
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 47 2020 NR 2 (197–208)

WYKŁADNIKI STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ 
PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA 

MUKOWISCYDOZĘ Z UWZGLĘDNIENIEM 
ANALIZY CZYNNIKÓW ETIOLOGICZNYCH

ORAL HEALTH STATUS AND INFLUENTIAL 
RISK FACTORSIN CYSTIC FIBROSIS PATIENTS

Tamara PAWLACZYK-KAMIEŃSKA

Zakład Stomatologii Grup Ryzyka, Katedra Stomatologii Dziecięcej 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie: Choroby układowe niejednokrotnie są przyczyną zmian w jamie ustnej. Dotychc-
zasowe badania dotyczące stanu zdrowotnego jamy ustnej pacjentów chorujących na mukowis-
cydozę nie określają w sposób jednoznaczny problemów stomatologicznych tej grupy pacjentów. 
Dane z piśmiennictwa mówią o podobnej lub wyższej frekwencji defektów szkliwa u pacjentów 
chorujących na mukowiscydozę w porównaniu z grupą kontrolną, oraz o podobnej lub niższej 
intensywności próchnicy w dzieci i młodzieży, ale o wyższej u osób dorosłych. Własności śliny 
mogą stanowić u tych pacjentów wiodący czynnik w powstawaniu oraz progresji próchnicy zębów. 
Natomiast wśród etiologicznych uwarunkowań chorób jamy ustnej sprawcza rola czynnika bak-
teryjnego wydaje się mniej znacząca, co prawdopodobnie jest skutkiem częstej i długoterminowej 
farmakoterapii infekcyjnej. W przedstawionej pracy dokonano analizy wyników badań naukowych 
dotyczących stanu zdrowotnego jamy ustnej pacjentów z mukowiscydozą. Wydaje się, że rozwój 
skutecznych metod terapii wobec dłuższego czasu przeżycia tych pacjentów wskazuje na koniec-
zność opracowania standardów opieki stomatologicznej nie tylko dla dzieci, ale również dla osób 
w wieku dorosłym, głównie celem zmniejszenia zagrożenia w kontekście autoinfekcji. 

Słowa kluczowe: mukowiscydoza, jama ustna, defekty szkliwa, próchnica zębów, płytka bakteryjna 

Summary: Systemic diseases may have their manifestation in the oral cavity. Previous studies con-
cerning the oral health status of cystic fibrosis patients do not explicitly determine the dental risks 
in these group of patients. The data shows in cystic fibrosis patients compared to healthy controls an 
equal or higher frequency of enamel defects, similar or lesser caries intensity in children and adoles-
cents, and higher caries intensity in cystic fibrosis adults. In this group of patients, saliva properties 
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might be a crucial etiological factor in the development and progression of dental caries. Among 
the dental caries risk factors, the bacterial agent seems to be less significant, which can probably be 
explained by the frequent and long-term infectious pharmacotherapy. The paper analyses scientific 
evidence relating to oral health status in cystic fibrosis patients. The development of diagnostics and 
effective therapies indicates the need to develop standards of dental care not only for cystic fibrosis 
children but also for cystic fibrosis adults, mainly to reduce the risk of autoinfection.
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WSTĘP

Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest to wieloukładowa choroba uwa-
runkowana genetycznie spowodowana defektem genu zlokalizowanego na długim 
ramieniu chromosomu 7 w pozycji q31. Gen ten koduje transbłonowe białko CFTR 
(ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator – błonowy regulator 
przewodnictwa), które tworzy, aktywowany przez cAMP (cykliczny fosforan ade-
nozyny), kanał chlorkowy, umożliwiający bierny transport jonów chlorkowych 
zgodnie z ich gradientem [12, 13]. Ponadto reguluje dyfuzję jonów HCO3

