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Streszczenie
Wprowadzenie. W ostatnich latach opublikowano wyniki wielu badań sugerujących istnienie korelacji między
stanem przyzębia a występowaniem miażdżycy naczyń tętniczych. Analiza wieloczynnikowa potwierdza, że ten
związek jest niezależny od istnienia innych czynników ryzyka wspólnych dla obu chorób. Nie stwierdzono jednak,
w jaki sposób na stopień zaawansowania miażdżycy wpływa współwystępowanie choroby przyzębia i innych
czynników ryzyka. 
Cel pracy. Próba określenia, czy występuje synergia między obecnością i stopniem nasilenia chorób przyzębia
a innymi znanymi czynnikami ryzyka miażdżycy. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 94 pacjentów Kliniki Kardiologii Zachowawczej CSK MSWiA w Warsza−
wie z powodu nadciśnienia tętniczego oraz 19 zdrowych ochotników w wieku 38–60 lat (mediana 50 lat). Wystę−
powanie znanych czynników ryzyka stwierdzano na podstawie wywiadu (wiek, płeć, występowanie i czas trwania
nadciśnienia, palenie tytoniu), badania klinicznego (BMI, ciśnienie tętnicze podczas wizyty) oraz badań laborato−
ryjnych (stężenie cholesterolu, triglicerydów, HDL, LDL, kreatyniny, glukozy, hs−CRP i prokalcytoniny w osoczu).
Badanie periodontologiczne obejmowało oznaczenie wskaźnika API, wskaźnika CPITN (oraz mediany wartości
uzyskanych dla poszczególnych sekstantów, CPITNm) i liczby sekstantów bezzębnych (LB). Stopień zaawanso−
wania miażdżycy (IMT) oceniano na podstawie badania echokardiograficznego. W celu oceny możliwości syner−
gistycznego działania chorób przyzębia i znanych czynników ryzyka miażdżycy zastosowano modele liniowe. 
Wyniki i wnioski. Wysokie wartości wskaźnika CPITNm nasilały zależność między stopniem zaawansowania
miażdżycy a nadciśnieniem tętniczym. Duża liczba bezzębnych sekstantów modyfikowała zależność między stop−
niem zaawansowania miażdżycy a nadciśnieniem tętniczym, wskaźnikiem BMI oraz wiekiem (wpływ synergi−
styczny), a także stężeniem HDL (wpływ antagonistyczny). Wpływ CPITNm i liczby bezzębnych sekstantów na
wartość IMT był ponadto ograniczony do podgrupy kobiet. U pacjentów z chorobami przyzębia lub licznymi bra−
kami zębowymi należy się więc spodziewać większego nasilenia miażdżycy niż to by wynikało z występujących
u nich „klasycznych” czynników ryzyka (Dent Med. Probl. 2009, 46, 4, 404–410). 

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, czynniki ryzyka, miażdżyca, IMT. 

Abstract 
Background. In the past years many studies have been published suggesting the correlation between periodontal
state and atherosclerosis. The multivariate analysis confirms that the association is independent of the risk factors
common for periodontal and cardiovascular diseases. Yet it has not been stated whether the coexistance of perio−
dontitis and other risk factors could affect the progression of atherosclerosis. 
Objectives. The aim of this study was to assess whether the periodontal diseases and known cardiovascular risk
factors can act synergistically in evoking atherosclerosis. 
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Choroby przyzębia stanowią jedno z najczęst−
szych schorzeń jamy ustnej u ludzi. Szacuje się, że
dotykają ponad 90% dorosłej populacji i są, obok
próchnicy i jej powikłań, główną przyczyną utraty
zębów. 

Rozwój zapalenia przyzębia zależy od stanu
równowagi między obecnością patogennych bak−
terii a reakcją gospodarza. W przebiegu zapalenia
do krwiobiegu trafiają antygeny i toksyny bakte−
ryjne (uwalniane przez komórki bakteryjne) oraz
mediatory zapalenia, metaloproteinazy, prosta−
glandyny, eikozanoidy, kininy, cytokiny, chemoki−
ny i produkty aktywacji dopełniacza (uwalniane
przez komórki gospodarza) [1, 2]. Zmienione za−
palnie tkanki otaczające ząb naciekają aktywne
limfocyty, makrofagi i neutrofile, które wydzielają
między innymi interleukinę−1 i prostaglandynę E2.
Jednocześnie rośnie ilość interleukiny−1 i TNF−α
uwalnianych przez limfocyty T pomocnicze [3]. 

