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Streszczenie
Wprowadzenie. Zapalenie przyzębia oraz cukrzyca typu 2 są chorobami przewlekłymi, które obecnie ze względu 
na powszechność występowania można uznać za choroby społeczne. niewyrównana cukrzyca i stan zapalny tkanek 
przyzębia mają na siebie wzajemny wpływ. W badaniach zależności między zapaleniem przyzębia a chorobami 
ogólnoustrojowymi wykorzystuje się różne wskaźniki periodontologiczne, głównie cpi. W 2008 roku offenbacher 
zaproponował nową skalę oceny stanu przyzębia opartą na wskaźniku krwawienia dziąseł i głębokości kieszonek. 
Cel pracy. ocena zależności między stopniem nasilenia zapalenia przyzębia a poziomem glikemii oraz stężeniem 
glikowanej hemoglobiny u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 z zastosowaniem wskaźnika cpi oraz skali 
według offenbachera.
Materiał i metody. Badaniem objęto 84 pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 w cSK MSWia 
w Warszawie. U pacjentów określono stopień aktywności zapalenia przyzębia na podstawie skali offenbachera oraz 
oceniono periodontologiczny wskaźnik cpi. oznaczono również poziom glikemii na czczo i stężenie glikowanej 
hemoglobiny (Hba1c). 
Wyniki. Mimo stwierdzonej w badanej grupie korelacji między stanem przyzębia (wyrażonym wskaźnikiem cpi) 
a stężeniem glukozy i Hba1c we krwi nie obserwowano takich zależności dla stopnia aktywności zapalenia przy-
zębia według skali offenbachera. 
Wnioski. ocena przyzębia w skali offenbachera, która jest bardziej czasochłonna w porównaniu ze skalą cpi nie 
sprawdziła się jako wskaźnik stosowany w badaniach zależności między chorobami przyzębia a stopniem kontroli 
cukrzycy (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 3, 322–327).

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, cukrzyca typu 2, skala offenbachera, cpi.

Abstract
Background. periodontitis and type ii diabetes are chronic diseases which can be now considered social due to 
their widespread prevalence. Uncontrolled diabetes and periodontal tissue inflammation impact each other. in 
the studies on interrelationship between periodontitis and systemic diseases various periodontal indicators are 
used, mainly cpi. in 2008 offenbacher proposed a new periodontal disease scale, based on the bleeding index and 
periodontal pockets depth. 
Objectives. The assessment of the relationship between the severity of periodontitis and glycaemic and glycosyla-
ted hemoglobin levels in patients with type 2 diabetes by using cpi index and the offenbacher’scale.
Material and Methods. The study included 84 patients diagnosed with type 2 diabetes who were treated in the 
clinical Department of internal Diseases, endocrinology and Diabetology, central clinical Hospital of Ministry of 
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Klinicznie u chorych na cukrzycę typu 2 ob-
serwowano od lat szybki i trudny do opanowania 
postęp choroby przyzębia [1, 2]. U osób chorych na 
cukrzycę typu 2 stwierdza się zwiększone stężenie 
mediatorów zapalnych il-1, il-6, TnF-α w tkan-
kach przyzębia oraz we krwi obwodowej [3, 4]. Hi-
perglikemia prowadzi do akumulacji glikoprotein, 
które w konsekwencji wywołują zmiany w mikro- 
i makronaczyniach, doprowadzając do zaburze-
nia ukrwienia. glikoproteiny łączą się również ze 
swoistymi receptorami makrofagów, stymulując 
wydzielanie mediatorów zapalenia il-6 i TnF-α. 
cytokiny te pobudzają fibroblasty do syntezy me-
taloproteinaz oraz prostaglandyn. W konsekwen-
cji metaloproteinazy niszczą tkankę łączną, pro-
staglandyny natomiast aktywują osteoklasty, pro-
wadząc do destrukcji tkanki kostnej [5–7]. Wraz 
ze zwiększeniem stężenia glukozy we krwi rośnie 
ponadto jej poziom w tkankach i płynie kieszonki 
dziąsłowej, stwarzając korzystne warunki do wzro-
stu i rozwoju bakterii, które są główną przyczyną 
zapalenia przyzębia. Harald löe [8] określił zapa-
lenie przyzębia jako szóste powikłanie cukrzycy 
(pozostałe obejmują powikłania mikronaczyniowe, 
m.in. retinopatię i nefropatię oraz powikłania ma-
kronaczyniowe, ze strony układu sercowo-naczy-
niowego i ze strony naczyń obwodowych). 

