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Streszczenie
Wprowadzenie. główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych jest miażdżyca. coraz częściej podkreśla się 
rolę czynników zapalnych w inicjowaniu powstawania blaszki miażdżycowej zwłaszcza w młodszych grupach wie-
kowych. Stan zapalny przyzębia może przyczynić się do destabilizacji blaszki miażdżycowej, która jest główną 
przyczyną ostrych zespołów wieńcowych (acS) i zawału serca (Mi). 
Cel pracy. analiza związku między wybranymi wskaźnikami stanu klinicznego przyzębia oraz bezzębiem a para-
metrami oceniającymi przebieg ostrego zawału mięśnia serca w fazie szpitalnej w populacji osób do 60. r.ż. 
Materiał i metody. Do badania włączono 112 chorych (wiek ≤ 60 r.ż.) hospitalizowanych z powodu Mi, w badaniu 
eKg, z uniesieniem odcinka ST (STeMi) i bez uniesienia odcinka ST (nSTeMi). na podstawie oceny wybranych 
wskaźników klinicznych choroby przyzębia (api, cal, pD, Bop) oraz liczby osób z bezzębiem wyodrębniono: 
grupę z zaawansowanym zapaleniem przyzębia (n = 46), łagodnym zapaleniem przyzębia (n = 34) oraz grupę 
bezzębia (n = 32). U pacjentów przeprowadzano badanie kliniczne. W badaniach laboratoryjnych oznaczono stę-
żenie crp, fibrynogenu, troponiny, cK-MB oraz Bnp we krwi. Wartość iMT oraz ilość blaszek miażdżycowych 
w tętnicy szyjnej oceniono na podstawie badania ultrasonograficznego. Wielkość frakcji wyrzutowej lewej komory 
(eF) oceniono w badaniu echokardiograficznym.
Wyniki. U chorych na Mi stwierdzono zły stan jamy ustnej, często występowało bezzębie oraz zaawansowane zapa-
lenie przyzębia. analiza regresji logistycznej wykazała zależność między: api, cal, pD, Bop, bezzębiem a wybra-
nymi parametrami opisującymi występowanie i przebieg zawału serca.
Wnioski. Zły stan jamy ustnej i szczególnie często występujące zapalenie przyzębia może wpłynąć na występowanie 
i przebieg zawału serca (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 515–522).
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Abstract
Background. atherosclerosis is a the main cause of cardiovascular diseases. increasing attention is paid to the 
role of inflammation in atherosclerotic plaque formation in younger patients. periodontitis may contribute to 
atherosclerotic plaque destabilization which is the main cause of acute coronary syndrome (acS) and myocardial 
infarction (Mi). 
Objectives. a test of the association between chosen parameters of periodontitis and edentulousness with clinical 
course of Mi in hospital patients aged ≤ 60 years.
Material and Methods. case group consisted of 112 hospitalized patients (age below 60) in which on ecg acute ST 
elevation Mi (STeMi) and non-ST-elevation Mi (nSTeMi) was observed. clinical test and laboratory tests (crp, 
fibrinogen, troponin, cK-MB and Bnp blood concentration) were carried out. periodontal parameters (api, cal, 
pD, Bop) and number of edentulousness were assessed. group of edentulous (34 persons), with severe periodon-
titis (46 persons), and with mild periodontitis (32 persons) was isolated. left ventricular ejection fraction (eF) 
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podłożem patologicznym ostrych zespołów 
wieńcowych (acS – Acute Coronary Syndrom) jest 
pęknięcie blaszki miażdżycowej [1]. Destabilizacja 
blaszki miażdżycowej może być wywołana prze-
wlekłym procesem zapalnym [2]. obok znanych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczy-
niowego coraz częściej podkreśla się rolę czynni-
ków zapalnych w inicjowaniu blaszki miażdżyco-
wej, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych. 
Stan zapalny przyzębia nie ogranicza się tylko do 
miejscowej destrukcji tkanek przyzębia, ale za po-
średnictwem mediatorów i cytokin prozapalnych 
może usposabiać do wykrzepiania wewnątrzna-
czyniowego oraz zwiększyć ryzyko miażdżycy. na 
skutek zwiększenia aktywności metalloproteinaz, 
uwolnienia cytokin zapalnych oraz pobudzenia 
układu krzepnięcia stan zapalny przyzębia może 
przyczynić się do destabilizacji blaszki miażdży-
cowej, która jest główną przyczyną acS, zawału 
serca i udaru mózgu [3, 4]. W przebiegu chorób 
przyzębia stwierdza się ponadto podwyższone stę-
żenie białka crp, które jest markerem przewle-
kłego stanu zapalnego, ryzyka zakrzepowego oraz 
jednym z najistotniejszych wykładników zwięk-
szonego ryzyka sercowo-naczyniowego w popula-
cji ogólnej [5, 6]. podwyższone stężenie crp jest 
uznane jako niezależny czynnik ryzyka występo-
wania acS i zawału serca [7]. Uważa się, że udział 
białek ostrej fazy, takich jak crp, w powstawaniu 
acS może być większy niż cząsteczek lDl [8]. 

