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Streszczenie
Wprowadzenie. Większość doniesień naukowych badających wpływ leków przeciwastmatycznych na stan jamy
ustnej umiejscawia astmatyków w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia erozji zębów.
Cel pracy. Zbadanie częstości występowania erozji zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową oraz ich za−
leżności od czasu trwania choroby i leczenia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 64 pacjentów Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej oraz Immuno−
logii Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w wieku 8–16 lat chorujących na ast−
mę oskrzelową przez okres 1–16 lat. Wszystkie badane dzieci stosowały leki przeciwastmatyczne wziewne w spo−
sób ciągły od chwili rozpoznania choroby do chwili obecnego badania. Dzieci zdrowe stanowiące grupę kontrol−
ną odpowiadały wiekiem, płcią oraz miejscem zamieszkania grupie osób chorujących. Na podstawie wywiadu
i dokumentacji lekarskiej ustalono stopień zaawansowania astmy, czas trwania choroby i leczenia, wiek dziecka,
kiedy rozpoczęła się choroba oraz postawienia diagnozy. Pytano też o rodzaj i dawki przyjmowanych leków prze−
ciwastmatycznych. Do oceny występowania erozji został użyty wskaźnik EIC, który jest podzielony na dwie czę−
ści określające odpowiednio głębokość i rozległość erozji.
Wyniki. Występowanie erozji było częstsze i obejmowało wiekszą liczbę zębów stałych wśród chorujących na ast−
mę oskrzelową w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak istotna statystycznie różnica została wykazana jedynie
w odniesieniu do rozległości erozji między dziewczynkami i chłopcami z grupy badanej.
Analiza zależności występowania erozji od czasu trwania choroby i leczenia, a także od czasu rozpoczęcia choro−
by i terapii nie wykazała istotności statystycznej.
Wnioski. Przedstawione wyniki pozwalają sądzić, że stosowane obecnie leki w niewielkim stopniu przyczyniają
się do powstania erozji zębów (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 185–190).
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Abstract
Background. Most resent investigation have shown that children with asthma treated by inhaler drugs are at an in−
creased risk of developing dental erosion.
Objectives. The aim of the investigation was first to assess dental erosion occurence among children with asthma
and healthy ones. Secondly, to assess the levels of dental erosion and to see whether there was any correlation be−
tween asthma and treatment duration and dental erosion occurence.
Material and Methods. The sample consisted from 64 patients of the Pneumology, Child Allergology and Clini−
cal Immunology Clinic at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznan. The patients were aged 8–16 and
suffered from bronchial asthma for the period of between 1 and 16 years. All examined children took antiasthma−
tic inhalants on a regular basis between being diagnosed and being examined. The control group consisted of he−
althy children chosen randomly from the pupils of primary and lower secondary schools in Poznan and Wielkopol−
ska district. The number, age, gender and the place of residence of this group reflected the group of patients. The
children were both surveyed and examined clinically.
On the basis of the interview and the medical documentation, the level of severity of asthma, the disease and tre−
atment duration and the age when a child contracted the disease and started the treatment were determined.
The erosion index used was based upon that from the 1993 Survey of Children’s Dental Health (EIC).
Results. The patterns of dental erosion on the teeth of asthmatics have been found to be more severe and more wi−
despread in the mouth than the patterns of dental erosion found in non−asthmatics.There was only significant dif−



Choroby układu oddechowego należą do naj−
częściej występujących chorób przewlekłych
u osób w wieku 0–15 lat. Z danych wynika, że do−
tyczą 21% tej populacji, przy czym aż 15% mło−
dych osób choruje na astmę oskrzelową, która jest
jedną z najczęstszych chorób, obecnych głównie
w krajach wysokorozwiniętych. Pearce i wsp. [1]
podają, że w 2000 r. schorzeniem tym dotkniętych
było ok. 5% populacji dorosłych oraz 10–15% po−
pulacji dzieci.