Wiele mediatorów zapalenia powstających 
miejscowo w tkankach przyzębia i wydzielanych 
do krwiobiegu, np. il-1β oraz TnF-α, wpływa na 
przebieg cukrzycy. Mediatory te zwiększają fos-
forylację seryn w białkach receptora insulinowe-
go (irS) znajdującego się na powierzchni komórek 
docelowych dla insuliny [9, 10]. W konsekwencji 
dochodzi do zmniejszonego oddziaływania insuli-
ny na komórki, co prowadzi do zaburzenia gospo-
darki glukozowej organizmu i hiperglikemii. 

W prowadzonych do tej pory licznych bada-
niach, dotyczących wpływu zapalenia przyzę-
bia na przebieg cukrzycy typu 2, wykorzystywa-
no różne wskaźniki zaawansowania chorób przy-
zębia, takie jak periodontologiczny wskaźnik cpi, 
głębokość kieszonek przyzębnych czy wskaźnik 
krwawienia [11–13]. coraz częściej stan tkanek 
przyzębia jest opisywany za pomocą skali aktyw-
ności periodontitis według offenbachera [14].

W 2008 r. offenbacher et al. wprowadzili no-
wy kliniczny wskaźnik oceny stanu przyzębia. 
W tym przypadku skalę zapalenia przyzębia opar-
to na badaniach fenotypu biologicznego. auto-
rzy oceniali klinicznie stan okolicy, gdzie docho-
dzi do kontaktu między biofilmem bakteryjnym 
i tkankami dziąseł (biofilm-gingival-interface – 
Bgi). przyjęto, że na stan kliniczny choroby może 
wpływać stan ogólny organizmu. po analizie mar-
kerów odpowiedzialnych za stan zapalny, reakcji 
immunologiczno-zapalnej oraz biologicznych fe-
notypów do klasyfikacji stanu tkanek przyzębia 
wybrano głębokość kieszonek pD oraz wskaźnik 
krwawienia Bop [13]. na tej podstawie wyróżnio-
no następujące stany tkanek przyzębia: 

– Bgi-H (biofilm gingival interface-healthy)  
– w przypadku głębokości kieszonek (pD) ≤ 3 mm 
i wskaźnika krwawienia (Bop) < 10%;

– Bgi-g (gingivitis) – w przypadku głębo-
kości kieszonek ≤ 3 mm i wskaźnika krwawienia  
> 10%;

– p1: Bgi-Dl/lB (deep lesion/low bleeding)  
– gdy głębokość kieszonek jest ≥ 4 mm, a wskaźnik 
krwawienia < 10%;

– p2: Bgi-Dl/MB (deep lesion/moderate ble-
eding) – gdy głębokość kieszonek jest ≥ 4 mm, 
a wskaźnik krwawienia między 10 a 50%;

– p3: Bgi-Dl/SB (deep lesion/severe bleeding) 
– gdy głębokość kieszonek jest ≥ 4 mm, a wskaźnik 
krwawienia ≥ 50%.

podsumowując, skala zaproponowana przez 
offenbachera et al. klasyfikuje stan kliniczny 
przyzębia na podstawie obecności lub braku ak-
tywnego stanu zapalnego opisywanego przez Bop 
i pD ≥ 4 mm. 

celem pracy było wykorzystanie i ocena przy-
datności skali aktywności zapalenia przyzębia we-
dług offenbachera w badaniach dotyczących za-
leżności między zapaleniem przyzębia a cukrzy-
cą typu 2.

Materiał i metody
Badaniem objęto pacjentów z rozpoznaną cu-

krzycą typu 2, leczonych w Klinice chorób We-
wnętrznych, endokrynologii i Diabetologii cen-

interior in Warsaw, poland. The status of periodontal tissues was determined according to offenbacher scale and 
community periodontal index (cpi). Basic laboratory tests were performed, including fasting glycaemic level and 
glycosylated hemoglobin (Hba1c) concentration.
Results. even though a significant correlation was found between both serum glucose and glycated hemoglobin 
level and periodontal activity according to cpi index, no such relationship was observed when the offenbacher 
scale was used. 
Conclusions. The assessment of periodontal status using offenbacher scale is more laborious as compared to the 
cpi, and did not prove superior in the study on relationship between periodontal disease and type 2 diabetes (Dent. 
Med. Probl. 2013, 50, 3, 322–327).

Key words: periodontitis, type 2 diabetes, offenbacher scale, cpi.
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tralnego Szpitala Klinicznego MSWia w War-
szawie. Warunkiem kwalifikacji do badania było 
posiadanie przynajmniej 7 własnych zębów, z po-
minięciem trzecich zębów trzonowych. Wykluczo-
no palaczy tytoniu i pacjentów, u których stwier-
dzono ostry lub przewlekły proces zapalny poza 
stanem zapalnym w obrębie tkanek przyzębia. 

