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Streszczenie
Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne wykazały, że cukrzyca jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia
zapalenia przyzębia. U pacjentów z zapaleniem przyzębia, ale nieobciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, ma−
łe dawki doksycykliny (SDD – 20 mg; co 12 h), stosowane jako terapia uzupełniająca skaling i wygładzenie po−
wierzchni korzeni – SRP, prowadzą do poprawy wskaźników klinicznych przyzębia.
Cel pracy. Ocena wpływu zastosowania małych dawek doksycykliny, jako uzupełnienie leczenia niechirurgiczne−
go – SRP, w terapii przewlekłego zapalenia przyzębia u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. 
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 38 pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 oraz przewlekłym
zapaleniem przyzębia. Zostali oni losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Po przeprowadzeniu skalingu i wy−
gładzenia powierzchni korzeni – SRP, grupa badana (SRP + SDD) otrzymywała przez 3 miesiące doksycyklinę
w dawce 20 mg co 12 godzin, a grupa kontrolna (SRP + placebo) placebo 2 razy dziennie przez ten sam okres.
Ocena skuteczności klinicznej leczenia obejmowała pomiar położenia przyczepu łącznotkankowego (CAL), głę−
bokości kieszonek przyzębnych (PD), krwawienia przy zgłębnikowaniu (BOP) oraz aproksymalnego wskaźnika
płytki (API) w badaniu wyjściowym oraz po 3 miesiącach terapii.
Wyniki. W obu grupach po 3 miesiącach terapii uzupełniającej SDD wyraźnie poprawiły się CAL, PD oraz BOP,
ale znamienna statystycznie różnica między grupami (p < 0,05) wystąpiła tylko w przypadku zmniejszenia głębo−
kości kieszonek dla powierzchni z wyjściowym PD ≥ 4 mm.
Wnioski. SRP w połączeniu z zastosowaniem doksycykliny w dawce 20 mg 2 razy dziennie, pozwala na osiągnię−
cie lepszych wyników leczenia zapalenia przyzębia u pacjentów obciążonych cukrzycą typu 2 w porównaniu z sa−
mym tylko SRP (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 4, 411–416).
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Abstract
Background. Epidemiological studies have shown diabetes to be a risk factor for periodontitis. Subantimicrobial dose
doxycycline (SDD 20 mg bid), when prescribed as an adjunct to scaling and root planning (SRP), significantly
improved clinical parameters in treatment of patients with chronic periodontitis and no risk factors for periodontitis. 
Objectives. The aim of this study was to evaluate the role of SDD as an adjunct to scaling and root planning (SRP),
in treatment of patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis (CP). 



Wzrost stężenia w tkance przyzębia cytokin
prozapalnych (TNF−α, IL−1, IL−6) w przebiegu
periodontopatii, powoduje m.in. nadmiernie
wydzielanie przez komórki nacieku zapalnego,
a w szczególności granulocyty obojętnochłonne
(polymorphonuclear leukocyte – PMN), enzymów
takich jak metaloproteinazy (metalloproteinases 
– MMPs), w tym głównie MMP−8. W wyniku
działania metaloproteinaz dochodzi do rozkładu
białek macierzy zewnątrzkomórkowej, m.in. kola−
genu [1]. Klinicznie objawia się to utratą przycze−
pu łącznotkankowego oraz kości wyrostka zębo−
dołowego, co z kolei prowadzi do powstania kie−
szonek przyzębnych. Podczas leczenia zapalenia
przyzębia, niezależnie od eliminacji bakterii, moż−
na zapobiegać uszkodzeniu towarzyszącemu przez
m.in. zmniejszenie aktywności enzymów wywołu−
jących utratę tkanek. 