W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwo−
wać wyraźny wzrost zainteresowania wpływem
astmy oskrzelowej i/lub jej leczenia na wywoły−
wanie niepożądanych objawów ubocznych
w obrębie jamy ustnej. Nadal jednak ma wiele py−
tań, na które brak jednoznacznej odpowiedzi,
m.in. czy istnieje zależność między astmą oskrze−
lową per se i/lub jej leczeniem a występowaniem
i/lub zaawansowaniem erozji zębów.

Publikacje donoszą, że u pacjentów leczonych
glikokortykosteroidami oraz beta−2−mimetykami
wziewnymi częściej obserwuje się nadwrażliwość
zębiny i szkliwa oraz erozje szkliwa [2]. Z kolei
Sivasithamparam i wsp. [3] dowiedli, że u astma−
tyków w porównaniu ze zdrowymi, większe po−
wierzchnie zęba były zajęte przez erozję i/lub atry−
cję. Statystycznie istotnie częściej na siekaczach
występowała atrycja w grupie kontrolnej, a erozja
w grupie badanej. Także częściej u astmatyków
powierzchnie zgryzowe zębów bocznych wykazy−
wały zmiany o charakterze erozji. W żadnej z grup
nie spotkano tych objawów na powierzchni języ−
kowej siekaczy w żuchwie. Oceniono, że na zę−
bach bocznych erozja występowała częściej niż
atrycja oraz, że zęby szczęki były statystycznie
częściej bardziej narażone na powstawanie tych
zmian. U astmatyków zaobserwowano bardziej
zaawansowane erozje nie tylko pod względem
rozległości, ale i głębokości [3].

Wiadomo, że obniżenie pH śliny poniżej war−
tości krytycznej może doprowadzić do erozji
szkliwa. Publikacje donoszą, że leki o pH poniżej
5,5, mając kontakt z zębami, mogą potencjalnie
powodować ich erozję, szczególnie u pacjentów
z obniżonym poziomem wydzielania śliny [3–9].

Typowe umiejscowienie erozji u astmatyków
znajduje się na powierzchniach podniebiennych
zębów szczęki i powierzchniach policzkowych zę−
bów żuchwy, a także na powierzchniach zgryzo−

wych. Zbadano, że proszkowe aerozole bardzo
często charakteryzują się pH poniżej 5,5 [8, 10].
Może to powodować rozpuszczanie hydroksyapa−
tytów oraz osłabienie funkcji ochronnej śliny,
a dodatkowe zmniejszenie ilości jej wydzielania
wpływa zarówno na rozległość jak i na głębokość
erozji zębów [11].

Celem pracy była ocena częstości występowa−
nia erozji zębów u dzieci chorujących na astmę
oskrzelową oraz ich zależności od czasu trwania
choroby i leczenia.

Materiał i metody

Badaniami objęto 64 osoby (32 dziewczynki
oraz 32 chłopców), pacjentów Kliniki Pneumono−
logii, Alergologii Dziecięcej oraz Immunologii
Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcin−
kowskiego w Poznaniu, w wieku 8–16 lat chorują−
cych na astmę oskrzelową przez okres 1–16 lat.

Średni wiek badanych dziewczynek wynosił
11 lat i 4 miesiące (Me = 11,5), a chłopców 12 lat
(Me = 12). Średni czas trwania choroby oznaczo−
ny na podstawie wywiadu i dokumentacji lekar−
skiej określono na 10 lat, a średni czas leczenia na
7 lat. Średnia wieku, w którym rozpoznano choro−
bę wynosiła 22 miesiąc życia (Me = 12 miesięcy).
Średni wiek dziecka, w którym rozpoczęto kurację
obliczono na 58 miesięcy ( Me = 48).

Wszystkie badane dzieci stosowały leki prze−
ciwastmatyczne wziewne w sposób ciągły od
chwili postawienia diagnozy do momentu obecne−
go badania.

W grupie chorych został przeprowadzony wy−
wiad lekarski oraz wykonano badanie kliniczne ja−
my ustnej, a także zebrano informacje na temat na−
wyków dietetycznych i higienicznych ważnych
dla zdrowia jamy ustnej.

