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Streszczenie
Wprowadzenie. Związek chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi jest od lat przedmiotem wielu badań. 
Wiadomo, że najbardziej udokumentowana pozostaje obustronna korelacja zapalenia przyzębia z cukrzycą.
Cel pracy. Analiza porównawcza poszczególnych parametrów periodontologicznych u pacjentów ze świeżo rozpo-
znaną i leczoną cukrzycą w celu pokazania różnic w stopniu nasilenia i zaawansowania zmian w przyzębiu.
Materiał i metody. Grupę ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu II stanowiło 108 osób, a grupa pacjentów leczonych 
z powodu cukrzycy liczyła 84 osoby. Badania przeprowadzono u pacjentów hospitalizowanych w CSK MSWiA oraz 
wśród pacjentów poradni diabetologicznej tego szpitala. Oceniano podstawowe parametry periodontologiczne 
– wskaźnik płytki (PI), wskaźnik krwawienia dziąsłowego (BOP), głębokość kieszonek (PD), utratę położenia przy-
czepu łącznotkankowego (CAL). Na ich podstawie zakwalifikowano również pacjentów do poszczególnych grup 
zgodnie z klasyfikacją chorób przyzębia wg Offenbachera. Oceniano także poziom glikemii i stężenie glikowanej 
hemoglobiny (HbA1C).
Wyniki. Wartości wskaźnika krwawienia dziąsłowego (BOP) po korekcie o  wiek były znamiennie wyższe 
(p = 0,0007) u osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w odniesieniu do leczonych diabetologicznie. W grupie pacjen-
tów z cukrzycą świeżo rozpoznaną nie obserwowano zależności między stanem tkanek przyzębia a poziomem gli-
kemii lub HbA1c. W grupie pacjentów leczonych istniała dodatnia korelacja między głębokością aktywnych cho-
robowo kieszonek a stopniem kontroli cukrzycy wyrażonym parametrem HbA1c.
Wnioski. Pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą wykazywali bardziej nasilony stan zapalny przyzębia wyrażony 
wskaźnikiem krwawienia przy mniejszym zaawansowaniu zmian w  przyzębiu oraz braku korelacji parametrów 
periodontologicznych z  poziomem glikemii i  HbA1c. Wyniki dokumentują znany pogląd o  właściwej kontroli 
stanu przyzębia u pacjentów z prawidłowo prowadzoną cukrzycą oraz o efekcie kumulacyjnym długo trwającej 
cukrzycy na stan przyzębia (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 4, 459–467).

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, cukrzyca typu 2, świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2.

Abstract
Background. The relationship between periodontitis and general diseases has been studied for ages. Nowadays 
the most documented is bilateral correlation of periodontitis with type 2 diabetes. It is well known that the longer 
diabetes lasts, the more severe periodontal tissues status is presented.
Objectives. The aim of the study was to compare several periodontal parameters in patients with newly diagnosed 
diabetes type 2 and patients treated because of diabetes type 2 in order to assess differences in severity and progress 
of the periodontal disease.
Material and Methods. The study was performed in two groups of patients. Group of patients with newly diag-
nosed diabetes consisted of 108 people, and with patients with long-lasting, treated diabetes consisted of 84 peo-
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Związek choroby przyzębia z  cukrzycą jest 
od lat przedmiotem wielu badań  [1–3]. Ponieważ 
wiele wiadomo o  współoddziaływaniu obu cho-
rób, warto po raz kolejny zwrócić uwagę na natu-
rę tego powiązania, gdyż ma ona wpływ na prze-
bieg, rokowanie i leczenie obu jednostek. Wczesne 
rozpoznanie cukrzycy może odsunąć w czasie lub 
nawet uchronić przed powikłaniami cukrzycy, do 
których Löe [4] zaliczył także zapalenie przyzębia 
(obok mikroangiopatii i wynikających z nich reti-
no- i nefropatii oraz makroangiopatii, prowadzą-
cych do chorób układu sercowo-naczyniowego, 
jak również udarów mózgu).