-, Na+, 
K+ i Ca2 +, a także wody z i do wnętrza komórki. Białko CFTR znajduje się po 
apikalnej stronie komórek nabłonkowych błony komórkowej: dróg oddechowych, 
przewodów trzustkowych, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, gruczołów 
potowych, układu rozrodczego, gruczołów ślinowych, a także innych komórek 
pochodzenia nabłonkowego, min. komórek szkliwotwórczych (ameloblastów) [5, 
7, 9, 12, 13, 29]. Następstwem zaburzonego transportu jest zmniejszona sekrecja 
jonu Cl- z komórek i nadmierna absorpcja jonu Na+ oraz wody do ich wnętrza, co 
powoduje zmiany w składzie jonów na zewnątrz komórek nabłonkowych oraz, 
powstania gęstego, lepkiego, i zalegającego przewody wyprowadzające, śluzu. 
Powszechne umiejscowienie kanału chlorkowego w ludzkim organizmie tłuma-
czy dlaczego mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, wieloukładową, cha-
rakteryzującą się polimorfizmem objawów klinicznych [12, 13]. 

Jama ustna stanowi niezwykle zróżnicowane środowisko. Jako integralna 
część organizmu podlega również wpływom wynikającym z ogólnego stanu zdro-
wia gospodarza, a choroby układowe mogą mieć w niej swoje wykładniki [1-4, 
6, 11, 14-16, 20-28]. Nie zawsze są to objawy specyficzne, jednak powinny być 
uwzględniane w toku diagnostyki i terapii. Wydaje się, że w mukowiscydozie, za-
równo sama choroba ogólnoustrojowa, jej genetyczne uwarunkowanie, przebieg 
i powikłania, a także rozpoczynająca się już we wczesnym okresie życia, farma-
koterapia mogą znacząco wpływać na stan zdrowotny jamy ustnej.

Rozwój metod diagnostycznych umożliwiających wczesne rozpoznanie cho-
roby, a także nowoczesna terapia, wpłynęły na znaczne wydłużenie przeciętnego 
czasu trwania życia tej grupy chorych, co z jednej strony stwarza obecnie możli-
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wości zebrania kolejnych obserwacji, ale z drugiej wskazuje na konieczność opra-
cowania standardów opieki stomatologicznej nie tylko dla dzieci, ale również dla 
osób w wieku dorosłym, głównie celem zmniejszenia zagrożenia w kontekście 
autoinfekcji. Dostępne piśmiennictwo opisujące stan jamy ustnej pacjentów cho-
rujących na mukowiscydozę dotyczy głównie badań chorych poniżej 18. roku ży-
cia, a tylko nieliczne odnosi się do pacjentów poza wiekiem rozwojowym, głów-
nie młodych dorosłych [11, 14-16, 20, 21, 27, 28]. W efekcie dostępne dane nie 
zawsze są w stanie określić zagrożenie stomatologiczne i potrzeby profilaktyczne 
tej grupy pacjentów. Mało jest doniesień klinicznych uwzględniających skutki 
innych, poza mukowiscydozą, uwarunkowań, które mogą wynikać z niewystar-
czających działań zapobiegawczych w okresie dzieciństwa. Jedynymi dotychczas 
wynikami badań stanu jamy ustnej dotyczących wyłącznie osób dorosłych są do-
niesienia Pawlaczyk-Kamieńska i wsp. [22, 23, 25, 26]. Stan jamy ustnej ocenia-
no u 22 pacjentów chorujących na mukowiscydozę oraz, 22, sparowanych z nimi 
pod względem płci i wieku, osób zdrowych. W każdej z grup kobiety stanowiły 
63.64% badanych, a średni wiek pacjentów wynosił 29.14±6.63 lata. 

