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Wstęp: Mukowiscydoza (ang. CF – cystic fibrosis) jest najczęściej występującą wśród rasy kaukaskiej 

chorobą genetyczną o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia. Za chorobę odpowiedzialna 

jest mutacja genu CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) – 

przezbłonowego regulatora przewodnictwa w mukowiscydozie, umiejscowionego na długim ramieniu 

chromosomu 7. Białko kodowane przez ten gen pełni między innymi rolę kanału chlorkowego, 

zależnego od cAMP, a jego ekspresja zachodzi w błonie apikalnej komórek nabłonkowych gruczołów 

wydzielania zewnętrznego. Jego aktywność  

jest stwierdzana w trzustce, gruczołach ślinowych i potowych, jelitach oraz w układzie oddechowym i 

rozrodczym. Efektem nieprawidłowej funkcji lub braku białka CFTR  

jest zaburzenie transportu jonów Cl- przez błony komórkowe oraz zwiększenie absorpcji Na+ oraz 

wody, co skutkuje zagęszczeniem oraz zwiększeniem lepkości wydzieliny. Następstwem zalegania 

wydzieliny w przewodach wyprowadzających jest niewłaściwa czynność gruczołów egzokrynnych 

oraz zaburzenia funkcji i struktury narządów i układów bezpośrednio z nimi związanych, zwłaszcza 

układu oddechowego i pokarmowego. Obraz kliniczny choroby wynika z różnorodności mutacji i 

odmiennej wrażliwości poszczególnych narządów  

na niedobór białka CFTR. W klasycznej postaci występują zapalenia oskrzeli i płuc, niewydolność 

zewnątrzwydzielnicza trzustki, niepłodność mężczyzn oraz podwyższone stężenie Cl- w pocie. 

Większość chorych wykazuje zaburzenia wielonarządowe. Szacuje się, że mukowiscydoza występuje 

w Polsce z częstością około 1:5700 urodzeń. Nie opracowano leczenia przyczynowego i przy obecnym 

stanie wiedzy, mukowsicydoza pozostaje chorobą nieuleczalną. O jakości i długości życia decydują 

zwykle zmiany w układzie oddechowym pacjenta. Niewydolność płucna jest najczęstszą przyczyną 

zgonów w przebiegu choroby.  

Badania kliniczne nad zdrowiem jamy ustnej pacjentów z mukowiscydozą zostały podjęte  

już w latach 50-tych ubiegłego wieku. Wyniki większości analiz nie są jednak spójne. Sprzeczne 

doniesienia dotyczą między innymi zapadalności na próchnicę, zdolności buforowych śliny, 

częstotliwości występowania defektów w szkliwie czy stanie przyzębia. Wysoce kariogenna dieta, 

bogata w częste przekąski, zmienione parametry fizykochemiczne śliny oraz przewlekle prowadzona 

farmakoterapia, mogą być istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju chorób jamy ustnej oraz mogą 

modulować ich przebieg. Współczesne piśmiennictwo krajowe oraz światowe dostarcza niewielu 



aktualnych informacji dokumentujących stan zdrowia jamy ustnej chorych na mukowiscydozę, a 

większość prac dotyczy głównie dzieci. 

 

Cel pracy: W niniejszej pracy podjęto się kompleksowej oceny stanu zdrowia jamy ustnej  

u młodzieży i osób dorosłych z mukowisycydozą. 

Jako cele szczegółowe przyjęto:  

1)      analizę porównawczą wyników badań pacjentów z mukowiscydozą z wynikami badań osób 

zdrowych, stanowiącymi grupę kontrolną; 

2)      ocenę zależności stanu uzębienia, stanu tkanek przyzębia oraz stomatologicznych potrzeb 

leczniczych od właściwości fizykochemicznych śliny u pacjentów  

z mukowiscydozą;  

3)      ocenę zależności stanu uzębienia, stanu tkanek przyzębia oraz stomatologicznych potrzeb 

leczniczych od zabiegów profilaktycznych w zakresie domowej higieny jamy ustnej oraz opieki 

stomatologicznej pacjentów z mukowiscydozą. 

Dla potrzeb prowadzonych badań postawiono następujące hipotezy badawcze: 

1.      Osoby chorujące na mukowiscydozę prezentują mniejszą zapadalność na próchnicę  

w porównaniu do swoich zdrowych rówieśników.  