Golub et al. [2] wykazali zdolność tetracyklin
do hamowania aktywności metaloproteinaz macie−
rzy (MMPs) w obrębie tkanek przyzębia. Cecha ta
jest niezależna od aktywności przeciwbakteryjnej,
a obniżenie aktywności MMPs następuje głównie
przez bezpośrednie hamowanie aktywnych posta−
ci MMPs dzięki zdolności do wiązania jonów Ca++

i Zn++ przez cząsteczkę tetracykliny [3] Wśród te−
tracyklin najskuteczniejszym lekiem okazała się
doksycyklina. Kolejne badania zmierzające do
określenia dawki skutecznie hamującej MMPs,
a jednocześnie niepowodującej działania przeciw−
bakteryjnego i powstawania efektów ubocznych
doprowadziły do stworzenia SDD (subantimicro−
bial dose doxycycline). W 1998 r. FDA (Food and
Drug Administration) zatwierdziła w USA Perio−
stat®, czyli doksycyklinę w dawce 20 mg co 12 go−
dzin przez okres minimum trzech miesięcy, jako
terapię uzupełniającą skaling i wygładzenie po−
wierzchni korzeni (scaling and root planing
– SRP) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem
przyzębia. Szczegółową analizę dotychczasowych
badań nad takim zastosowaniem doksycykliny
i innych tetracyklin autorzy przedstawili we wcze−
śniejszej publikacji [4].

Cukrzyca obok palenia tytoniu, osteoporozy
i stresu jest uznawana za jeden czynników ryzyka
zapalenia przyzębia [5]. W wielu badaniach wyka−
zano większą częstotliwość występowania oraz
większe nasilenie zapaleń dziąseł oraz przyzębia
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych z cukrzycą ty−
pu 1 i 2 [6–9]. U osób chorujących na cukrzycę
wykazano również większe ryzyko utraty przycze−
pu łącznotkankowego oraz kości wyrostka zębo−
dołowego [8, 10–13]. 

SRP daje wymierne rezultaty w postaci popra−
wy parametrów klinicznych, przez zmniejszenie
głębokości kieszonek przyzębnych, zmniejszenie
utraty przyczepu łącznotkankowego oraz obniże−
nie wskaźników krwawienia dziąseł [14]. SRP
może być przeprowadzone metodą kwadrantową
w odstępach dwutygodniowych (quadrant scaling
and root planing – Q−SRP) lub w ciągu 24 godzin
w obrębie całej jamy ustnej z zastosowaniem miej−
scowych antyseptyków (full−mouth disinfection
– FMD) lub bez nich (full−mouth scaling – FMS).
Wprowadzenie takiego postępowania ma na celu
wykluczenie możliwości zasiedlenia powierzchni
już oczyszczonych korzeni przez patogenny obe−
cne w kieszonkach jeszcze nieoczyszczonych oraz
bytujące w innych rezerwuarach, takich jak mig−
dałki czy powierzchnia języka [15, 16]. 

Do tej pory w badaniach oceniających sku−
teczność zastosowania SDD, jako uzupełnienia le−
czenia niechirurgicznego przewlekłego zapalenia
przyzębia, pacjenci chorzy na cukrzycę byli wy−
kluczani z badania. Ponieważ w dostępnym pi−
śmiennictwie nie znaleziono prac oceniających te−
rapię SDD u pacjentów z cukrzycą, autorzy zdecy−
dowali się na podjęcie takiego projektu badania.

Celem pracy było porównanie wpływu terapii
łączonej (SRP + małe dawki doksycykliny) oraz
samego SRP na wskaźniki kliniczne przyzębia
u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
oraz cukrzycą typu 2. 
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Material and Methods. A total of 38 patients with chronic periodontitis (CP) and type 2 diabetes mellitus were
included in the study. Subjects were randomly assigned to two groups. After scaling and root planning (SRP), the
SRP + SDD group received SDD, 20 mg bid during 3 months, whereas the SRP + placebo group received place−
bo bid for the same period of time. Efficacy parameters included the per−patient mean changes in clinical attach−
ment level (CAL), probing depth (PD), bleeding on probing (BOP) and approximal plaque index (API) from base−
line to 90 days.
Results. CAL, PD and BOP improved significantly in both groups after 3 months therapy. SRP + SDD group
demonstrated greatest clinical improvements following treatment but statistically significant difference between the
two groups (p < 0.05) was observed only in probing depth improvements in tooth sites with initial PD ≥ 4 mm.
Conclusions. The administration of SDD 20 mg bid enhances therapeutic outcomes compared with SRP alone in
patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 4, 411–416).