Mimo wielu prac na temat związków przyczy-
nowo-skutkowych między występowaniem zapa-
leń przyzębia a etiopatogenezą chorób sercowo-na-
czyniowych, periodontitis wciąż nie jest uznanym 
czynnikiem ryzyka tych chorób. niektóre badania 
potwierdzają, że miejscowe leczenie periodonto-
logiczne poprawia nie tylko stan tkanek przyzę-
bia, ale również zmniejsza stężenie mediatorów 
zapalnych, inne negują istnienie takiej zależno-
ści [9, 10]. Być może przyczyną braku spójności 
opublikowanych dotychczas wyników jest zasto-
sowanie różnych metod leczenia zapalenia przyzę-
bia i zróżnicowany przez to wpływ na poziom cy-
tokin zapalnych i markerów chorób sercowo-na-
czyniowych we krwi. nadal nie potwierdzono czy 
odczyn zapalny, który towarzyszy zapaleniu przy-
zębia może odgrywać istotną rolę w etiopatogene-

zie chorób układu sercowo-naczyniowego, czy też 
obie jednostki rozwijają się zupełnie niezależnie 
od siebie z udziałem wspólnych czynników ryzy-
ka. Sytuacja ta może wynikać z braku bezpośred-
nich dowodów potwierdzających, że interwencja 
periodontologiczna może wpłynąć na zmniejsze-
nie epizodów sercowo-naczyniowych w obserwa-
cji odległej. 

celem pracy była analiza związku między wy-
branymi wskaźnikami stanu klinicznego przyzę-
bia i bezzębiem a parametrami oceniającymi prze-
bieg ostrego zawału mięśnia serca w fazie szpital-
nej w populacji osób do 60. roku życia. 

Materiał i metody 
Do badania włączono 112 osób (85 mężczyzn, 

27 kobiet) hospitalizowanych w latach 2008–2009 
w i Klinicznym oddziale Kardiologii Świętokrzy-
skiego centrum Kardiologii w Kielcach z powodu 
ostrego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem 
i bez uniesienia odcinka ST, wiek ≤ 60. r.ż. (śred-
nia wieku 53 ± 4 lata). Kryteria włączenia do ba-
dania stanowiły:

1) ostry zawał mięśnia sercowego z uniesie-
niem odcinka ST (STeMi) i bez uniesienia odcin-
ka ST (nSTeMi),

2) wiek < 60 r.ż.,
3) prawidłowe wskaźniki krzepnięcia (inr 

≤ 1,3 czas kaolinowo-kefalinowy),
4) pisemna zgoda na udział w badaniu.
Kryteria wyłączenia z badania:
1) choroby przebiegające z ostrym i przewle-

kłym procesem zapalnym,
2) przewlekła niewydolność wątroby i nerek,
3) stany przebiegające z ogólnym wyniszcze-

niem (choroba nowotworowa, niedożywienie, al-
koholizm),

4) wiek powyżej 60. r.ż.,
5) nieprawidowe wskaźniki układu hemosta-

zy (inr > 1,3 wydłużony czas kaolinowo-kefali-
nowy). 