Opisywane zjawiska zachodzą nie tylko
w miejscach zmienionych chorobowo. We krwi
obwodowej pacjentów z zapaleniem przyzębia ob−
serwuje się na przykład podwyższone stężenie
białka C−reaktywnego (CRP), inhibitora−1 akty−
watora plazminogenu, fibrynogenu, czynnika mar−
twicy nowotworu α (TNF−α), interleukiny−6 (IL−6)
oraz czynnika aktywującego płytki (PAF), a także
leukocytów i płytek krwi [4, 5–13].

Według obecnego stanu wiedzy wymienione
zjawiska mogą prowadzić nie tylko do stanu zapal−
nego dziąseł, resorpcji tkanki kostnej i w konse−
kwencji utraty kości, ale także do rozwoju zmian
ogólnoustrojowych i różnego rodzaju odległych po−
wikłań, takich jak cukrzyca, poród przedwczesny
lub choroby układu sercowo−naczyniowego [14]. 

Miażdżyca to choroba dotycząca naczyń tętni−
czych, w przebiegu której dochodzi do zwężania
światła naczyń przez odkładające się w ich ścia−
nach tłuszczowo−włókniste struktury, określane ja−
ko blaszki miażdżycowe [15]. Znane są liczne
czynniki ryzyka miażdżycy, takie jak palenie tyto−
niu, nadciśnienie tętnicze, duże stężenie choleste−

rolu (szczególnie w postaci lipoprotein o małej gę−
stości), cukrzyca, wiek, płeć męska, otyłość lub
brak aktywności fizycznej. Nie wyjaśniają one
jednak w pełni wszystkich przypadków zachoro−
wań [15]. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat opublikowa−
no wyniki wielu badań sugerujących, że rozwój
miażdżycy naczyń tętniczych może mieć związek
z przewlekłym zakażeniem. Dowody na istnienie
takiej zależności dotyczyły przede wszystkim za−
każenia Chlamydia pneumoniae i Helicobacter py−
lori. Badano także inne bakterie, w tym mikroor−
ganizmy patogenne dla przyzębia oraz wirusy, na
przykład ludzki wirus cytomegalii (Cytomegalovi−
rus) czy wirus opryszczki zwykłej (Herpes sim−
plex virus) [7, 16–18]. 

Stwierdzono między innymi silną korelację
między całkowitą liczbą bakterii w kieszonkach
przyzębnych a występowaniem choroby niedo−
krwiennej serca. Analiza poszczególnych gatun−
ków wykazała znamienną statystycznie zależność
między chorobą niedokrwienną serca a obecnością
w kieszonkach przyzębnych bakterii z gatunku
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (dawniej
Actinobacillus actinomycetemcomitans) oraz Pre−
votella intermedia [19]. Także Desvarieux et al.
[4] stwierdzili istnienie korelacji między grubością
kompleksu intima−media (IMT), będącą wyznacz−
nikiem stopnia zaawansowania miażdżycy a obe−
cnością w kieszonkach bakterii patologicznych dla
przyzębia i brak takiej korelacji w przypadku in−
nych bakterii obecnych w kieszonkach przyzęb−
nych, z wyjątkiem gatunku Micromonas micros.
Spahr et al. [19] nie zaobserwowali natomiast ta−
kiej zależności dla bakterii z gatunków Porphyro−
monas gingivalis ani Tannerella forsythensis. 

U chorych poddawanych hemodializie z po−
wodu przewlekłej niewydolności nerek wykazano,
że grubość kompleksu intima media jest większa
u pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia
niż w grupie chorych bez lub z umiarkowanym za−
paleniem przyzębia. Zaobserwowano także istnie−