ZABURZENIA ROZWOJOWE SZKLIWA

W publikacjach na temat uzębienia pacjentów chorujących na mukowiscydo-
zę, celowe wydaje uwzględnienie czasu powstania zmian patologicznych, a więc 
okresu pre- oraz posterupcyjnego, a zatem czy są to wrodzone zaburzenia rozwo-
jowe, czy nabyte w postaci choroby próchnicowej [24]. Analiza piśmiennictwa 
dotyczącego frekwencji występowania rozwojowych zaburzeń szkliwa uzębienia 
mlecznego nie wykazała istotnej statystycznie różnicy pomiędzy dziećmi choru-
jącymi na mukowiscydozę a zdrowymi rówieśnikami. Natomiast dane odnoszą-
ce się do uzębienia stałego tej grupy pacjentów donoszą o podobnej lub istotnie 
wyższej frekwencji defektów szkliwa w porównaniu z grupą kontrolną [14, 23, 
24, 28]. Ferrazano i wsp. (2009) [14], badając 54 dzieci chorujące na mukowi-
scydozę i 101 dzieci zdrowych w wieku 7-12, odnotował defekty szkliwa zębów 
stałych w mieszanym uzębieniu, odpowiednio u 55.6% i 22.7% dzieci. Spośród 
wszystkich badaczy jedynie Peker i wsp. (2014) [28], nie odnotowali istotnych 
statystycznie różnic między badanymi grupami. Zaobserwowali zmiany u 20% 
z 30 ogółu badanych pacjentów chorujących na mukowiscydozę o średnim wieku 
10.2 lata oraz u 23.3% spośród 30 zdrowych osób o średnim wieku 9.9 lat. Wy-
niki badań Pawlaczyk-Kamieńska i wsp. (2019) [23] przeprowadzonych wśród 
dorosłej populacji pacjentów potwierdzają doniesienia o istotnie częstszym wy-
stępowaniu zaburzeń rozwojowych szkliwa u osób chorujących na mukowiscydo-
zę (55%) w porównaniu z osobami zdrowymi (23%). Ponadto, w grupie badanej, 
odnotowano bardziej zaawansowany stopień nieprawidłowości oraz dotyczący 
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większej liczby zębów. U pacjentów z mukowiscydozą zmiany obserwowane 
były na wszystkich grupach zębowych, a u osób zdrowych wyłącznie na zębach 
siecznych oraz pierwszych zębach trzonowych.

Częstsze i bardziej nasilone występowanie w uzębieniu stałym zaburzeń bu-
dowy szkliwa u pacjentów chorujących na mukowiscydozę dotychczas tłumaczo-
no samym przebiegiem choroby, jej powikłaniami oraz przewlekłą, często pa-
rokrotną w ciągu roku, antybiotykoterapią w okresie odontogenezy [5, 9]. Należy 
podkreślić, że biologia szkliwa jest częścią zintegrowanej biologii systemowej, 
a niezwykle złożony proces jego formowania (amelogeneza) podlega tym samym 
anomaliom [5]. Jego przebieg mogą zakłócać nawet relatywnie niewielkie wah-
nięcia w środowisku otaczającym ameloblasty, w tym wzrost temperatury, hipo-
kalcemia czy kwaśne pH [9, 18, 32]. Przeprowadzane w ostatnich latach badania 
laboratoryjne sygnalizują istnienie w tej grupie chorych również innego, niż do-
tychczas sądzono, związanego z niedoborem lub brakiem przekaźnikowego białka 
CFTR, tła tych nieprawidłowości. Nie w pełni wyjaśniony patomechanizm zabu-
rzenia procesu biomineralizacji szkliwa w tej grupie chorych wskazuje, iż ważną 
rolę w etiologii nieprawidłowości może pełnić zakłócony transport jonów przez 
kanał chlorkowy [8, 10, 18, 32], zlokalizowany w szczytowej części amelobla-
stów. Dostępne wyniki badań nie wyjaśniają dokładnie funkcji CFTR w procesie 
amelogenezy, ale na obecnym etapie wiedzy uważane jest ono za jedno z dotych-
czas zidentyfikowanych białek stabilizujących pH wewnątrz ameloblastu oraz 
regulujących transport jonów Ca2+ przez błonę komórkową do jego wnętrza [5, 
9]. Ubocznym produktem powstającym podczas formowania kryształów apatytu 
w procesie dojrzewania szkliwa są zakwaszające środowisko protony H+, które, 
aby mógł być kontynuowany wzrost kryształów, powinny zostać zneutralizowa-
ne. Podstawową rolą kanału chlorkowego jest regulacja wymiany Cl-/HCO3