Ankietowani odpowiedzieli na pytania doty−
czące stosowanej diety (bezglutenowej, bezbiałko−
wej lub innej), liczby spożywanych posiłków
głównych oraz przekąsek. Pytano także o ilość
spożywanych próchnicotwórczych pokarmów, na−
pojów słodzonych typu „soft drink” oraz cukru.
Opierając się na tych danych następnie obliczono
SCI (Sugar Consumption Index), stosując następu−
jące kryteria oceny dla każdej z 3 wymienionych
powyżej odpowiedzi: 0 – nigdy, 1 – 1 raz w tygo−
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ference in dental erosion area in girls and in boys with asthma. There was no significant association of the presen−
ce of dental erosion and the disease and treatment duration and the age when a child contracted the disease and
started the treatment were determined.
Conclusions. The present studies suggest that none of the nowadays used anti−asthma inhalers drugs was able to
demonstrate a clinically significant erosion response (Dent. Med. Probl. 2009, 2, 185–190).
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dniu, 2 – 2–6 razy w tygodniu, 3 – 1–2 razy dzien−
nie, 4 – więcej niż 2 razy dziennie.

Najwyższa wartość tego wskaźnika może wy−
nosić 12, a najniższa 0. Dodatkowo pytano o pre−
ferencje smakowe oraz o częstość spożywania
owoców cytrusowych.

W celu oceny nawyków higienicznych dzieci
pytano o częstość i porę szczotkowania zębów
oraz o stosowanie nici dentystycznych i płukanek
jamy ustnej. Dodatkowo została uwzględniona re−
gularność w porach szczotkowania, spożywania
pokarmów i/lub napojów (wyłączając wodę) po
wieczornym myciu zębów.

Grupę kontrolną stanowiły dzieci zdrowe, wy−
łonione losowo spośród uczniów szkół podstawo−
wych oraz gimnazjów na terenie Poznania i woje−
wództwa wielkopolskiego. Dzieci zdrowe odpo−
wiadały wiekiem, płcią oraz miejscem
zamieszkania grupie osób chorujących. Przepro−
wadzono u nich, podobnie jak w grupie badanej,
wywiad oraz ocenę stanu jamy ustnej.

Do oceny występowania erozji został użyty
wskaźnik EIC [12], który jest podzielony na dwie
części określające odpowiednio głębokość i rozle−
głość erozji.

Kryteria oceny głębokości były następujące: 0
– prawidłowe szkliwo, 1 – płytki ubytek w szkli−
wie, 2 – ubytek w szkliwie odsłaniający zębinę, 3
– ubytek w szkliwie, zębinie oraz odsłonięta mia−
zga, 9 – badania nie można wykonać.

Kryteria oceny rozległości erozji były nastę−
pujące: 0 – brak erozji, 1 – erozja na mniej niż 1/3
powierzchni zęba, 2 – erozja zajmująca 1/3 do 2/3
powierzchni zęba, 3 – erozja zajmuje więcej niż
2/3 powierzchni zęba, 9 – badania nie można wy−
konać.

W celu analizy wyników dzieci zostały
podzielone na grupy uwzględniające rodzaj uzę−
bienia (mieszane i stałe) oraz czas trwania choro−
by i stosowania leków.

Obliczono podstawowe charakterystyki staty−
styczne dla poszczególnych danych, tj.: średnią,
medianę, minimum, maksimum oraz odchylenie
standardowe.

Analiza statystyczna została przeprowadzona
za pomocą dwustronnego testu U Manna−Whitne−
ya oraz testu Fishera (przy poziomie p > 0,05 jako
nie istotne statystycznie, p = 0,05 na granicy istot−
ności, p < 0,05 (*) istotne statystycznie oraz p <
0,001 wysoce istotne statystyczne (**)). Dodatko−
wo obliczono korelacje porządku rang Spearmana
dla czasu trwania choroby i leczenia, czasu począt−
ku choroby i leczenia oraz występowania erozji
zębów.

Badania statystyczne zostały wykonane w Ka−
tedrze Statystyki Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że
u 50% dzieci stwierdzono astmę umiarkowaną,
u 29,68% lekką, a u 20,31% ciężką postać tej cho−
roby. Dzieci z astmą epizodyczną nie kwalifiko−
wano do udziału w badaniach.