Badaną grupę stanowiły 84 osoby, w tym  
49 mężczyzn (58,3%) oraz 35 kobiet (41,7%). Me-
diana wieku wynosiła 62,5 lat (przedział wieku 
39–77 lat). 

Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklara-
cją Helsińską z 1973 r., zaktualizowaną w 2002 r., 
uzyskując pozytywną opinię Komisji etyki i nad-
zoru nad Badaniami na ludziach i Zwierzętach 
cSK MSWia w Warszawie. pacjenci zapoznali się 
z formularzem informacyjnym i podpisali zgodę na 
przeprowadzenie badania. pacjenci biorący udział 
w badaniu nie mieli wykonywanego skalingu ani 
nie poddawali się leczeniu periodontologicznemu 
w ciągu roku przed rozpoczęciem badania. 

U każdego pacjenta w tym samym dniu wy-
konano badania ogólnomedyczne oraz badanie 
periodontologiczne. U pacjentów przeprowadzo-
no pomiary periodontologiczne z użyciem sondy 
periodontologicznej WHo-612. Sonda WHo-612  
jest zakończona kuleczką o średnicy 0,5 mm, dzięki 
czemu łatwiej wyczuwa się nierówności powierzch-
ni zęba. powyżej kuleczki znajduje się białe pole 
na długości 3,5 mm, kolejny 2 mm odcinek do 
wartości 5,5 jest oznaczony czarnym polem. na-
stępnie jest zaznaczona kalibracja co 3 mm wska-
zująca odpowiednio wartości 8,5 mm i 11,5 mm.  
Siła ucisku sondy podczas dokonywania pomia-

ru nie przekraczała 0,25 n (25 g). na sześciu po-
wierzchniach zęba (policzkowej mezjalnej, policz-
kowej pośrodkowej, policzkowej dystalnej, języko-
wej mezjalnej, językowej pośrodkowej, językowej 
dystalnej) określono głębokość kieszonek przy-
zębnych (pD) [mm], wskaźnik krwawienia we-
dług ainamo i Bay [%] oraz wskaźnik płytki [%]. 
na podstawie pomiarów określano wartość perio-
dontologicznego wskaźnika cpi oraz stopień ak-
tywności zapalenia przyzębia według skali offen-
bachera. 

Wykonano podstawowe badania laboratoryjne, 
w tym morfologię krwi z rozmazem, badania bio-
chemiczne, oznaczono poziom glikemii na czczo 
oraz stężenie glikowanej hemoglobiny. Za warto-
ści prawidłowe przyjęto poziom glikemii na czczo 
< 110 mg/dl oraz hemoglobiny glikowanej ≤ 7,5%. 

Dane uzyskane z badań klinicznych i labora-
toryjnych poddano analizie statystycznej z wyko-
rzystaniem pakietu pQStat, stosując test anoVa 
Kruskala-Wallisa. Za istotny statystycznie przyję-
to poziom p < 0,05.

Wyniki
analiza na podstawie klasyfikacji cpi po-

twierdziła istnienie w badanej grupie zależności 
między stężeniem glikowanej hemoglobiny a stop-
niem nasilenia zapalenia przyzębia (tabela 1). róż-
nice w stężeniu Hba1c w zależności od klasyfi-
kacji cpi były szczególnie wyraźne w podgrupie 
chorych nieotrzymujących insuliny. Także w tej 
podgrupie obserwowano różnice w stężeniu glu-

Tabela 1. Stężenie glukozy i hemoglobiny glikowanej w zależności od stanu przyzębia w klasyfikacji cpi (anoVa 
Kruskala-Wallisa) 

Table 1. The glyceamic and glycosylated hemoglobin levels according to the periodontal status of cpi classification 
(anoVa Kruskala-Wallisa)

Klasa cpi 
(cpi classification)

porównanie  
(comparison)
(anoVa)1 2 3 4

glikemia (glycaemic 
level) – mg/dl
średnia ± odchylenie 
standardowe
(average ± standard 
deviation)

ogółem 
(total)

– 135,9 ± 40,3 132,4 ± 35,8 149,8 ± 39,4 p = 0,22

insulina (+)
(insulin) 

– 145,6 ± 46,3 133,1 ± 45,3 138,8 ± 47,2 p = 0,71

insulina (–)
(insulin)

– 119,4 ± 21,1 132,0 ± 30,8 155,8 ± 35,4 p < 0,05

Hba1c – %
średnia ± odchylenie 
standardowe
(average ± standard 
deviation)

ogółem 
(total)

– 7,7 ± 2,0 7,3 ± 1,2 8,2 ± 1,2 p < 0,05

insulina (+) 
(insulin)

– 8,4 ± 2,3 8,0 ± 1,2 8,5 ± 1,2 p = 0,70

insulina (–)
(insulin)

– 6,5 ± 0,6 7,0 ± 1,0 8,0 ± 1,3 p < 0,01
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kozy w surowicy. Wraz z pogarszaniem się stanu 
przyzębia wyrażonego wskaźnikiem cpi zwięk-
szało się stężenie glukozy i glikowanej hemoglobi-
ny. Widać to szczególnie wyraźnie na ryc. 1 i 2. 