- przez 
błony komórkowe, a przez to neutralizowanie jonów H+ oraz zapewnienie obojęt-
nego odczynu pH, koniecznego dla transportu jonów Ca2+ i prawidłowego prze-
biegu procesu mineralizacji [7-9, 32]. Kwaśny odczyn pH niekorzystnie wpływa 
na cały proces tworzenie szkliwa: zakłóca aktywność ameloblastów, tworzenie 
macierzy organicznej szkliwa, uniemożliwia przenikanie związków nieorganicz-
nych (głównie Ca2+) przez co hamuje wzrost kryształów, a przy znacznym za-
kwaszeniu środowiska poniżej wartości krytycznej prowadzi do utraty związków 
mineralnych z już zmineralizowanego szkliwa [8, 32]. Przypuszcza się, że w wy-
niku defektu białka CFTR, dochodzi do zaburzenia równowagi kwasowo-zasado-
wej środowiska rozwijającego się zawiązka zęba, co klinicznie może objawiać się 
w postaci zaburzeń mineralizacji [5, 8, 32]. Nie wyklucza się także wpływu wtór-
nego, ubocznego efektu stosowanej ogólnoustrojowo antybiotykoterapii oraz za-
burzeń w obrębie układu oddechowego, infekcji, bądź niedożywienia, będącego 
skutkiem zaburzeń funkcji układu pokarmowego [6, 24]. Ze względu na bardzo 
dużą wrażliwość rozwijającego się zawiązka zęba na zaburzenia systemowe, może 
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stanowić on biologiczny marker ogólnoustrojowy. Dotychczas niewiele wiadomo 
na temat oddziaływania CTFR w procesie amelogenezy zębów mlecznych, choć 
przypuszcza się, iż zęby, których odontogeneza zachodzi w okresie płodowym 
narażone są w mniejszym stopniu na działanie czynników uszkadzających [6]. 