Spośród wielu czynników ryzyka zapalenia 
przyzębia to właśnie cukrzyca jest jednym z  naj-
silniej oddziałujących poprzez zaostrzenie klinicz-
nych wykładników statusu periodontologicznego 
oraz zwiększenie zakresu zmian zapalnych  [5]. 
Opisywane mechanizmy, według których rozwi-
jają się powyższe zależności, obejmują wzmożoną 
odpowiedź zapalną w  obrębie tkanek przyzębia. 
W  płynie kieszonki dziąsłowej pacjentów z  cho-
robą przyzębia i chorych na cukrzycę typu 2 ob-
serwuje się zwiększone stężenie cytokin proza-
palnych, w szczególności IL-6, IL-1β oraz TNF-α, 
choć brak jednoznacznych wyników badań w tym 
zakresie  [6]. Długotrwale utrzymująca się hiper-
glikemia prowadzi do zwiększonego wytwarza-
nia końcowych produktów zaawansowanej gli-
kacji –  AGEs (w  wyniku nieodwracalnej glikacji 
licznych białek, w szczególności kolagenu). Recep-
tory dla AGEs znajdujące się na powierzchni mo-
nocytów, makrofagów oraz komórek śródbłonka, 
po związaniu z końcowymi produktami zaawan-
sowanej glikacji uruchamiają szereg reakcji – stres 
oksydacyjny, zwiększenie przepuszczalności na-
czyń oraz wzmożone wytwarzanie cytokin proza-
palnych. Glikacja kolagenu typu I, obecnego za-
równo w tkance łącznej dziąsła, jak i w organicz-
nej matrycy kostnej, skutkuje zaburzeniem jego 
obrotu metabolicznego. W wyniku przedłużającej 
się hiperglikemii i  wzrostu stężenia AGEs fibro-
blasty dziąsła wydzielają mniej kolagenu i glikoza-

minoglikanów [7–9]. U pacjentów chorych na cu-
krzycę i zapalenie przyzębia zaobserwowano tak-
że zwiększone średnie stężenia metaloproteinaz 
–  MMP-9 (3-krotnie) oraz MMP-8 (2-krotnie) 
w  porównaniu z  pacjentami wyłącznie z  perio-
dontopatią  [10]. Zwiększenie stężenia metalopro-
teinaz prowadzi do zaburzenia równowagi proce-
su wytwarzania i niszczenia kolagenu na korzyść 
jego destrukcji  [9]. W  procesie niszczenia tkanki 
kostnej znaczącą rolę upatruje się w aktywacji osi 
RANKL/osteoprotegryna. U  pacjentów chorych 
na cukrzycę typu 2 i zapalenie przyzębia zarówno 
w płynie kieszonki dziąsłowej, jak i w tkance dzią-
sła, obserwuje się zwiększony stosunek RANKL/
osteoprotegryna, co aktywuje osteoklasty do re-
sorpcji kostnej i obniżenia stężenia osteoprotegry-
ny blokującej RANKL i chroniącej tkankę kostną 
przed resorpcją [11]. Nadmierna aktywność meta-
loproteinaz, procesy zaawansowanej glikacji oraz 
zmiana osi RANKL/osteoprotegryna prowadzą 
ostatecznie do progresji utraty przyczepu łącznot-
kankowego i  nasilenia utraty kości wyrostka zę-
bodołowego oraz upośledzają procesy gojenia tka-
nek przyzębia.

Z drugiej jednak strony zapalenie przyzębia 
może mieć znaczący wpływ na promocję kaskady 
reakcji zapalnych prowadzących do nasilenia prze-
biegu klinicznego cukrzycy i kłopotów z kontrolą 
stężenia glikowanej hemoglobiny. Uważa się, że ma 
to związek ze zwiększonym uwalnianiem media-
torów prozapalnych w  przebiegu zapalenia przy-
zębia, które oddziałując na tkanki odległe, prowa-
dzą do wzmożenia insulinooporności. Obecność 
bakterii, w szczególności Porphyromonas gingiva-
lis, Tannerella forsythia oraz Prevotella intermedia, 
u pacjentów z zapaleniem przyzębia skutkuje zna-
cząco wyższym stężeniem markerów stanu zapal-
nego, takich jak: białko C-reaktywne (CRP), IL-6 
oraz fibrynogen. Bakteriemia oraz systemowa en-
dotoksynemia nasilają wytwarzanie cytokin pro-
zapalnych: TNF-α – odpowiedzialnej za insulino-
oporność i hiperinsulinemię oraz IL-6 – pobudza-
jącej wydzielanie białek ostrej fazy [12, 13].

ple. Patients were treated in Clinical Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central 
Clinical Hospital of Ministry of Interior in Warsaw, Poland. Basic periodontal parameters were assessed – plaque 
index, bleeding on probing, pocket depth and clinical attachment loss. Patients were then qualified according to 
Offenbacher scale. Fast glycaemic level and glycosylated hemoglobin level were also assessed.
Results. The BOP index was significantly lower (p = 0.0007) in patients with long-lasting diabetes than in those 
with newly-identified disease. No relationship between the level of HbA1c and periodontal parameters in patients 
with early onset diabetes was observed, however in the group of patients treated there was a significant correlation 
of the PD with the control of diabetes, measured by the HbA1c level.
Conclusions. Periodontal tissue inflammation, expressed by the BOP parameter level, was more severe in patients 
with newly-diagnosed diabetes. However, the status of periodontal tissues was less advanced and no correlation 
with HbA1c or fast glycaemic level was observed. The results shown confirm thesis that properly treated diabetes 
results in the improvement of periodontal tissue status and that the long-lasting disease has a cumulative effect on 
periodontal tissues (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 4, 459–467).

