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Streszczenie
Wprowadzenie. Wiele badań naukowych wskazuje na istnienie zależności między zapaleniem przyzębia a choro-
bami układu sercowo-naczyniowego. Schorzenia te mają złożoną etiologię i wiele wspólnych czynników ryzyka.
Cel pracy. Analiza korelacji między stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka chorób układu ser-
cowo-naczyniowego u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego i u osób z grupy kontrolnej.
Materiał i  metody. Do grupy badanej włączono 151  pacjentów o  średniej wieku 55,08  lat hospitalizowanych 
z  powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Grupę kontrolną stanowiło 160  osób o  średniej wieku 55,2  lat 
wyłonionych z populacji ogólnej. Stan przyzębia oceniano za pomocą wskaźnika BoP, liczby kieszonek przyzęb-
nych, PD, CAL. Analizie poddano czynniki ryzyka, takie jak: płeć, wiek, status socjoekonomiczny, palenie tytoniu, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz zaburzenia masy ciała.
Wyniki. W grupie badanej dominowało zaawansowane zapalenie przyzębia (49,7%), a w grupie kontrolnej średnio 
zaawansowane zapalenie przyzębia (40,0%), rozpoznane zgodnie z definicją Page’a i Eke. Występowanie ocenia-
nych czynników ryzyka było o wiele częstsze w grupie badanej. Stwierdzono korelacje o  istotności statystycznej 
między aktywnym stanem zapalnym wyrażonym wskaźnikiem BoP i liczbą krwawiących kieszonek przyzębnych 
a  dochodem (p  =  0,0021), wykształceniem (p  <  0,0001) i  paleniem tytoniu (p  =  0,014) oraz między stopniem 
destrukcji tkanek przyzębia wyrażonym PD i CAL a wiekiem (p = 0,0187), dochodem (p = 0,0005; p < 0,0001), 
wykształceniem (p = 0,0003; p < 0,0001) i paleniem tytoniu (p = 0,0134) w grupie badanej. W grupie kontrolnej 
zaobserwowano korelacje między aktywnym stanem zapalnym a płcią (p = 0,0002), wiekiem (p = 0,01), wykształ-
ceniem (p = 0,0278), BMI (p = 0,0397) i WHR (p = 0,0332) oraz między stopniem zniszczenia tkanek przyzębia 
a płcią (p = 0,0037), wiekiem (p < 0,0001) i wykształceniem (p = 0,0028).
Wnioski. Pomiędzy stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ist-
nieją złożone zależności. Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego u  pacjentów mających zapalenie przyzębia 
wymaga prowadzenia dalszych badań (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 3, 269–280).
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Abstract
Background. Many studies pinpoint a link between periodontitis and cardiovascular diseases. Both diseases have 
multifactorial etiology and share several common risk factors.
Objectives. The aim of this study was to assess correlations between periodontal status and selected risk factors of 
cardiovascular diseases in patients after acute myocardial infarction and in healthy subjects.
Material and Methods. The study group included 151 patients, with a mean age of 55.08 years, after myocardial 
infarction. The control group consisted of 160 individuals with a mean age of 55.2 years selected from the general 
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Choroby przyzębia należą do przewlek-
łych chorób społecznych. W  przeprowadzonych 
w  ostatnich latach badaniach epidemiologicz-
nych w  Polsce zdrowe przyzębie (CPI-0) zaob-
serwowano zaledwie u  1,1% badanych w  wieku 
35–44 i  1,24% w  wieku 65–74  lat  [1, 2]. Najbar-
dziej zaawansowana choroba (CPI-4) występowa-
ła u 16,5% osób w wieku 35–44 lat i 29,9% w wieku 
65–74 lat [1, 2]. Wskaźnik CPI (Community Perio-
dontal Index) jest narzędziem analitycznym słu-
żącym do oceny stanu tkanek przyzębia dla celów 
epidemiologicznych. Aby ocenić ten wskaźnik, 
należy przeprowadzić badanie periodontologicz-
ne, dzieląc zęby na sekstanty, a następnie wyzna-
czyć odpowiednie wartości CPI [1]. CPI-0 oznacza 
zdrowe przyzębie, CPI-1 krwawienie występujące 
podczas sondowania kieszonek, CPI-2 obecność 
kamienia naddziąsłowego, CPI-3 obecność kieszo-
nek 3,5–5,5 mm, CPI-4 obecność kieszonek o głę-
bokości 5,5 mm i więcej [1]. Do celów klinicznych 
jest używana klasyfikacja chorób przyzębia we-
dług AAP (American Academy of Periodontolo-
gy). Wśród dorosłych Polaków w wieku 35–44 lat 
według tej klasyfikacji przewlekłe zapalenie przy-
zębia stanowi 95,9%, agresywne zapalenie przyzę-
bia 2,7%, a zapalenie przyzębia w przebiegu cho-
rób ogólnoustrojowych 1,4% [3].

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD 
–  cardiovascular diseases) są główną przyczy-
ną przedwczesnych zgonów dorosłych Polaków 
i  w  2010  roku były odpowiedzialne za 46% ogó-
łu zgonów [4]. Z ich powodu zmarły 174 003 oso-
by, tzn. 456 na każde 100 tys. ludności [4]. Główną 
przyczyną zgonów była choroba wieńcowa (CHD 
– coronary heart disease), która w 2010 roku była 
odpowiedzialna za 45,8 tys. zgonów, stanowiąc tym 
samym 26% zgonów z powodu ogółu przyczyn ser-
cowo-naczyniowych [4]. Z kolei zawał mięśnia ser-
cowego (MI – myocardial infarction) spowodował 
17,8 tys. zgonów, co stanowiło 10% zgonów z powo-
du ogółu przyczyn sercowo-naczyniowych [4].