2.      Osoby z mukowiscydozą wykazują wyższe zdolności buforowe śliny w porównaniu do swoich 

zdrowych rówieśników. 

3.      Przyzębie badanych chorych na mukowiscydozę jest zdrowsze, niż u pacjentów  

z grupy kontrolnej. 

Materiał i metodyka badań: Analizie statystycznej w oparciu o program Statistica v. 10.0, poddano 

wyniki badań wykonanych na grupie 60 pacjentów w wieku od 12 do 41 lat, w tym 36 osób płci 

żeńskiej i 24 osoby płci męskiej. Grupę badaną stanowili pacjenci z rozpoznaną mukowiscydozą z 

terenu całej Polski, będący pacjentami Kliniki Pneumonologii  

i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju. Grupę kontrolną dobrano w 

sposób losowy, odpowiadający licznością, płcią i wiekiem grupie badanej. Pacjenci w grupie 

kontrolnej byli wolni od chorób systemowych i nie przyjmowali żadnych leków. Badania obejmowały: 

badanie podmiotowe (wywiad ogólnomedyczny oraz stomatologiczny), badanie przedmiotowe 

stomatologiczne według karty badania pacjenta własnego autorstwa oraz badanie śliny z użyciem 

testu Saliva-Check Buffer. 

Wyniki:  

W badaniach wykazano, że 46,7% pacjentów chorujących na mukowiscydozę nie korzystało  

z opieki stomatologicznej w ogóle lub korzystało z niej doraźnie, w razie bólu, co istotnie (p<0,05) 

różniło się od wyników otrzymanych w grupie kontrolnej, gdzie 10% ankietowanych deklarowało tak 

rzadkie wizyty w gabinetach stomatologicznych.  

U pacjentów z mukowisycodzą stwierdzono dwukrotnie więcej ubytków próchnicowych, niż w grupie 

kontrolnej (średnio 7,13 vs. 3,47) a wskaźnik frekwencji próchnicy u tych pacjentów był niemal 

dwukrotnie wyższy, niż stwierdzony w grupie kontrolnej (0,25 vs. 0,14). 



Wykazano, że chorzy na mukowiscydozę posiadali mniej wypełnień w zębach (średnio 7,43 vs. 10,03). 

Również wskaźnik leczenia zębów w tej grupie był niższy, niż stwierdzony  

w grupie kontrolnej (0,54 vs. 0,77). 

W wyniku badań stwierdzono, że pacjenci z mukowiscydozą posiadali większe depozyty złogów 

nazębnych pod postacią płytki (DI-S 1,21 vs. 0,58) i kamienia nazębnego (CI-S 0,49 vs. 0,16; CPI kod 2 

70% vs. 50%, PSR kod 2 73,3% vs. 46,7%) oraz prezentowali gorszą ogólną higienę jamy ustnej (API 

55,03% vs. 49,34, OHI 1,70 vs. 0,73) niż w grupie kontrolnej.  

Badania wykazały, że mniejszy odsetek pacjentów ze zdrowym przyzębiem (skala Offenbachera 

13,4% vs. 26,7%, BOP<10% 13,3% vs. 26,7%) występował w populacji chorych na mukowiscydozę. W 

tej grupie dyspanseryjnej częściej stwierdzano zapalenie dziąseł, lecz rzadziej zapalenie przyzębia. 

Analiza śliny spoczynkowej osób chorych na mukowiscydozę wykazywała bardziej kwasowy odczyn, 

czyli niższe średnie pH (6,53 vs. 6,93) i podwyższoną lepkość, a zdolności buforowe śliny 

stymulowanej określono jako wysokie (83,4% vs. 43,3%). 