Material and Methods. The study group consisted of 94 hypertensive patients and 19 healthy volunteers, aged 
38 to 60 years (median age: 50 years). Patient’s age, gender, blood pressure, smoking status and body mass index
(BMI) were noted. The biochemical analysis comprised serum triglycerides, total cholesterol, HDL, LDL, creati−
nine, glucose, hs−CRP and procalcitonine level assessment. Periodontal examination comprised CPITN, median
CPITN (CPITNm), approximal plaque index (API) and the number of toothless sextants (LB) evaluation. Intima−
media thickness (IMT) was assessed by means of echocardiography. The possible synergistic effect of periodontal
diseases and other risk factors on cardiovascular state was analysed using linear models. 
Results and Conclusions. Increased CPITNm levels have proven to escalate the correlation between arterial hy−
pertension and progression of atherosclerosis. The abundant number of toothless sextants has modified the asso−
ciation between arterial hypertension, BMI, age and progression of atherosclerosis (synergistic effect), as well as
between HDL level and progression of atherosclerosis (antagonistic effect). Moreover the correlation between
CPITNm or the number of toothless sextants and IMT value has only been observed in the females. Thus in pa−
tients suffering from periodontal disease at the moment or in the past one can expect more advanced atherosclero−
sis that the “conventional” risk factors would suggest (Dent Med. Probl. 2009, 46, 4, 404–410). 

Key words: periodontal diseases, atherosclerosis, risk factors, IMT. 
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nie pewnej, choć nieznamiennej statystycznie, za−
leżności między stanem przyzębia i liczbą płytek
miażdżycowych w tętnicy szyjnej [6]. 

Zapalenie tkanek przyzębia wiąże się również
z zaburzeniem czynności śródbłonka naczyń
krwionośnych [20]. Stwierdzono ponadto, że in−
tensywna terapia periodontologiczna prowadzi do
cofnięcia się wspomnianych zaburzeń ogólno−
ustrojowych [9]. 

Mimo tak licznych dowodów na istnienie
związku przyczynowo−skutkowego między zapa−
leniem przyzębia a miażdżycą, niektórzy autorzy
poddają w wątpliwość istnienie takiej zależności,
sugerując, że obserwowane zależności między
występowaniem tych dwóch chorób wynikają je−
dynie z istnienia wspólnych czynników ryzyka
[21–23]. W odpowiedzi na te zarzuty w innej pra−
cy z prezentowanych badań przeprowadzono ana−
lizę wieloczynnikową uwzględniającą znane czyn−
niki ryzyka miażdżycy oraz wskaźniki określające
stan przyzębia [24], uzyskując potwierdzenie ist−
nienia niezależnej istotnej korelacji między warto−
ścią wskaźnika CPITN a grubością kompleksu in−
tima media. Podjęto ponadto próbę wykorzystania
modeli liniowych w celu oceny istnienia zjawiska
synergii/antagonizmu między współistniejącymi
znanymi czynnikami ryzyka a zapaleniem przyzę−
bia w odniesieniu do rozwoju miażdżycy naczyń
tętniczych [25]. 

Celem pracy była próba określenia, czy wystę−
puje synergia między obecnością i stopniem nasi−
lenia chorób przyzębia a innymi znanymi czynni−
kami ryzyka miażdżycy. 

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 94 pacjentów
objętych opieką Kliniki Kardiologii Zachowaw−
czej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
w Warszawie z powodu nadciśnienia tętniczego
oraz 19 zdrowych ochotników, u których stwier−
dzono występowanie przynajmniej jednego znane−
go czynnika ryzyka chorób układu sercowo−na−
czyniowego. Wśród badanych 63,7% stanowiły
kobiety (n = 72). Wiek badanych zawierał się
w przedziale 38–60 lat (mediana 50 lat), w tym
wiek pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze
38–60 lat i wiek grupy kontrolnej 41–59 lat. Bada−
nie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi De−
klaracji Helsińskiej z 1973 r. (zmienionej w 1983 r.)
i zostało ono zaaprobowane przez odpowiednią
komisję etyczną. Od każdego pacjenta uzyskano
pisemną zgodę na udział w badaniu.

Występowanie znanych czynników ryzyka
stwierdzano na podstawie wywiadu, badania kli−
nicznego oraz badań laboratoryjnych. Za poten−

cjalne czynniki ryzyka miażdżycy uznawano płeć
męską, wiek, nadciśnienie tętnicze, palenie tyto−
niu, otyłość, podwyższone stężenie cholesterolu,
triglicerydów, lipoprotein o małej gęstości (LDL),
kreatyniny, CRP i prokalcytoniny oraz obniżone
stężenie HDL. 