Etiologia chorób układu sercowo-naczyniowe-
go jest złożona. Polskie Forum Profilaktyki Cho-
rób Układu Krążenia dzieli czynniki ryzyka CVD 
na: czynniki modyfikowalne, czynniki niemody-
fikowalne oraz nowe czynniki i  markery ryzy-
ka sercowo-naczyniowego, które mają potencjal-
ne znaczenie w  strategii prewencji chorób serco-
wo-naczyniowych  [5]. Modyfikowalne czynniki 
ryzyka, czyli czynniki, na których występowanie 
można mieć wpływ, to: nadciśnienie tętnicze, za-
burzenia lipidowe, cukrzyca, palenie tytoniu, za-
burzenia masy ciała, mała aktywność fizyczna, 
nieprawidłowe odżywianie, nadużywanie alko-
holu, stres. Wśród czynników niemodyfikowal-
nych, czyli takich, na które nie można mieć wpły-
wu, wymienia się: wiek, płeć, obciążony wywiad 
rodzinny i  obecność chorób układu sercowo-na-
czyniowego związanych z  miażdżycą. Już wie-
loośrodkowe badanie INTERHEART, które by-
ło szeroko zakrojonym badaniem populacyjnym 
przeprowadzonym w  52 krajach wykazało 6  naj-
ważniejszych czynników ryzyka CVD i 3 czynni-
ki kardioprotekcyjne [6]. Wśród czynników ryzyka 
o największym znaczeniu znalazły się: zaburzenia 
lipidowe, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca, otyłość brzuszna i czynniki psychospo-
łeczne, natomiast w grupie czynników protekcyj-
nych wyróżniono: konsumpcję warzyw i owoców, 
niewielkie spożycie alkoholu oraz regularną ak-
tywność fizyczną. Co najmniej kilka spośród wy-
żej wymienionych czynników stanowi powszech-
nie uznane czynniki ryzyka wystąpienia i progre-
sji chorób przyzębia [7].

Od wielu lat jest podnoszona kwestia wpływu 
zapalenia przyzębia na układ sercowo-naczynio-
wy poprzez wielopłaszczyznowe mechanizmy o tle 
zapalnym, wśród których należy wymienić bezpo-
średnie oddziaływanie bakterii na śródbłonek na-
czyniowy, interakcje mediatorów zapalnych z ko-
mórkami śródbłonka oraz mimikrę molekular-
ną [8]. Wyniki metaanaliz wskazują, że zapalenie 

population. Periodontal examination included: BoP, the number of periodontal pockets, PD and CAL. Selected 
risk factors were assessed: sex, age, socioeconomic status, tobacco smoking, diabetes mellitus, hypertension, and 
impaired body mass.
Results. In the study group severe periodontitis in line with the case definitions for periodontitis surveillance (Page 
and Eke) was found in the majority of patients (49.7%), while in the control group moderate periodontitis predomi-
nated and accounted for 40.0%. The prevalence of assessed risk factors was higher in the study group. The statisti-
cal analysis showed correlations between BoP, the number of active periodontal pockets and income (p = 0.002), 
the level of education (p < 0.0001) and tobacco smoking (p = 0.014) as well as between the degree of periodontitis 
in PD, CAL and age (p = 0.018), income (p = 0.0005; p < 0.0001), the level of education (p = 0.0003; p < 0.0001) 
and tobacco smoking (p = 0.013) in the study group. In the control group correlations were found between active 
inflammation and sex (p = 0.0002), age (p = 0.01), the level of education (p = 0.0278), BMI (p = 0.0397), WHR 
(p = 0.033) and between PD, CAL and sex (p = 0.003), age (p < 0.0001) and the level of education (p = 0.002).
Conclusions. There are some associations between periodontal status and selected risk factors of cardiovascular 
diseases. There is a need for well-designed studies on the effect of periodontitis and its treatment which can prevent 
acute outcomes of cardiovascular diseases (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 3, 269–280).

Key words: risk factors, periodontitis, myocardial infarction.
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przyzębia można traktować jako słaby, ale istotny 
statystycznie czynnik ryzyka zwiększający praw-
dopodobieństwo wystąpienia CVD, przynajmniej 
w  niektórych grupach w  populacji  [9]. Z  drugiej 
strony zapalenia przyzębia i  choroby układu ser-
cowo-naczyniowego łączą tożsame czynniki ryzy-
ka, które są jednocześnie czynnikami zakłócający-
mi, a  tym samym utrudniają prowadzenie analiz 
statystycznych. Obie jednostki mogą teoretycznie 
wywierać na siebie wzajemny wpływ, jak również 
rozwijać się w sposób od siebie niezależny [10]. 

Celem badania była analiza korelacji między 
stopniem zaawansowania oraz aktywnością zapa-
lenia przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego u  pacjen-
tów po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Materiał i metody
Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych 

w  I  Katedrze i  Klinice Kardiologii Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego (WUM) z  powodu 
świeżego zawału mięśnia sercowego. Osoby uczest-
niczące w badaniu wyraziły zgodę na jego przepro-
wadzenie i  podpisały oświadczenie zatwierdzone 
przez Komisję Bioetyczną przy WUM (opinia nr 
KB-145/2011). Kryteriami włączenia było przeby-
cie MI i wiek poniżej 70  lat. Wykluczono pacjen-
tów, u  których rozpoznano chorobę nowotworo-
wą, reumatyczną, autoimmunologiczną, mających 
przewlekłe schorzenia wątroby, przewlekłą choro-
bę nerek w 4. i 5. stadium oraz po przebytym uda-
rze mózgu. Grupą kontrolną były osoby w  wieku 
poniżej 70  lat bez MI w  wywiadzie, wylosowane 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, które zgłosiły się do Zakładu Chorób Bło-
ny Śluzowej i Przyzębia WUM. Badanie było pro-
wadzone w latach 2011–2013.

Do grupy badanej włączono 151  pacjentów 
(35 kobiet, 116 mężczyzn) o średniej wieku 55,08 
(± 8,0) lat. Do grupy kontrolnej włączono 160 osób 
(97  kobiet, 63  mężczyzn) o  średniej wieku 55,2 
(± 10,0) lat. 

U wszystkich uczestników badania zebrano 
dokładny wywiad socjalny i ogólnomedyczny, któ-
ry obejmował:

– wiek, płeć,
– wykształcenie określono jako podstawowe, 

średnie i wyższe,
– status socjoekonomiczny zdefiniowano na 

podstawie dochodu na członka rodziny miesięcz-
nie: < 800 PLN, 800–1500 PLN, > 1500 PLN,

– nikotynizm zdefiniowano jako: obecny (pa-
lenie 10 i więcej papierosów dziennie nieprzerwa-
nie od co najmniej 5  lat), palenie w  przeszłości 
i nigdy,

– występowanie nadciśnienia tętniczego i cu-
krzycy.

Zgodnie z  obowiązującymi wytycznymi wy-
konano pomiary fizykalne, określając:

– masę ciała, wzrost, obwód talii i obwód bio-
der, co pozwoliło na wyliczenie dla każdego pa-
cjenta współczynnika masy ciała BMI (BMI obli-
czono, dzieląc masę ciała [kg] przez wzrost [m2]) 
i  wskaźnika WHR (WHR obliczono, dzieląc ob-
wód talii przez obwód bioder). BMI 25–29,9 kg/m2 
traktowano jako nadwagę, a  BMI  ≥  30  kg/m2 ja-
ko otyłość;

– ciśnienie tętnicze krwi, a  pomiarów doko-
nywano w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym 
odpoczynku, z użyciem sfigmomanometru. Nad-
ciśnienie tętnicze określono jako ciśnienie skur-
czowe krwi ≥ 140 mmHg lub ciśnienie rozkurczo-
we krwi ≥ 90 mmHg albo stosowanie leków hipo-
tensyjnych.