Zebrane dane wskazują, że aż 82,81% dzieci
chorowało od urodzenia lub też choroba rozpoczę−
ła się w pierwszych trzech latach życia. Tylko
u połowy tych dzieci była postawiona prawidłowa
diagnoza i rozpoczęte leczenie w okresie do 3 ro−
ku życia. U 3,12% dzieci początek choroby zaob−
serwowano po 10 roku życia, ale aż u 17,19%
ogółu badanych terapię rozpoczęło między 8 a 14
rokiem życia.

Wśród pacjentów najczęściej czas trwania
choroby wynosił między 8 a 12 lat (60,93%),
a okres stosowania leków przeciwastmatycznych
w 46,87% przypadków 4–7 lat. U 24 (37,50%)
dzieci leczenie trwało powyżej 8 lat, a u 10 poni−
żej 4 lat (15,63%).

Dzieci w czasie leczenia otrzymywały leki
wziewne i systemowe. Wszystkie stosowały sym−
patykomimetyki (o szybkim lub długotrwałym
działaniu), 95,31% glikokortykosteroidy i 59,37%
kromony. Dodatkowo 59,37% ogółu badanych
przyjmowało doustnie leki przeciwalergiczne
(głównie Zyrtec®), 28,12% leki przeciwleukotrie−
nowe (Singulair) oraz 37,50% sporadycznie
w okresach zaostrzeń choroby otrzymywało leki
przeciwhistaminowe dożylnie i/lub doustnie.

Dane uzyskane z badania podmiotowego
wskazują, że aż 51,56% dzieci z astmą oskrzelową
w okresie odontogenezy chorowało i stosowało
antybiotyki więcej niż trzy razy w roku, podczas
gdy wśród zdrowych dotyczyło to tylko 1,56%
grupy. Podobnie wykazano, że stosowanie leków
doustnych w postaci płynnej w przeszłości u tych
dzieci było znacznie częstsze, odpowiednio 93,73
i 4,68%.

Z danych z wywiadu wiadomo także, że dwie
dziewczynki i trzech chłopców z astmą oskrzelo−
wą stosowało dietę bezglutenową i/lub bezlakto−
zową. Dzienna liczba posiłków w obu badanych
grupach była podobna i wynosiła 3 lub 4 główne
posiłki oraz 2 dodatkowe. Nie stwierdzono rów−
nież zauważalnej różnicy w ilości i jakości pro−
duktów zjadanych jako przekąski. Były to głównie
słodycze i chipsy, które dzieci spożywały między
posiłkami głównymi. Po wieczornym myciu zę−
bów regularnie podjadało i/lub piło (nie licząc wo−
dy) 37,5% astmatyków i 42,18% zdrowych, a od
czasu do czasu odpowiednio 12,5% i 10,93% ba−
danych. Obliczony wskaźnik SCI oceniający ilość
spożywanych przez dzieci słodyczy i napojów sło−
dzonych tzw. „soft drink” dla dziewczynek z ast−
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mą wynosił średnio 10,06, dla chłopców 9,93.
W grupie kontrolnej wskaźnik ten był nieco niż−
szy, odpowiednio 9,18 i 9,40. Ulubionym sma−
kiem dla 15,65% astmatyków i 18,2% badanych
z grupy kontrolnej był kwaśny.

Z badania podmiotowego wynika, że częstość
i pora szczotkowania zębów w obu badanych gru−
pach była zbliżona. Wyjątkiem jest pora wieczor−
na, kiedy dzieci chorujące na astmę oskrzelową
częściej niż dzieci zdrowe nie zawsze wykonywa−
ły ten zabieg higieniczny.

Badanie kliniczne

Erozje szkliwa i/lub zębiny stwierdzono u 1
dziewczynki i 5 chłopców w grupie badanej i tyl−
ko u 1 dziewczynki w grupie kontrolnej.

Liczba zębów stałych z erozją u dzieci choru−
jących na astmę oskrzelową wynosiła 44, a w gru−
pie dzieci zdrowych tylko 1.