Badanie periodontologiczne przeprowadzono
za pomocą sondy WHO 621. Obejmowało ono
określenie stanu higieny jamy ustnej, stopnia nasi−
lenia choroby przyzębia oraz liczby utraconych
zębów. Poziom higieny jamy ustnej oceniano za
pomocą aproksymalnego wskaźnika płytki (API).
Stopień nasilenia choroby przyzębia określano
z użyciem wskaźnika Community Periodontal In−
dex for Treatment Needs (CPITN). Liczbę utraco−
nych zębów odzwierciedlała liczba sekstantów
wykluczonych z analizy CPITN, to znaczy liczba
sekstantów zawierających nie więcej niż jeden
ząb. Dla uproszczenia będą dalej nazywane se−
kstantami bezzębnymi (LB). Dla każdego pacjen−
ta oprócz maksymalnej wartości wskaźnika
CPITN obliczano także medianę wartości uzyska−
nych w przypadku poszczególnych sekstantów
(CPITNm). Wcześniejsze badanie wykazało, że
tak obliczony wskaźnik CPITNm lepiej odzwier−
ciedla ryzyko wystąpienia powikłań ogólnoustro−
jowych w porównaniu do wskaźnika CPITN [24]. 

Stopień zaawansowania miażdżycy określano
na podstawie badania echokardiograficznego,
które przeprowadzał doświadczony sonografista
zgodnie z wytycznymi American Society of Echo−
cardiography [26]. 

Zastosowaną metodę analizy statystycznej
i sposób interpretacji opisano szczegółowo w innej
pracy [25]. W skrócie, w części badania poświęco−
nej miażdżycy oceniane wskaźniki podzielono na
dwie grupy: 1) zmienne niezależne, opisujące stan
przyzębia (API, CPITNm i LB), oznaczone jako
grupa P; 2) zmienne niezależne, określające wy−
stępowanie znanych czynników ryzyka chorób
układu sercowo−naczyniowego (zmienne jako−
ściowe: płeć, palenie tytoniu; zmienne ilościowe:
wiek, wskaźnik masy ciała (BMI), czas trwania
nadciśnienia, wartości ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego oraz parametry laboratoryjne: stę−
żenie cholesterolu, triglicerydów, lipoprotein o du−
żej i małej gęstości (HDL, LDL), kreatyniny, hs−
CRP i prokalcytoniny), oznaczone jako grupa R. 

Zmienną zależną był stopień nasilenia miaż−
dżycy wyrażony jako grubość kompleksu intima
media (IMT). 

Następnie stworzono 42 trójelementowe
modele, z których każdy zawierał po jednym para−
metrze z każdej grupy. Na potrzeby tej analizy
przyjęto, że czynniki ryzyka (R) wpływają bezpo−
średnio na wartość IMT, a czynniki periodontolo−
giczne (P) pośrednio przez nasilenie lub osłabienie
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działania znanych czynników ryzyka (R). Założo−
no ponadto, że zależność między występowaniem
każdego z czynników ryzyka a stopniem nasilenia
miażdżycy ma charakter liniowy, a wartość liczbo−
wą wskaźnika IMT można określić na podstawie
następującego wzoru: 

IMT = b0 + (b1 × R) + (b2 × R × P). 

Wartości współczynników równania wyzna−
czono za pomocą metod właściwych dla ogólnych
modeli liniowych z użyciem oprogramowania sta−
tystycznego SPSS w wersji 15.0.

W przypadku czynników ryzyka o charakterze
jakościowym (płeć, palenie tytoniu) oceniano, czy
zależność między stopniem nasilenia miażdżycy
a stanem jamy ustnej zależy od występowania/bra−
ku danego czynnika. 

Jako granicę istotności przyjmowano p < 0,05.

Wyniki 

Wartości współczynników b0, b1 i b2 dla
wszystkich analizowanych modeli przedstawiono
w innej pracy [25]. W tym opracowaniu zostaną
zaprezentowane tylko wyniki dotyczące tych
czynników ryzyka, których wpływ na stopień zaa−
wansowania miażdżycy był znamiennie modyfi−
kowany pod wpływem co najmniej jednego wska−
źnika periodontologicznego. Wszystkie takie za−
leżności podsumowano w tabeli 1. 

Spośród trzech uwzględnionych wskaźników
stanu jamy ustnej istotny wpływ na stopień zaa−
wansowania miażdżycy wykazano dla wskaźnika
CPITNm i liczby bezzębnych sekstantów. 

Duże wartości wskaźnika CPITNm modyfiko−
wały zależność między stopniem nasilenia miaż−
dżycy a skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem
tętniczym. Wpływ CPITNm na wartość IMT był
ponadto ograniczony do podgrupy kobiet. 