Mimo że analiza z użyciem wskaźnika cpi 
potwierdziła istnienie w badanej grupie, a szcze-
gólnie w podgrupie chorych nieleczonych insuli-
ną, zależności między stanem przyzębia a stop-
niem kontroli cukrzycy, analiza z zastosowaniem 
klasyfikacji według offenbachera nie pozwoliła na 
wykrycie tych zależności (tabela 2). 

należy jednak zwrócić uwagę na tendencję do 
istnienia różnic w stężeniu glukozy i glikowanej 
hemoglobiny, widoczną na ryc. 3 i 4.

Omówienie
przeprowadzenie pełnego badania periodon-

tologicznego, które jest wykonywane głównie 
ręcznie, za pomocą sondy periodontologicznej, 
w wielu punktach wokół każdego zęba, jest proce-
sem czasochłonnym i podatnym na błędy. W pra-
cy Zawady i Konopki [15] przedstawiono nowe 
wskaźniki periodontologiczne lub współczes- 
ną modyfikację stosowanych wcześniej wskaźni-
ków na potrzeby periodontologicznych badań epi-
demiologicznych, klinicznych i wieloczynnikowej 
oceny ryzyka przebiegu zapalenia przyzębia. au-
torzy opisali znaczenie i szczególną przydatność 

Ryc. 1. Stężenie glukozy w zależności od stanu przy-
zębia w klasyfikacji cpi w podgrupie chorych nieleczo-
nych insuliną (p < 0,05)

Fig. 1. The glyceamic levels according to periodontal 
status of cpi classification in the subgroup of patients 
not treated with insulin (p < 0.05)

Tabela 2. Stężenie glukozy i hemoglobiny glikowanej w zależności od stanu przyzębia w klasyfikacji według offenbachera 
(anoVa Kruskala-Wallisa)

Table 2. The glyceamic and glycosylated hemoglobin levels according to the periodontal status of offenbacher’s classifica-
tion (anoVa Kruskala-Wallisa)

Klasa wg offenbachera 
(offenbacher’s classification) 

porównanie 
(comparison)
(anoVa)0–1 2 3 4

glikemia 
(glyceamic level) 
– mg/dl
średnia ± 
odchylenie 
standardowe
(average ± stan-
dard deviation)

ogółem 
(total)

136,4 ± 42,9 129,3 ± 16,2 135,9 ± 38,0 160,0 ± 47,6 p = 0,65

insulina (+)
(insulin) 

144,5 ± 49,1 147,5 ± 0,7 135,6 ± 46,8 – p = 0,81

insulina (–)
(insulin)

120,2 ± 22,6 124,1 ± 14,5 136 ± 32,1 169,5 ± 49,2 p = 0,22

Hba1c – %
średnia ± odchyle-
nie standardowe
(average ± stan-
dard deviation)

ogółem 
(total)

7,9 ± 2,2 7,1 ± 0,9 7,5 ± 1,1 8,7 ± 2,4 p = 0,64

insulina (+) 
(insulin)

8,5 ± 2,5 7,6 ± 1,4 8,1 ± 1,2 – p = 0,87

insulina (–)
(insulin)

6,6 ± 0,7 6,9 ± 0,8 7,1 ± 0,8 8,5 ± 2,7 p = 0,61

Ryc. 2. poziom Hba1c w zależności od stanu przyzębia 
w klasyfikacji cpi w podgrupie chorych nieleczonych 
insuliną (p < 0,01)

Fig. 2. The glycosylated hemoglobin levels according to 
periodontal status of cpi classification in the subgroup 
of patients not treated with insulin (p < 0.05)
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poszczególnych wskaźników w badaniach perio-
dontologicznych. Szczególnie powszechnie jest 
stosowany periodontologiczny wskaźnik potrzeb 
leczniczych cpiTn wprowadzony w 1982 r. przez 
ainamo et al., oceniający nie tylko stan tkanek 
przyzębia, ale jednocześnie na podstawie uzys- 
kanych wyników określający sposób niezbędnego 
leczenia [14]. Ze względu na rejestrację wyłącznie 
najgorszego wyniku w każdym sekstancie jest to 
wskaźnik stosunkowo szybki, doskonale nadający 
się do badań epidemiologicznych, gdzie interesu-
je nas całokształt sytuacji periodontologicznej pa-
cjenta. obecnie stosuje się uproszczoną wersję te-
go wskaźnika – cpi.