Badanie stomatologiczne prowadzono w sztucz-
nym oświetleniu, używając lusterka stomatologicz-
nego oraz sondy periodontologicznej (Hu-Friedy 
PCPUNC 15). W  badaniu nie uwzględniano trze-
cich zębów trzonowych. Badanie periodontologicz-
ne objęło:

– wskaźnik krwawienia podczas sondowa-
nia (BoP –  bleeding on probing) wg Ainamo 
i Baya  [11], a badanie prowadzono w 4 punktach 
wokół zęba: policzkowym bliższym – MB, policz-
kowym pośrodkowym – B, policzkowym dalszym 
– DB i językowym pośrodkowym – L. Określano 
tylko występowanie lub brak krwawienia z dziąsła 
podczas sondowania kieszonki,

– liczbę krwawiących (aktywnych) kieszonek 
przyzębnych o głębokości ≥ 4 mm,

– głębokość kieszonek (PD –  pocket depth) 
w  4  punktach wokół zęba: MB, B, DB, L, którą 
zdefiniowano jako odległość od brzegu dziąsła do 
stwierdzonego sondowaniem dna kieszonki,

– utratę przyczepu łącznotkankowego (CAL 
– clinical attachment loss) w 4 punktach wokół zę-
ba: MB, B, DB, L, którą określono jako odległość 
między dnem kieszonki zidentyfikowanym przez 
sondowanie a granicą szkliwno-cementową.

Status periodontologiczny każdego pacjenta 
kategoryzowano na podstawie definicji zapalenia 
przyzębia Page’a i Eke [12, 13] i wyróżniono:

– łagodne zapalenie przyzębia – 2 lub więcej 
zębów z  CAL  ≥  3  mm na powierzchniach stycz-
nych i  2 lub więcej zębów z  PD  ≥  4  mm na po-
wierzchniach stycznych,

– średnio zaawansowane zapalenie przyzę-
bia –  2 lub więcej zębów z  CAL  ≥  4  mm na po-
wierzchniach stycznych lub 2 lub więcej zębów 
z PD ≥ 5 mm na powierzchniach stycznych,

– zaawansowane zapalenie przyzębia – 2 lub 
więcej zębów z CAL ≥ 6 mm na powierzchniach 
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stycznych i 1 lub więcej zębów z PD ≥ 5 mm na po-
wierzchniach stycznych,

– pozostałe sytuacje kliniczne określono ja-
ko brak zapalenia przyzębia lub zdrowe przyzębie.

Analizę statystyczną przeprowadzono z  uży-
ciem programu PQ-STAT. W  analizie wykorzy-
stano testy nieparametryczne, ponieważ więk-
szość zmiennych nie wykazywała rozkładu nor-
malnego. W  przypadku zmiennych ilościowych 
stosowano testy: U Manna-Whitneya oraz test ko-
relacji r Spearmana. Do analizy zmiennych jako-
ściowych stosowano natomiast test χ2. Za poziom 

istotny statystycznie przyjmowano p < 0,05. War-
tości p z przedziału 0,05–0,1 określono jako dość 
istotne statystycznie (zbliżone do istotności staty-
stycznej).

Wyniki
Porównanie parametrów ogólnych i występo-

wanie wybranych czynników ryzyka chorób ukła-
du krążenia w grupie badanej i w grupie kontrol-
nej przedstawiono w tabeli 1. Istotne statystycznie 

Tabela 1. Charakterystyka kliniczna badanych grup (test U Manna-Whitneya, test χ2)

Table 1. Clinical characteristics of the studied groups (Mann-Whitney U test, χ2 test)

Zmienna
Variable

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

P

Liczba osób / Number of people 151 160

Wiek, średnia / Age, mean (SD) 55 (8,0) 55,2 (10,0) p = 0,45*

Mężczyźni / Men (%) 76,8 39,4 p < 0,0001**

Wykształcenie (%)
Education (%)

wyższe 
średnie
podstawowe

18,7
46,0
35,3 

51,9
41,2
6,9 

p < 0,0001** 

Dochód (%) 
Income (%)

< 800 PLN
800–1500 PLN
> 1500 PLN 

30,7
38,0
31,3 

12,5
26,2
61,2 

p < 0,0001** 

Palenie tytoniu 
Smoking

obecnie (%)
w przeszłości (%)
nigdy (%)

64,0
17,3
18,7

18,1
23,1
58,8

p < 0,0001**

Nadciśnienie tętnicze  / Arterial hypertension (%) 77,3 32,5 p < 0,0001** 

Ciśnienie krwi skurczowe, średnia (SD)
Systolic blood pressure, mean (SD)

137,2 (21,7) 124,6 (9,6) p < 0,0001*

Ciśnienie krwi rozkurczowe, średnia (SD)
Diastolic blood pressure, mean (SD)

79,9 (12,2) 82,3 (6,6) p = 0,0837*

Cukrzyca / Diabetes mellitus (%) 22,0 6,2 p < 0,0001**

Masa ciała 
Body weight

BMI, średnia (SD)
nadwaga (%)
otyłość (%)
WHR, średnia (SD)

28,9 (5,0)
42,2
37,4
0,98 (0,08)

26,0 (4,0)
39,9
20,9
0,87 (0,10)

p < 0,0001*
p = 0,0003**
p = 0,0003**
p < 0,0001*

Stan przyzębia (%)
Periodontal status 
(%)

zdrowe
łagodne periodontitis
średnio zaawansowane periodontitis
zaawansowane periodontitis

4,6
4,6
29,8
49,7

24,4
5,6
40,0
27,5

p = 0,0005*
p = 0,0005*
p = 0,0005*
p = 0,0005*

Wskaźnik krwawienia, średnia (SD) (%)
Bleeding on probing index, mean (SD) (%)

49,9 (29,9) 39,2 (26,1) p = 0,0026*

Aktywne kieszonki przyzębne z PD ≥ 4 mm, liczba (SD) 
Active periodontal pockets, PD ≥ 4 mm, number (SD)

14,3 (14,1) 8,5 (13,8) p< 0,0001*

Głębokość kieszonek, średnia (SD) (mm)
Pockets depth, mean (SD) (mm)

2,9 (1,1) 2,2 (0,8) p < 0,0001*

Utrata przyczepu łącznotkankowego, średnia (SD) (mm)
Clinical attachment loss, mean  (SD) (mm)

4,2 (2,0) 2,5 (1,5) p < 0,0001*

Bezzębie / Edentulousness (%) 11,3 2,5 p = 0,0021**

* test U Manna-Whitneya, ** test χ2. 