PRÓCHNICA ZĘBÓW

W okresie poerupcyjnym na stan uzębienia pacjentów chorujących na mu-
kowiscydozę ma wpływ wiele czynników, jak m.in. ogólny stan zdrowia oraz 
stosowana farmakoterapia, nawyki higieniczne i dietetyczne pacjenta, jego sta-
tus socjoekonomiczny, regularność kontrolnych wizyt stomatologicznych [24]. 
Publikowane dane wskazują na brak istotnych różnic lub statystycznie istotnie 
niższą intensywność próchnicy u młodocianych pacjentów chorujących na muko-
wiscydozę w porównaniu z grupą kontrolną [3, 11, 20, 23, 24]. Wśród dorosłych 
pacjentów brak statystycznie istotnej różnicy w intensywności próchnicy pomię-
dzy grupą badaną (>19r.ż.; nie została podana liczba tych pacjentów) a kontrolną 
odnotowali wspomniani wcześniej Matrens i wsp. (2001) [20]. Natomiast istot-
nie statystycznie niższą intensywność próchnicy otrzymali Aps i wsp. (2001) [3], 
którzy przebadali po 10 osób z grupy badanej i kontrolnej powyżej 20 r.ż. Prze-
ciwne wyniki opublikowała Dąbrowska i wsp. (2001) [11], badając po 10 osób 
z każdej z grup w wieku 13-24, gdyż odnotowali wyższą intensywność próchnicy 
u CF pacjentów w porównaniu z danymi uzyskanymi w grupie kontrolnej. Dane 
te nie zostały jednak poparte metodami analizy statystycznej. Statystycznie wyż-
szą wartość wskaźnika intensywności próchnicy u dorosłych pacjentów chorują-
cych na mukowiscydozę w porównaniu z wartością wskaźnika uzyskaną w grupie 
kontrolnej otrzymali Pawlaczyk-Kamieńska i wsp. [22, 23]. Ponadto u osób gru-
py badanej w porównaniu za pacjentami z grupy kontrolnej odnotowano istot-
nie statystycznie wyższą średnią liczbę zębów z aktywną próchnicą oraz średnią 
liczbę zębów usuniętych z powodu próchnicy, nie odnotowano natomiast różnicy 
w liczbie zębów wyleczonych. Dodatkowo wśród osób chorych nie stwierdzono 
żadnej osoby bez próchnicy (wartość wskaźnika=0), natomiast odsetek badanych 
bez ognisk choroby próchnicowej wśród osób zdrowych wynosił 14%. Wyda-
je się jednak, że nie można porównywać wyników uzyskanych w grupie dzie-
ci z wynikami otrzymanymi u dorosłych, gdyż poza rozpoznanym zjawiskiem 
zdrowotnym w postaci mukowiscydozy stanowiącym przedmiot dociekań, które 
w założonej tezie badania jestem czynnikiem niezmiennym, badani pacjenci róż-
nią się zasadniczo w wielu aspektach, mi.in.: wieku, rodzaju uzębienia (mleczne, 
mieszane, stałe) oraz liczby zębów stałych obecnych w jamie ustnej, a także czasu 
trwania choroby oraz czasu stosowanej farmakoterapii. Pewnym wytłumaczeniem 
złego stanu uzębienia dorosłych osób chorujących na mukowiscydozę, mogą być 
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wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Pawlaczyk-Kamieńską i wsp. 
(2019) [22], które wykazały, iż głównym powodem zgłaszania się do stomatologa 
jest ból zęba lub widoczny ubytek próchnicowy, co wskazuje, że leczenie ma raczej 
charakter interwencyjny. Nieliczni kontrolują stan zdrowotny jamy ustnej regular-
nie. Ten fakt dowodzi brak właściwej opieki stomatologicznej w tej grupie chorych. 

ŚLINA

Ważnym aspektem klinicznym, mającym wpływ na stan zdrowotny nie tyl-
ko zębów, ale całej jamy ustnej, mają właściwości śliny, która stanowi płynne 
środowisko jamy ustnej oraz najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie 
jej homeostazy. Nawilża ona tkanki oraz chroni powierzchnie zębów i błon ślu-
zowych przed czynnikami biologicznymi, mechanicznymi i chemicznymi [2, 10, 
11, 16, 17, 22]. Jest ona również środowiskiem życia i rozwoju licznych mikro-
organizmów, a jej ilość oraz optymalny skład warunkuje przebieg procesów fizy-
kochemicznych, przyczyniając się do utrzymania równowagi ekologicznej. Śli-
na jest mieszaniną wydzieliny małych i dużych gruczołów ślinowych. Podobnie 
jak w innych gruczołach wydzielania elementem koniecznym do prawidłowego 
funkcjonowania przewodów wyprowadzających jest obecność białka błonowego 
CFTR, które zlokalizowane szczytowej części komórek walcowatych wyścielają-
cych przewody prążkowane ślinianek. Kanał chlorkowy reguluje transport jonów 
Na+, K+, Cl-, HCO3

- oraz wody [2, 10, 17]. W zależności od klasy mutacji genu 
CFTR może dochodzić do różnego stopnia uszkodzenia białka CFTR, czego skut-
kiem jest nieprawidłowe albo całkowite zahamowanie działania kanału chlorko-
wego w przewodach prążkowanych gruczołów ślinowych i zaburzenia transportu 
jonów oraz wody. Konsekwencją może być zmiana właściwości fizykochemicz-
nych śliny, a także składu jakościowego i ilościowego mikroflory zasiedlającej 
jamę ustną [2, 10, 11, 19, 22, 30, 31].

