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Streszczenie
Do gabinetu stomatologicznego bardzo często zgłaszają się pacjenci, którzy cierpią na cho-
roby niezwiązane z jamą ustną. Jedną z takich chorób jest cukrzyca, której skala osiąga 
niemal wymiary epidemii. Wymaga to od lekarzy stomatologów usystematyzowanej wiedzy 
na temat tego schorzenia. W pracy opisano mechanizm choroby, jej wpływ na stan jamy 
ustnej oraz postępowanie z pacjentem chorym na cukrzycę.

Abstract
At the dental office very frequently present patients who have diseases that are not con-
nected with the oral cavity. One of these diseases is diabetes, whose extent has achieved 
almost epidemic proportions. This demands systematized knowledge about it from dentists. 
This study describes the mechanism of the disease,  its effect  in the oral cavity and the 
procedures for diabetic patients.

Hasła indeksowe: cukrzyca, choroba przyzębia, próchnica, zdrowie jamy 
ustnej
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Wstęp
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą 
metaboliczną związaną z hipergli-
kemią i hiperlipidemią, której ska-
la osiąga niemal wymiary epide-
mii. Szacuje się, że obecnie choru-
je na nią około 285 milionów doro-
słych w wieku 20‑79 lat (1, 2).

Wyróżnia się cztery główne typy 
cukrzycy: typ I, który wynika z defi-
cytu produkcji insuliny; typ II, które-
go patomechanizm opiera się na wy-
stępowaniu zwiększonej insulino-
oporności; cukrzycę ciążową, w któ-
rej dochodzi do upośledzenia tole-
rancji glukozy w czasie ciąży oraz 
cukrzycę wtórną (3).

Obecnie poziom hemoglobiny 
glikowanej (HbA1c) jest podstawo-
wym wyznacznikiem wyrównania 
cukrzycy. Wartość HbA1c powyżej 
7% oznacza słabą kontrolę glike-
mii, natomiast wartość równa bądź 
niższa od 7% optymalną lub dobrą 
kontrolę glikemii (4). Pacjenci, u któ-
rych stwierdza się wyższy poziom 
HbA1c, są bardziej predysponowa-
ni do wystąpienia powikłań ogól-
noustrojowych, takich jak choro-
ba wieńcowa, retinopatia, nefropa-
tia, neuropatia czy choroby naczyń 
obwodowych, a w przypadku prze-
wlekłego zapalenia przyzębia także 
na postęp samej cukrzycy (2). Pra-
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widłowa kontrola glikemii u osób 
chorych na cukrzycę jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na jakość 
życia (5). Wykazano, że na poprawę 
parametrów glikemii, w tym obni-
żenie wartości HbA1c, może mieć 
wpływ nie tylko aktywność fizycz-
na i redukująca masę ciała dieta, ale 
także terapia zapaleń przyzębia (2).

Zapalenie przyzębia
Przewlekły proces zapalny toczą-
cy się w przyzębiu jest inicjowany 
przez bakterie płytki nazębnej i do-
prowadza do destrukcji tkanki łącz-
nej (utrata przyczepu łącznotkanko-
wego oraz utrata kości). Do destruk-
cji w tkankach przyzębia dochodzi 
w wyniku złożonej interakcji między 
periopatogenami a układem immu-
nologicznym gospodarza. Zaawan-
sowane zapalenie przyzębia może 
być przyczyną utraty zębów (2).

Badania potwierdzają, że choro-
ba przyzębia jest najczęściej spo-
tykaną jednostką chorobową jamy 
ustnej u pacjentów z niewyrównaną 
cukrzycą i stanowi ok. 34% wszyst-
kich zmian w jamie ustnej. Co wię-
cej, dowiedziono, że u pacjentów 
ze źle kontrolowaną cukrzycą ry-
zyko wystąpienia patologicznych 
zmian w jamie ustnej, takich jak 
kandydoza, utrata zębów, halitoza, 
kserostomia, zaburzenia smaku oraz 
innych istotnie wzrasta (6). Cukrzy-
ca wpływa niekorzystnie na przy-
zębie na skutek zaburzenia meta-
bolizmu kolagenu, osłabienia funk-
cji neutrofilów i zmniejszenia zdol-
ności naprawczych tkanek przyzę-
bia, a pod względem częstości wy-
stępowania periodontitis jest uznane 
za szóste powikłanie cukrzycy (1). 
Przedłużające się okresy hiperglike-
mii sprawiają, że w osoczu i tkan-
kach kumulują się zaawansowane 

końcowe produkty glikacji (AGEs). 
Efektem gromadzenia AGEs w tkan-
kach jest wytworzenie kowalencyj-
nych wiązań krzyżowych z białka-
mi, co w efekcie zaburza ich struk-
turę, funkcję i rozkład (7). Ponadto 
glikacja kolagenu zawartego w kości 
wpływa niekorzystnie na jej regene-
rację. Udowodniono także, że wzrost 
ilości AGEs odpowiada za wzmożo-
ny stres oksydacyjny i stan zapal-
ny oraz zmniejszenie ilości insuliny 
w osoczu, co przekłada się na zwięk-
szoną insulinooporność, szczegól-
nie istotną dla pacjentów z cukrzy-
cą typu II (8).