Key words: periodontitis, diabetes mellitus, nonsurgical periodontal therapy, doxycycline.



Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 38 pacjentów,
którzy zostali losowo przydzieleni do grupy badanej
lub kontrolnej. Kryteria włączenia do badania to: 

– cukrzyca typu 2 zdiagnozowana co najmniej
6 miesięcy wcześniej, 

– wiek 35–70 lat, 
– przewlekłe zapalenie przyzębia zdiagnozo−

wane podczas wywiadu, badania klinicznego i ra−
diologicznego. 

Kwalifikację przeprowadzono opierając się na
kryteriach zaproponowanych podczas Międzyna−
rodowych Warsztatów Periodontologicznych (In−
ternational Workshop for a Classification of Perio−
dontal Diseases and Conditions. Oak Obrok, Illi−
nois, 1999) [17].

Z badania zostali wyłączeni:
– pacjenci obciążeni chorobami ogólnoustro−

jowymi mogącymi modyfikować obraz kliniczny
przyzębia (choroby z autoagresji, choroby z pier−
wotnym lub wtórnym upośledzeniem układu im−
munologicznego, osteoporoza),

– pacjenci poddani antybiotykoterapii lub im−
munoterapii w okresie 3 miesięcy przed rozpoczę−
ciem badania,

– pacjenci długotrwale stosujący niesteroido−
we leki przeciwzapalne,

– kobiety ciężarne i karmiące piersią, 
– osoby palące tytoń,
– pacjenci stosujący leki mogące wywołać in−

terakcje z doksycykliną (leki przeciwzakrzepowe
– pochodne kumaryny, doustne środki antykon−
cepcyjne).

Grupę badaną stanowiło 19 pacjentów w wie−
ku 38–68 lat (średni – 57,7) w tym 12 kobiet i 7 męż−
czyzn (średnie stężenie hemoglobiny glikowanej
(HbA1c) – 7%, średni czas trwania cukrzycy – 6 lat
7 miesięcy, BMI – 31,1). Do grupy kontrolnej za−
kwalifikowano również 19 osób w wieku 36–68
lat (średni – 55,3) w tym 9 kobiet i 10 mężczyzn
(średnie stężenie hemoglobiny glikowanej
(HbA1c) – 7,1%, średni czas trwania cukrzycy – 
9 lat 4 miesiące, BMI – 29,7). Protokół badawczy,
zgodny z Konwencją Helsińską został zaakcepto−
wany przez Komisję Bioetyczną Śląskiego Uni−
wersytetu Medycznego w Katowicach [NN−6501−
5/I/07], a wszyscy pacjenci zapoznali się z treścią
informacji dla badanego i wyrazili świadomą zgo−
dę na udział w eksperymencie.

U wszystkich badanych podczas pierwszej wi−
zyty oznaczono standardowe wskaźniki oceny sta−
nu zdrowia przyzębia:

– głębokość kieszonek przyzębnych – PD
(probing pocket depth) w milimetrach za pomocą
cechowanej sondy periodontologicznej (pomiarów
dokonano dla 4 powierzchni każdego z zębów),

– położenie przyczepu łącznotkankowego – CAL
(clinical attachment level) w milimetrach za po−
mocą cechowanej sondy periodontologicznej (po−
miarów dokonano dla 4 powierzchni każdego z zę−
bów),

– kwawienie podczas sondowania (bleeding
on probing) wg Ainamo i Bay [18],

– wskaźnik płytki powierzchni stycznych API
(Approximal Plaque Index) wg Lange [19].

Następnie przeprowadzono wstępną, niechi−
rurgiczną fazę leczenia zapalenia przyzębia, czyli
skaling i wygładzenie powierzchni korzeni. Za−
bieg ten został wykonany w ciągu 24 godzin w try−
bie FMS, bez stosowania miejscowej dezynfekcji
przyzębia [15]. Podczas pierwszej wizyty przepro−
wadzono również instruktaż higieny jamy ustnej
oraz rozmowę mającą na celu umotywowanie pa−
cjenta do dalszego leczenia.