Dostępne piśmiennictwo opisujące właściwości śliny pacjentów chorujących 
na mukowiscydozę dotyczy albo wyłącznie dzieci i młodzieży, albo grup obejmu-
jących dzieci i osoby dorosłe [1, 2, 16, 17, 19]. Jedynie badania Pawlaczyk-Ka-
mieńskiej i wsp. (2019) [22] obejmowały wyłącznie dorosłych pacjentów. W pu-
blikacjach, analizujących szybkość wydzielania śliny niestymulowanej głównie 
u osób w wieku rozwojowym, nie odnotowano istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy pacjentami chorującymi na mukowiscydozę, a osobami zdrowymi [1, 
2, 16, 17, 19]. Natomiast w przeprowadzonych badaniach dorosłych pacjentów 
stwierdzono istotnie statystycznie niższy spoczynkowy poziom nawilżenia jamy 
ustnej chorych w porównaniu z osobami zdrowymi. Autorzy publikacji są zgod-
ni odnośnie szybkości/objętości wydzielanej śliny stymulowanej i wskazują na 
istotnie niższą jej ilość u pacjentów z mukowiscydozą w konfrontacji z wynikami 
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uzyskanymi u osób zdrowych. Nie są natomiast jednoznaczne wyniki analizy pH 
śliny. Dane z piśmiennictwa mówią o zbliżonej wartości pH u osób chorujących 
na mukowiscydozę oraz zdrowych badanych [10, 19, 28] lub o istotnie statystycz-
nie niższej jej wartości u pacjentów chorujących na mukowiscydozę [16, 22, 27]. 
Natomiast żaden z badaczy nie wykazał istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 
badanymi grupami odnośnie pojemności buforowej śliny [1, 22, 28].

Przypuszcza się, że u chorych na mukowiscydozę hiposaliwacja oraz zwięk-
szona lepkość śliny prawdopodobnie wynika z uszkodzeni białka transbłonowego 
CFTR, a w efekcie z nieprawidłowego mechanizmu transportu jonów oraz wody 
przez błony komórkowe w przewodach wyprowadzających gruczołów ślino-
wych [10, 33], choć może być również skutkiem ubocznym stosowanej terapii 
farmakologicznej. Ponadto wadliwa regulacja wymiany Cl-/HCO3

- w przewodach 
wyprowadzających (czego konsekwencją jest brak sekrecji jonów HCO3

- do śli-
ny ostatecznej) być może jest przyczyną niższego pH śliny pacjentów chorych na 
mukowiscydozę w porównaniu ze śliną osób zdrowych. Analiza wybranych pa-
rametrów fizykochemicznych śliny pacjentów chorujących na mukowiscydozę, 
a w szczególności mniejsza jej ilość oraz niższe pH, wskazuje, że własności śliny, 
przy współistniejącym deficycie opieki stomatologicznej, mogą stanowić u tych pa-
cjentów wiodący czynnik w powstawaniu oraz progresji próchnicy zębów [22, 23]. 