Pacjenci z niewyrównaną cukrzy-
cą są szczególnie predysponowani 
do wystąpienia kandydozy jamy ust-
nej. Badania Obramović i wsp. wy-
kazują, że pacjenci z cukrzycą typu 
I, jak i II są niemal jednakowo nara-
żeni na zakażenie Candida albicans, 
przy czym w obu grupach wartości 
HbA1c wynosiły odpowiednio: cu-
krzyca typu I – 9,87 ± 0,32%, cu-
krzyca typu II – 8,70 ± 0,45%, 
co świadczy o złym stanie wyrów-
nania cukrzycy. Etiologia kandydo-
zy jamy ustnej u pacjentów ze źle 
wyrównaną cukrzycą jest złożona 
i często wieloczynnikowa, ponie-
waż zauważa się u nich zwiększo-
ny poziom glukozy w płynie tkan-
kowym, który stanowi pożywkę dla 
drożdżaków; ponadto zmniejszone 
wydzielanie śliny ułatwia ich adhe-
zję do nabłonka, a użytkowanie pro-
tez akrylowych sprzyja odkładaniu 
się C. albicans na powierzchni akry-
lu (3).

Dowiedziono także, że niechi-
rurgiczne leczenie zapalenia przy-
zębia polegające na mechanicz-
nym usunięciu płytki poddziąsło-
wej i kamienia może wpływać istot-
nie na poprawę parametrów glike-
mii. Do osiągnięcia sukcesu terapeu-

tycznego, poza mechanoterapią, jest 
konieczne wdrożenie właściwej kon-
troli płytki bakteryjnej przez pacjen-
ta (9). Jedna z ostatnich metaanaliz 
wykonana przez Janket i wsp., opar-
ta na dziesięciu badaniach obejmu-
jących 456 pacjentów z I i II typem 
cukrzycy, wykazuje redukcję HbA1c 
po przeprowadzonym leczeniu pe-
riodontologicznym (10). Średnie ob-
niżenie poziomu hemoglobiny gli-
kowanej wyniosło 0,38% ze wszyst-
kich badań, kiedy jednak wzięto pod 
uwagę tylko pacjentów z cukrzycą 
typu II, redukcja ta wyniosła już 
0,57%, co świadczy o tym, że lecze-
nie periodontologiczne silniej wpły-
wa na kontrolę glikemii u chorych 
na cukrzycę typu II niż u pacjen-
tów z cukrzycą typu I. Inna, nowsza 
metaanaliza dokonana przez Darre 
i wsp. została oparta na dziewięciu 
badaniach, w których wzięło udział 
łącznie 485 pacjentów w większości 
(83,4%) chorych na cukrzycę typu 
II. W tym przypadku udało się uzy-
skać redukcję HbA1c o 0,79%. Auto-
rzy metaanalizy zauważają kilka nie-
ścisłości w swojej pracy, ponieważ 
między poszczególnymi badaniami 
występują często różnice w takich 
kwestiach, jak typ cukrzycy, średni 
wiek pacjentów, czas trwania i ro-
dzaj leczenia periodontologiczne-
go (11).

Stomatologiczne zabiegi 
chirurgiczne u pacjentów 
z cukrzycą
Pacjenci cierpiący na cukrzycę typu 
I powinni mieć wydane zalecenia 
dotyczące dawkowania insuliny 
w dniu zabiegu przez lekarza prowa-
dzącego. Można przyjąć, że gdy cho-
roba jest stabilna, pacjenci przyjmu-
ją połowę dziennej dawki insuliny 
rano w dniu zabiegu, a po interwen-
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cji całą dawkę dzienną z dodatkiem 
insuliny szybko działającej. Przed 
zabiegiem należy zmierzyć poziom 
glukozy. Zabieg chirurgiczny moż-
na przeprowadzić, gdy poziom glu-
kozy wynosi 100‑200 mg/dl. Jeśli po-
ziom glukozy przekracza 200 mg/dl, 
należy podać dożylnie roztwór 10% 
dekstrozy w 0,45% roztworze soli 
oraz wstrzyknąć podskórnie insuli-
nę szybko działającą. W czasie za-
biegu przekraczającego jedną go-
dzinę poziom glukozy powinien 
być oznaczany co 60 minut. Przy 
utrzymującym się poziomie powy-
żej 200 mg/dl jest konieczne ponow-
ne podanie insuliny szybko działają-
cej. Profilaktyka antybiotykowa po-
winna być wdrożona z uwagi na ry-
zyko infekcji (12).