* Mann-Whitney U test, ** χ2 test.
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różnice między grupami stwierdzono dla wszyst-
kich ocenianych zmiennych.

Istotne statystycznie różnice między badany-
mi grupami zaobserwowano także w  odniesieniu 
do wszystkich ocenianych wskaźników i  parame-
trów periodontologicznych (tab. 1). W grupie bada-
nej dominowało zaawansowane zapalenie przyzę-

bia (49,7%), a w grupie kontrolnej średnio zaawan-
sowane zapalenie przyzębia (40,0%) (tab. 1; ryc. 1).

W kolejnych analizach uwzględniono korela-
cje między wybranymi czynnikami ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych a wskaźnikami i parame-
trami periodontologicznymi. Z analizy wyłączono 
osoby bezzębne. W  grupie badanej nie wystąpiły 
korelacje w zależności od płci, w grupie kontrolnej 
natomiast zarówno aktywny proces zapalny (licz-
ba krwawiących kieszonek przyzębnych), jak i de-
strukcja tkanek przyzębia (PD) były bardziej za-
awansowane u mężczyzn (tab. 2).

Analizując obie grupy pod kątem struktury 
wiekowej, zaobserwowano zależności istotne sta-
tystycznie z  CAL w  grupie badanej oraz z  BoP 
i  CAL w  grupie kontrolnej (tab.  3). Wraz z  wie-
kiem zwiększała się utrata przyczepu łącznotkan-
kowego w obu grupach.

Analizując wpływ dochodu, w  grupie bada-
nej zaobserwowano korelacje o  istotności staty-
stycznej z  BoP, PD i  CAL (tab.  4). Osoby o  naj-
niższych zarobkach miały większe BoP, PD i CAL 
niż osoby o  najwyższych zarobkach. Biorąc pod 
uwagę poziom wykształcenia, wykazano korela-
cje ze wszystkimi ocenianymi wskaźnikami i pa-

Ryc. 1. Stan tkanek przyzębia na podstawie defini-
cji zapalenia przyzębia Page’a i Eke w grupie badanej 
i w grupie kontrolnej. 
1 – brak zapalenia przyzębia lub zdrowe przyzębie, 
2 – łagodne zapalenie przyzębia, 3 – średnio zaawan-
sowane zapalenie przyzębia, 4 – zaawansowane zapale-
nie przyzębia

Fig. 1. Comparison of periodontal status in line with 
the case definitions for surveillance of periodontitis 
(Page and Eke) in the study group and in the control 
group. 
1 – no periodontitis or healthy periodontium, 2 – mild 
periodontitis, 3 – moderate periodontitis, 4 – severe 
periodontitis

Tabela 2. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a płcią (test U Manna-Whitneya)

Table 2. Correlations between periodontal status and sex (Mann-Whitney U test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

BoP 49,2 ± 31,5 50,1 ± 29,6 36,8 ± 24,1 42,8 ± 28,8

p = 0,8 p = 0,24

PD ≥ 4 (mediana 
(Q1,Q3))

10  
(2; 24)

9  
(3; 22,25)

2  
(0; 7)

7  
(3; 13) 

p = 0,68 p = 0,0002 

PD 3,1 ± 1,7 2,9 ± 0,9 2,0 ± 0,5 2,4 ± 1,0

p = 0,82 p = 0,0037 

CAL 4,1 ± 1,9 4,3 ± 2,0 2,3 ± 1,3 2,8 ± 1,7

p = 0,82 p = 0,0990 

Tabela 3. Analiza zależności między statusem periodonto-
logicznym a wiekiem (test korelacji Spearmana)

Table 3. Correlations between periodontal status and age 
(Spearman’s rank correlation test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

BoP r = 0,06
p = 0,49

r = 0,21
p = 0,01

PD ≥ 4  
(mediana 
(Q1,Q3))

r = –0,13
p = 0,13

r = 0,09
p = 0,25

PD r = 0
p = 0,97

r = 0,05
p = 0,56

CAL r = 0,20
p = 0,0187 

r = 0,57
p < 0,0001 
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rametrami periodontologicznymi w  obu grupach 
(tab.  5). Osoby z  wykształceniem podstawowym 
cechowała większa destrukcja tkanek przyzębia 
i  bardziej nasilony stan zapalny w  porównaniu 
z osobami z wykształceniem wyższym.

Palenie tytoniu korelowało z PD oraz z liczbą 

aktywnych kieszonek przyzębnych, ale zależno-
ści istotne statystycznie wystąpiły jedynie w gru-
pie badanej (tab. 6).

Biorąc pod uwagę występowanie korelacji mię-
dzy cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym a  stanem 
tkanek przyzębia, zaobserwowano jedynie kilka 

Tabela 4. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a dochodem (test korelacji Spearmana)

Table 4. Correlations between periodontal status and income (Spearman’s rank correlation test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

< 800 PLN 801–1500 PLN > 1500 PLN < 800 PLN 801–1500 PLN > 1500 PLN 

BoP 61,9 ± 28,4 48,0 ± 31,6 41,7 ± 26,3 47,4 ± 24,2 39,5 ± 27,8 37,6 ± 25,7 

p = 0,0021 p = 0,21

PD ≥ 4  
(mediana (Q1,Q3))

15,6 ± 15,0 15,7 ± 14,2 11,6 ± 13,1 10,7 ± 12,4 8,9 ± 13,0 8,0 ± 14,5 

p = 0,12 p = 0,0996

PD 3,1 ± 1,0 3,2 ± 1,4 2,5 ± 0,7 2,3 ± 0,7 2,3 ± 0,7 2,2 ± 0,8 

p = 0,0005 p = 0,11

CAL 5,0 ± 2,0 4,6 ± 2,0 3,1 ± 1,3 2,7 ± 1,4 2,7 ± 1,4 2,4 ± 1,6 

p < 0,0001 p = 0,0545

Tabela 5. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a wykształceniem (test korelacji Spearmana)

Table 5. Correlations between periodontal status and the level of education (Spearman’s rank correlation test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

podstawowe średnie wyższe podstawowe średnie wyższe

BoP 66,1 ± 24,5 41,7 ± 28,7 41,0 ± 30,2 42,5 ± 22,5 43,1 ± 25,6 35,8 ± 26,8 

p < 0,0001 p = 0,0278 

PD ≥ 4  
(mediana (Q1,Q3))

