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Stan uzêbienia i leczenia protetycznego
u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek
leczonych hemodializami. Analiza przyczyn
ograniczonego zaopatrzenia protetycznego
U pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (pchn) wystêpuj¹ liczne problemy
stomatologiczne zwi¹zane z chorobami zêbów, przyzêbia i b³ony luzowej, co
skutkuje utrat¹ znacznej iloci zêbów. Celem pracy by³a ilociowa ocena stanu
uzêbienia oraz badanie u¿ytkowania protez zêbowych i okrelenie zapotrzebowania na leczenie protetycznego u chorych hemodializowanych w Klinice Nefrologii UM w Lublinie. Podjêlimy próbê analizy przyczyn niewystarczaj¹cego
zaopatrzenia protetycznego u tych chorych. Ocenilimy wp³yw nieprawid³owej
protetyki na stan od¿ywienia. Materia³ i metoda: Standardowe badanie stomatologiczne przeprowadzono u 58 chorych w wieku 56,1 ± 11,7 lat, dializowanych
rednio 103 ± 102 miesi¹ce. Przeanalizowano wp³yw ró¿nych czynników zdrowotnych i socjoekonomicznych na stan zaopatrzenia protetycznego. Wyniki
oceniano przy u¿yciu testów statystycznych t-Studenta i analizy wariancji jednoczynnikowej ANOVA. Wyniki: U 56 chorych (96,6%) wykazano ilociowe braki
w uzêbieniu a rednia iloæ ubytków wynosi³a 17 ± 10 i by³a istotnie wiêksza ni¿
u osób zdrowych 5 ± 8 (p<00,1). Wszyscy chorzy z ubytkami w uzêbieniu wymagali leczenia protetycznego, w³aciwe leczenie stwierdzano tylko u 3 chorych
(5,3%). Pozostali chorzy wymagali ponownego zaopatrzenia protetycznego: 9
chorych (15,5%)-mosty i korony, 35 chorych (60,3%) ruchome protezy i 9 chorych (15,5%)-sta³e i ruchome protezy. W grupie pacjentów, którzy mieli najwiêksze potrzeby w zakresie ponownego leczenia protetycznego przewa¿ali pacjenci w starszym wieku, z wykszta³ceniem podstawowym, niepracuj¹cy zawodowo, o gorszym statusie materialnym, z ograniczon¹ zdolnoci¹ do samodzielnego poruszania siê, mieszkañcy wsi, osoby ze wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ i niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Grupa ta charakteryzowa³a siê obni¿onym poziomem albumin w surowicy krwi (3,5±0,29g/dl). Wniosek: U pacjentów z pchn stwierdza
siê z³y stan uzêbienia. Stopieñ w³aciwej rehabilitacji protetycznej jest niezadowalaj¹cy szczególnie u osób z ni¿szym statusem socjoekonomicznym, co mo¿e
wp³ywaæ na gorszy stan od¿ywienia. Grupa ta wymaga szczególnej troski stomatologicznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 171-175)
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Dental and prosthetic devices status of hemodialyzed
patients. Reason of prosthetic treatment restriction
Dental, periodontal and oral cavity diseases are common problems among
patients with chronic kidney disease (CKD). This situation leads to the premature loss of teeth. The aim of the study was to examine dental status and prosthetic treatment of patient with CKD, hemodialyzed in Nephrology Department
of Lublin. We tried to analyze reasons of prosthetic treatment restriction. We
examined the relationship between insufficiency of prosthetic rehabilitation and
nutritional state. Material and methods: 58 patients, average age of 56.1 ± 11.7,
treated with hemodialysis for 103 ± 102 months were examined by dentists. We
analyzed the influence of coexisting diseases and socioeconomic factors on
quality of prosthetic oral rehabilitation. In the statistical analyses we used tStudent and ANOVA tests. Results: In 56 patients (96.6%) quantitative teeth
absence was observed and average quantity of missing teeth was 17 ± 10 and
this value was significantly higher than in controls 5 ± 8 (p<00.1). All study patients with lack of teeth need prosthetic rehabilitation. Satisfactory treatment
was observed only in 3 patients (5,3%). Others required prosthetic treatment
again: 9 patients (15.5%) - fixed prostheses (crowns and bridges), 35 patients
(60.3%)-removable prostheses, 9 patients (15,5%) - combination of fixed and
removable prostheses. Most of patients with the worst condition of prosthetic
status were elder, had primary education, were nonworking, had lower financial