Lekarz prowadzący pacjentów cho-
rych na cukrzycę typu II powinien wy-
dać zalecenia dotyczące dawkowania 
leków w dniu zabiegu. Gdy choroba 
jest stabilna, pacjenci powinni w dniu 
zabiegu przyjąć poranną dawkę le-
ków doustnych i zjeść posiłek zgod-
ny z dietą (12). Poziom glukozy należy 
zmierzyć przed przystąpieniem do za-
biegu chirurgicznego (13).

Huang i wsp. przeprowadzili ba-
danie mające na celu ocenę gojenia 
się ran poekstrakcyjnych u pacjen-
tów z cukrzycą typu II i w grupie 
zdrowych pacjentów. Opóźnione go-
jenie się wystąpiło u 5% pacjentów 
w grupie badanej oraz u 7% w grupie 
kontrolnej. W odniesieniu do zabiegu 
ekstrakcji zębów pacjenci z cukrzycą 
typu II powinni być traktowani tak 
samo jak pacjenci zdrowi (14). Nale-
ży mieć jednak na uwadze, że u pa-
cjentów ze źle kontrolowaną cukrzy-
cą istnieje wysokie ryzyko wystąpie-
nia powikłanego i opóźnionego goje-
nia się ran (13).

W grupie pacjentów z cukrzy-
cą typu II po ekstrakcji zębów z za-

awansowanym zapaleniem przyzę-
bia kontrola poziomu glikemii wy-
kazuje poprawę (15). Taylor i wsp. 
podają znaczne obniżenie się pozio-
mu białka C ‑reaktywnego, inhibitora 
aktywatora plazminogenu typu 1, fi-
brynogenu, białych krwinek i płytek 
krwi po ekstrakcji wszystkich zębów 
w tej grupie pacjentów (16).

W przypadku pacjentów z cu-
krzycą niezmiernie ważne jest kon-
trolowanie poziomu glikemii. Lite-
ratura opisuje przypadki pacjentów 
ze źle kontrolowanym poziomem 
glukozy we krwi w cukrzycy typu 
II, u których wystąpiła masywna in-
fekcja jamy ustnej i obstrukcja gór-
nych dróg oddechowych po zabiegu 
wszczepienia implantów (17). Zna-
ne są również przypadki wystąpie-
nia śpiączki hipermolarnej i kwasi-
cy ketonowej po zabiegach ekstrak-
cji zębów u pacjentów z cukrzycą 
typu I (18).

Znieczulenie miejscowe 
u pacjentów chorujących 
na cukrzycę
Większość zabiegów w jamie ustnej 
jest wykonywana w znieczuleniu 
miejscowym. Preparaty znieczule-
nia miejscowego z dodatkiem środ-
ka obkurczającego naczynia krwio-
nośne uważa się za bardziej skutecz-
ne niż substancje znieczulające bez 
leków obkurczających. Do zalet ane-
stetyków z wazokonstryktorem nale-
żą: wolniejsze wchłanianie pozwa-
lające na zmniejszenie dawki całko-
witej i wydłużenie czasu działania, 
miejscowa hemostaza operowane-
go pola, zmniejszenie toksyczności 
preparatu (19).

Nie ma przeciwwskazań do ich 
stosowania u pacjentów z dobrze 
kontrolowaną cukrzycą typu II 
z wykluczeniem pacjentów, którzy 

nie przyjęli leków hipoglikemicz-
nych przed zabiegiem. Tily i wsp. 
nie stwierdzili zależności między 
pozabiegowym poziomem glukozy 
we krwi a objętością podanego środ-
ka znieczulenia miejscowego, licz-
bą usuniętych zębów ani płcią pa-
cjenta (20). Krasny i wsp. podkre-
ślają że niekontrolowana cukrzy-
ca jest przeciwwskazaniem do sto-
sowania środków obkurczających 
w preparatach znieczulenia miej-
scowego (21).

Próchnica zębów a cukrzyca
Próchnica zębów jest przewlekłą 
chorobą prowadzącą do utraty tka-
nek twardych zęba. Rozwój choroby 
próchnicowej jest związany z nastę-
pującymi czynnikami: płytka nazęb-
na i zawarte w niej bakterie, podat-
ność powierzchni zęba, dieta boga-
ta w węglowodany oraz czas współ-
występowania powyższych czynni-
ków (22).