Key words: periodontitis, diabetes type 2, newly diagnosed type 2 diabetes.
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Wieloletnie badania w  ośrodkach na całym 
świecie potwierdzają, że im gorzej kontrolowa-
na cukrzyca, tym cięższy jest przebieg zapalenia 
przyzębia  [14–16]. Liczne metaanalizy i  badania 
kliniczne udowodniły także, że leczenie zapale-
nia przyzębia znacząco wpływa na poprawę kon-
troli cukrzycy, powodując zmniejszenie stężenia 
HbA1c średnio o  0,4%  [17–23]. Nie wszystkie te 
obserwacje są jednoznaczne [24].

Celem pracy było porównanie klinicznego sta-
tusu periodontologicznego u pacjentów leczonych 
z  powodu cukrzycy oraz u  pacjentów ze świeżo 
rozpoznaną cukrzycą, jak również ocena korela-
cji między parametrami stanu tkanek przyzębia 
a  poziomem glikemii i  hemoglobiny glikowanej 
w obu grupach.

Materiał i metody
Analizą porównawczą stanu przyzębia zosta-

li objęci pacjenci hospitalizowani w Klinice Cho-
rób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii 
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w War-
szawie oraz pacjenci poradni diabetologicznej tego 
szpitala. Badanie przeprowadzono w latach 2010– 
–2012.

Wyłoniono dwie grupy badane – jedną stano-
wili pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą ty-
pu II, a  drugą pacjenci z  wdrożonym leczeniem 
z powodu cukrzycy tego samego typu. Pacjentów 
ze świeżo rozpoznaną cukrzycą włączano do ba-
dania maksymalnie do 3  miesięcy od rozpozna-
nia. U  pacjentów leczonych z  powodu cukrzycy 
maksymalny czas trwania choroby wynosił 27 lat, 
a  minimalny –  rok (mediana czasu leczenia wy-
nosiła 8 lat). Pacjenci leczeni byli zarówno insuli-
ną, jak i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. 
Badania w poszczególnych grupach były przepro-
wadzane w różnym czasie przez dwóch niezależ-
nych badaczy.

Grupę pacjentów ze świeżo rozpoznaną cu-
krzycą typu II stanowiło 108 osób, w tym 41 ko-
biet (38,0%) i 67 mężczyzn (62,0%). Średni wiek pa-
cjentów to 56,5 lat (SD = 13,1 lat), grupa pacjentów 
leczonych z  powodu cukrzycy typu  II liczyła na-
tomiast 84 osoby: 35 kobiet (41,7%) i 49 mężczyzn 
(58,3%). Średni wiek pacjentów wynosił 62,2  lat 
(SD  =  6,9  lat). Z  badania wykluczono pacjentów 
palących tytoń. Średnia wartość wskaźnika BMI 
w poszczególnych grupach wynosiła odpowiednio: 
29,1 (SD = 4,3) kg/m2 w grupie z cukrzycą świeżo 
rozpoznaną oraz 32,6 (SD = 5) kg/m2 w grupie pa-
cjentów leczonych. Odsetek osób z nadwagą i oty-
łością wynosił odpowiednio: 43 i 40,5% wśród pa-
cjentów nowo zdiagnozowanych oraz 26,5 i 67,9% 
wśród chorujących od lat.

Wszystkie badania zostały przeprowadzo-
ne zgodnie z  postanowieniami Deklaracji Hel-
sińskiej z 1973 r. (aktualizacja w 2002 roku). Uzy-
skano pozytywne opinie Komisji Etyki i  Nadzo-
ru nad Badaniami na Ludziach i Zwierzętach CSK 
MSWiA  w  Warszawie (nr  74/2010 oraz 10/2012). 
Wszystkim pacjentom przedstawiono formularz 
informacyjny oraz uzyskano od nich pisemną zgo-
dę na przeprowadzenie badania. U  każdego pa-
cjenta wykonano badanie periodontologiczne oraz 
badanie ogólne krwi tego samego dnia. Szczegóło-
we badanie periodontologiczne wykonywano przy 
sztucznym oświetleniu, sondą WHO kalibrowa-
ną co 1 mm, każdorazowo z siłą nieprzekraczają-
cą 0,25 N (25 g).