Od dnia przeprowadzenia SRP pacjenci w gru−
pie badanej otrzymywali doksycyklinę w dawce
20 mg co 12 godzin przez okres 3 miesięcy,
a w grupie kontrolnej wyglądające identycznie ka−
psułki placebo. Lek został przygotowany specjal−
nie na potrzeby badań przez farmaceutę zgodnie
z wytycznymi Good Manufacturing Practice. Jego
wytworzenie przebiegało ze ścisłym zachowaniem
warunków jałowych obowiązujących przy pro−
dukcji preparatów z antybiotykiem. Dla jednego
pacjenta przygotowano 180 kapsułek zawierają−
cych 20 mg doksycykliny. W tym celu w moździe−
rzu umieszczono zawartość 36 kapsułek chloro−
wodorku doksycykliny po 100 mg każda, a następ−
nie dodano substancję nieczynną – laktozę dla
osiągnięcia łącznej masy 21,6 g. Po dokładnym
zmieszaniu proszku, umieszczano po 120 mg uzy−
skanej substancji w 180 kapsułkach skrobiowych.
Przygotowanie kapsułek przeprowadzono w apte−
ce posiadającej lożę laminarną z wymuszonym
obiegiem powietrza. Odważanie substancji prze−
prowadzono z użyciem wagi proszkowej (AD 50
Axis) o dokładności odczytu 1 mg. Kapsułki z pla−
cebo zawierały wyłącznie laktozę w ilości 120 mg.

Po upływie 3 miesięcy w obu grupach zostały
ponownie oznaczone podane wcześniej wskaźniki
stanu zdrowia przyzębia. 

U pacjentów z umiejscowioną postacią za−
palenia przyzębia uśrednione wartości PD i CAL
ze wszystkich zębów mogłyby nie dać rzeczywi−
stego obrazu zaawansowania choroby, dlatego do
celów analizy statystycznej parametry te oznacza−
no dla wszystkich powierzchni oraz dodatkowo
dla powierzchni z wyjściowym PD ≥ 4 mm.

Zgodność rozkładu uzyskanych wyników ba−
dań z rozkładem normalnym sprawdzono testem
Kołmogorowa−Smirnowa z poprawką Lillieforsa.
Hipotezę o jednorodności wariancji weryfikowano
testem Levene’a. Wartości przedstawiono jako
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średnie arytmetyczne i odchylenie standardowe
(MEAN ± SD). W analizie statystycznej istotności
wewnątrzgrupowych zmian parametrów klinicz−
nych między dwoma okresami (przed i po lecze−
niu) użyto testu t−Studenta dla prób zależnych przy
rozkładzie normalnym i testu kolejności par Wil−
coxona przy rozkładzie innym niż normalny. Do
oceny różnic parametrów między grupami wyko−
rzystano test t−Studenta dla prób niezależnych
przy rozkładzie normalnym i test Manna−Whitne−
ya (U) przy rozkładzie innym niż normalny. Przy−
jęto poziom istotności statystycznej p < 0,05. Obli−
czenia wykonano z użyciem programu Statistica.

Wyniki

W wyniku leczenia w grupie kontrolnej zna−
miennemu obniżeniu uległy wszystkie poza API
parametry stanu klinicznego przyzębia. W grupie
badanej uzyskano po trzech miesiącach znamienne
statystycznie zmniejszenie wszystkich oznacza−
nych wskaźników klinicznych. Podczas porówny−
wania obu grup w badaniu wyjściowym znamien−
na różnica wystąpiła wyłącznie w przypadku BOP
(tabela 1). Po okresie 3 miesięcy wszystkie wska−
źniki uległy większemu obniżeniu w grupie bada−
nej, choć znamienność statystyczna została osią−
gnięta tylko w przypadku zmniejszenia głębokości
kieszonek z wyjściowym PD ≥ 4 (tabela 1).