Badanie kliniczne (kardiologiczne i stomato-
logiczne) oraz pobranie krwi do badań laborato-
ryjnych przeprowadzono w 2. dobie hospitalizacji 
z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego. 

was estimated in echocardiographic test. iMT, value and the amount of ap in carotid arteries were assessed by an 
ultrasound test.
Results. in patients with Mi poor oral health can be observed. among them most frequent are severe periodon-
titis and edentulism. logistic regression model showed a correlation: api, cal, pD, Bop, edentulism and chosen 
parameters describe the occurrence and extent of myocardial infarction.
Conclusion. poor oral health status and especially periodontitis may influence the occurrence and clinical course 
of Mi (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 515–522).

Key words: periodontitis, atherosclerosis, myocardial infarction, crp.
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W badaniu kardiologicznym (podmiotowym) 
oceniono występowanie czynników ryzyka cho-
rób sercowo-naczyniowych i przyzębia. Badanie 
przedmiotowe składało się z badań obrazowych: 
ultrasonograficznego tętnicy szyjnej wewnętrz-
nej, echokardiograficznego oraz angiograficzne-
go tętnic wieńcowych. rozległość i przebieg zawa-
łu mięśnia sercowego były ocenione miedzy inny-
mi stężeniem markerów martwicy mięśnia serca: 
frakcji sercowej kinazy kreatyniny (cK-MB), tro-
poniny, obszarem odcinkowych zaburzeń kurczli-
wości i wielkością frakcji wyrzutowej lewej komo-
ry w badaniu echokardiograficznym, obecnością 
istotnych zmian miażdżycowych w naczyniach 
wieńcowych w badaniu angiograficznym oraz stę-
żeniem peptydu natriuretycznego typu-B (Bnp). 
Stopień zaawansowania procesu miażdżycowe-
go w naczyniach tętniczych jest związany również 
z grubością kompleksu intima-media tętnicy szyj-
nej. W badaniach laboratoryjnych oznaczono stę-
żenia we krwi: crp, fibrynogenu, troponiny, frak-
cji sercowej kinazy kreatyniny (cK-MB) oraz pep-
tydu natriuretycznegi typu-B (Bnp). oznaczenia 
biochemiczne wykonano za pomocą powszechnie 
stosowanych metod laboratoryjnych.

Badanie stomatologiczne przy łóżku chorego 
obejmowało badanie podmiotowe (wywiad perio-
dontologiczny) i badanie przedmiotowe stomato-
logiczne z oceną wskaźników:

1) aproksymalny wskaźnik płytki nazębnej 
(api), 

2) uproszczony wskaźnik krwawienia na 
zgłębnikowanie (Bop) wg Ainamo i Bay,

3) głębokość kieszonek przyzębnych (pD), 
4) pomiar utraty przyczepu łącznotkankowe-

go (cal).
rozpoznanie zapalenia przyzębia oraz kwali-

fikacja pacjentów do badanych grup było zgodne 
z klasyfikacją chorób przyzębia ustaloną podczas 
Międzynarodowych Warsztatów periodontolo-
gicznych w 1999 r. w USa [11]. Zgodnie z tą klasy-
fikacją łagodne zapalenie przyzębia charakteryzu-
je utrata cal 1–2 mm, a zaawansowane zapalenie 
przyzębia utrata cal > 5 mm. 

Każdorazowo uzyskiwano pisemną zgodę pa-
cjenta na przeprowadzenie badania. protokoły ba-
dania zatwierdziła Komisja Bioetyczna przy Świę-
tokrzyskiej izbie lekarskiej (nr zgody 4/2008). 