 

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć następujące wnioski, iż:  

1.      Pacjenci z mukowiscydozą wykazują mniejszą dbałość o zdrowie jamy ustnej,  

niż osoby zdrowe, co znalazło odzwierciedlenie w:  

• rzadszych wizytach w gabinecie stomatologicznym. Niemal połowa nie korzystała z opieki 

stomatologicznej w ogóle lub korzystała z niej doraźnie, w razie bólu; 

• ponad dwukrotnie większej liczbie ubytków próchnicowych i niemal dwukrotnie wyższym 

wskaźniku frekwencji próchnicy. Tym samym nie potwierdzono hipotezy o mniejszej zapadalności na 

próchnicę w populacji chorych  

na mukowiscydozę; 

• mniejszej ilości wypełnień i niższym wskaźniku leczenia zębów; 

• większej ilości złogów nazębnych pod postacią płytki i kamienia nazębnego oraz gorszej ogólnej 

higienie jamy ustnej;  

• mniejszym odsetku pacjentów ze zdrowym przyzębiem, co nie potwierdziło hipotezy o lepszym 

stanie przyzębia w populacji chorych na mukowiscydozę. Częściej stwierdzano zapalenie dziąseł, lecz 

rzadziej zapalenie przyzębia. 

2.      Ślina spoczynkowa osób chorych na mukowiscydozę ma bardziej kwasowy odczyn (niższe pH) i 

podwyższoną lepkość, a ślina stymulowana ma wysokie zdolności buforowe. Potwierdzono hipotezę 

o wyższych zdolnościach buforowych śliny chorych na mukowiscydozę. 

3.      Ocena zależności stanu uzębienia i tkanek przyzębia oraz stomatologicznych potrzeb leczniczych 

pacjentów z mukowiscydozą od właściwości fizykochemicznych ich śliny, wykonywanych zabiegów 

profilaktycznych w zakresie domowej higieny jamy ustnej oraz poziomu opieki stomatologicznej 

wymaga potwierdzenia na większej grupie badanych.  

4.      Stwierdzony stan zdrowia jamy ustnej chorych na mukowiscydozę jest niepokojąco zły i wymaga 

natychmiastowej poprawy. 

 

W świetle przedstawionych wyników i hipotez wydaje się, że objęcie chorych  



na mukowiscydozę stałą opieką stomatologiczną oraz stworzenie specjalnego dla tej grupy 

dyspanseryjnej programu profilaktycznego są istotnymi czynnikami umożliwiającymi zachowanie 

zdrowia jamy ustnej u tych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Summary 

Introduction: CF (cystic fibrosis) is the most common genetic autosomal recessive inherited disease in 

Caucasians. The disease is caused by mutation of the CFTR gene (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator), which is located on the long arm of chromosome 7. Protein coded by this 

gene serves as chloride channel dependent on cAMP and its expression is conducted on the top 

surface of epithelial cells of exocrine glands. Its activity is observed  

in pancreas, salivary and sweat glands, intestines and in the respiratory and reproductive system. 

Dysfunction or lack of CFTR proteins leads to impaired chloride ion transport  

and increased absorption of sodium ions and water, resulting in thickening and increased viscosity of 

secretions. Secretion accumulation in outlet ducts results in defective function  

of the exocrine glands, dysfunction in organs structure and related systems, especially  

in the respiratory and digestive tracts. The clinical picture of the disease is due to the variety of 

mutations and the different sensitivity of individual organs to CFTR deficiency. Typical form involves 

bronchitis and pneumonia, exocrine pancreatic insufficiency, male infertility, and elevated Cl - 

concentrations in sweat. Most patients show multi-organ disorders.  

It is estimated that cystic fibrosis occurs in Poland with a frequency of about 1: 5700 births. No 

causative treatment has been developed, and in the current state of knowledge, cystic fibrosis 

remains an incurable disease. Quality and life expectancy are usually determined by changes in the 

respiratory system. Lung failure is the most frequent cause of death. Clinical trials of oral health of 

patients with cystic fibrosis were undertaken already in the 1950s.  

The results of most researches are not consistent. Contradictory reports include, among others, 

caries incidence, saliva buffer capacity, frequency of enamel defects and periodontal condition. 

Highly cariogenic diet, rich in snacks, altered salivary physicochemical parameters, and chronic drug 

therapy may be important risk factors for developing oral diseases and may modulate their course. 



Contemporary national and world literature provides little up-to-date information documenting the 

oral health status of cystic fibrosis patients, and most researches involve children. 

 

  

Aim of study: A comprehensive oral health assessment of adolescents and adults with cystic fibrosis. 

Specific goals were adopted: 

1) a comparative analysis of the results of cystic fibrosis patients with healthy persons  

as a control group; 

2) assessment of tooth condition, periodontal tissues condition and dental treatment needs 

depending on the physicochemical properties of saliva in patients with cystic fibrosis; 

3) assessment of tooth condition, periodontal tissues condition and dental treatment needs 

depending on home oral hygiene and dental care of patients with cystic fibrosis. 