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 3

Adres do korespondencji:
Dr med. Iwona Baranowicz-G¹szczyk
Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
telefon, fax: 0817244537
e-mail: iwona.baranowicz@am.lublin.pl

171

status, had problems with moving by themselves, lived at a countryside, suffered from other coexisting diseases such diabetes mellitus and heart insufficiency. Among these patients the low level of serum albumin (3.5 ± 0.29g/dl)
was observed. Conclusion: In dialyzed patients dental health status is poor.
Prosthetic treatment is unsatisfactory especially among patients with low socioeconomic status. This can lead to malnutrition This group should be provided with special dental care.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 171-175)

Wstêp
U pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (pchn) wystêpuj¹ liczne problemy stomatologiczne zwi¹zane zarówno z chorobami zêbów, przyzêbia jak i b³ony luzowej
jamy ustnej [5,11,14]. Ze wzglêdu na nasilone zaburzenia kostne w przebiegu osteodystrofii nerkowej oraz ograniczone mo¿liwoci stomatologicznego leczenia zachowawczego u chorych z pchn nale¿y siê spodziewaæ znacznej ilociowej utraty uzêbienia [1,10]. Braki w uzêbieniu s¹ przyczyn¹
niedok³adnego gryzienia pokarmów i mog¹
wywo³ywaæ liczne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Niedostatecznie rozdrabnianie pokarmów mo¿e prowadziæ do
upoledzonego wch³aniania niektórych
sk³adników od¿ywczych a w konsekwencji
do niedoborów witaminowych i niedo¿ywienia pacjenta, a nawet nasilenia chorób uk³adu kr¹¿enia [8,7,12].
Protezy stomatologiczne odtwarzaj¹ce
zniszczone czêci zêba lub utracone zêby
powinny byæ stosowane nie tylko ze wzglêdów estetycznych ale przede wszystkim
celem poprawy sprawnoci ¿ucia. W³aciwa rehabilitacja protetyczna przywraca równie¿ prawid³ow¹ wymowê, zaburzon¹ na
skutek istotnych braków w uzêbieniu. Ponadto odpowiednio dobrane protezy wykazuj¹ dzia³anie miejscowe i hamuj¹ lub przynajmniej zwalniaj¹ dalsze procesy destrukcyjne zachodz¹ce w jamie ustnej oraz zapobiegaj¹ uszkodzeniom w stawach skroniowo-¿uchwowych. Wród protez wyró¿niamy: protezy sta³e (korony i mosty), które
umocowane s¹ trwale na zêbach w³asnych
pacjenta i protezy ruchome (czêciowe i
ca³kowite), czyli uzupe³nienia, które wprowadzane s¹ do jamy ustnej i wyjmowane
przez pacjenta. W leczeniu protetycznym
znajduj¹ zastosowane tak¿e implanty, które
jednak rzadko wykorzystywane s¹ u chorych
z pchn. Wynika to przede wszystkim ze z³ego stanu koci, wspó³istniej¹cych zaburzeñ
krzepniêcia, czêstych stanów zapalnych
przyzêbia oraz obecnoci cienkiej b³ony luzowej u tych chorych, co ³¹cznie utrudnia
prawid³owe gojenie i funkcjonowanie implantu [17].
Czynniki demograficzne i warunki socjoekonomiczne mog¹ wp³ywaæ na stan zdrowia, w tym i na choroby jamy ustnej. W opracowaniach amerykañskich podkrela siê
gorszy stan zdrowia u ludzi rasy czarnej i
osób o niskim statusie ekonomicznym
[6,13].
Celem naszej pracy by³a ocena ilociowa stanu uzêbienia oraz badanie u¿ytkowania protez zêbowych i ocena zapotrzebowania na leczenie protetyczne u chorych z
pchn, hemodializowanych w Klinice UM w
Lublinie. Podjêlimy próbê analizy przyczyn
niewystarczaj¹cego zaopatrzenia protetycznego u tych chorych. Chcielimy tak¿e okre-
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liæ wp³yw nieprawid³owej rehabilitacji narz¹du ¿ucia na stan od¿ywiania tych chorych.
Materia³ i metody