Analiza statystyczna 
Dla poszczególnych parametrów ilościowych 

wyznaczono wartości średnie i odchylenia stan-
dardowe, a dla parametrów jakościowych obliczo-
no różnice częstości występowania. 

Zastosowano następujące testy i metody anali-
zy statystycznej: test t-Studenta, jednoczynnikową 

analizę wariancji (anoVa), test χ2 do klasyfika-
cji pojedynczych oraz analizę regresji logistycznej 
wraz ze współczynnikiem ryzyka. przyjęto za po-
ziom istotności wartość p < 0,05. obliczenia zosta-
ły przeprowadzone oprogramowaniem Medcalc 
Wer. 11.5.1.0.

Wyniki
W grupie z Mi zaawansowane zapalenie 

przyzębia (Sp – severe periodontitis) występowa-
ło częściej (46 osób) niż łagodne zapalenie przy-
zębia (Mp – mild periodontitis) (32 osoby). Bezzę-
bie stwierdzono u 34 osób. W badaniu stomato-
logicznym chorych z zawałem mięśnia sercowego 
u żadnej osoby nie wykazano prawidłowego stanu 
jamy ustnej (cal > 1 mm, przynajmniej 1 uby-
tek próchnicowy), dlatego nie utworzono katego-
rii podgrupy osób zdrowych. 

porównanie wybranych parametrów trzech 
analizowanych grup przedstawiono w tabeli 1. 
W każdej z wymienionych grup dominowali męż-
czyźni. palacze tytoniu najczęściej występowa-
li w grupie z zaawansowanym zapaleniem przy-
zębia, ale różnica ta nie była istotna statystycznie. 
grupy nie różniły się także istotnie częstością wy-
stępowania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz 
BMi. najwyższe stężenie crp stwierdzona w gru-
pie bezzębia oraz w grupie Sp i były one wyższe 
niż w grupie Mp (p = 0,017). nie zaobserwowano 
istotnych różnic w stężeniu fibrynogenu. 

Średnie stężenia markerów uszkodzenia mięś-
nia serca zestawiono w tabeli 2. 

podgrupy nie różniły się istotnie statystycznie stę-
żeniami markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy re-
gresji logistycznej pokazujące wpływ wskaźników 
przyzębia na wartości parametrów rozległości za-
wału serca i zaawansowanie miażdżycy.

na stężenie troponiny, cK-MB, Bnp istotny 
wpływ miała higiena jamy ustnej oceniona wskaź-
nikiem api oraz stopień zaawansowania zapalenia 
przyzębia określony wskaźnikami: cal, pD oraz 
rozległość stanu zapalnego przyzębia (Bop). U osób, 
u których występował bardziej zaawansowany stan 
zapalny przyzębia, związany m.in z pogłębieniem 
kieszonek przyzębnych, występowało ponadto 
4-krotnie większe ryzyko wystąpienia zwału serca 
(or = 4,22). na stężenie troponiny istotny wpływ 
miało również licznie występujące bezzębie w gru-
pie badanej (or = 2,78). na obniżenie frakcji eF 
duży wpływ miał wskaźnik api, a na pogrubienie 
kompleksu iMT wskaźnik api oraz wskaźnik cal. 
osoby bezzębne miały 9-krotnie podwyższone ry-
zyko pogrubienia kompleksu iMT w porównaniu 
z osobami uzębionymi (or = 9,29).
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Tabela 1. porównanie średnich wartości wybranych parametrów oraz częstości ich występowania

Table 1. comparison of mean values of selected parameters and their incidence

Wskaźnik
(parameter)

Bezzębie 
(edentulousness)
 (n = 34)

Sp
(Severe  
periodontitis)  
(n = 46)

Mp
(Mild  
periodontitis)  
(n = 32) 

  p

Wiek  
(age)