17,3 ± 15,0 14,0 ± 13,2 10,0 ± 14,0 9,9 ± 15,5 9,7 ± 12,2 7,5 ± 14,8 

p = 0,0065 p = 0,0217 

PD 3,2 ± 1,0 2,9 ± 1,3 2,4 ± 0,8 2,3 ± 0,7 2,3 ± 0,8 2,1 ± 0,8 

p = 0,0003 p = 0,0882 

CAL 5,2 ± 1,9 4,0 ± 1,7 3,1 ± 1,9 2,9 ± 1,5 2,8 ± 1,5 2,2 ± 1,4 

p < 0,0001 p = 0,0028 

Tabela 6. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a paleniem tytoniu (test korelacji Spearmana)

Table 6. Correlations between periodontal status and tobacco smoking (Spearman’s rank correlation test)

Grupa badana
Study group

Grupa badana
Control group

obecnie kiedyś nigdy obecnie kiedyś nigdy

BoP 49,8 ± 31,2 48,2 ± 28,1 51,8 ± 27,9 42,7 ± 30,7 39,7 ± 27,4 38,0 ± 24,4

p = 0,91 p = 0,87

PD ≥ 4 
(mediana (Q1,Q3))

13,5  
(4,75; 25,25)

5  
(1; 17)

5,5  
(1,25; 10,5)

5  
(0,5; 11, 5)

3,5  
(0; 13, 75)

5  
(0; 9)

p = 0,0140 p = 0,80

PD 3,1 ± 1,2 2,7 ± 0,9 2,5 ± 0,7 2,4 ± 1,1 2,3 ± 0,9 2,1 ± 0,6

p = 0,0134 p = 0,65

CAL 4,4 ± 2,0 4,3 ± 2,2 3,6 ± 1,6 2,8 ± 2,0 2,8 ± 1,8 2,3 ± 1,2

p = 0,0923 p = 0,53
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zależności bliskich istotności statystycznej w  obu 
grupach i przedstawiono je w tabelach 7 i 8.

W grupie badanej nie zaobserwowano staty-
stycznie istotnych korelacji między BMI, WHR 
a  ocenianymi zmiennymi periodontologiczny-
mi (tab.  9). W  grupie kontrolnej takie korelacje 
wystąpiły między BoP a  BMI oraz między licz-
bą krwawiących kieszonek przyzębnych a WHR.

Omówienie
Na gorszy stan tkanek przyzębia u pacjentów 

ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, 
w  tym po przebytym zawale mięśnia sercowego 
w wywiadzie, wskazuje bardzo wiele badań. W po-
przednich tego typu obserwacjach stan tkanek 
przyzębia był oceniany według klasyfikacji cho-

Tabela 7. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a występowaniem cukrzycy (test U Manna-Whitneya)

Table 7. Correlations between periodontal status and diabetes mellitus (Mann-Whitney U test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

tak nie tak nie

BoP 55,2 ± 33,9 48,5 ± 28,7 35,0 ± 25,9 39,5 ± 26,2

p = 0,35 p = 0,61

PD≥ 4  
(mediana (Q1,Q3))

6 (1; 15,5) 10,5 (3,25; 23) 4 (0,75; 6,75) 4,5 (0; 10)

p = 0,14 p = 0,73

PD 2,9 ± 0,9 2,9 ± 1,1 2,0 ± 0,4 2,2 ± 0,8

p = 1,0 p = 0,21

CAL 4,8 ± 1,9 4,1 ± 2,0 2,4 ± 1,0 2,5 ± 1,5

p = 0,0526 p = 0,86

Tabela 8. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a występowaniem nadciśnienia tętniczego (test 
U Manna-Whitneya)

Table 8. Correlations between periodontal status and hypertension (Mann-Whitney U test)

Grupa badana
Study group

Grupa kontrolna
Control group

tak nie tak nie

BoP 49,8 ± 29,8 50,5 ± 31,0 45,1 ± 27,6 36,4 ± 25,1

p = 0,85 p = 0,0601

PD ≥ 4  
(mediana (Q1,Q3))

10,5 (3; 23) 8 (2,75; 18) 5,5 (2; 11,75) 4 (0; 9)

p = 0,61 p = 0,0579

PD 3,0 ± 1,2 2,8 ± 0,9 2,3 ± 1,0 2,1 ± 0,7

p = 0,45 p = 0,43

CAL 4,3 ± 2,0 4,1 ± 1,8 2,7 ± 1,6 2,4 ± 1,5

p = 0,63 p = 0,17

Tabela 9. Analiza zależności między statusem periodontologicznym a wskaźnikami BMI i WHR (test korelacji Spermana)

Table 9. Correlations between periodontal status and BMI and WHR (Spearman’s rank correlation test)

BMI WHR

grupa badana grupa kontrolna grupa badana grupa kontrolna

BoP r = 0,07
p = 0,45

r = 0,17
p = 0,0397

r =–0,02
p = 0,84

r = 0,16
p = 0,12

PD ≥ 4  
(mediana (Q1,Q3))

r = 0,10
p = 0,24

r = 0,11
p = 0,16

r = 0,02
p = 0,79

r = 0,22
p = 0,0332

PD r = 0,04
p = 0,62

r = 0,10
p = 0,23

r = 0,04
p = 0,65

r = 0,17
p = 0,0924

CAL r = 0,00
p = 0,97

r = 0,11
p = 0,15

r = 0,01
p = 0,93

r = 0,14
p = 0,16
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rób przyzębia AAP  [14], wskaźnika CPI  [15–19], 
skali według Offenbachera [19], głębokości kieszo-
nek przyzębnych [20, 21] czy też odsetka punktów 
z CAL > 3 mm [22, 23]. Zgodnie ze współczesnymi 
wytycznymi do potrzeb epidemiologicznych po-
winna być stosowana definicja Page’a i Eke, która 
jest narzędziem analitycznym o najwyższej czuło-
ści, swoistości oraz wartości predykcyjnej dodat-
niej i  ujemnej jako test diagnostyczny dla zapa-
lenia przyzębia  [24]. W  badaniach własnych obie 
grupy istotnie się różniły, gdy oceniano stan tka-
nek przyzębia z  wykorzystaniem definicji Page’a 
i Eke. Średnio zaawansowane zapalenie przyzębia 
rozpoznano u 29,8% pacjentów w grupie badanej 
i 40% osób w grupie kontrolnej, a zaawansowane 
zapalenie przyzębia odpowiednio u  49,7 i  27,5%. 
Wśród pacjentów po zawale mięśnia sercowego 
dominowało zaawansowane zapalenie przyzębia, 
a w grupie kontrolnej średnio zaawansowane za-
palenie przyzębia. Nieco gorsze wyniki dla pacjen-
tów po MI otrzymała Sosińska  [17], która wystę-
powanie średnio zaawansowanego i zaawansowa-
nego zapalenia przyzębia według definicji Page’a 
i Eke oceniła odpowiednio na 36,36 i 53,78%. Nie 
jest możliwe wykonanie bardziej dokładnej ana-
lizy porównawczej w tym zakresie ze względu na 
brak komplementarnych badań.