Oceniano uproszczony wskaźnik płytki na-
zębnej – PI [%], wskaźnik krwawienia – BOP [%], 
głębokość kieszonek PD oraz położenie przycze-
pu łącznotkankowego – CAL. Pomiarów dokony-
wano na sześciu powierzchniach zębów – 3 punk-
ty pomiaru na powierzchni policzkowej (mezjalny, 
centralny, dystalny) oraz analogicznie 3 punkty na 
powierzchni podniebiennej/językowej (mezjalny, 
centralny, dystalny). Pacjenci na podstawie zebra-
nych parametrów zostali przyporządkowani do 
odpowiednich grup zgodnie z klasyfikacją wg Of-
fenbachera [25].

W  badaniu ogólnym krwi określano podsta-
wowe parametry morfologiczne oraz biochemicz-
ne, jak również poziom glikemii (mg/dl) oraz stę-
żenie hemoglobiny glikowanej [%]. Za normę 
uznano wartości glukozy na czczo nieprzekracza-
jące 110 mg/dl oraz HbA1c ≤ 7,5% dla pacjentów 
leczonych z  powodu cukrzycy oraz stężenie glu-
kozy na czczo < 100 mg/dl i HbA1c ≤ 6,5% dla pa-
cjentów z cukrzycą świeżo rozpoznaną.

Uzyskane wyniki z badania periodontologicz-
nego oraz badania krwi poddano następnie ana-
lizie statystycznej w programie PQStat z zastoso-
waniem testów U  Manna-Whitneya, Spearmana, 
porównania χ2 oraz analizy wieloczynnikowej. Za 
próg znamienności przyjęto p < 0,05.

Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono stan zdrowia jamy 

ustnej pacjentów w  obu badanych grupach. Po-
równując poszczególne parametry periodontolo-
giczne, u pacjentów leczonych z powodu cukrzycy 
wykazano większą średnią głębokość kieszonek 
i  większe wartości klinicznej utraty przycze-
pu łącznotkankowego niż u  pacjentów z  cukrzy-
cą świeżo rozpoznaną. Różnice te były znamien-
ne statystycznie. Powyższe parametry wykazy-
wały jednak silną współzmienność z  wiekiem. 
Z  tego względu dla każdego analizowanego pa-
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rametru stworzono prosty model wieloczynniko-
wy uwzględniający jako zmienne niezależne przy-
należność do grupy (leczona vs nieleczona) oraz 
wiek pacjentów. Przeprowadzona dla tych modeli 
analiza metodą regresji wielorakiej wykazała, że 
uwzględniając parametr wieku, utracono wcze-
śniej obserwowane różnice dotyczące średniej 
głębokości kieszonek w grupie osób z cukrzycą le-
czoną oraz świeżo rozpoznaną. Zależność pomię-
dzy średnią CAL a przynależnością do grupy le-
czonej z powodu cukrzycy po uwzględnieniu wie-
ku była jedynie bliska znamienności statystycznej.

Odmiennie przedstawiały się wyniki doty-
czące wskaźnika BOP. Proste porównanie grup 
z  użyciem testu Manna-Whitneya nie wykaza-
ło znamiennych statystycznie różnic wartości te-
go wskaźnika BOP pomiędzy badanymi grupami. 

Wartości BOP zwiększały się jednak wraz z wie-
kiem i  po uwzględnieniu tego parametru stwier-
dzono, że dla osób w  podobnym wieku wartości 
wskaźnika krwawienia były znamiennie staty-
stycznie (p  =  0,0007) mniejsze u  osób leczonych 
z  powodu cukrzycy w  porównaniu z  osobami, 
u  których świeżo rozpoznano cukrzycę. Analo-
giczne wnioski uzyskano w  odniesieniu do od-
setka kieszonek o głębokości równej lub większej 
4 mm z  towarzyszącym krwawieniem. U pacjen-
tów z cukrzycą świeżo rozpoznaną ich odsetek, po 
uwzględnieniu wieku, był znamiennie (p = 0,0095) 
większy i  wynosił 4,6% w  stosunku do odsetka 
u pacjentów leczonych, który wynosił 4,1%.

Stopień zaawansowania choroby przyzębia, 
zgodnie z klasyfikacją Offenbachera (tabela 2), był 
większy u osób z cukrzycą świeżo rozpoznaną. Do 

Tabela 1. Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów ze świeżo rozpoznaną i leczoną cukrzycą. Porównanie – test U Manna- 
-Whitneya. Korelacja z uwzględnieniem wieku

Table 1. Oral health status among patients with newly diagnosed and treated diabetes. Comparison – U-Mann- Whitney test. 
Correlation after adjusting for age

Cukrzyca świeżo  
rozpoznana (mediana  
(Q1–Q3))
Newly diagnosed diabe-
tes – (median (Q1–Q3))

Cukrzyca leczona  
(mediana  
(Q1–Q3)) 
Treated diabetes 
(median (Q1–Q3))