56,2 ± 3,9 53,4 ± 6,5 52,3 ± 9,4 0,001

Mężczyźni 
(Men) 25 (74%) 39 (85%) 22 (68%) n.s.**

palenie tytoniu
(Smoking cigarettes)

41 (89%) 26 (81%) n.s.**

Występowanie nadciśnienia tętniczego
(Vascular hypertension)

27 (79%) 33 (71%) 17 (53%) n.s.**

cukrzyca
(Diabetes)

13 (38%) 17 (36%)  8 (53%) n.s.**

BMi (kg/m²) 28,5 ± 4,1 27,7 ± 4,5 27,7 ± 4,3 n.s.*

crp (mg/l) 21,5 ± 22,4 14,2 ± 17,9  9,2 ± 7,2 0,017

Fibrynogen (g/l)  4,9 ± 1,6  4,6 ± 1,5  4,6 ± 1,1 n.s.

api (%) nie dotyczy 79,0 ± 22,7 61,0 ± 32,3 0,005*

pD (mm) nie dotyczy  5,1 ± 2,1  2,8 ± 1,1 < 0,0001*

cal (mm) nie dotyczy  5,5 ± 2,2  1,6 ± 0,8 < 0,0001*

Bop (%) nie dotyczy 10,4 ± 24,5 12,9 ± 25,5 n.s.*

BMi – wskaźnik masy ciała, crp – białko c-reaktywne, n.s. – nieistotne statystycznie, * p – poziom istotności statystycznej 
dla testu T-studenta, **p – poziom istotności statycznej dla testu c².

BMi – body mass index, crp – c-reactive protein, n.s. – not significant, * p-value – Significance level for T-student test,  
** p-value – Significance level for c2 test.

Tabela 2. Stężenie markerów uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego – porówna-
nie średnich wartości (średnia ± STD)

Table 2. concentration of markers of heart damage in patients with acute myocardial infection – comparison of mean values 
(mean ± STD)

Wskaźnik
(parameter)

Bezzębie
(edentulousness)
(n = 34)

Sp
(Severe periodontitis)
(n = 46)

Mp
(Mild periodontitis)
 (n = 32)

p

Bnp (pg/l) 210,7 (± 473,7)
 

203,3 (± 327,1)  87,9 (± 58,0) n.s.

Troponina (ng/l)   3,826 (± 5,065)   2,88 (± 3,75)   4,02 (± 4,30) n.s.

cK-MB (j.m./l) 151,9 (± 210,5) 112,9 (± 123,5) 150,6 (± 144,8) n.s.

Bnp – peptyd natriuretyczny typu B, cK-MB – frakcja sercowa kinazy kreatyniny, SD – odchylenie standardowe,  
n.s. – nieistotne statystycznie, p – poziom istotności statystycznej dla jednoczynnikowej analizy wariancji (anoVa). 

Bnp – brain natriuretic peptide, cK-MB – creatine kinase isoenzyme MB, SD – standard deviation, n.s. – not significant,  
p – significance level for one way analysis of variance (anoVa).
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Omówienie
U chorych z ostrym zawałem mięśnia serco-

wego występowały w znacznej mierze tzw. kla-
syczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczy-
niowych, do których zalicza się: wiek, płeć, palenie 
tytoniu, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę. 
Są one również, z wyjątkiem nadciśnienia, czynni-
kami ryzyka zapalenia przyzębia [12, 13]. 

