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Wprowadzenie 

 Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba aktywnie zakażonych 

HCV na świecie sięga obecnie 71 milionów, co stanowi 1% światowej populacji, a spośród nich 

prawie 400 tysięcy rocznie umiera w konsekwencji najcięższych powikłań choroby, czyli marskości 

i raka wątrobowokomórkowego. Istotnym problemem jest fakt, że zaledwie 20% zakażonych osób 

ma świadomość choroby, co spowodowane jest tym, że u większości chorych przewlekłe zakażenie 

HCV przebiega bezobjawowo, a co za tym idzie nie wykonywane są badania w tym kierunku. U 

części pacjentów jednak obserwuje się występowanie manifestacji pozawątrobowych, czyli objawów 

ze strony narządów innych niż wątroba. U podłoża tych zespołów chorobowych leżą złożone 

interakcje wirusa z układem odpornościowym gospodarza, możliwość indukowania zjawisk 

autoimmunologicznych, a także replikacja w komórkach innych niż hepatocyty. Spektrum kliniczne 

manifestacji pozawątrobowych jest bardzo szerokie i poza objawami dotyczącymi układu 

krwiotwórczego, kostno-stawowego, mięśniowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, układu 

nerwowego i skóry, u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C mogą występować 

również objawy ze strony błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku większości z nich związek 

przyczynowo-skutkowy jest prawdopodobny lub postulowany. Dane dostępne z piśmiennictwa 

wskazują na różną częstość występowania manifestacji pozawątrobowych dotyczących błony 

śluzowej jamy ustnej w różnych rejonach geograficznych, co prawdopodobnie ma związek ze 

zróżnicowanym rozpowszechnieniem zakażenia HCV w danej populacji.  

 

Cel pracy 

 Celem niniejszej pracy była wnikliwa ocena kliniczna błony śluzowej jamy ustnej kolejnych 

pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C z wyodrębnieniem najczęściej występujących 

patologii oraz dolegliwości subiektywnych, oraz porównanie tej grupy z osobami niezakażonymi 

HCV.  

Jako cele szczegółowe wyodrębniono: 

- analizę rodzaju i częstości występowania manifestacji pozawątrobowych, oraz dolegliwości 

subiektywnych dotyczących błony śluzowej jamy ustnej u chorych z przewlekłym zapaleniem 

wątroby typu C. 



 

 

- próbę odpowiedzi na pytanie  które z zaobserwowanych patologii błony śluzowej jamy ustnej oraz 

dolegliwości subiektywnych mogących mieć związek z zakażeniem HCV występują najczęściej u 

chorych z PZWC. 

- analizę czynników predysponujących do występowania nieprawidłowości w obrębie błony 

śluzowej u chorych z PZWC. 

 

Metody badawcze 

 Analizowaną populację zakażoną HCV stanowili kolejni chorzy pozostający pod opieką 

Kliniki Chorób Zakaźnych w Kielcach (156 osób), oceniani stomatologicznie w Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach; grupę kontrolną stanowiło 50 ogólnie zdrowych 

osób,  pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach oraz członków 

rodziny. W obu grupach przeprowadzona została diagnostyka w kierunku występowania 

nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. 

Przeprowadzono stomatologiczne badanie podmiotowe obejmujące wywiad lekarski w kierunku 

aktualnych dolegliwości subiektywnych ze strony jamy ustnej, czasu trwania i charakteru 

dolegliwości oraz ocenę w kierunku suchości w jamie ustnej, bólu i pieczenia jamy ustnej, bólu i 

pieczenia języka, bólu kątów ust, nieprzyjemnego zapachu z ust, krwawienia z dziąseł, dysfagii oraz 

zaburzeń smaku. Poziom odczuwanego przez pacjenta bólu w obrębie jamy ustnej określano za 

pomocą skali NRS (Numerical Rating Scale), zgodnie z którą 0 oznacza całkowity brak bólu, 

natomiast 10 najgorszy wyobrażalny ból. 