Porównanie (test 
U Manna-Whitneya) 
Comparison (U-Mann-
-Whitney test)

Różnica między grupami 
z uwzględnieniem wieku* 
Differences between 
 groups after adjusting for 
age*

Liczba utraconych 
zębów 
No. of missing teeth

9
(3–16) 

11
(7–16) 

p = 0,143 p = 0,251 

PD średnia 
PD – mean

2,4 mm
(2,0–3,0) 

2,7 mm
(2,3–3,1) 

p = 0,0121 p = 0,414 

PD mediana 
PD – median

2 mm
(2–3) 

3 mm
(2–3) 

p = 0,0068 p = 0,171 

Liczba kieszonek ≥ 4 
No. of pockets ≥ 4

10
(4–26) 

13
(5–27) 

p = 0,633 p = 0,775 

Odsetek kieszonek ≥ 4 
PD ≥ 4 – percentage

12,5%
(3,2–29,0%) 

13,8%
(3,8–27,3%) 

p = 0,992 p = 0,735 

Liczba kieszonek ≥ 4 
+ krwawienie 
No. of pockets ≥ 4 
with bleeding

4
(1–17) 

4
(0–8) 

p = 0,14 p = 0,0299 

Odsetek kieszonek ≥ 4 
+ krwawienie 
Percentage of pockets 
≥ 4 with bleeding

4,6%
(0,9–17,3%) 

4,1%
(0–11,5%) 

p = 0,126 p = 0,0095 

CAL średnia
CAL – mean

2,6 mm
(1,4–4,7) 

3,7 mm
(3,2–4,6) 

p < 0,0001 p = 0,064 

CAL mediana 
CAL – median

3 mm
(0,5–5) 

4 mm
(3–4,25) 

p = 0,0028 p = 0,281 

BOP 27,1%
(13,1%–51,0%) 

25,8%
(16,7%–35,6%) 

p = 0,376 p = 0,0007 

PI 89,1%
(71,4%–100,0%) 

82,1%
(71,1%–93,9%) 

p = 0,162 p = 0,823 

* Analiza metodą regresji wielorakiej z uwzględnieniem parametru opisującego stan jamy ustnej (jako zmiennej zależnej), 
przynależności do grupy i wieku (jako zmiennych niezależnych) – podano poziom p dla przynależności do grupy.
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grupy P3, czyli według klasyfikacji Offenbachera 
grupy pacjentów mających zaawansowane zapa-
lenie przyzębia (PD  ≥  4, BOP  >  50%), zakwalifi-
kowano znacznie więcej pacjentów spośród nowo 
zdiagnozowanych (29 osób w porównaniu z 5 pa-
cjentami z cukrzycą leczoną). Zależność ta utrzy-
mywała się także po uwzględnieniu w  analizie 
wieloczynnikowej wieku (p = 0,0176).

Analizując poziomy glikemii i stężenie HbA1c 
w odniesieniu do poszczególnych parametrów pe-
riodontologicznych (tabela  3), zauważono pew-

ne istotne różnice między badanymi grupami. 
W grupie pacjentów z cukrzycą świeżo rozpozna-
ną nie obserwowano znamiennych zależności po-
między stanem tkanek przyzębia a poziomem gli-
kemii lub HbA1c. U pacjentów leczonych istniała 
natomiast dodatnia korelacja (p  =  0,0328) mię-
dzy średnią głębokością kieszonek a parametrem 
HbA1c odzwierciedlającym skuteczność kontro-
li cukrzycy (ryc.  1), jak również pomiędzy licz-
bą i  odsetkiem aktywnych chorobowo kieszonek 
a parametrem HbA1c.

Tabela 2. Stopień zaawansowania chorób przyzębia wyrażony klasyfikacją wg Offenbachera

Table 2. Severity of periodontal diseases according to the Offenbacher classification

Klasyfikacja wg Offenbachera 
Offenbacher Classification

BGI-H BGI-G P1 P2 P3 Porównanie 
(test χ2)
Comparison 
(χ2 test)

n % n % n % n % n %

Cukrzyca świeżo rozpoznana
Newly diagnosed diabetes

6 (5,8%)  6 (5,8%) 13 (12,5%) 49 (47,6%) 29 (28,2%) p = 0,0001

Cukrzyca leczona
Treated diabetes

1 (1,2%) 14 (16,7%)  9 (10,7%) 55 (65,5%)  5 (6,0%)

Tabela 3. Korelacja między parametrami periodontologicznymi a glikemią i HbA1c (ocena zależności monotonicznej 
wg Spearmana)

Table 3. Corelation between periodontal parametres and glycaemic level and between periodontal parametres and HbA1c 
(Spearman’s correlation)