U chłopców z astmą odnotowano obecność 7
zębów, które miały odsłoniętą zębinę (2 stopień
głębokości wg klasyfikacji EIC) oraz 1 ząb,
w którym rozległość erozji przekraczała 2/3 po−
wierzchni zęba (3 stopień rozległości wg klasyfi−
kacji EIC). W grupie badanej zmiany nieprzekra−
czające granicy szkliwa i 1/3 powierzchni zęba
występowały dużo częściej wśród chłopców (od−
powiednio 15 i 21 zębów) niż dziewczynek z gru−
py badanej ( 2 i 2).

W grupie kontrolnej erozje występowały na
powierzchni policzkowej zębów i dotyczyły tylko
płytkiego ubytku w szkliwie o rozległości mniej−
szej niż 1/3 powierzchni zęba (występowała tylko
na jednym zębie u jednej zdrowej dziewczynki).

Występowanie erozji na zębach stałych było
częstsze wśród chorujących na astmę oskrzelową,
jednak różnica nie była statystycznie potwierdzo−
na. Istotność statystyczna została wykazana jedy−
nie w rozległości erozji (w odniesieniu do po−
wierzchni mniejszej niż 1/3 zęba) między dziew−
czynkami i chłopcami z grupy badanej.

Porównanie występowania erozji i czasu trwa−
nia choroby oraz leczenia, a także czasu rozpoczę−
cia choroby i terapii nie wykazało zależności.

Omówienie

W badaniach własnych kryteria doboru pa−
cjentów były zależne od czasu trwania choroby
i leczenia, zaawansowania astmy oraz nieprzerwa−
nego stosowania leków wziewnych. Powstała
w miarę jednorodna grupa pozwalająca na uzyska−
nie wiarygodnych wyników badań i analiz wielu
wzajemnie nakładających się czynników mogą−

cych mieć znaczenie w określeniu objawów
i zmian patologicznych obserwowanych przez sto−
matologów u osób leczonych z powodu astmy
oskrzelowej.

W badaniach własnych stwierdzono występo−
wanie erozji wyłącznie na zębach stałych, które
u astmatyków zostały odnotowane u większej licz−
by osób oraz były rozleglejsze i głębsze niż u ich
zdrowych rówieśników. Najczęściej występowały
na powierzchni wargowej siekaczy szczęki. Nie
stwierdzono erozji na powierzchni podniebiennej
tych zębów ani istotnej zależności między okre−
sem trwania choroby i leczenia oraz zależności od
czasu rozpoczęcia choroby i terapii. Wyniki te by−
ły zgodne z danymi opublikowanymi przez innych
autorów [3–5].