For the purposes of the research, the following hypotheses were made: 

1. Cystic fibrosis patients present a lower incidence of caries compared to their healthy peers. 

2. People with cystic fibrosis show a higher saliva buffer capacity compared to their healthy peers. 

3. The periodontium of cystic fibrosis patients are healthier than in the control group. 

Material and method: Statistical analysis based on the Statistica v. 10.0 program,  

was performed on 60 patients aged 12 to 41 years, including 36 women and 24 men. Patients with 

diagnosed cystic fibrosis from the whole of Poland, who are patients of the Department of 

Pneumonology and Cystic Fibrosis, National Research Institute for Tuberculosis and Lung Diseases in 

Rabka, were examined. The control group was chosen randomly, matching  

the number, sex and age of the study group. Patients in the control group were free of systemic 

diseases and did not take any medication. The study included: anamnesis (general medical and 

dental history), dental examination according to own study card and saliva tesing based on Saliva-

Check Buffer test. 

Results: Studies have shown that 46.7% of patients with cystic fibrosis did not use dental care in 

general or used it on occasional basis in case of pain, which significantly (p <0.05) differed from the 

control group, where 10% of respondents declared such rare visits to dentists` offices. 

Patients with cystic fibrosis had twice as many caries lesions as in the control group (average 7,13 vs. 

3,47) and the incidence rate of caries in these patients was almost twice as high  

as in the control group (0,25 vs. 0,14).Cystic fibrosis patients were shown to have less fillings 

(average 7,43 vs. 10,03). Also, the rate of dental treatment in this group was lower than that  

in the control group (0,54 vs. 0,77).The results showed that patients with cystic fibrosis  

had a greater plaque deposit (DI-S 1,21 vs. 0,58) and calculus (CI-S: 0.49 vs. 0.16; CPI code 2: 70% vs. 

50%; PSR code 2: 73.3% vs. 46.7%) and presented worse overall oral hygiene (API 55.03% vs. 49.34; 

OHI 1.70 vs. 0.73), than in the control group. 

Studies have shown that a lower percentage of patients with healthy periodontium (Offenbacher 

scale 13.4% vs. 26.7%, BOP <10% 13.3% vs. 26.7%) was present in the cystic fibrosis population. In 

this dyspansery group, gingivitis was more frequent, but periodontitis occured less frequently. The 



resting saliva analysis of patients with cystic fibrosis was more acidic, which means lower pH (6.53 vs. 

6.93) and elevated viscosity, and stimulated saliva buffer capacity was high (83.4% vs. 43.3%).  

Conclusions: On the basis of the studies, the following conclusions can be drawn: 

1. Cystic fibrosis patients exhibit less oral hygiene than healthy individuals, as reflected  

in: 

• Less frequent visits to the dentist's office. Almost half did not use dental care at all or used  

it on occasional basis in case of pain; 

• More than twice the number of decay and almost twice the rate of caries. Therefore,  

the hypothesis of reduced incidence of caries in cystic fibrosis patients was not confirmed; 

• Fewer fillings and lower dental treatment rates; 

• More plaque and calculus deposits and worse general oral hygiene; 

• A lower proportion of patients with a healthy periodontium, which did not confirm  

the hypothesis of better periodontium condition in the cystic fibrosis population. Gingivitis has been 

reported more frequently, but periodontitis occured less frequently. 

2. Resting saliva of cystic fibrosis patients is more acidic (lower pH) and Has elevated viscosity. 

Stimulated saliva has high buffering capacity. The hypothesis that higher buffering capacity of saliva 

is highest in cystic fibrosis patients was confirmed. 

3. The assessment of the condition of dentition and periodontal tissues and the dental needs  

of patients with cystic fibrosis depending on physicochemical properties of saliva, preventive 

procedures during home hygiene and level of dental care needs to be confirmed in a larger group of 

patients. 

4. The state of health of cystic fibrosis patients is disturbingly bad and requires immediate 

improvement. 

 

In view of the presented results and hypothesis, it appears that providing cystic fibrosis patients with 

permanent dental care and the creation of a special preventive program for this group are important 

factors in maintaining oral health in these individuals. 