Glikemia 
Glycaemia

HbA1c 

cukrzyca świeżo  
rozpoznana 

newly diagnosed 
diabetes

cukrzyca 
leczona

treated diabetes

cukrzyca świeżo  
rozpoznana

newly diagnosed 
diabetes

cukrzyca 
leczona

treated diabetes

r p r p r p r p

Liczba zębów usuniętych 
No. of extracted teeth

–0,15 0,14 0,05 0,63 0,01 0,93 0,16 0,14 

PD średnia 
PD – mean

0,10 0,34 0,12 0,29 0,05 0,63 0,23 0,03 

PD mediana 
PD – median

0,11 0,27 0,05 0,65 0,10 0,33 0,18 0,11 

Liczba kieszonek ≥ 4 
No. of pockets ≥ 4

0,02 0,86 0,05 0,67 0,02 0,86 0,16 0,15 

Odsetek kieszonek ≥ 4 
PD ≥ 4 – percentage

0,01 0,95 0,07 0,52 0,02 0,88 0,2197 0,0446 

Liczba kieszonek ≥ 4 + krwawienie 
No. of pockets ≥ 4 with bleeding

0,09 0,36 0,05 0,68 –0,01 0,94 0,2169 0,0475 

Odsetek kieszonek ≥ 4 + krwawienie 
Percentage of pockets ≥ 4 with bleeding

0,09 0,37 0,08 0,47 0,02 0,81 0,2642 0,0152 

CAL średnia 
CAL – mean

–0,10 0,32 0,07 0,52 –0,02 0,81 0,18 0,10 

CAL mediana 
CAL – median

–0,09 0,39 0,13 0,25 –0,05 0,64 0,19 0,08 

BI 0,12 0,26 0,13 0,24 –0,01 0,91 0,18 0,09 

PI 0,16 0,12 0,12 0,27 0,09 0,39 0,12 0,29 
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Nie zaobserwowano zależności między rozpo-
znaniem periodontologicznym (według klasyfika-
cji Offenbachera) a poziomem glikemii ani HbA1c 
(tabela  4). Wprawdzie wartości mediany sugeru-
ją taką zależność dla HbA1c, szczególnie w  gru-
pie leczonej, parametr ten wykazywał jednak du-
żą zmienność, uniemożliwiającą określenie jedno-
znacznego trendu.

Omówienie
Różnice w  wartościach wskaźnika BOP mię-

dzy grupami wskazujące na większe nasilenie sta-
nu zapalnego u pacjentów z cukrzycą świeżo roz-
poznaną mogą być potwierdzeniem tezy o  lep-
szej kontroli stanu przyzębia u pacjentów z dobrze 
kontrolowaną cukrzycą. Choć, odnosząc się do 
tego wskaźnika, nie można przewidzieć progre-
sji choroby przyzębia, może on być użytecznym 
narzędziem do oceny nasilenia aktualnego stanu 
zapalnego niezależnie od stopnia zaawansowania 
choroby. Może być także pomocny podczas oceny 
kontroli cukrzycy, która, o  ile jest dobrze prowa-
dzona, powinna pozytywnie wpływać na zmniej-
szenie rozległości stanu zapalnego.

Adriankaja i  Joshipura  [26] przeprowadzi-
li badanie wśród 94 Portorykańczyków z nadwagą 
i  otyłością wcześniej niediagnozowanych pod ką-
tem hiperglikemii ani choroby przyzębia. Ocenia-
no zarówno stężenie glukozy na czczo, jak i  tole-
rancję glukozy za pomocą testów po 1 i  2  godzi-
nach od przyjęcia 75  g  dekstrozy. U  pacjentów 
wykonano także pełne badanie periodontologicz-
ne, a następnie podzielono ich na dwie grupy w za-
leżności od poziomu BOP (wyższego lub niższe-
go od mediany). Badania wykazały, że u pacjentów 
z grupy o wyższym (niż mediana) BOP stwierdzo-
no większe poziomy glikemii na czczo oraz niepra-

Ryc. 1. Korelacja stężenia HbA1c i średniej głębokości 
kieszonek

Fig. 1. Corelation between HbA1c concentration and 
mean PD

Średnia PD = 2,257 + HbA1C × 0,073 
Mean PD = 2.257 + HbA1C × 0.073

Tabela 4. Gikemia oraz HbA1c a klasyfikacja Offenbachera (mediana [Q1–Q3])

Table 4. Glycaemic level and HbA1c in correlation with Offenbacher classification ( median (Q1–Q3))

Klasyfikacja wg Offenba-
chera
Offenbacher Classification

BGI-H BGI-G P1 P2 P3 Ocena zależności 
monotonicznej 
wg Spearmana
Spearman’s cor-
relation