Badaniami objêto grupê 58 chorych hemodializowanych w Klinice Nefrologii (22 kobiety, 36
mê¿czyzn) w wieku 56,1±11,7 lat (od 27 lat do 80
lat). Czas dializ wynosi³ rednio 103±102 miesi¹ce (od 2 do 352 miesiêcy). Przyczyn¹ pchn by³o:
przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek u 29 chorych, przewlek³e ródmi¹¿szowe zapalenie nerek
u 11 chorych, cukrzyca u 12 chorych, nefropatia
nadcinieniowa u 4 chorych, torbielowatoæ nerek
u 1 chorego. U 1 chorego przyczyny nie uda³o siê
ustaliæ. Grupê kontroln¹ stanowi³o 28 osób zdrowych (10 kobiet, 18 mê¿czyzn) w wieku 52,3±8,3
lat (od 28 lat do 70 lat), u których nie stwierdzano
¿adnej przewlek³ej choroby.
U wszystkich osób zbadano ilociow¹ utratê
uzêbienia a w grupie osób hemodializowanych
oceniono tak¿e u¿ytkowanie protez zêbowych z
podzia³em na protezy sta³e i ruchome. W grupie
badanej oszacowano jakoæ stosowanego zaopatrzenia protetycznego i okrelono zapotrzebowanie na w³aciw¹ protetykê.
Standardowe badanie dentystyczne u wszystkich badanych wykona³ ten sam zespó³ stomatologów. Wród chorych przeprowadzono ankietê
dotycz¹c¹ stanu zdrowotnego, w której oceniono
choroby wspó³istniej¹ce takie jak: cukrzyca, przewlek³a niewydolnoæ kr¹¿enia, nadcinienie, przewlek³e zapalenie w¹troby, d³ugotrwa³e stosowanie
leków przeciwkrzepliwych i antyagregacyjnych.
Przeprowadzono tak¿e ankietê dotycz¹c¹ statusu
demograficznego i socjoekonomicznego, w której
przeanalizowano: p³eæ, rodzaj wykszta³cenia, wykonywanie pracy zawodowej, miejsce zamieszkania, stan cywilny, stan materialny oraz stopieñ
sprawnoci fizycznej. Stan od¿ywienia oceniono
przy pomocy wskanika masy cia³a (BMI) i badañ
laboratoryjnych: bia³ko ca³kowite, albumina, cholesterol ca³kowity, trójglicerydy, transferyna, mocznik, hemoglobina. Krew do badañ laboratoryjnych
pobrano przed dializ¹. Oznaczenia biochemiczne
wykonano przy zastosowaniu autoanalizatora firmy Technicon a badania hematologiczne przy u¿yciu autoanalizatora Cell-Dyn 1500.
Wyniki badañ poddano analizie statystycznej
przy u¿yciu testów t-Studenta i analizy wariancji
jednoczynnikowej ANOVA.
Wszyscy badani poinformowani byli o celu
oraz sposobie badania i wyrazili zgodê na ich przeprowadzenie.
Wyniki
rednia iloæ ubytków w uzêbieniu w
grupie pacjentów hemodializowanych by³a
istotnie wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej
(p<0,001w tecie t-Studenta) i wynosi³a od-