STAN PRZYZĘBIA

Istotnym czynnikiem sprawczym chorób jamy ustnej są długo zalegające bak-
teryjne osady nazębne. Badacze analizujący akumulację płytki nazębnej w popu-
lacji poniżej 18. roku życia nie odnotowali istotnych statystycznie różnic w ilości 
i rozprzestrzenieniu miękkich złogów nazębnych pomiędzy osobami chorującymi 
na mukowiscydozę, a zdrowymi rówieśnikami [3, 11, 20, 21, 24-27]. Natomiast 
w przeprowadzonych badaniach pośród osób dorosłych przez Pawlaczyk-Ka-
mieńską i wsp. (2019) [22] wskaźnik oceniający rozprzestrzenienie bakteryjnej 
płytki nazębnej (API wg Lange i wsp.) był istotnie statystycznie wyższy u pa-
cjentów chorujących na mukowiscydozę w porównaniu z wartością wskaźnika 
uzyskaną u osób zdrowych. Takiej różnicy nie odnotowano natomiast w stosunku 
do wskaźnika mówiącego o grubości złogów (PLI wg Silness & Löe). Obecność 
bakteryjnego osadu nazębnego jest skutkiem z jednej strony nieefektywnie pro-
wadzonych zabiegów higienicznych jamy ustnej, ale z drugiej związana może 
być z niedostateczną ilością wydzielanej śliny. Badania osób dorosłych wykazały 
ujemną korelację pomiędzy ilością wydzielanej śliny a odsetkiem zębów pokry-
tych bakteryjną płytką nazębną (wartością wskaźnika API), co sugeruje, że ilość 
wydzielanej śliny przez pacjentów chorujących na mukowiscydozę można uznać, 
za czynnik utrudniający samooczyszczanie jamy ustnej, oraz sprzyjający akumu-
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lacji drobnoustrojów płytki, która tworzy swoistą niszę ekologiczną, tzw. biofilm 
płytki nazębnej. Należy pamiętać, że mikroorganizmy biofilmu płytki stanowią 
czynnik etiologiczny zapalenia dziąseł, a w konsekwencji chorób dziąseł i przy-
zębia. Zaskakujący jest fakt, że u pacjentów chorujących na mukowiscydozę, 
w porównaniu z osobami zdrowymi, mimo większego rozprzestrzenienia płytki 
bakteryjnej, oraz braku różnic w jej grubości, stwierdza się istotnie statystycznie 
lepszy stan dziąseł (wyrażony wskaźnikiem GI wg Löe & Silness). Wszyscy ba-
dacze, oceniający stan tkanek dziąsła, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, nie 
odnotowali istotnych statystycznie różnic w krwawieniu dziąseł pomiędzy cho-
rującymi na mukowiscydozę a odpowiadającymi im wiekowo rówieśnikami. Do-
datkowo w badaniach Pawlaczyk-Kamieńskiej i wsp. (2020) [22, 25, 26] w grupie 
chorych nie odnotowano wzajemnej korelacji pomiędzy ilością płytki, a stanem 
dziąseł. Warto nadmienić, że taką zależność stwierdzono u pacjentów zdrowych. 