Stomatologiczne badanie przedmiotowe przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi kryteriami 

WHO. Do oceny zachorowalności na próchnicę zastosowano wskaźnik intensywności  próchnicy 

PUWZ, do oceny stanu higieny jamy ustnej wskaźnik OHI-S. Ocenę stanu przyzębia wykonano przy 

pomocy wskaźnika periodontologicznego dla potrzeb leczniczych CPITN. 

Kliniczne badanie błony śluzowej jamy ustnej polegało na  wizualnej ocenie stanu błony śluzowej 

jamy ustnej pod kątem występowania zmian patologicznych i odmian normy. Oceniano 

występowanie następujących zmian patologicznych i odmian normy: linea alba, język 

pobruzdowany, atroficzny, czarny włochaty, biały obłożony i geograficzny, liszaj płaski ogółem oraz 

jego odmiany: siateczkowy i nadżerkowy, brukowanie błony śluzowej policzka, afty małe Mikulicza, 

plamki Fordyce’a, chorobę Delbanco, zapalenie kątowe warg, żylaki języka, opryszczkę wargową, 

włókniaki i romboidalne zapalenie języka. Diagnoza chorób błony śluzowej jamy ustnej następowała 

po analizie charakterystycznych objawów klinicznych dla danej jednostki chorobowej z 



 

 

uwzględnieniem danych zebranego wywiadu. W przypadku wątpliwości w badaniu klinicznym 

zalecono ocenę histopatologiczną zmian. 

W celu identyfikacji zmian o charakterze liszaja płaskiego błonę śluzową objętą zmianą wybarwiano 

3% -owym roztworem jodu w jodku potasu (test Schillera). 

Obecność Candida albicans w obrębie błony śluzowej jamy ustnej stwierdzano po ocenie 

mikroskopowej preparatu bezpośredniego z powierzchni błony sluzowej policzka i z powierzchni 

grzbietowej języka w  5% roztworze KOH. 

Wizualną identyfikację subiektywnego odczuwania suchości w obrębie jamy ustnej przeprowadzono 

z zastosowaniem Skali Challacombe’a, która opiera się na dziesięciu charakterystycznych objawach 

związanych z niedoborem śliny w jamie ustnej (Osailan i wsp., 2011). Każdemu z wizualnych 

objawów suchości przyznawano jeden punkt, a suma punktów stanowiła podstawę do interpretacji 

wyników. 

Badanie przedmiotowe błony śluzowej jamy ustnej zostało uzupełnione dokumentacją fotograficzną 

zmian patologicznych i odmian normy, wykonaną w technice cyfrowej bez obróbki, w celu 

zachowania rzeczywistego wyglądu rozpoznanych zmian. 

W grupie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C oceniono następujące 

badania laboratoryjne: 

a) morfologię krwi obwodowej 

b) w surowicy krwi                                                                                                                                                    

      - obecność przeciwciał antyHCV 

      - wielkość wiremii HCV RNA 

      - genotyp HCV 

      - obecność HBsAg 

      - obecność przeciwciał antyHIV 

      - aktywność aminotransferaz  

      - stężenie bilirubiny 

      - stężenie albumin 

      - obecność krioglobulin 

Analizę statystyczną wykonano w programie R, wersja 3.6.1. (R Core Team, 2019). 

 



 

 

Wyniki 

 Przeprowadzona analiza wykazała, że u pacjentów przewlekle zakażonych wirusem HCV 

istotnie częściej stwierdzano występowanie patologii oraz odmian normy w obrębie błony śluzowej 

jamy ustnej w porównaniu z grupą kontrolną. Aż u 75% chorych z przewlekłym WZWC stwierdzono 

występowanie w obrębie błony śluzowej jamy ustnej co najmniej jednej patologii, którą można 

rozpatrywać w kontekście związku patogenetycznego z przewlekłym zakażeniem HCV. Do 

najczęściej stwierdzonych patologii pozawątrobowych należało zapalenie kątowe ust, liszaj płaski 

błony śluzowej jamy ustnej oraz kandydoza błony śluzowej jamy ustnej. W analizie 

wieloczynnikowej niezależnym negatywnym predyktorem wystąpienia zmian patologicznych na 

błonie śluzowej jamy ustnej okazał się genotyp 3 HCV, podczas gdy niezależnym czynnikiem ryzyka 

wystąpienia liszaja płaskiego był wiek pacjentów; dla innych zmian patologicznych w jamie ustnej 

nie stwierdzono takiej zależności. Spośród dolegliwości subiektywnych najczęściej występującą był 

zespół suchości stwierdzany u 46% chorych, dla którego niezależnym czynnikiem ryzyka był wiek 

pacjentów, oraz zespół bólu i pieczenia jamy ustnej raportowany przez blisko jedną czwartą badanej 

grupy chorych z PZWC.  

