
podajeprzykład.GdywXXwieku
używaliśmy szczepionek pełno-
komórkowych,byłyniczymbio-
chemiczne granaty, zawierały
kilkatysięcyantygenów,ajednak
całepokoleniadziękinimsięura-
towały. Dziś, mimo że naraz po-
dajemy więcej szczepionek,
wszczepiamydwudziestokrotnie
mniejantygenów–wyjaśniaim-
munolog.

Jak twierdzi, układ immuno-
logiczny niemowlaka może od-
powiedzieć na 10 tysięcy szcze-
pionekjednorazowo.–Zeswoimi
miliardamikomórekjestwstanie
wyprodukować 10 tysięcy róż-
nychprzeciwciałwjednejchwili,
mawięcogromnypotencjał.Dla-
tegonawetjeślijednorazowopo-
damydziecku10szczepionek,to
zaangażujemydopracyzaledwie
jedną dziesiątą procenta układu
odpornościowego–tłumaczydr
Feleszko.

Fakt, że mamy zdolność do
produkowania odporności na
bardzo wiele antygenów jedno-
cześnie, tak naprawdę pozwala
namżyć.Niewidzialnyświatmi-
liardów drobnoustrojów koloni-
zuje nas bowiem błyskawicznie
od urodzenia. Drobnoustroje
gramdodatnie wnikają przez
meszkiwłosoweskórymaluchai
zaczynają się namnażać. Ko-
mórkiukładuodpornościowego
są zaś gotowe na przyjęcie anty-
genów. Zaczyna się reakcja. Na
skórze pojawia się tzw. rumień
toksycznynoworodków–nazwa
okropna, ale wiadomo, że wy-
sypkatrwaćbędziedwa,trzydni
pourodzeniu.Choćczopywyglą-
dająjakropnie,totylkodowódna
to, że świat drobnoustrojów po-
witałsięznowonarodzonym. Do
10.rokużycia,awięcwczasiedoj-
rzewania immunologicznego,
miliardy drobnoustrojów będą
naszaszczycaćswojąobecnością,
wchodzićiwychodzić.

– Rzecz w tym, że tylko szcze-
pienia chronią nas przed tymi
wrogami, wobec których jeste-
śmy bezbronni – tłumaczy dr
Feleszkoiprzestrzega.–Wystar-
czy kilkuprocentowa grupa nie-
szczepiących się dzieci, aby nie-
które z zapomnianych już cho-
rób,jakpolioczyodra,powróciły.

MariaZawała
Zapraszamdoczytaniamojego

bloga Zdrowie od A do Z na stro-
niedziennikzachodni.pl
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Czy wróci epidemia odry i polio? Tak, jeśli zamiast wierzyć
faktom, powielać będziemy plotki. Pisze o tym Maria Zawała

Od urodzenia kolonizują nas miliardy drobnoustrojów
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Te cud(ow)ne implanty

Żywa kość zrasta się z tytanem?To już nie jest medyczne science fiction

Rozmowa z dr. Tomaszem Śmiglem, lekarzem stomatologii,
specjalistą w dziedzinie implantologii, członkiem zarządu
Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
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