Także obecność płytki nazębnej, co obrazuje 
wysoki wskaźnik api, jest podstawowym czynni-
kiem ryzyka chorób przyzębia i może mieć zwią-
zek z powstawaniem chorób sercowo-naczynio-
wych [14]. Hyman et al. [15] wykazali, iż u osób 
palących ze współistniejącym zaawansowanym 
zapaleniem przyzębia występuje 8-krotnie wyższe 
ryzyko zapadnięcia na choroby sercowo-naczynio-
we, natomiast 2-krotnie zwiększone ryzyko udaru 
mózgu. W badaniach własnych zaobserwowano 
podwyższone stężenie crp i fibrynogenu, które 
były najwyższe w grupie bezzębia. Dane z wywia-

du wskazują, iż główną przyczyną utraty uzębienia 
w grupie badanej była choroba przyzębia. Być mo-
że ten fakt miał wpływ na zaawansowanie proce-
su zapalnego w tej grupie osób, czego odzwiecie-
dleniem jest podwyższone stężenie crp. U osób 
bezzębnych błona śluzowej jamy ustnej (np. po-
wierzchnia języka) oraz przestrzeń między doślu-
zową powierzchnią protezy a błoną śluzową mo-
gą być ponadto rezerwuarem drobnoustrojów, co 
może sprzyjać powstawaniu przewlekłych proce-
sów zapalnych. Zwiększenie stężenia crp i fibry-
nogenu odgrywa istotną rolę w patogenezie chorób 
sercowo-naczyniowych. crp oraz fibrynogen są 
markerami układowej odpowiedzi zapalnej i mo-
gą być pomocne w stratyfikacji ryzyka wystąpie-
nia ostrych powikłań miażdżycy, np. acS [16].

grupy z zaawansowanym i łagodnym zapale-
niem przyzębia z definicji istotnie różniły się cal 
i pD określającymi cechy kliniczne przewlekłego 
zapalenia przyzębia. pogłębione kieszonki sprzy-
jają przedostawaniu się patogenów przyzębnych 

Tabela 3. Wpływ wskaźników stanu klinicznego przyzębia na grubość kompleksu intima-media oraz poziom markerów 
rozległości zawału serca – analiza regresji logistycznej

Table 3. association of clinical periodontal parameters of periodontitis with intima-media thickness and markers of myocar-
dial extent – the logistic regression

                         Zmienne zależne
                         (Dependent values) 
Zmienne niezależne
(non-dependent values)

Troponiny mg/ml
(> 0,3 vs poniżej)

cK-MB mg/ml
(12 vs poniżej)

Bnppg/ml
(> 100 vs  
poniżej)

eF %
(< 50 vs  
powyżej)

iMTmm
(> 0,9 vs  
poniżej)

api%
or (95% ci)
p – wartość 
(p – value)

1,06
(1,04–2,48)
0,0001

1,05
(1,03–1,07)
0,0001 

4,16
(2,220–
7,78)
0,001

0,97 
(0,96–0,99)
0,007

1,02 
(1,00–1,04)
0,003

cal mm 
or (95% ci)
p – wartość 
(p – value)

1,87 
(1,41–2,48)
0,0001

1,48 
(1,20–1,84) 
0,0001

1,34 
(1,11–1,62)
0,002

0,92 
(0,77-1,10)
n.s.

1,42 
(1,09–1,85)
0,009

pD mm 
or (95% ci)
p – wartość 
(p – value)

4,22 
(2,25–7,89)
0,0001

2,06 
(1,45–2,92)
0,0001

1,40 
(1,11–1,75)
0,003

0,83 
(0,65–1,07)
n.s.

1,33 
(0,99–1,78)
n.s.

Bop %
or (95% ci)
p – wartość 
(p – value)

1,06 
(1,00–1,13)
0,039

1,02 
(0,99–1,04)
n.s.

1,01
(0,99–1,03)
n.s.

0,99
(0,97–1,01)
n.s.

1,02 
(0,98–1,06)
n.s.

Bezzębie
(1-tak; 0-nie) 
or (95% ci)
p – wartość 
(p – value)

2,78 

(1,07–7,19)
0,034

1,75 

(0,75–4,08)
n.s.

0,80 

(0,33–1,93)
n.s.

1,30 

(0,56–3,00)
n.s.