Ból i pieczenie w obrębie jamy ustnej korelowały dodatnio z wiremią HCV, niemniej opierając się 

na dostępnym piśmiennictwie podkreślającym wieloczynnikową etiopatogenezę tego objawu, nie 

można jednoznacznie ocenić na podstawie badania, czy subiektywne odczucie bólu i pieczenia jamy 

ustnej związane jest bezpośrednio z zakażeniem HCV, czy spowodowane jest współistnieniem 

zespołu suchości lub nadkażeń grzybiczych.  

Przeprowadzona ocena stanu zdrowia jamy ustnej wykazała istotną statystycznie różnicę pomiędzy 

grupą chorych z PZWC i grupą kontrolną na niekorzyść chorych z PZWC. Wartości wskaźnika 

próchnicy PZ i wskaźnika zębów poddanych ekstrakcji UZ były istotnie wyższe u chorych w grupie 

badanej, a wskaźnik zębów z wypełnieniami był istotnie niższy wśród chorych z grupy badanej. 

Na podstawie dokonanej oceny stanu przyzębia stwierdzono istotnie wyższe wartości wskaźnika 

CPITN w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. 

Dane analizy wskaźnika OHI-S potwierdziły gorszy stan higieny jamy ustnej wśród chorych z grupy 

badanej, a różnice miedzy grupami badaną i kontrolną były istotne statystycznie. 

Wnioski 

1. U pacjentów przewlekle zakażonych wirusem HCV istotnie częściej stwierdzano występowanie 

patologii oraz odmian normy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej w porównaniu z grupą 

kontrolną. 



 

 

2. U 75%  pacjentów z przewlekłym WZWC stwierdzono występowanie w obrębie błony śluzowej 

jamy ustnej co najmniej jednej patologii, którą można rozpatrywać w kontekście związku 

patogenetycznego za przewlekłym zakażeniem HCV.  

3. Do najczęściej stwierdzonych w analizie patologii pozawątrobowych należały: zapalenie kątowe 

ust, liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej oraz kandydoza błony śluzowej jamy ustnej. 

4. Do najczęściej stwierdzanych dolegliwości subiektywnych należał zespół suchości oraz zespół 

bólu i pieczenia jamy ustnej.  

5. Niezależnym negatywnym predyktorem wystąpienia zmian patologicznych na błonie śluzowej 

jamy ustnej był genotyp 3 HCV. 

6.  Niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia liszaja płaskiego i suchości jamy ustnej był wiek 

pacjentów, dla innych zmian patologicznych w jamie ustnej nie  stwierdzono takiej zależności. 

7.  Ból i pieczenie w obrębie jamy ustnej korelowały dodatnio z wiremią HCV. 

 

Związek wirusa HCV ze zmianami w jamie ustnej był i jest wciąż przedmiotem badań, a mechanizm 

patogenetyczny w przypadku części z nich pozostaje niejasny i wymaga dalszych analiz. 

 Wskazanie w niniejszej pracy, z jakimi dolegliwościami subiektywnymi, a także patologiami 

stwierdzanymi w obrębie błony śluzowej jamy ustnej u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby 

typu C może spotkać się lekarz stomatolog ma na celu wzbudzenie czujności diagnostycznej lekarzy 

dentystów. Znajomość manifestacji pozawątrobowych PZWC ze strony błony śluzowej jamy ustnej 

może pomóc w postawieniu prawidłowej diagnozy u pacjenta, który nie ma świadomości choroby, 

tym samym przyczyniając się do włączenia odpowiedniego leczenia przeciwwirusowego. 