Glikemia 
[mg/dl]
– mediana 
(Q1–Q3) 
Glycaemic 
level  
[mg/dL] 
– median 
(Q1–Q3)

cukrzyca 
świeżo 
 rozpoznana 
newly 
 diagnosed 
 diabetes

129
(106–185,8) 

191
(96–224) 

124
(101–137) 

124
(109,8–203) 

127
(108–201) 

p = 0,769

cukrzyca 
leczona 
treated 
 diabetes

168 109
(104,5–152,8) 

138
(113–141) 

132
(107,5–157) 

144
(122–199) 

p = 0,432

HbA1c [%]
– mediana 
(Q1–Q3) 
HbA1c [%] 
– median 
(Q1–Q3)

cukrzyca 
świeżo 
 rozpoznana 
newly 
 diagnosed 
 diabetes

6,8
(6,2–9,8) 

6,8
(5,9–8,8) 

7,2
(6,4–10,5) 

7,2
(6,3–11,2) 

7,1
(6,1–9,2) 

p = 0,908

cukrzyca 
leczona 
treated 
 diabetes

12,9 6,6
(6,4–8,7) 

6,7
(6,3 –8) 

7,3
(6,7–7,9) 

9,6
(6,3–10,5) 

p = 0,317
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widłowe wartości w  testach obciążenia glukozą. 
Tylko wyniki nietolerancji glukozy po 1 h od po-
dania dekstrozy były jednak znamienne statystycz-
nie. Autorzy ci wysunęli wnioski o  istnieniu po-
tencjalnego związku między nietolerancją glukozy, 
stanem przedcukrzycowym a zapaleniem wyrażo-
nym krwawieniem podczas sondowania. Autorzy 
zwracają więc uwagę na konieczność przeprowa-
dzenia większej liczby badań korelujących wskaź-
nik BOP z pozostałymi parametrami periodonto-
logicznymi u pacjentów z zaburzeniami tolerancji 
glukozy czy też cukrzycy w jej wczesnym stadium.

Javed et  al.  [27] zaobserwowali u  pacjentów 
w  stanie przedcukrzycowym większe nasilenie 
stanu zapalnego, zarówno potwierdzonego bada-
niem klinicznym wskaźnika krwawienia dziąsło-
wego, jak i zgłaszanego przez pacjentów wzmożo-
nego krwawienia z dziąseł w porównaniu z grupą 
kontrolną pacjentów zdrowych.

W badaniach własnych skoncentrowano się na 
pacjentach z  cukrzycą świeżo rozpoznaną, a  nie 
w  stanie przedcukrzycowym. Stan przedcukrzyco-
wy z dużym prawdopodobieństwem przechodzi jed-
nak w cukrzycę, jeśli zatem zapalenie tkanek przyzę-
bia jest obserwowane już u pacjentów z nietolerancją 
glukozy, tym bardziej jest prawdopodobne jego nasi-
lenie wraz z postępem choroby podstawowej, na co 
zwracają także uwagę Buysshaert et al. [28].

Ciekawe badanie w kontekście obserwacji wła-
snych przeprowadzili także Lamster et  al.  [29]. 
Zbadali 1097  pacjentów, oceniając ich status pe-
riodontologiczny oraz liczbę brakujących zębów, 
jak również stężenie glukozy i HbA1c. Pacjentów 
podzielono na 3 grupy w  zależności od poziomu 
HbA1c. Pierwszą stanowili pacjenci z  prawidło-
wym stężeniem hemoglobiny glikowanej (< 5,7%), 
drugą pacjenci w  potencjalnym stanie przedcu-
krzycowym (5,7% < HbA1c < 6,4%), a trzecią pa-
cjenci z  potencjalną cukrzycą (HbA1c  >  6,5%). 
Wyniki ich badań wskazują na większy odsetek 
miejsc krwawiących podczas sondowania, więk-
szą liczbę zębów z PD > 5 mm oraz większą licz-
bę utraconych zębów u pacjentów ze świeżo zdia-
gnozowanymi zaburzeniami glikemicznymi 
w  porównaniu z  pacjentami zdrowymi. Zauwa-
żono także znamienne statystycznie różnice mię-
dzy poszczególnymi grupami – wartości BOP by-
ły największe u  pacjentów z  potencjalną cukrzy-
cą. Głębokość kieszonek i liczba utraconych zębów 
także zwiększały się adekwatnie do wzrastające-
go poziomu HbA1c oraz znamiennie statystycz-
nie w porównaniu z kontrolną grupą normoglike-
miczną, jak również między grupami: pacjentów 
w stanie przedcukrzycowym i chorych na cukrzy-
cę. Co istotne, zwrócono uwagę na możliwość wy-
stępowania zmian w przyzębiu będących powikła-
niami niezdiagnozowanych wcześniej zaburzeń 

glikemicznych, a nie wyłącznie w pełni rozwinię-
tej cukrzycy.