Niespodziewane jest również to, że w grupie chorych, w porównaniu z osobami 
zdrowymi, mimo statystycznie większego rozprzestrzenienia bakteryjnej płytki na-
zębnej, lub braku różnic w jej grubości, odnotowuje się istotnie statystycznie niższą 
całkowitą liczbę drobnoustrojów zalegających w szczelinie dziąsłowej, i podobną 
liczbę analizowanych periopatogenów [22]. Etiologia gingivitis opiera się na za-
łożeniu, że wystąpienie choroby uwarunkowane jest interakcją pomiędzy mikro-
organizmami płytki nazębnej a komórkami układu odpornościowego gospodarza. 
Na inicjację oraz progresję choroby ma wpływ nie tylko ilość płytki nazębnej, ale 
jej skład, a przede wszystkim jej patogenność mikrobiologiczna [30]. W badaniach 
Pawlaczyk-Kamieńskiej i wsp. [22, 25, 26] w obu badanych grupach odnotowano 
podobną grubość płytki, podobną ilość periopatogenów, a zaobserwowany stan za-
palny dziąseł u pacjentów chorujących na mukowiscydozą był istotnie statystycz-
nie mniejszy w porównaniu ze stanem dziąseł u osób zdrowych. U osób chorych 
brak wzajemnej korelacji pomiędzy grubością płytki a stanem dziąseł potwierdza 
teorię płytki specyficznej, wg której nie wszystkie, a tylko niektóre drobnoustroje 
zgrupowane w postaci niespecyficznej biomasy płytki, są odpowiedzialne za po-
wstawanie zamian patologicznych. Trzeba uwzględnić, że w tej grupie pacjentów, 
prawdopodobnie na skutek wieloletniej, częstej i długoterminowej farmakoterapii 
(również w postaci wziewnej), potencjał patogenny płytki może być zmieniony (ob-
niżony) i być może istnieje u nich osobnicza i specyficzna równowaga ekologiczna 
biofilmu. Wydaje się zatem, że u pacjentów chorujących na mukowiscydozę brak 
zależności pomiędzy ilością złogów nazębnych a stanem dziąseł może wskazywać 
na stabilną, prawdopodobnie farmakologicznie uwarunkowaną, ekologię biofilmu 
jamy ustnej, a wśród czynników etiologicznych chorób dziąseł i przyzębia działanie 
czynnika bakteryjnego w tej grupie chorych wydaje się być modyfikowane. Przy-
puszczenie takie potwierdza brak wzajemnej zależności pomiędzy całkowitą liczbą 
periopatogenów a wartością wskaźnika dziąsłowego, oraz pomiędzy ilością bakterii 
poszczególnych kompleksów a stanem dziąseł. Korelacje takie odnotowano w gru-
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pie kontrolnej. Należy podkreślić, że wszystkie kompleksy oceniane za pomocą 
zastosowanego przez autorów [22, 26] testu PCR mogą występować również u osób 
ze zdrowym przyzębiem nie dając żadnych objawów klinicznych. Nie można wy-
kluczyć, że w niesprzyjających warunkach, na skutek zaburzenia stabilności eko-
systemu bakteryjnego, potencjalnie szkodliwa mikroflora może stać się patogenna 
dla tkanek przyzębia. Jest to tym ważniejsze, że wyniki przeprowadzonych badań 
klinicznych udowodniły, iż pacjenci chorujący na mukowiscydozę wykazują mniej-
szą dbałość o zdrowie jamy ustnej w porównaniu z osobami zdrowymi. Znalazło 
to odzwierciedlenie w większej liczbie powierzchni zębów z aktywną próchnicą, 
większą liczbą zębów usuniętych, podobną liczbą wypełnionych oraz większym 
rozprzestrzenieniu bakteryjnej płytki nazębnej, a także w wynikach badań ankieto-
wych, które wskazują, że leczenie ma raczej charakter interwencyjny, i tylko nie-
liczni kontrolują stan zdrowotny jamy ustnej regularnie. Dane te wskazują na brak 
właściwej opieki stomatologicznej przy dodatkowo niskiej ze strony samych pa-
cjentów dbałości o zdrowie i higienę jamy ustnej [22, 25, 26]. 

PODSUMOWANIE

W świetle przedstawionych faktów wydaje się, że objęcie chorych na muko-
wiscydozę stałą opieką stomatologiczną oraz stworzenie dla nich specjalnego pro-
tokołu profilaktycznego, byłoby istotnym czynnikiem umożliwiającymi zachowa-
nie zdrowia jamy ustnej. Prawidłowo prowadzona profilaktyka oraz konieczność 
dostosowania się chorych do zaleceń prozdrowotnych oraz działania ukierunko-
wane na zwalczanie złogów bakteryjnych, poprawę własności śliny oraz aplikację 
preparatów zwiększających odporność szkliwa na czynniki chorobowe, wydaje 
się być szansą na zachowanie uzębienia przez całe życie i eliminację innych po-
tencjalnych patologicznych zmian w jamie ustnej. Dedykowany pacjentom cho-
rującym na mukowiscydozę stomatologiczny protokół profilaktyczny, mający 
odzwierciedlać potrzeby profilaktyczno-lecznicze zarówno dzieci, jak i młodych 
dorosłych, byłby ścieżką postępowania dla każdego lekarza i ograniczyłby zacho-
rowania na choroby zębów zarówno w okresie uzębienia mlecznego, jak i stałego. 
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