
Streszczenie 

 

 Choroby przyzębia są powszechnie występującym schorzeniem jamy ustnej wśród 

ludzi.  Jako przyzębie określamy tkanki otaczające i podpierające zęby. Zapalenie przyzębia 

to bakteryjny proces zapalny, który nieleczony z czasem  prowadzi do utraty zębów. Na 

skutek zaniedbań higienicznych bakterie kolonizują obszary przyszyjkowe koron zębów, 

wytwarzając płytkę nazębno-dziąsłową. Do powstania przewlekłego zapalenia przyzębia 

dochodzi w wyniku zachwiania równowagi między oddziaływaniem płytki bakteryjnej            

a układem immunologicznym gospodarza. Stosunkowo duża powierzchnia, którą tworzą 

tkanki przyzębia, a także jej bogate unaczynienie, przyczyniają się do przedostawania się 

bakterii, ich produktów przemiany materii oraz mediatorów reakcji immunologicznej do 

krwiobiegu. Nieleczone zapalenie przyzębia przechodzi w proces przewlekły, gdzie pacjent 

narażony jest na długotrwałe oddziaływanie bakterii oraz ich metabolitów. 

 Liczne badania odnośnie patomechanizmu procesu miażdżycowego podkreślają tło 

immunologiczno-zaplane w powstaniu blaszki miażdżycowej. W wyniku przewlekłego 

procesu zapalnego, który dotyczy błony wewnętrznej naczyń tętniczych, dochodzi do 

tworzenia  tłuszczowo-włóknistej struktury określanej blaszką miażdżycową. Proces zapalny 

toczący się w organizmie może prowadzić do powstania dysfunkcji śródbłonka 

naczyniowego, która inicjuje powstanie blaszek miażdżycowych. 

 Mechanizmy, za pośrednictwem których proces zapalny w  tkance przyzębia może 

wywierać wpływ na ścianę naczyń krwionośnych, są tematem licznych badań. Podkreśla się 

tło immunologiczno-zapalne tych zależności. Dwie główne teorie odnośnie związku zapalenia 

przyzębia z chorobą niedokrwienną serca zakładają bezpośredni wpływ bakterii i ich toksyn 

na ścianę naczynia w czasie bakteriemii oraz potencjalny wpływ cytokin i mediatorów 

procesu zapalnego na ścianę naczyń. Rolę odgrywa tu też zjawisko mimikry molekularnej. 

 Ocena stanu przyzębia wymaga analizy wielu wskaźników i parametrów 

periodontologicznych. Poszczególne parametry określają różne aspekty choroby takie jak: 

poziom higieny jamy ustnej, nasilenie stanu zapalnego czy utratę przyczepu 

łącznotkankowego. Badając stan tkanek przyzębia określa się występowanie krwawienia przy 

sondowaniu- BI [%], głębokość kieszonek przyzębnych- PD [mm], liczbę kieszonek 

przyzębnych powyżej 4 mm -PD≥4 mm, utratę przyczepu łącznotkankowego- CAL [mm]. 

 W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 71 pacjentów hospitalizowanych z 

powodu zawału serca. Wśród pacjentów zebrano badanie ankietowe odnośnie danych 

socjodemograficznych oraz czynników ryzyka CHNS. Pacjenci poddani byli badaniu 



koronarograficznemu oraz echokardiograficznemu. W badaniach laboratoryjnych oznaczono       

we krwi: morfologię, poziom markerów stanu zapalnego, takich jak: hsCRP, OB, fibrynogen,         

a także wartości peptydu natriuretycznego typu-B (BNP), TSH, kreatyny, glukozy, 

cholesterolu całkowitego oraz poszczególnych frakcji lipidowych: TG, LDL, HDL. 

 Pacjenci poddani byli badaniu periodontologicznemu, w którym określono ilość 

zębów, a także poziom higieny jamy ustnej za pomocą wskaźnika API [%], aktywność stanu 

zapalnego za pomocą wskaźnika BI [%] (obecność krwawienia przy sondowaniu). 

Zaawansowanie schorzenia przyzębia oceniono za pomocą wskaźników: głębokości 

kieszonek przyzębnych- PD [mm], ilości kieszonek przyzębnych powyżej 4 mm- PD≥4 mm, 

utraty przyczepu łącznotkankowego- CAL.    Do opisania zaawansowania zapalenia przyzębia 

użyto klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz wskaźnika 

periodontologicznych potrzeb leczniczych CPITN (Community Periodontal Index of 

Treatment Needs). 

 Do grupy kontrolnej zaliczono 40 osób bez stwierdzonej CHNS. Pacjenci ci poddani 

byli badaniu periodontologicznemu z użyciem powyższych parametrów oraz sposobów 

klasyfikacji. 