Liczba bezzębnych sekstantów modyfikowała
zależność między stopniem nasilenia miażdżycy,
a skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętni−
czym, wskaźnikiem BMI oraz wiekiem (wpływ
synergistyczny), a także stężeniem HDL (wpływ
antagonistyczny). Podobnie jak w przypadku
CPITNm, wpływ liczby bezzębnych sekstantów
na wartość IMT obserwowano wyłącznie w grupie
kobiet. 

Omówienie 

Prezentowana analiza była kolejnym fragmen−
tem programu badawczego, poświęconego ocenie
wpływu zdrowia jamy ustnej na stan układu serco−

wo−naczyniowego [24, 25, 27, 28]. Poza prostą
analizą zależności między występowaniem choro−
by przyzębia a stopniem nasilenia miażdżycy, au−
torzy postawili sobie za zadanie próbę oceny, czy
zapalenie przyzębia może nasilać lub hamować
wpływ, jaki wywierają na te choroby klasyczne
czynniki ryzyka. Założeniem pracy była ocena
modyfikacji zależności między stopniem zaawan−
sowania miażdżycy oraz znanymi czynnikami ry−
zyka miażdżycy przez stan zdrowia i higienę jamy
ustnej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdzono, że zależność między wartościami ci−
śnienia skurczowego i rozkurczowego a miażdży−
cą naczyń była silniejsza u osób, u których wystę−
puje bardziej nasilone zapalenie przyzębia lub
większa liczba bezzębnych sekstantów (czyli
mniejsza liczba zachowanych zębów). Oznaczało
to działanie synergistyczne nadciśnienia tętnicze−
go i choroby przyzębia lub innych przyczyn utraty
zębów. W przypadku dużej liczby utraconych zę−
bów rosła także zależność między stopniem zaa−
wansowania miażdżycy a wiekiem i wskaźnikiem
masy ciała. Podobne wyniki uzyskali Dietrich et
al. [29], którzy stwierdzili podwyższone ryzyko
zgonu z powodu choroby wieńcowej w grupie
bezzębnych mężczyzn powyżej 60. roku życia
w porównaniu z ich rówieśnikami mających za−
chowaną tkankę kostną wyrostków zębodołowych
i dobry stan przyzębia. 

Stwierdzono ponadto występowanie antagoni−
stycznego wpływu liczby bezzębnych sekstantów
oraz stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL).
Można więc spekulować, że zły stan zdrowia jamy
ustnej w przeszłości (duża liczba utraconych zę−
bów) częściowo znosił ochronne działanie, jakie
wywierają lipoproteiny o dużej gęstości na układ
sercowo−naczyniowy. 

Analiza znaczenia stanu jamy ustnej w zależ−
ności od płci również przyniosła znamienne zależ−
ności. Stwierdzono, że choć płeć męska sama
w sobie jest czynnikiem ryzyka miażdżycy, to zna−
mienny statystycznie wpływ stanu zdrowia jamy
ustnej (wyrażonego jako wartości CPITNm i LB)
na grubość kompleksu intima media obserwowano
tylko u kobiet. Sugeruje to, że związek między za−
paleniem przyzębia i miażdżycą, choć wyraźny
i potwierdzany przez liczne badania, jest jednak
stosunkowo słaby i współwystępowanie innych
czynników ryzyka chorób układu sercowo−naczy−
niowego całkowicie go maskuje. W piśmiennic−
twie pojawiają się w ostatnich latach doniesienia
o podobnych obserwacjach. Ylöstalo et al. [30]
stwierdzili, że występowanie zapalenia dziąseł jest
istotnym czynnikiem ryzyka dusznicy bolesnej
wyłącznie w grupie kobiet oraz w grupie osób
z wyższym wykształceniem. Taki wynik nie jest
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zaskoczeniem, ponieważ w tych grupach można
spodziewać się słabiej wyrażonych „klasycznych”
czynników ryzyka, dzięki czemu znaczenie prze−
wlekłego stanu zapalnego staje się łatwiejsze do
obserwacji. Jest on jednocześnie zgodny z wyni−
kami uzyskanymi w badaniach własnych. Tę hipo−
tezę potwierdzają także obserwacje Dietricha et al.
[29], którzy wykazali, że zależność między stanem
przyzębia a zapadalnością na choroby układu ser−
cowo−naczyniowego jest silniej wyrażona u mło−
dych mężczyzn niż u mężczyzn w średnim wieku,
co prawdopodobnie wynika z większej liczby in−
nych czynników ryzyka w tej drugiej grupie. Nie−
wykluczone jednak, że za obserwowaną zależno−
ścią kryją się także inne, niepoznane dotychczas
mechanizmy. 