9,29 

(1,19–72,13)
0,033

cK-MB – frakcja sercowa kinazy kreatyniny, Bnp – peptyd natriuretyczny typu B, eF – frakcja wyrzutowa lewej komory, 
iMT – grubość kompleksu błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej, p – wartość (or), or – współczynnik ryzyka, 
ci – przedział ufności, n.s. – nieistotne statystycznie.

cK-MB – creatine kinase MB, Bnp – brain natriuretic peptide, lVeF – left ventricular ejection fraction, iMT – intima 
media thickness, p – statistical significance (or), or – odds ratio, ci – confidence interval (or), p – value (or), n.s. – not 
significant.
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do odległych narządów w tym do układu serco-
wo-naczyniowego [17]. potwierdzeniem tego me-
chanizmu mogą być badania Zaremby et al. [18], 
które wykazały u ponad 65% osób z zapaleniem 
przyzębia i chorobą wieńcową obecność w blasz-
ce miażdżycowej patogenów związanych z zapa-
leniem przyzębia. Brak istotnych różnic oraz ma-
łe wartości wskaźnika Bop między grupami mo-
gły wynikać z dominacji w grupie palących osób 
z zapaleniem przyzębia (85%), a jak wiadomo pale-
nie tytoniu „maskuje” kliniczne objawy zapalenia 
w tkankach przyzębia oraz rozwój choroby przy-
zębia, prowadząc do utraty uzębienia [19]. 

Zły stan jamy ustnej i szczególnie często wy-
stępujące zapalenie przyzębia mogły wpłynąć na 
zwiększenie reaktywności zapalnej organizmu, 
sprzyjając destabilizacji blaszki miażdżycowej, 
która jest główną przyczyną zawału mięśnia ser-
cowego. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, 
że w badaniu stomatologicznym u żadnej z bada-
nych osób nie stwierdzono prawidłowego stanu ja-
my ustnej. również Matilla et al. [20] wykazali, że 
stan przyzębia osób z przebytym świeżym zawa-
łem mięśnia sercowego był istotnie gorszy w po-
równaniu z osobami zdrowymi. Badania emin-
gli et al. [21] potwierdziły, że u osób z zapaleniem 
przyzębia i obecnością kamienia nazębnego czę-
ściej występował zawał mięśnia sercowego niż sta-
bilna choroba wieńcowa [21]. De Stefano et al. [22] 
wykazali 1,25 raza większe ryzyko wystąpie-
nia choroby wieńcowej u osób z chorobą przyzę-
bia w porównaniu z osobami bez istotnej choroby 
przyzębia. Janket et al. [23] stwierdzili, że zapa-
lenie przyzębia zwiększa ryzyko choroby wieńco-
wej i udaru mózgu zwłaszcza w grupie młodych 
osób. na uwagę zasługuje fakt, że w tak młodej 
grupie wiekowej (średnia wieku 53 lata) aż u 30% 
badanych występowało bezzębie. Dane z wywiadu 
wskazują, iż główną przyczyną utraty uzębienia 
w tej grupie osób była choroba przyzębia. Być mo-
że przebyta w przeszłości choroba przyzębia miała 
wpływ na zaawansowanie procesu zapalnego, cze-
go odzwierciedleniem jest istotnie podwyższone 
stężenie crp w grupie bezzębia. 

W badaniach własnych oceniono także wpływ 
wykładników stanu klinicznego przyzębia oraz 
bezzębia na występowanie i rozległość zawału 
mięśnia sercowego, poprzez stężenia markerów 
martwicy mięśnia sercowego takich, jak troponi-
ny i frakcja sercowa kinazy kreatyniny. na stęże-
nie tych markerów istotny wpływ miała higiena 
jamy ustnej oceniona aproksymalnym wskaźni-
kiem płytki – api, stopień zaawansowania choro-
by przyzębia (cal, pD) oraz rozleglość stanu za-
palnego przyzębia (Bop). na stężenie troponiny 
istotny wpływ miało również częste występujące 
bezzębie w badanej grupie. należy podkreślić, że 