 Przy przeprowadzeniu analizy statystycznej wykorzystano test statystyczny t-Studenta 

dla zmiennych, które prezentowały rozkład normalny oraz nieparametryczny test U Manna-

Whitney'a dla zmiennych, które nie spełniały założeń normalnego rozkładu. W celu oceny 

zależności pomiędzy badanymi parametrami zastosowano test korelacji rang Spearmana.        

Przy poziomie istotności p<0,05 wnioskowanie uznano za istotne statystycznie. 

 Analizując otrzymane wyniki stwierdzono istotną statystycznie, pozytywną korelację         

w grupie pacjentów po zawale serca pomiędzy wartościami BI [%] a poziomem fibrynogenu        

(r-0,36, p-0,006), PD [mm] a hsCRP (r-0,28, p-0,01) i WBC (r-0,27, p-0,02),  PD≥4 mm [l]            

a hsCRP (r-0,24, p-0,04) i WBC (r-0,28, p-0,02), a także pomiędzy PD≥4 mm [%] i WBC          

(r-0,28, p-0,01), oraz CAL [mm] a hsCRP (r-0,27, p-0,02). Dodatnia korelacja istniała 

również pomiędzy liczbą zębów a OB (r- -0,31, p-0,01). Ponadto w grupie mężczyzn wartości 

API [%] (r-0,3, p-0,02) oraz BI [%] (r-0,27, p-0,04) wykazywały pozytywna korelację             

z poziomem hsCRP. Ponadto stopień nasilenia zapalenia przyzębia wyrażony parametrem 

CAL [mm] (r-0,24, p-0,04), a w  grupie kobiet także PD [mm] (r-0,56, p-0,03) korelował 

dodatnio z wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego. 

Obserwowano również korelację pomiędzy parametrem BI [%] a wartościami BNP (r-0,29,          

p-0,02). W grupie mężczyzn także pomiędzy PD [mm] a wartościami BNP (r-0,31, p-0,03). 

 U pacjentów z zawałem serca stwierdzono gorszy stan przyzębia w klasyfikacji AAP 



oraz CPITN oraz mniejszą liczbę zębów w porównaniu z osobami bez stwierdzonej CHNS. 

Wśród pacjentów po zawale serca dominowało zaawansowane zapalenie przyzębia oraz 

wartość wskaźnika CPITN 3 i 4, natomiast wśród pacjentów bez CHNS najczęściej 

stwierdzane było średnio-zaawansowane zapalenie przyzębia oraz wartość wskaźnika CPITN 

2. W wykonanym modelu regresji logistycznej stopień zaawansowania schorzenia przyzębia 

wyrażony głębokością kieszonek przyzębnych- PD [mm] oraz ilością kieszonek przyzębnych 

≥4 mm stanowiły  czynnik ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

 

1. U pacjentów z zawałem serca obserwuje się gorszy stan przyzębia w klasyfikacji AAP oraz 

CPITN oraz mniejszą liczbę zębów w porównaniu z osobami bez stwierdzonej CHNS. 

 

2. Wyższy stopień zaawansowania zapalenia przyzębia wyrażony parametrami PD [mm], 

PD≥4 [l], PD≥4 [%], CAL [mm], gorszy poziom higieny jamy ustnej wyrażony wskaźnikiem 

API [%] oraz większa aktywność procesu zapalnego przyzębia wyrażona parametrem BI [%], 

a także mniejsza ilość stwierdzanych zębów wpływają na podwyższenie poziomu  markerów 

stanu zapalnego: hsCRP, WBC, OB i fibrynogenu w surowicy krwi. 

 

3. Stopień nasilenia zapalenia przyzębia wyrażony parametrem  CAL [mm], a w  grupie 

kobiet także PD [mm], mogą wpływać na podwyższenie ciśnienia tętniczego skurczowego. 

 

4. Aktywności procesu zapalnego w przyzębiu wyrażona parametrem BI [%] może wpływać 

na stopnień uszkodzenia lewej komory w przebiegu zawału mięśnia serca, wyrażony 

wyższymi wartościami BNP. W grupie mężczyzn także nasilenie procesu chorobowego w 

przyzębiu wyrażone PD [mm] może wpływać na nasilenie uszkodzenia lewej komory w 

wyniku zawału serca. 

 

5. Nie uwidoczniono wpływu poszczególnych parametrów periodontologicznych na stopień 

aktywacji płytek krwi wyrażony parametrami PDW i RDW. 

 

6. Stopień zaawansowania schorzenia przyzębia wyrażony głębokością kieszonek 

przyzębnych- PD [mm] oraz ilością kieszonek przyzębnych ≥4 mm może stanowić  czynnik 

ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego. 



 

 