nowa skala według offenbachera uwzględnia 
łącznie dwa ważne aspekty chorób przyzębia: głę-
bokość kieszonek przyzębnych i krwawienie dzią-
seł. Wskaźniki te uważa się za miernik aktual-
nie toczącego się stanu zapalnego, reakcji tkanek 
gospodarza na działanie płytki bakteryjnej. Ska-
la offenbachera pomija natomiast obecność zło-
gów nazębnych jako takich, jeżeli ich obecność 
nie prowadzi do pogłębienia kieszonek lub krwa-
wienia dziąseł. Z tego względu wydawałoby się, 
że wskaźnik ten sprawdzi się w badaniach doty-
czących ogólnoustrojowych, biologicznych kon-
sekwencji stanu zapalnego tkanek przyzębia, na 
przykład w badaniach zależności między choroba-
mi przyzębia a cukrzycą typu 2. 

przeprowadzone badanie miało na celu wery-
fikację tej hipotezy. W tym celu w tej samej gru-
pie oceniono stan przyzębia, stosując dwa różne 
wskaźniki (cpi i skalę offenbachera), a następnie 
oceniono, na ile ocena przyzębia z użyciem tych 
wskaźników pozwala różnicować chorych na gru-

py o różnym stopniu kontroli cukrzycy. Zastoso-
wane skale wydawały się bardzo zbliżone do sie-
bie. Uwzględniały te same wskaźniki periodonto-
logiczne: głębokość kieszonek przyzębnych oraz 
krwawienie z dziąseł. Mimo to jedynie wskaź-
nik cpi pozwalał na podział pacjentów na gru-
py o zwiększającym się stopniu nasilenia choro-
by przyzębia i zarazem coraz większym stężeniu 
glukozy i/lub Hba1c w surowicy. Klasyfikacja we-
dług offenbachera nie umożliwiała stwierdzenia 
istotnych statystycznie różnic w stopniu kontroli 
cukrzycy w zależności od stanu przyzębia. ozna-
cza to, że użycie tylko tej skali mogłoby uniemoż-
liwić obserwację istniejących w rzeczywistości za-
leżności biologicznych. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, kla-
syfikacja cpi jest nie tylko bardzo rozpowszech-
niona w badaniach epidemiologicznych, ale także 
w badaniach dotyczących zależności między sta-
nem przyzębia i chorobami ogólnoustrojowymi. 
obok innych zalet, jak szybkość przeprowadzenia 
badania i powszechne wykorzystywanie w bada-
niach na całym świecie [16], co ułatwia porówny-
wanie wyników, jest to podstawą do dalszego sto-
sowania jej w przyszłości. 

przedstawione badanie nie potwierdziło nato-
miast przydatności skali offenbachera w tego typu 
badaniach. obserwowana tendencja do pogarsza-
nia się kontroli cukrzycy wraz z oceną stanu przy-
zębia według offenbachera może jednak stanowić 
zachętę do dalszych badań nad wykorzystaniem 
tej skali w badaniach naukowych w dziedzinie pe-
riodontologii. 

W badaniach własnych było to pionierskie wyko-
rzystanie tego wskaźnika w periodontal medicine.

Ryc. 3. Stężenie glukozy w zależności od stanu przy-
zębia w klasyfikacji według offenbachera w podgrupie 
chorych nieleczonych insuliną (p = 0,22)

Fig. 3. The glyceamic levels according to periodontal 
status of offenbacher’s classification in subgroup of 
patients not treated with insulin (p = 0.22)

Ryc. 4. poziom Hba1c w zależności od stanu przyzębia 
w klasyfikacji według offenbachera w podgrupie cho-
rych nieleczonych insuliną (p = 0,61) 

Fig. 4. The glycosylated hemoglobin level according 
to periodontal status of offenbacher’s classification in 
patients of subgroup not treated insulin (p = 0.61)
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przeprowadzone badanie nie potwierdziło 
przydatności zastosowania skali aktywności zapa-
lenia przyzębia według offenbachera w badaniach 

dotyczących wzajemnych zależności między zapa-
leniem przyzębia a cukrzycą typu 2 w porównaniu 
z używanym dotychczas wskaźnikiem cpi.


