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co d  amalgamacie 
a 

w  gabinetu stomatologicznego
- - 

 z amalgamatu  

Za 

 5 -50% dobowej absorpcji tego pierwiastka 
(Spencer 2000).  

W Polsce od wielu lat chodzenia od  
amalgamatowych,  gwarantowanych 
stomatologicznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2015 roku Komitet 

 - 
) ia stosowania amalgamatu, 

jednak nie zaleca go  
Towarzystwa Stomatologicznego amalgamat jest bezpiecznym, niedrogi  i 
szeroko przebadany.  Organizacja Zdrowia popiera  amalgamatu 
stomatologicznego, , 

. Natomiast w 2017 roku Parlament 
 rezolucj  ajach Unii Europejskiej, 

w tym  w Polsce. Zgodnie z 

  do 
  

  
amalgamatowych. iska -dentystycznego 

 

2.  

lekarsko-dentystycznego (tab. 1). 4 lata.  Studenci 
ali     10 

jednokrotnej odpowiedzi.  

Dla danych ze skali inte  zastosowano test Manna- , 
a -
kwadrat N-

 
Tab. 1. . 

 
    

kobiety 96 41 137 
 55 13 68 

 151 54 205 

3. Wyniki  

 

 powodem 
ich wymiany na 
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oceniali mat 

 nie stanowi 
 , 

 dla zapewnienia retencji amalgamatu rowych tkanek twardych 
 

 ankiecie 
- i 

 

cenie w skali od 
0 do 3  

w skali od 0 do 3 
 

 (tab.2-3) oraz 
na rycinach (rys.1-5).  

 
Tab. 2. Odsetek od  

   

* 
23,8 50,0 

amalgamatowe?* 
19,9 44,4 

 

 
Rys. 1. Status  amalgamatow  u ankietowanych. 
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Rys. 2. Wady wg ankietowanych . 
 
 

 
Rys. 3. Zalety wg ankietowanych . 
 
Tab. 3.  
 

   

amalgamatowe: 
tak nie 

nie 
wiem 

tak nie 
nie 

wiem

galwanicznego? 
82,8 7,3 9,9 68,5 13,0 18,5 

jest przeciwwskazaniem do wykonania 
rezonansu magnetycznego? 

15,9 75,5 8,6 9,3 75,9 14,8 

 
86,8 5,3 7,9 77,8 11,1 11,1 
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Rys. 4. - 
i . 

 
Rys. 5. 
wy  p<0,05). 

4. Dyskusja i wnioski 

 na zalety, jak i wady stosowania amalgamatu 
(tab. 4). 
Tab. 4. Zestawienie zalet i wad amalgamatu stomatologicznego 

 
 jest toksyczna. Lekarze 

amalgamatu oraz w trakcie jego wymiany. 
Nagpal i in. (2017) 

Zalety Wady 
(Birch i in. 

2016; Palotie i in. 2017; Naghipur i in. 2016) 
 

mniejsza adhezja grzyba Candida albicans do 

(  i in. 2017) 

 

 (Agnihotry i in. 2016) 
mniejszy stres oksydacyjny i mniejszy spadek 

do (Ramezani i in. 2017) 
galwanicznego w jamie ustnej (Ciszewski i in. 

2007) 
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w latach 2002-
a 
poddawa

 (w przypadku szkockich 
erokrotny), jednak we wszystkich analizach nie przekracza  zalecanych norm. 

Za  wyniki badacze uznali stosunek personelu do zasad 
 z , Doniesienia 

z Turcji, Norwegii i i in. 
(2016) na 
z  

znaczne 
i   

i in. 
(2016) nie zao  kobiet 

takimi jak przedwczesny por  niska masa 
urodzeniowa). Zdaniem Russell (2017) , 
o ich zdrowia.  

z 
i in. (2016) 

w badaniach in vitro 
niu 

 i in. (2015) sugeruj
, wytwarzanego m  , 

 Natomiast badania 
 

  
  

(Tymofiyeva i in. 2013). Ponadto Cakir i in. (2015) badali, 
 i krew, mocz oraz 

 warunkach domowych lub profesjonalnie w gabinecie. Na 
 stwierdzili   

 amalgama  
e , 

wchodzi m  Candida albicans, odpowiedzialny za powstawanie infekcji grzybiczych 
w i in. (2017) Candida albicans na powierzchni wszystkich 

 w badaniu elektronowym mikroskopem skaningowym 
 grzyba do amalgamatu i  do 

kompozytu i kompomeru. Zdaniem Zhang i in. (2016) 2-
metakryloiloksyetylofosforylocholiny od 
standardowych  ych  

coraz 

Alhareky i in. (2016) przeanalizowali 
osiem autorskich prac, opublikowanych w latach 1992-
i 
W badaniach odsetek  przedziale 76,3-100% 
(ze ) -100% 3,17% ). 

 i in. (2017) na podstawie 
trzynastoletnich obserwacji 5542 dwu- i 

stwierdzili  
Naghipur i in. (2016) , jak i materia
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p  
 

amalgamatowych. 
 

antyoksydacyjne w jamie ustnej. Ramezani i in. (2017) e z tym 
zjawiskiem zmniejszenie poziomu 
Dla 
substancji, w tym wiele toksycznych dla jamy ustnej,  powodo ost stresu 
oksydacyjnego oraz istotne 
do  reakcji na badane on  

 uwagi na 
 

 
Rys. 6. 

i in. 2017). 
 

kierunku lekarsko-de
oraz 

  odmiennymi 
 

 w jamie 
ustnej

 (w skali 0-3 wynik 1,33).  
stosowanych 

do w nie akich jak
Przy 
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