Wskaźnik higieny (API) nie wpływał na ob−
serwowane zależności między znanymi czynnika−
mi ryzyka i stopniem nasilenia miażdżycy. Obser−
wacja ta jest zgodna z obecnym stanem wiedzy
dotyczącej roli płytki nazębnej w rozwoju stanu

zapalnego. Uważa się, że występowanie i stopień
nasilenia choroby przyzębia zależy nie tyle od ilo−
ści płytki bakteryjnej, co od wirulencji zawartych
w niej bakterii oraz od reakcji gospodarza na te
drobnoustroje. Sam wskaźnik płytki nie odzwier−
ciedla więc narażenia organizmu na działanie cy−
tokin prozapalnych, antygenów bakteryjnych ani
pobudzonych z powodu zakażenia komórek ukła−
du odpornościowego. 

Podsumowując – na podstawie przeprowadzo−
nej analizy wykazano, że występowanie choroby
przyzębia zwiększało zależność między wartościa−
mi ciśnienia tętniczego a miażdżycą, duża liczba
utraconych zębów nasilała natomiast zależność
między nadciśnieniem tętniczym, wiekiem i otyło−
ścią a stopniem zaawansowania miażdżycy. 

U pacjentów z chorobami przyzębia lub licz−
nymi brakami zębowymi należy się więc spodzie−
wać większego nasilenia miażdżycy niż wynikało
by to z występujących u nich „klasycznych” czyn−
ników ryzyka. 

Tabela 1. Wskaźniki periodontologiczne i uznawane czynniki ryzyka sercowo−naczyniowego, modyfikujące wzajemnie swój
wpływ na stopień zaawansowania miażdżycy mierzony grubością IMT

Table 1. Periodontal parameters and known cardiovascular risk factors of synergistic/antagonistic act on atherosclerosis

Zmienna CPITNm API LB

(Variable) IMT = p IMT = p IMT = p

Płeć K (female) 0,0603 0,006* 0,0604 + 0,162 0,0626 + 0,008*
(Sex) + 0,0037 * CPITNm 0,0088 * API 0,0028 * LB 

M (male) 0,0727 + 0,888 0,0746 – 0,0710 +
0,0002 * CPITNm 0,0026 * API 0,771 0,0018 * API 0,157 

Wiek (W) 0,0423 + 0,057 0,0370  0,086 0,0417 + 0,018*
(Age) 0,0005 * W + + 0,0005* W + 0,0005 * W + 

0,0001 * W * CPITNm 0,0002 * W * API 0,0001 * W * LB

BMI 0,0449 + 0,051 0,0440 + 0,0479 + 0,009*
0,0007 * BMI + 0,0007 * BMI + 0,0006 * BMI + 
0,0001 * BMI * CPITNm 0,0002 * BMI * API 0,315 0,0001 * BMI * LB

Ciśnienie skurczowe 0,0474 + 0,030* 0,0461 + 0,0433 + 0,007*
tętnicze (RRs) 0,0001 * RRs + 0,0001 * RRs + 0,0002 * RRs + 
(Blood (systolic) 0,0001 * RRs * CPITNm 0,0001 * RRs * API 0,220 0,0001 * RRs * LB
pressure) rozkurczowe 0,0344 + 0,022* 0,0349 + 0,0330 + 0,009*

(RRr) 0,0003 * RRr + 0,0003 * RRr + 0,0004 * RRr +
(asystolic) 0,0001 * RRr * CPITNm 0,0001 * RRr * API 0,374 0,0001 * RRr * LB

HDL 0,0829 – 0,105 0,0826 – 0,0895 – 0,034*
0,0003 * HDL + 0,0003 * HDL + 0,0004 * HDL + 
0,0001 * HDL * CPITNm 0,0001 * HDL * API 0,576 0,0001 * HDL * LB

p – poziom istotności dla parametru periodontologicznego. 

p – significance level of periodontal parameter. 
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