Podobne wyniki uzyskano w  badaniu wła-
snym. W  grupie pacjentów leczonych z  powodu 
cukrzycy obserwowano obecność głębszych kie-
szonek i większą utratę przyczepu łącznotkanko-
wego. Wyniki te były jednak w dużej mierze sko-
relowane z wiekiem pacjentów, w tym przypadku 
wyższym niż wśród pacjentów nowo zdiagnozo-
wanych. Ponadto, podobnie jak w  badaniu Lam-
stera et. al. [29], w badaniu własnym w grupie pa-
cjentów z  cukrzycą leczoną głębokość kieszonek 
korelowała znamiennie z poziomem HbA1c. Mo-
że to dowodzić, że im cięższy i  dłuższy przebieg 
cukrzycy, a  zatem trudniejsza jej kontrola i wyż-
sze wartości HbA1c, tym większe zaawansowanie 
zmian w przyzębiu. Analogiczne wyniki zaprezen-
towały Malicka i Kaczmarek [30]. Badając przyzę-
bie pacjentów chorych na cukrzycę, zaobserwowa-
ły większą intensywność zmian w przyzębiu (nie-
zależnie od typu cukrzycy) u  osób z  dłuższym 
czasem trwania choroby podstawowej i nieprawi-
dłową jej kontrolą.

Z uwagi na to, że w  badaniu własnym nie 
stwierdzono istotnych zależności poziomu HbA1c 
z parametrami periodontologicznymi u pacjentów 
z  świeżo rozpoznaną cukrzycą, można wysunąć 
hipotezę, że rozwój zmian w przyzębiu pod wpły-
wem cukrzycy wymaga czasu.

Analiza stopnia zaawansowania zmian 
w  przyzębiu wyrażonego klasyfikacją Offenba-
chera pozwoliła zaobserwować większe zaawanso-
wanie zmian u pacjentów z cukrzycą świeżo roz-
poznaną niż u  pacjentów leczonych. Prawdopo-
dobnie dzieje się tak z powodu wyższych wartości 
wskaźnika BOP u  tych pacjentów (nie osiągał on 
aż tak wysokich wartości w  grupie leczonej). Jak 
wiadomo, wskaźnik ten jest jedynym elementem 
stratyfikującym zapalenia przyzębia w klasyfika-
cji Offenbachera [25].

Biorąc pod uwagę rzeczywisty stopień zaawan-
sowania zmian w przyzębiu, wyrażony także innymi 
parametrami periodontologicznymi, klasyfikacja 
Offenbachera wydaje się jednak w tym przypadku 
nieco mniej przydatna do oceny stanu klinicznego. 
Nie zaobserwowano także wzajemnej korelacji po-
ziomu HbA1c i glikemii oraz zaawansowania zmian 
w przyzębiu w klasyfikacji Offenbachera.

Wyniki przeprowadzonej analizy potwier-
dzają doniesienia innych autorów na temat wpły-
wu cukrzycy typu II na zaawansowanie zmian 
zapalnych w  przyzębiu  [1–5, 12, 15], jak również 
na temat skuteczniejszej kontroli stanu przyzębia 
u pacjentów z prawidłowo prowadzoną cukrzycą. 
U pacjentów z zapaleniem przyzębia i towarzyszą-
cą cukrzycą typu II po wdrożeniu jedynie leczenia 
przeciwcukrzycowego Katagiri et al. [31] zaobser-
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wowali zmniejszenie stanu zapalnego przyzębia 
wyrażonego wskaźnikiem krwawienia dziąsło-
wego (BOP). Negatywny efekt kumulacyjny dłu-
go trwającej cukrzycy na stan przyzębia podkre-
ślają natomiast Lu i Yang [32], zwracając w swoim 
badaniu uwagę na większe zaawansowanie zmian 
w przyzębiu u pacjentów chorujących na cukrzy-
cę dłużej niż 10  lat w  porównaniu z  pacjentami, 
u  których czas trwania choroby był krótszy. Na 
szczególną uwagę zasługuje jednak występowanie 

zmian zarówno zapalnych, jak i  destrukcyjnych 
u pacjentów z cukrzycą świeżo rozpoznaną w ba-
daniu własnym. Część z nich wynika z wieku, ale 
nie wszystkie. Jeśli więc wysunąć hipotezę o  po-
tencjalnym wpływie trwającej latami dysglikemii, 
celowe wydaje się sugerowane przez wielu autorów 
przesiewowe badanie pacjentów z wczesnymi ob-
jawami zapalenia przyzębia pod kątem poziomu 
HbA1c, tak aby wyłonić pacjentów w  potencjal-
nym stanie przedcukrzycowym [33].
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