powiednio 17±10 i 5±8 a zauwa¿yæ nale¿y,
¿e badane grupy nie ró¿ni³y siê wiekiem. W
grupie chorych najwiêkszy odsetek stanowili pacjenci z iloci¹ ubytków przekraczaj¹c¹ 5. U 19 osób (32,7% badanych) stwierdzano iloæ ubytków w zakresie 6-15, u 24
osób (41,4% badanych) by³o od 16 do 31
ubytków i a¿ u 9 chorych (15,5% badanych)
stwierdzano bezzêbie. Zupe³nie inaczej proporcje te kszta³towa³y siê u osób zdrowych,
gdzie w sposób zdecydowany dominowa³a
grupa badanych z iloci¹ ubytków nie przekraczaj¹c¹ 5 (23 osoby-82% badanych). W
grupie zdrowych nie stwierdzono osób z bezzêbiem. Ró¿nice by³y istotne statystycznie
(p<0,001 w tecie t-Studenta), (tabela I).
Oceniaj¹c stan zaopatrzenia protetycznego u chorych hemodializowanych stwierdzono, ¿e 28 chorych (48,2% badanych) nie
posiada³o ¿adnych uzupe³nieñ. U 9 chorych
(15,5% badanych) stwierdzono obecnoæ
protezy sta³ej a konkretnie mostów, u 17
osób (29,2% badanych) obecne by³y protezy ruchome w tym u 9 chorych (15,5% badanych) czêciowe, u 7 chorych (12% badanych) ca³kowite a u 1 osoby (1,7% badanych) czêciowe i ca³kowite. Obecnoæ protez sta³ych i ruchomych stwierdzano u 4
chorych (6,9% badanych). W³aciwe zaopatrzenie protetyczne powinno wygl¹daæ nastêpuj¹co: protezy sta³e u 9 chorych (15,5%
badanych) w tym mosty u 5 osób (8,7%
badanych) i korony u 4 pacjentów (6,9%
badanych); protezy ruchome u 35 chorych
(60,3% badanych) w tym czêciowe u 21
osób (36,3% badanych), ca³kowite u 10 pacjentów (17% badanych) oraz czêciowe i
ca³kowite u 4 chorych (6,9% badanych); protezy sta³e i ruchome u 9 osób (15,5% badanych). Jedynie 5 osób (8,7% badanych) nie
wymaga³o leczenia protetycznego, gdy¿ prawid³owe zaopatrzenie protetyczne mia³y 3
osoby (5,3% badanych) a 2 osoby (3,4%
badanych) by³y bez ubytków, (tabela II).
Celem dokonania analizy przyczyn niewystarczaj¹cego zaopatrzenia protetycznego pacjentów podzielono na 3 grupy. Do I
grupy zaliczono 14 chorych, którzy charakteryzowali siê dobrym stanem uzêbienia w
tym 2 pacjentów bez ubytków, 3 pacjentów
z w³aciwym zaopatrzeniem protetycznym i
9 pacjentów z zapotrzebowaniem tylko na
protezy sta³e. Do II grupy zakwalifikowano
28 chorych, którzy charakteryzowali siê
rednim stanem uzêbienia i wykazywali zapotrzebowanie na protezy ruchome czêciowe-21 chorych oraz ruchome czêciowe i
sta³e-7 osób. Do grupy III zakwalifikowano
16 chorych ze z³ym stanem uzêbienia i z
zapotrzebowaniem na protezy ruchome ca³kowite u 10 pacjentów, ruchome ca³kowite i
czêciowe u 4 pacjentów oraz ruchome ca³kowite i sta³e u 2 pacjentów. Chorzy z grupy
III byli starsi ni¿ chorzy z grupy I i II. rednia
wieku wynosi³a odpowiednio 64,3 ± 9,6 lat;
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Tabela I
Ilociowy stan ubytków u chorych dializowanych i
w grupie kontrolnej.
Quantity of teeth lost in hemodialyzed patients and
controls.

Grupa badana

Bez uby tków

Do
5 uby tków

Pom iêdzy
6-15 uby tków

Pom iêdzy
16-31 uby tków

Bezzêbie

2 (3,4%)

4 (6,9%)

19 (32,7%)

24 (41,4%)

9 (15,5%)

6 (21,4%)*

17 (60,8%)*

2 (7,1%)*

3 (10,7%)*

0 (0%)*

Pacjenci hem odializow ani
Iloæ uby tków 17 ± 10
Zdrow i

· ró¿nica istotna statystycznie pomiêdzy redni¹ iloci¹
ubytków u osób zdrowych a redni¹ iloci¹ ubytków u
osób hemodializowanych i w poszczególnych grupach
(p<0,001)

Iloæ uby tków 5 ± 8*

Tabela II
Aktualny stan i zapotrzebowanie na leczenie protetyczne u chorych hemodializowanych.
Actual state and a need for prosthetic implementation in hemodialyzed patients.
Protezy sta³e
Protezy

Korony
0 (0%)

Stan aktualny

M osty

Korony i m osty

Czêciow e

9 (15,5%)

0 (0%)

9 (15,5%)

9 (15,5%)
0 (0%)

Zapotrzebow anie
a

Protezy ruchom e
Ca³kow ite

Czêciow e
i ca³kow ite

7 (12%)

1 (1,7%)

Protezy sta³e
i ruchom e

Bez protez

4 (6,9%)

28 (48,2%)

9 (15,5%)

5 (8,7%)a

17 (29,2%)

5 (8,7%)

4 (6,9%)

21 (36,3%)

9 (15,5%)

10 (17%)

4 (6,9%)

35 (60,3%)

w tej liczbie jest 2 chorych (3,4%) bez ubytków i 3 osoby (5,3% badanych) z w³aciwym stanem protetycznym

Tabela III
Ogólna charakterystyka hemodializowanych pacjentów w badanych grupach.
General characteristics of hemodialyzed patients in
the study group.