Mnogość czynników etiologicznych chorób 
sercowo-naczyniowych i chorób przyzębia, w tym 
wspólnych czynników ryzyka, komplikuje pro-
wadzenie badań naukowych na etapie ich projek-
towania, zbierania materiału i  przede wszystkim 
na poziomie analizy statystycznej. Bardzo dużo 
prac oceniało przede wszystkim rozpowszechnie-
nie klasycznych czynników ryzyka, w tym wieku, 
płci, statusu socjoekonomicznego, palenia tytoniu, 
występowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego 
i  nieprawidłowej masy ciała wśród pacjentów po 
zawale mięśnia sercowego [14, 15, 19–23]. Taki ob-
raz może utrudniać interpretację wyników badań 
oraz formułowanie wniosków, zwłaszcza jeś li do 
analizy jako zmienna i potencjalny czynnik ryzy-
ka MI zostaje włączony status periodontologiczny. 
Są jednak publikacje, które próbowały wyliczać 
ryzyko względne MI po skorygowaniu do wielu 
czynników zakłócających [15, 18, 20–23, 25]. Dla-
tego też postanowiono zbadać korelacje między 
stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnika-
mi ryzyka CVD w układach dwuczynnikowych.

W obserwacjach własnych w  grupie badanej 
przeważali mężczyźni. Podobny trend występo-
wał w  doniesieniach innych autorów  [14, 15, 17, 
18, 21–23]. Badania epidemiologiczne wskazują 
na częstsze występowanie periodontopatii u męż-
czyzn, co może być związane z przywiązywaniem 
przez nich mniejszej uwagi do higieny jamy ust-
nej, większej podatności na nałogi i rzadszymi wi-

zytami u  lekarzy dentystów [1, 26]. W badaniach 
amerykańskich NHANES 2009–2010 zapalenie 
przyzębia występowało u 56,4% mężczyzn i 38,4% 
kobiet w  wieku poniżej 30  lat  [26]. W  badaniach 
własnych nie wystąpiły korelacje między płcią 
a  BoP, liczbą aktywnych kieszonek przyzębnych, 
PD i  CAL w  grupie badanej. Być może było to 
związane z dużą przewagą mężczyzn w tej grupie. 
Z drugiej strony możliwe, że wśród osób po zawa-
le mięśnia sercowego korelacje między parametra-
mi periodontologicznymi a płcią są mniej wyraź-
ne, na co wskazują także badania Sosińskiej  [17]. 
W  grupie kontrolnej wystąpiły natomiast korela-
cje o istotności statystycznej z liczbą krwawiących 
kieszonek przyzębnych i  PD. Korelacje zbliżone 
do istotności statystycznej zaobserwowano dodat-
kowo między płcią a  CAL. Średnie wartości PD 
i CAL były większe u mężczyzn.

Liczne oceny epidemiologiczne potwierdza-
ją większą częstotliwość występowania periodon-
topatii u  osób starszych  [1, 2, 26]. Procesy biolo-
giczne, które towarzyszą starzeniu się organizmu, 
jak również kumulujące działanie płytki nazębnej 
i  czynników środowiskowych, w  tym czynników 
ryzyka, leżą u podstaw tych zależności. Jednocześ-
nie silniejsze korelacje są obserwowane między 
CAL a  wiekiem, niż PD i  wiekiem  [26]. W  bada-
niach amerykańskich NHANES w grupie 35–44 la-
ta CAL > 5 mm zaobserwowano u 16,5 i 67,1% osób 
w  wieku powyżej 65  lat. Podobny trend zaobser-
wowano w badaniach własnych. Zarówno w grupie 
badanej, jak i  kontrolnej zaobserwowano istotne 
zależności między wiekiem a CAL, co wskazuje na 
większą średnią utratę przyczepu łącznotkankowe-
go u osób starszych. Dodatkowo u osób w grupie 
kontrolnej wystąpiła korelacja między nasileniem 
aktywnego stanu zapalnego wyrażonego wskaź-
nikiem BoP a  wiekiem. Wśród pacjentów po MI 
wskaźnik BoP był znacząco większy, bez względu 
na wiek, jednak bez statystycznie istotnej korelacji. 
Większe wartości wskaźnika krwawienia u pacjen-
tów po zawale mięśnia sercowego obserwowali tak-
że inni autorzy [14, 15, 19].