Dyskusja

W badaniu wlasnym w obu grupach zastoso−
wano FMS (full−mouth scaling). Uzyskane w gru−
pie kontrolnej znamienne statystycznie zmniejsze−
nie wszystkich, poza API, wskaźników stanu kli−
nicznego przyzębia świadczy o skuteczności
takiego postępowania. Niepokojąca jest duża war−
tość wskaźnika higieny po 3 miesiącach od bada−
nia wstępnego. Niewątpliwie optymalne byłoby
przeprowadzenie badania wszystkich parametrów
klinicznych (szczególnie API) w krótszych odstę−
pach czasu, a nie wyłącznie po 3 miesiącach. Po
przeprowadzeniu na pierwszej wizycie instruktażu
higieny jej wskaźnik prawdopodobnie wahał się
u większości pacjentów na poziomie wymaganym
dla prawidłowego leczenia, przez okres 3 miesię−
cy jednak systematycznie spadał, co sugeruje, że
wybór jednoseansowej metody (FMS) w tak
szczególnej grupie pacjentów może nie zapewnić
stabilności wyniku leczenia. Wyniki parametrów
klinicznych uzyskane w naszym badaniu są bardzo
podobne do wcześniej opisywanych. Średnie
zmniejszenie głębokości kieszonek przyzębnych
opisywana przez Cooba [14] to 1,29 mm wobec
1,26 w badaniu własnym, a zmniejszenie utraty
przyczepu wynosiła odpowiednio 0,55 mm i 0,85
mm. Uzyskane wyniki potwierdzają również sku−
teczność niechirurgicznej terapii przyzębia u osób
chorujących na cukrzycę, choć brak grupy pacjen−
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Tabela 1. Porównanie średnich wartości parametrów stanu klinicznego między grupami w badaniu wyjściowym i po 3 mie−
siącach

Table 1. Comparison of mean values of clinical parameters in baseline and in control examination (after 3 months)

Oceniany parametr Badanie wyjściowe Badanie po 3 miesiącach
periodontologiczny (Baseline examination) (Examination after 3 months)
(Assesed periodontological Grupa kontrolna Grupa badana Grupa kontrolna Grupa badana
parameter) (Placebo group) (SRP + SDD group) (Placebo group) (SRP + SDD group)

CAL a 4,59 ± 1,33 4,47 ± 1,63 4,06 ± 1,28 3,81 ± 1,52
CAL b 5,86 ± 1,15 5,50 ± 1,33 5,01 ± 1,35 4,31 ± 1,44
PD a 2,94 ± 0,73 3,09 ± 0,82 2,43 ± 0,63 2,17 ± 0,45
PD b 4,66 ± 0,63 4,51 ± 0,59 3,40 ± 0,63 2,89 ± 0,53*

API 71,78 ± 30,19 81,54 ± 27,03 58,03 ± 31,39 53,39 ± 38,97
BOP 27,25 ±18,47 47,44 ± 24,13* 15,86 ± 10,58 19,67 ± 15,53

CAL a – położenie przyczepu łącznotkankowego liczone
dla wszystkich powierzchni (w mm).
CAL b – położenie przyczepu łącznotkankowego liczone
dla powierzchni z początkowym PD ≥ 4 mm.
PD a – głębokość kieszonek przyzębnych liczona dla
wszystkich powierzchni (w mm).
PD b – głębokość kieszonek przyzębnych liczona dla
powierzchni z początkowym PD ≥ 4 mm.
API – wskaźnik płytki powierzchni stycznych wg Lange
(w %). 
BOP – krwawienie podczas sondowania wg Ainamo 
i Bay (w %).
* p < 0,05; test t Studenta dla prób niezależnych.

(CAL a – Clinical attachment level for all tooth sites (in
mm).
CAL b – Clinical attachment level for tooth sites with
baseline PD ≥ 4 mm.
PD a – Probing pocket depth for all tooth sites (in mm).
PD b – Probing pocket depth for tooth sites with baseline
PD ≥ 4 mm.
API – Approximal Plaque index according to Lange (in %). 
BOP – Bleeding on probing according to Ainamo and
Bay (in %).
* p < 0.05; unpaired t Student test.)



tów bez cukrzycy uniemożliwia ocenę wpływu tej
choroby na skuteczność terapii. Należy jednak za−
znaczyć, że większość autorów nie stwierdza róż−
nicy w skuteczności skalingu, w tym przeprowa−
dzanego metodą FMS, u ogólnie zdrowych i cho−
rujących na cukrzycę [20, 21]. 