Cecha

Grupa I n=14

Grupa II n=28

Grupa III n=16

Wiek (lata ± SD)

50,9 ± 15,7

54,1 ± 7,9

64,3 ± 9,6*

redni czas dializ (m iesi¹ce ± SD)

108 ± 97

112 ± 112

73 ± 84

Iloæ uby tków (w artoæ ± SD)

12 ± 9

14 ± 6

28 ± 5*

*ró¿nica istotna statystycznie pomiêdzy wartociami grupy III a I i II (p<0,01)
Tabela IV
Charakterystyka demograficzna i warunki socjoekonomiczne w badanych grupach.
Demography characteristics and socioeconomic status in study groups.
Cecha badana
P³eæ
Stan cy w ilny

M iejsce zam ieszkania

Wy kszta³cenie

Praca zaw odow a

Grupa I n=14

Grupa II n=28

Grupa III n=16

Kobiety

6 (43%)

11 (39%)

5 (31%)

M ê¿czy ni

8 (57%)

17 (61%)

11 (69%)

¯onaty /zam ê¿ny

9 (64%)

22 (79%)

9 (56%)

Wolny

5 (36%)

6 (21%)

7 (44%)

M iasto w ojew ódzkie

11 (79%)

16 (57%)*

7 (44%)*

M iasto m a³e

2 (14%)

5 (18%)

1 (6%)*

Wie

1 (7%)

7 (25%)*

8 (50%)*

Podstaw ow e

3 (21%)

13 (46%)*

10 (63%)*

rednie

7 (50%)

13 (46%)

5 (31%)*

Wy ¿sze

4 (29%)

2 (7%)*

1 (6%)*

Tak

7 (50%)

8 (29%)^

1 (6%)^

Nie

7 (50%)

20 (71%)^

15 (94%)^

Dobry

10 (71%)

16 (57%)

6 (38%)*

Stan m aterialny

redni

4 (29%)

9 (32%)

8 (50%)*

Z³y

0 (0%)

3 (11%)*

2 (12%)*

Zdolnoæ do

Bez ograniczeñ

11 (79%)

21 (75%)

8 (50%)*

sam odzielnego

Czêciow o ograniczona

3 (21%)

3 (11%)

4 (25%)

poruszania siê

Zdecy dow anie ograniczona

0 (0%)

4 (14%)

4 (25%)*

*ró¿nica istotna statystycznie p<0,05 w tecie ANOVA
^ ró¿nica istotna statystycznie p<0,01 w tecie ANOVA

50,9±15,7 lat i 54,1±7,9 lat; ró¿nica by³a
istotna statystycznie (p<0,01 w tecie t-Studenta). redni czas dializowania by³ najkrótszy w grupie III i wynosi³ 73±84 miesi¹ce
ale ró¿nica nie by³a istotna w stosunku do
wartoci w grupach I (108±97 miesi¹ca) i II
(112±112 miesi¹ca).W grupie III stwierdza-