osoby z pogłębionymi kieszonkami miały istotnie 
podwyższone ryzyko wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego, wyrażone poprzez zwiększenie stęże-
nia troponiny. głębokość kieszonek oraz bytujące 
w nich patogeny przyzębne mogły być przyczyną 
podwyższonej reakcji zapalnej organizmu wyra-
żoną m.in. wzrostem stężenia crp i fibrynogenu, 
inicjującą destabilizację blaszki miażdżycowej, co 
mogło mieć wpływ na rozległość i przebieg zawału 
mięśnia sercowego. obserwacja dotycząca zwięk-
szenia stężenia crp (14,2 mg/dl vs 9,2 mg/dl, 
p = 0,017) w grupie z Sp może potwierdzać hipo-
tezę, że im bardziej zaawansowane zapalenie przy-
zębia, tym bardziej rozległy i ciężki przebieg zawa-
łu mięśnia sercowego. potwierdzeniem tych zależ-
ności mogą być badania offenbachera et al. [24], 
którzy wykazali, że u osób z zapaleniem przyzę-
bia i kieszonkami przyzębnymi głębszymi niż 
4 mm występuje wzrost stężenia crp oraz 8-krot-
ny wzrost ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. 
interesująca również wydaje się zależność między 
zapaleniem przyzębia a stężeniem peptydu na-
truretycznego typu B (Bnp), który jest uznany za 
marker prognostyczny u chorych z acS. na stęże-
nie Bnp-istotny wpływ miał wskaźnik api, cal 
i pD. Uważa się, że Bnp hamuje wzrost kardio-
miocytów i fibroblastów, upośledza syntezę kola-
genu w odniesieniu nie tylko do mięśnia serco-
wego, ale również do tkanek przyzębia [25]. na 
wzrost Bnp mają wpływ takie czynniki, jak: pale-
nie tytoniu, stres, cukrzyca, wiek [26]. Są to rów-
nież czynniki ryzyka zapalenia przyzębia. 

na obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komo-
ry (eF) duży wpływ miała higiena jamy ustnej oce-
niona wskaźnikiem api, natomiast na pogrubienie 
kompleksu iMT, który jest wykładnikiem subkli-
nicznej miażdżycy – zła higiena oraz stopień za-
awansowania choroby przyzębia oceniony wskaź-
nikiem cal. należy podkreślić, że u osób bezzęb-
nych występowało 9-krotnie podwyższone ryzyko 
pogrubienia kompleksu iMT w porównaniu z oso-
bami uzębionymi (or = 9,29). podobne obserwacje 
poczynili Franek et al. [27], którzy w grupie osób 
z przewlekłą niewydolnością nerek wykazali, iż gru-
bość iMT była istotnie większa u osób z bardziej za-
awansowanym zapaleniem przyzębia w porówna-
niu z osobami mającymi lekkie zapalenie przyzębia. 
W innych badaniach Desvarieux et al. [28] wykaza-
li związek między liczbą brakujących zębów a wy-
stępowaniem miażdżycy w tętnicy szyjnej. 

na podstawie przeprowadzonych badań moż-
na stwierdzić, że stan tkanek przyzębia mógł istot-
nie wpłynąć na przebieg ostrego zawału mięśnia 
sercowego. na zróżnicowanie siły związku mię-
dzy wskaźnikami kardiologicznymi i klinicznymi 
przyzębia może wpływać różny stopień nasilenia 
zmian zapalnych. powszechność występowania 
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zapaleń przyzębia w polskim społeczeństwie mo-
że odgrywać istotną rolę w etiopatogenezie miaż-
dżycy. prewencja i wczesne wykrywanie czynni-
ków zapalnych mogą wpłynąć na zmniejszenie za-

chorowalności i umieralności z powodu ostrego 
zawału mięśnia sercowego. Jest to tym ważniejsze, 
że zapalenie przyzębia i choroby serca mają wspól-
ne czynniki ryzyka.
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