Obie grupy różniły się istotnie pod wzglę-
dem dochodu. W grupie badanej zarobki powyżej 
1500 PLN na członka rodziny w skali miesiąca de-
klarowało 31,3%, a w grupie kontrolnej aż 61,2%. 
W  grupie badanej największy odsetek pacjentów, 
bo 46,0%, miał wykształcenie średnie, a  w  gru-
pie kontrolnej wyższe (51,9%). W  grupie badanej 
wykształcenie wyższe deklarowało jedynie 18,7% 
pacjentów. Zarówno wiek, jak i  wykształcenie są 
ważnymi czynnikami ryzyka zapalenia przyzę-
bia. Niski status socjoekonomiczny predysponuje 
do gorszej higieny jamy ustnej, mniejszej świado-
mości zdrowotnej, większego narażenia na nało-
gi i niekorzystnych przyzwyczajeń żywieniowych. 
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W badaniach epidemiologicznych osoby o mniej-
szych dochodach i  niższym poziomie wykształ-
cenia częściej chorowały na zapalenie przyzębia, 
a  zwłaszcza zaawansowane zapalenie przyzębia, 
w porównaniu z osobami o wyższych dochodach 
i  wykształceniu akademickim  [26]. W  badaniach 
NHANES 2009–2010 zapalenie przyzębia stwier-
dzono u  65,4% osób o  najniższych dochodach 
i  35,4% o  najwyższych dochodach oraz u  17,3% 
z  wykształceniem niższym niż średnie i  5,5% 
z wykształceniem wyższym niż średnie. U pacjen-
tów w  badaniach własnych zaobserwowano silne 
współzmienności między statusem socjoekono-
micznym pacjentów po MI a ocenianymi wskaź-
nikami i parametrami periodontologicznymi. Do-
chód korelował ze wskaźnikiem krwawienia, PD 
i CAL, przy czym największe wartości wskaźnika 
krwawienia i CAL zaobserwowano u osób o naj-
mniejszych dochodach, największe wartości PD 
wystąpiły natomiast u osób o dochodach średnich 
(801–1500 PLN). Pacjenci o  dochodach poniżej 
800 PLN mieli BoP 61,9 ± 28,4%, PD 3,1 ± 1,0 mm, 
CAL 5,0  ±  2,0  mm w  porównaniu z  pacjenta-
mi o dochodach powyżej 1500 PLN analogicznie 
41,7  ±  26,3%, 2,5  ±  0,7  mm i  3,1  ±  1,3  mm. Ko-
relacje między głębokościami kieszonek przyzęb-
nych w miejscach interproksymalnych a zarobka-
mi pacjentów po MI wykazała także Sosińska [17]. 
Wśród pacjentów z największymi wartościami PD 
rzadziej występowały osoby o najwyższych i śred-
nich dochodach, częściej natomiast osoby o zarob-
kach najniższych. Jeszcze silniejsze korelacje zaob-
serwowano z wykształceniem. Pacjenci po zawale 
mięśnia sercowego z  wykształceniem podstawo-
wym mieli większe wartości wskaźnika BoP, PD, 
CAL oraz większą liczbę krwawiących kieszonek 
przyzębnych. U pacjentów z wykształceniem pod-
stawowym stwierdzono BoP 66,1  ±  24,5%, PD 
3,2 ± 1,0 mm, CAL 5,2 ± 1,9 mm, a u pacjentów 
z wykształceniem wyższym BoP 41,0 ± 30,2%, PD 
2,4 ± 0,8 mm, CAL 3,1 ± 1,9 mm. Podobne zależ-
ności wystąpiły w grupie kontrolnej, ale były one 
słabsze. Również Sosińska [17] zaobserwowała ko-
relację między CAL w miejscach interproksymal-
nych a wykształceniem u pacjentów po MI. Osoby 
z  wykształceniem wyższym miały mniejsze war-
tości CAL. Można więc zauważyć, że zarówno ak-
tywność stanu zapalnego, jak też stopień destruk-
cji tkanek przyzębia były bardziej nasilone u osób 
o niższych dochodach i wykształceniu podstawo-
wym, a  zależności były silniejsze w  grupie bada-
nej. Andriankaja et al.  [23] zaobserwowali więcej 
osób z niższym wykształceniem w grupie pacjen-
tów po MI niż w grupie kontrolnej. Z drugiej stro-
ny Cueto et al. [22] oraz López et al. [21] nie wyka-
zali zależności między statusem socjoekonomicz-
nym a ryzykiem wystąpienia MI.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu jest 
w  Polsce bardzo duże i  wynosi 33% wśród męż-
czyzn oraz 20% wśród kobiet. Największy odsetek 
palaczy występuje w  grupie wiekowej 40–59  lat 
z  wykształceniem zawodowym. Pod tym wzglę-
dem Polska znajduje się na dziewiątym (mężczyź-
ni) i ósmym (kobiety) miejscu w Europie [4]. Pa-
lenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ry-
zyka zawału mięśnia sercowego  [27]. U  palaczy 
ryzyko epizodu MI jest 2,95  razy większe w  po-
równaniu z  osobami niepalącymi. Żucie tyto-
niu zwiększa to ryzyko o  2,33  razy  [27]. Z  dru-
giej strony palenie tytoniu stanowi powszechnie 
uznany czynnik ryzyka zapalenia przyzębia, a je-
go wpływ przejawia się także gorszą odpowiedzią 
na leczenie periodontologiczne [28]. W badaniach 
NHANES 2009–2010 częstotliwość występowa-
nia zapalenia przyzębia wśród palaczy wynosiła 
64,2% w  porównaniu z  39,8% wśród osób niepa-
lących [26]. Kieszonki z PD powyżej 5 mm wystę-
powały u  34,1% osób palących i  14,5% osób nie-
palących  [13]. Mimo większej destrukcji tkanek, 
same objawy periodontopatii (krwawienie) są sła-
biej zaznaczone u palaczy, co jest związane z dzia-
łaniem nikotyny obkurczającym naczynia. W ba-
daniu własnym palenie tytoniu korelowało z  PD 
oraz CAL u pacjentów po MI, ale ta druga kore-
lacja wykazywała jedynie zależność zbliżoną do 
istotności statystycznej (p = 0,09). PD u osób pa-
lących wyniosła 3,1 ± 1,2 mm, a u pacjentów, któ-
rzy nigdy w  swoim życiu nie użytkowali tytoniu 
2,5 ± 0,7 mm. Co ciekawe, u palaczy zaobserwo-
wano większą liczbę krwawiących, czyli aktyw-
nych kieszonek przyzębnych. Podobne zależności 
wystąpiły w  grupie kontrolnej, ale nie osiągnęły 
istotności statystycznej, co można próbować wy-
tłumaczyć mniejszym rozpowszechnieniem ni-
kotynizmu w tej grupie – 18,1% (dla porównania 
64% w grupie badanej). Podobne zależności zaob-
serwowali inni autorzy  [14, 15, 17, 21–23]. Więk-
sze rozpowszechnienie nikotynizmu wśród pa-
cjentów po zawale mięśnia sercowego wykazała 
Wożakowska-Kapłon et  al. – 85% [14], natomiast 
mniejsze Bochniak et al. – 44,2% [15], López et al. 
– 48% [21], Cueto et al. 33,3% [22]. U Andrianka-
ja et al. [23] w modelu regresji logistycznej palenie 
tytoniu stanowiło czynnik ryzyka wystąpienia MI 
z ilorazem szans 1,91 (95% CI: 1,63–2,23) (u osób 
niepalących 1,54 –  95% CI: 1,20–1,98). W  anali-
zie wieloczynnikowej po skorygowaniu do wie-
ku, płci, BMI, aktywności fizycznej, nadciśnienia 
tętniczego, stężenia cholesterolu, cukrzycy i  licz-
by paczkolat iloraz szans wśród palaczy wyniósł 
1,49 (95% CI: 1,26–1,77) i 1,40 (95% CI: 1,06–1,86) 
wśród osób niepalących.