no tak¿e wiêksz¹ redni¹ iloæ ubytków28±5 ni¿ w grupach I -12±9 i II-14±6; ró¿nica by³a istotna statystycznie (p<0,01 w tecie t-Studenta), (tabela III).
We wszystkich grupach badanych oceniono czêstoæ wystêpowania dodatkowych
chorób. W grupie III czêciej ni¿ w grupach
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I i II wystêpowa³a cukrzyca. W grupie III by³a
stwierdzana u 50% chorych, podczas gdy
w grupie I u 7% chorych i w grupie II u 11%
chorych. Ró¿nice by³y istotne statystycznie
(p<0,01 w tecie ANOVA). Objawy przewlek³ej niewydolnoci kr¹¿enia najczêciej wystêpowa³y w grupie III -u 56% pacjentów a
istotnie rzadziej w grupie I- u 14% pacjentów i w grupie II- u 7% pacjentów (p<0,01 w
tecie ANOVA).
Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby wystêpowa³o równie czêsto w grupach I
i II (36% i 36% badanych) i nieco rzadziej w
grupie III (25% badanych) ale ró¿nica nie
by³a istotna statystycznie. Nadcinienie têtnicze wystêpowa³o w ka¿dej z grup (w grupie I - 64% badanych, w grupie II- 46% badanych i w grupie III-56% badanych) i ró¿nice nie by³y istotne statystycznie. Przeszczep nerki planowany by³ u 21% pacjentów grupy I, 21% pacjentów grupy II i tylko
u 6% pacjentów grupy III. Ró¿nica nie by³
istotna statystycznie.
Chorzy hemodializowani czêsto wymagaj¹ przewlek³ego leczenia przeciwkrzepliwego lub antyagregacyjnego. W badanych
grupach czêstoæ tego leczenia by³a podobna we wszystkich grupach i nie ró¿ni³a siê
istotnie (w grupie I-21%, w grupie II-28%
badanych, w grupie III-25), (tabela IV).
Przy rozpatrywaniu czynników demograficznych okaza³o siê, ¿e w grupie I stosunek mê¿czyzn do kobiet wynosi³ 57%:43%,
w grupie II - 61%:39% a w grupie III 69%:31%. Ogó³em w ca³ym badaniu uczestniczy³o wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet i ten stosunek wynosi³ 62%:38%. Ró¿nica pomiêdzy grupami nie by³a istotna statystycznie.
Oceniaj¹c miejsce zamieszkania wyró¿niono: miasto wojewódzkie, ma³e miasto i
wie. Pacjenci z grupy I mieszkali w 79%
przypadków w miecie wojewódzkim, w
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14% przypadków w ma³ym miecie i w 7%
przypadków na wsi. W grupie II 57% pacjentów to mieszkañcy miasta wojewódzkiego, 18% pacjentów to mieszkañcy ma³ego
miasta a 25% pacjentów to mieszkañcy wsi.
Osoby z grupy III mieszka³y w 44% przypadków w miecie wojewódzkim, w 6% przypadków w ma³ym miecie i w 50% przypadków na wsi.
Ró¿nice pomiêdzy grupami by³y istotne
statystycznie (p<0,05 w tecie ANOVA).
Bior¹c pod uwagê stan cywilny zauwa¿ylimy, ¿e u wszystkich badanych dominowali ludzie ¿yj¹cy w zwi¹zku matrymonialnym. W grupie I stosunek ludzi ¿onatych/
zamê¿nych do wolnych by³ 64%:36%, w grupie II - 79%:21% a w grupie III - 56%:44%.
Stan cywilny nie ró¿ni³ siê istotnie pomiêdzy grupami. Analizuj¹c stopieñ wykszta³cenia w poszczególnych grupach zauwa¿ono, ¿e w grupie I wykszta³ceniem podstawowym legitymowa³o siê 21% pacjentów,
wykszta³ceniem rednim 50% pacjentów i
wykszta³ceniem wy¿szym 29% pacjentów.
W grupie II wykszta³cenie podstawowe i
rednie mia³o po 46% pacjentów a wy¿sze
zaledwie 7%. W grupie III a¿ 63% badanych
ukoñczy³o tylko szko³ê podstawow¹, 31%
badanych ukoñczy³o szko³ê redni¹ i tylko
6% badanych ukoñczy³o szko³ê wy¿sz¹.
Ró¿nice pomiêdzy rodzajem wykszta³ceniem w grupach by³y istotne statystycznie
(p<0,05 w tecie ANOVA). Pacjenci hemodializowani rzadko podejmuj¹ lub kontynuuj¹ pracê zawodow¹. W grupie I kontynuowa³o pracê 50% pacjentów, w grupie II 29%
pacjentów a w grupie III tylko 6% pacjentów. Ró¿nice pomiêdzy grupami by³y istotne statystycznie (p<0,01 w tecie ANOVA).
W ankiecie zawarlimy tak¿e pytanie o stan
materialny badanych. Oczekiwalimy tylko
subiektywnych odpowiedzi, bez konkretnych
danych finansowych. W grupie I swój status finansowy jako dobry oceni³o 71% badanych, jako redni 29% badanych; w grupie II dobry - 57%, redni - 36% i z³y - 11% a
w grupie III odpowiednio 38%, 50% i 12%
badanych. Ró¿nica pomiêdzy I a III grup¹
by³a istotna statystycznie (p<0,05 w tecie
ANOVA). Pacjenci oceniali tak¿e swoj¹ zdolnoæ do samodzielnego poruszania siê. W
I grupie 79% chorych odpowiedzia³o, ¿e nie
ma ¿adnych fizycznych ograniczeñ, czêciowe ograniczenia wystêpowa³y u 21% pacjentów. ¯aden nie zg³asza³ zdecydowanych
ograniczeñ. W grupie II bez problemów fizycznych pozostawa³o 75% pacjentów, czêciowe ograniczenia wystêpowa³y u 11%
pacjentów a zdecydowane ograniczenia w
samodzielnym poruszaniu siê zg³asza³o
14% pacjentów. W grupie III procentowy stosunek by³ najmniej korzystny. 50% badanych
nie mia³o problemów w poruszaniu siê, 25%
badanych zg³asza³o czêciowe ograniczenia i 25% badanych wskazywa³a na zdecydowane k³opoty z poruszaniem siê. Ró¿nica
pomiêdzy I a III grup¹ by³a istotna statystycznie (p<0,05 w tecie ANOVA), (tabela V).
Przeanalizowalimy tak¿e wybrane parametry stanu od¿ywienia pacjentów. Wród
kilku ocenianych wyk³adników jedynie poziom albumin by³ istotnie ni¿szy (p<0,01 w
tecie t-Studenta) w grupie III (3,50±0,29
g/dl) w stosunku do wartoci stwierdzanych
w grupie I (3,97±0,36 g/dl) i w grupie II
(3,95±0,29 g/dl), (tabela VI).
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Tabela V
Choroby wspó³istniej¹ce i leczenie przeciwkrzepliwe w badanych grupach.
Coexisting diseases and anticoagulation treatment in study groups.
Choroba w spó³istniej¹ca