Celem badań własnych była ocena wpływu na
skuteczność SRP dodatkowego zastosowania do−
ksycykliny. We wcześniejszych badaniach nad
skutecznością zastosowania małych dawek doksy−
cykliny w leczeniu zapalenia przyzębia cukrzyca
zwykle była kryterium wyłączenia z badań. Dwa
podstawowe kryteria oceny skuteczności terapii to
niemal zawsze pomiar głębokości kieszonek przy−
zębnych (PD) oraz utraty przyczepu łącznotkanko−
wego (CAL). We wcześniejszych badaniach z za−
stosowaniem podobnego protokołu (SRP + doksy−
cyklina 20 mg co 12 godzin przez minimum 3 mie−
siące) otrzymywano zmniejszenie parametrów za−
palenia przyzębia [22–26]. Mimo że w pracach
tych nie wszystkie wyniki były znamienne staty−
stycznie, kluczowe znaczenie, pozwalające na wy−
ciągnięcie wniosków, miała ocena wskaźników
klinicznych w miejscach ze stwierdzoną utratą ko−
ści wyrostka zębodołowego. Podobnie jak więk−
szość autorów, porównując wyniki leczenia mię−
dzy grupami tylko zmniejszenie wskaźnika głębo−
kości kieszonek przyzębnych (PD w badaniu
wyjściowym > 4 mm) było znamiennie statystycz−
nie większe w grupie, w której oprócz standardo−
wej terapii podano doksycyklinę [22, 24–26].
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w badaniu Pre−
shaw et al. [26] po 3 miesiącach terapii znamienna
statystycznie była różnica w zmniejszeniu PD
w kieszonkach o wyjściowej głębokości 4–6 mm,
po 9 miesiącach od badania wstępnego natomiast
znamienne statystycznie były różnice między gru−
pami dla PD i CAL w tych samych kieszonkach.
W pierwszym w Polsce badaniu skuteczności tera−

pii łączonej SRP z doksycykliną kieszonki przy−
zębne o wyjściowej wartości > 6 mm w grupie ba−
danej bardziej spłyciły się niż w kontrolnej.
Podobnie znamienną różnicę zaobserwowano dla
wskaźnika CAL [27].

Niewielu autorów opisuje wpływ SRP oraz
SDD na występowanie krwawienia przy zgłębni−
kowaniu (BOP). W dostępnym piśmiennictwie
wskaźnik ten zmniejszał się po terapii z doksycy−
kliną, najczęściej większej niż po standardowej te−
rapii, ale nie odnotowano różnic znamiennych sta−
tystycznie między grupami [27, 28].

W przypadku badań własnych, uzyskano
w grupie otrzymującej SDD większą poprawę
wszystkich ocenianych wskaźników klinicznych.
Różnica względem grupy placebo okazała się zna−
mienna w przypadku zmniejszenia głębokości kie−
szonek dla powierzchni z wyjściowym PD ≥ 4 mm.
Wynik ten jest bardzo zbliżony do uzyskanych
przez innych autorów dla pacjentów bez cukrzycy.
Wydaje się zatem, że stosowanie niechirurgiczne−
go leczenia przyzębia i dodatkowo małych dawek
doksycykliny może przynosić wymierne korzyści
osobom chorującym na zapalenie przyzębia i cu−
krzycę. Niewątpliwie konieczne jest potwierdzenie
pozytywnych wyników klinicznych bardziej obiek−
tywnymi badaniami biochemicznymi. W opi−
sywanym projekcie pacjenci otrzymywali antybio−
tyk tylko przez trzy miesiące. Obiecujące wyniki
uzyskane przez innych autorów [25, 22, 29],
którzy podawali doksycyklinę pacjentom przez
dłuższy czas, są podstawą do próby podjęcia takie−
go leczenia zapalenia przyzębia u pacjentów cho−
rych na cukrzycę przez 6, 9, a może nawet 24 mie−
siące. Potwierdzenie korzystnych wyników w ba−
daniach długoterminowych dałoby podstawy do
ewentualnego rozpoczęcia procedury rejestracji
w Polsce doksycykliny w takiej dawce i takich
wskazaniach.
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