Występowanie cukrzycy i  nadciśnienia tętni-
czego było o wiele częstsze w grupie badanej, gdzie 
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wyniosło odpowiednio 22 i 77,3% (w grupie kon-
trolnej: 6,2 i 32,5%). Inni autorzy określili zacho-
rowalność z powodu cukrzycy u pacjentów po za-
wale mięśnia sercowego na 17,4–36,1%  [14, 15, 
17, 21–23]. W  przypadku cukrzycy hiperglikemia 
i  podwyższone stężenia glikoprotein prowadzą 
do angiopatii, zaburzają mechanizmy immuno-
logiczne, nasilają reakcje immunologiczno-zapal-
ne w  tkankach przyzębia (nasilona synteza PGE 
i  MMP poprzez zaktywowane fibroblasty). Cue-
to et al. [22] rozpoznali cukrzycę u 36,8% osób ze 
średnio zaawansowanym i zaawansowanym zapa-
leniem przyzębia oraz u  17,3% osób ze zdrowym 
przyzębiem lub łagodnym zapaleniem przyzębia 
(p  =  0,012). Z  drugiej strony cukrzyca zwiększa 
ryzyko wystąpienia MI 3,08  razy w  porównaniu 
z osobami bez cukrzycy [6]. W badaniu własnym 
nie zaobserwowano zależności statystycznych 
między cukrzycą a ocenianymi wskaźnikami i pa-
rametrami periodontologicznymi w żadnej z grup. 
Korelacja o zależności zbliżonej do istotności sta-
tystycznej wystąpiła z  CAL w  grupie badanej 
(p = 0,0526). U pacjentów chorych na cukrzycę za-
obserwowano CAL rzędu 4,8 ± 1,9 mm w porów-
naniu z 4,1 ± 2,0 mm u pacjentów bez cukrzycy. 
Sosińska  [17] wykazała brak zależności między 
cukrzycą a PD i CAL u pacjentów po MI. Z kolei 
nadciśnienie tętnicze nie jest czynnikiem ryzyka 
periodontopatii, ale zwiększa ryzyko wystąpienia 
zawału mięśnia sercowego 1,91 razy i stanowi trze-
ci czynnik ryzyka MI oraz najbardziej powszech-
ną chorobę układu naczyniowego na świecie  [6]. 
W ostatnich latach coraz częściej jednak mówi się, 
że zapalenie przyzębia może przyczyniać się do 
gorszej kontroli ciśnienia tętniczego krwi, zwłasz-
cza w populacji osób starszych [29]. Rivas-Tuman-
yan et al. [29] wykazali w analizie wieloczynniko-
wej skorygowanej do wieku, płci, palenia tytoniu 
i nadużywania alkoholu, że iloraz szans wystąpie-
nia wysokich wartości ciśnienia tętniczego wy-
nosi 0,99 (95% CI: 0,40–2,48). W badaniach włas-
nych obie grupy różniły się wartościami średnimi 
ciśnienia, zwłaszcza ciśnienia skurczowego, któ-
re w grupie badanej wyniosło 137,2 ± 21,7 mmHg, 
a w grupie kontrolnej 124,6 ± 9,6 mmHg. Mniej-
sze średnie wartości ciśnienia skurczowego zaob-
serwowali López et al.  [21] – 131,1 ± 29,6 mmHg 
i  121,7  ±  14,9  mmHg. W  obserwacji własnej de-
strukcja tkanek przyzębia wyrażona PD i CAL by-
ła większa wśród osób z nadciśnieniem tętniczym 
w  obu grupach, ale w  żadnej nie osiągnęła istot-
ności statystycznej. Tożsame wyniki podała Sosiń-
ska [17]. Być może u pacjentów po świeżym zawale 
mięśnia sercowego korelacje między stanem tka-
nek przyzębia a  cukrzycą i  nadciśnieniem są sła-

biej zaznaczone. Z  drugiej strony na takie wyni-
ki mogła wpłynąć relatywnie mała liczebność ba-
danych grup i duże rozpowszechnienie czynników 
o potencjalnym działaniu zakłócającym.

Zaburzenia masy ciała są jednym z  najważ-
niejszych problemów zdrowotnych związanych 
z trybem życia. Polska pod tym względem znajdu-
je się w czołówce państw Unii Europejskiej, a pro-
blem nadwagi dotyczy 61% mężczyzn i  45% ko-
biet  [4]. W  celu oceny tych zaburzeń stosuje się 
najczęściej dwa wskaźniki –  BMI i  WHR. Ry-
zyko sercowo-naczyniowe związane z  otyłością 
brzuszną po skorygowaniu do płci, wieku i pale-
nia tytoniu wynosi 2,24  [6]. Natomiast skumu-
lowany iloraz szans wystąpienia zapalenia przy-
zębia wynosi dla nadwagi 1,27 (p  =  0,08), oty-
łości (p  <  0,001), a  dla nadwagi i  otyłości 2,13 
(p  <  0,01)  [30]. U  ocenianych przez autorów ni-
niejszej pracy osób problem zaburzeń masy cia-
ła był bardzo rozpowszechniony. Średnia wartość 
BMI w grupie badanej wyniosła 28,9 ± 5,0 kg/m2, 
w  grupie kontrolnej 26,0  ±  4,0  kg/m2, a  otyłość 
rozpoznano analogicznie u  37,4 i  20,9%. Zbli-
żone BMI u  pacjentów po zawale mięśnia serco-
wego wykazali Dietrich et  al.  [20] –  26,5  kg/m2, 
López et  al.  [21]–  27,2  kg/m2, Wożakowska-Ka-
płon et  al.  [14] –  28,0  kg/m2, Cueto et  al.  [22] 
–  28,4  kg/m2 oraz Sosińska  [17] –  29,18  kg/m2. 
W badaniu własnym nie zaobserwowano korelacji 
istotnych statystycznie między BMI, WHR a oce-
nianymi wskaźnikami i parametrami periodonto-
logicznymi w  grupie badanej. W  grupie kontrol-
nej wystąpiły zależności między BMI a BoP, WHR 
i  liczbą aktywnych kieszonek przyzębnych oraz 
korelacja o  istotności zbliżonej do istotności sta-
tystycznej między WHR a PD.

Reasumując, można stwierdzić częstsze wystę-
powanie czynników ryzyka wśród pacjentów po 
świeżym zawale mięśnia sercowego. Korelacje wy-
stąpiły między aktywnym stanem zapalnym wy-
rażonym wskaźnikiem BoP i  liczbą krwawiących 
kieszonek przyzębnych a  dochodem, wykształce-
niem i paleniem tytoniu oraz między stopniem de-
strukcji tkanek przyzębia wyrażonym PD i  CAL 
a wiekiem, dochodem, wykształceniem i paleniem 
tytoniu w grupie badanej. W grupie kontrolnej za-
obserwowano korelacje między aktywnym sta-
nem zapalnym a płcią, wiekiem, wykształceniem, 
BMI i  WHR oraz między stopniem zniszczenia 
tkanek przyzębia a  płcią, wiekiem i  wykształce-
niem. Należałoby prowadzić badania o  podobnej 
metodyce, ale na większych próbach. Poprzez sam 
dobór osób do grup badanych, stosując odpowied-
nie kryteria włączenia i wyłączenia, można byłoby 
minimalizować efekt zakłócający.

Podziękowania. Autorzy dziękują firmie Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. za pomoc w finansowaniu badania.
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