Badacze nie są zgodni, czy istnie-
je związek między cukrzycą a zwięk-
szonym ryzykiem próchnicy (23‑28). 
Jest pewne, że ryzyko próchni-
cy u osób chorujących na cukrzy-
cę wiąże się z leczeniem tej choro-
by. Wykazano, że o wiele większa 
skłonność do próchnicy występu-
je u osób z niewyrównanym pozio-
mem cukru niż u chorych regularnie 
zażywających leki i będących pod 
stałym nadzorem lekarza diabetolo-
ga (23, 26, 27, 29, 30). Jest to zwią-
zane z wyższym poziomem gluko-
zy w ślinie, zwiększonym namnaża-
niem się bakterii i tym samym szyb-
szym formowaniem się płytki nazęb-
nej u osób nieleczonych (23). Ryzy-
ko próchnicy ma również związek 
z typem cukrzycy. Osoby chorujące 
na typ I często są poddane restryk-
cyjnej diecie, która ogranicza spo-
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żywanie węglowodanów, a tym sa-
mym ich podatność na próchnicę się 
zmniejsza w porównaniu z cukrzy-
cą II typu, związaną często z otyło-
ścią i niekontrolowanym spożyciem 
węglowodanów. U pacjentów cier-
piących na ten typ cukrzycy ryzy-
ko próchnicy jest o wiele większe 
(28).

Pacjenci chorujący na cukrzy-
cę mają dwukrotnie wyższy po-
ziom glukozy w ślinie w stosunku 
do osób zdrowych (24). Czynnik ten 
wraz z płytką nazębną (szczególnie 
zawartymi w niej bakteriami Strep-
tococcus mutans), jeśli podlegają sta-
łej, prawidłowej kontroli, nie powo-
dują wzrostu intensywności choro-
by próchnicowej.

Na zwiększoną intensywność 
próchnicy u pacjentów chorujących 
na cukrzycę mogą mieć wpływ prze-

wlekłe zapalenie przyzębia oraz kse-
rostomia, którą obserwuje się w za-
awansowanym stadium choroby i fa-
zie neuropatii cukrzycowej (26).

Zaobserwowano, że u chorych 
z cukrzycą próchnica zębów znacz-
nie częściej lokalizuje się w rejonie 
przyszyjkowym i dotyczy korzeni 
zębów (27, 31). Autorzy badań wią-
żą występowanie próchnicy w tych 
rejonach z periodontitis, w przebie-
gu którego dochodzi do obnażenia 
korzeni zębów wraz z wiekiem pa-
cjentów chorujących na cukrzy-
cę oraz zmienionym składem śliny 
(27, 31).

Cukrzyca a leczenie 
endodontyczne
Cukrzyca wpływa nie tylko na prze-
bieg i częstość występowania prze-

wlekłego zapalenia przyzębia 
brzeżnego, ale również oddziałuje 
na przewlekłe zmiany w tkankach 
okołowierzchołkowych. Podobień-
stwo tych dwóch jednostek wyni-
ka z tego, że w obu przypadkach 
są to infekcje przewlekłe z przewa-
gą bakterii Gram ‑ujemnych (32). 
W badaniach na zwierzętach autor-
stwa Kohsaka i wsp. (33) oraz Iwama 
i wsp. (34) zauważono, że zmiany 
w tkankach okołowierzchołkowych 
spowodowane odsłonięciem miazgi 
u gryzoni ze sztucznie indukowaną 
cukrzycą są bardziej zaawansowane 
niż w grupach kontrolnych.

Tak samo jak w przypadku perio-
dontitis, leczenie zmian w tkankach 
okołowierzchołkowych u osób cho-
rych na cukrzycę wiąże się z więk-
szym ryzykiem niepowodzenia 
(32). Jak podają inni autorzy, u osób 
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z niewyrównaną cukrzycą zmia-
ny w tkankach okołowierzchołko-
wych nie reagują na leczenie i wy-
kazują tendencję do wzrostu, nato-
miast leczenie zapalenia okołowierz-
chołkowego u chorych z wyrówna-
ną cukrzycą przebiega podobnie jak 
u osób zdrowych (32, 35).

Zastosowanie leczenia chirurgicz-
nego zmian okołowierzchołkowych 
wraz z leczeniem endodontycznym 

wiąże się ze zwiększonym odset-
kiem powodzeń leczenia, a tym sa-
mym z mniejszym odsetkiem zębów 
usuniętych (24, 35).

Podsumowanie
Pacjent stomatologiczny z do-
brze kontrolowaną cukrzycą może 
być traktowany jak pacjent zdro-
wy. Po wyleczeniu stanu zapalne-

go w przyzębiu kontrolowany po-
ziom glukozy ulega poprawie. Pa-
cjenci z cukrzycą są bardziej podat-
ni na grzybicę jamy ustnej i urazy 
błony śluzowej ze względu na kse-
rostomię, a także próchnicę zębów 
spowodowaną zwiększonym stęże-
niem cukru w ślinie.

n