Z licznych publikacji wynika, że substancje
o niskim pH i dużej zawartości laktozy mają dzia−
łanie kariogenne i mogą powodować erozje [5, 6,
13, 14]. Statystycznie istotny spadek pH śliny
w stosunku do pH wyjściowego zaobserwowano
podczas stosowania beta−2−mimetyków i glikokor−
tykosteroidów niezależnie od formy podania (pro−
szkowe czy ciśnieniowe) [7]. Te badania sugerują,
że spadek pH może być bezpośrednim wynikiem
działania leku przeciwastmatycznego, a przewle−
kłe stosowanie proszkowych glikokortykosteroi−
dów wziewnych zawierających laktozę może do−
prowadzić do wzrostu intensywności rozwoju
próchnicy i uszkodzeń szkliwa o charakterze ero−
zji. Show i wsp. [4] wykazali natomiast istotną sta−
tystycznie różnicę pomiędzy grupami dzieci, które
nie− i stosowały leki w trakcie badania a częstością
i zaawansowaniem erozji. Autorzy sugerują więc,
że erozja zębów, będąca konsekwencją stosowania
leków przeciwastmatycznych, może powstawać
na skutek działania leków o kwaśnym odczynie
pH działających bezpośrednio na zęby, przy czym
długoterminowe stosowanie beta−2−mimetyków
prowadzi też do zmniejszonego wydzielania śliny,
ograniczając tym znacznie jej właściwości buforo−
we. Wyniki są zgodne z badaniami przeprowadzo−
nymi przez Milosevica i wsp. [15] w 1994 roku
wśród mieszkańców Liwerpoolu w tej samej gru−
pie wiekowej oraz z danymi opublikowanymi
przez Sivasithamparama i wsp. [3] w 2002 r. Au−
torzy ci także sugerowali, że leki przeciwastma−
tyczne powodujące relaksacje mięśni gładkich
mogą być przyczyną refluksu przełykowo−żołąd−
kowego, który jak wiadomo jest czynnikiem po−
wodującym nadżerki szkliwa. Także spożywanie
przez astmatyków większej ilości kwaśnych napo−
jów w celu zredukowania pragnienia lub nieprzy−
jemnego smaku leku hipotetycznie może być przy−
czyną nasilenia starcia szkliwa w tej populacji
[3–6, 15]. Najnowsze badania wykazały, że nie−
wiele leków przeciwastmatycznych charakteryzu−
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je się pH poniżej „wartości krytycznej”, a nowo−
czesne leki nie powinny powodować zmniejszone−
go wydzielania śliny [6]. Podobnie trudno jest
udowodnić, że dzieci chore na astmę oskrzelową
spożywają więcej napojów gazowanych lub kwa−
śnych. Badania własne nie wykazały również
istotnej statystycznie różnicy między ilością spo−
żywania owoców cytrusowych, napojów typu „so−
ft drink” czy też preferencjami smakowymi mię−
dzy astmatykami a zdrowymi dziećmi. Barbour
i wsp. [13] wykazali ponadto, że dodanie niewiel−
kiej ilości, nie wpływającej na zmianę smaku,
wapnia i fosforu do roztworu o pH 3,3 zmniejsza
o 50% demineralizację szkliwa. Z kolei O’Sulli−
van i Curzon [18] oraz Tootla i wsp. [6] wskazują,
że pH większości inhalatorów proszkowych wy−
nosi poniżej 5,5 i dodatkowo zawiera 8–25 mg
laktozy/dawkę leku. Stosowanie kilkukrotne
w ciągu dnia wysokich dawek tych leków może
zatem doprowadzać do rozpuszczenia zarówno
hydroksyapatytów, jak i fluoroapatytów na po−
wierzchni zębów mających bezpośredni kontakt
z lekiem (powierzchnie wargowe siekaczy, pod−
niebienne i/lub językowe oraz żujące zębów bocz−
nych). Proponuje się więc, aby lekarze zlecający
inhalatory proszkowe (łatwiejsze w aplikacji) in−
formowali pacjenta, aby przepłukał jamę ustną
wodą po zastosowaniu preparatu lub zalecili uży−
wanie spejserów.

Obecnie sugeruje się, że astmatycy stosujący
terapię wziewną, mają istotnie statystycznie niższe
pH śliny niż ich zdrowi rówieśnicy. Dodatkowo
zbadano, że większość dostępnych leków powo−
duje istotny statystycznie spadek pH śliny po inha−
lacji, utrzymujący się nawet do 30 minut. Wykaza−
no jednak przy tym, że żaden z leków nowej gene−
racji nie powoduje obniżenia pH poniżej „wartości
krytycznej” [7].

Z doniesień wynika, że u astmatyków niele−
czonych lekami przeciwastmatycznymi wziewny−
mi stwierdza się erozję istotnie rzadziej oraz
o mniejszym stopniu zaawansowania [7]. Hipote−
tycznie kilka powodów może tłumaczyć częstsze
występowanie erozji u astmatyków. Długotrwałe
stosowanie beta−2− mimetyków, może powodować
spadek wydzielania śliny i obniżenie jej właściwo−
ści buforowych oraz zmniejszenie odczuwania
smaków przez co dzieci jedzą potrawy bardziej
kwaśne, słodkie czy słone oraz więcej piją. Lenan−
der−Lumikari i wsp. [7] odnotowali też, że niższy
średni przepływ śliny występował u astmatyków,
którzy mieli wyższe stężenie mieloperoksydazy
w ślinie. Beta−2−mimetyki i leki takie, jak: amino−
filina, teofilina lub antyleukotrienowe powodujące
rozszerzenie oskrzeli i mięśni gładkich, mogą też
powodować powstanie przepukliny przełyku i re−
fluksu żołądkowo−przełykowego, który jest waż−

nym czynnikiem powstawania erozji zębów. Nie
wykazano jak dotąd jednak statystycznie istotnej
zależności między występowaniem zespołu
GARD u astmatyków a częstością erozji. Można
to tłumaczyć tym, że jest on szybko wykrywany
i leczony w tej populacji, a badania wykazują, że
zmiany o charakterze erozji powstają po 2 latach
występowania dolegliwości dyspeptycznych.
Trzeba brać też pod uwagę, że stosowane leki mo−
gą mieć pH poniżej wartości krytycznej i wpływać
bezpośrednio na szkliwo [4]. Podejrzewając, że le−
ki przeciwastmatyczne mogą predysponować do
powstania erozji, należy też uwzględnić wielo−
czynnikowość powstawania tej dolegliwości.

Dugmore i Rock [16] stwierdzili, że u astma−
tyków erozje zajmują większą powierzchnię szkli−
wa niż u osób zdrowych (co potwierdziło się w ba−
daniach własnych), jednak nie stwierdzili różnicy
między grupą badaną a kontrolną w częstości wy−
stępowania erozji oraz w stopniu ich zaawansowa−
nia w badaniach powtórzonych po okresie 2 lat
[16]. Obserwacje przeprowadzone przez Too−
tla’e i wsp. [6] dotyczące wpływu proszkowych
inhalatorów (zawierających 25 mg i 12,5 mg lak−
tozy/dawkę) i ich odpowiedników inhalatorów ci−
śnieniowych (glikokortykosteroid wziewny i lek
skojarzony) na demineralizację podpowierzchnio−
wą szkliwa również nie wykazały istotności staty−
stycznej między stosowanymi lekami a pogłębie−
niem ubytków w szkliwie.

W badanej grupie dzieci zaobserwowano wy−
raźnie liczniej występujące zęby stałe z objawami
erozji, a także ze zmianami o charakterze zaburzeń
w mineralizacji. Mimo przeprowadzonych badań,
nadal bardzo trudno jest jednoznacznie określić
powód większej zapadalności na choroby jamy
ustnej w tej grupie, ponieważ należy brać pod
uwagę składową wielu zmiennych, tj: czas trwania
choroby, stopień zaawansowania astmy, rodzaj
i dawki leków stosowanych w danych okresach
życia dziecka. Rodzaj i dawkowanie, sposób oraz
częstość przyjmowania leków jest dostosowywane
indywidualnie do zaawansowania choroby i może
być zmieniane nawet kilka razy w roku, tak więc
ustalenie zależności między tymi zmiennymi
a występowaniem niepożądanych objawów w ja−
mie ustnej jest trudne. Dodatkowo w ostatnim
dziesięcioleciu wyraźnie zmieniły się standardy
terapii przeciwastmatycznej, tak więc trudno od−
nosić się do badań przeprowadzonych kilkanaście
lat temu.

Wyniki badań własnych oraz dane z dostęp−
nych publikacji sugerują, że dzieci chorujące na
astmę oskrzelową powinny zostać objęte wysoko−
specjalistyczną opieką stomatologiczną ze wzglę−
du na podwyższone ryzyko wystąpienia chorób
w obrębie jamy ustnej. Obecne doniesienia, doty−
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czące działań ubocznych leków przeciwastma−
tycznych i wpływu samej choroby na jamę ustną,
są często sprzeczne, co jest spowodowane zróżni−
cowanym leczeniem i przebiegiem astmy. Brak
jednoznacznych opublikowanych wyników badań

jest wyzwaniem dla kolejnych badaczy próbują−
cych ustalić czy istnieje zależność między stoso−
waną terapią przeciwastmatyczną i/lub samą cho−
robą a występowaniem erozji zębów.
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