Grupa I n=14

Grupa II n=28

Grupa III n=16

Cukrzy ca

1 (7%)

3 (11%)

8 (50%)*

Przew lek³e zapalenie w ¹troby

5 (36%)

10 (36%)

4 (25%)

Niew y dolnoæ kr¹¿enia

2 (14%)

2 (7%)

9 (56%)*
9 (56%)

Nadcinienie têtnicze

9 (64%)

13 (46%)

Planow any przeszczep nerki

3 (21%)

6 (21%)

1 (6%)

Leki przeciw krzepliw e

3 (21%)

6 (28%)

4 (25%)

* ró¿nica istotna statystycznie w tecie ANOVA p<0,01 pomiêdzy grup¹ III a I i II
Tabela VI
Wybrane parametry stanu od¿ywienia w badanych grupach.
Chosen parameters of nutrition state in study groups.
Cecha badana (w artoæ ± SD)

Grupa I n=14

Grupa II n=28

Grupa III n=16

BM I

23,9 ± 4,4

25,2 ± 3,9

25,9 ± 5,6

Bia³ko ca³kow ite g/dl

6,9 ± 0,4

6,8 ± 0,6

6,7 ± 0,6

Album ina g/dl

3,97 ± 0,36

3,95 ± 0,29

3,50 ± 0,29*

Cholesterol ca³kow ity g/dl

155 ± 50

173 ± 32

185 ± 46

Trójglicery dy g/dl

125 ± 47

121 ± 47

130 ± 34

Transfery na g/dl

184 ± 42

169 ± 22

180 ± 24

Hem oglobina g/dl

11,9 ± 1,2

11,7 ± 1,6

11,3 ± 1,3

M ocznik g/dl

133 ± 24

132 ± 23

132 ± 22

* ró¿nica istotna statystycznie pomiêdzy wartociami grupy III a I i II (p<0,01)

Omówienie
Stan uzêbienia pacjentów z pchn jest na
ogó³ niezadowalaj¹cy [5,9,11]. Tylko pojedyncze doniesienia podaj¹, ¿e ogólny stan
jamy ustnej u tych chorych jest porównywalny do takiego, jaki spotyka siê u osób
zdrowych [13]. Wed³ug wielu badaczy wród
chorych z pchn zdecydowanie czêciej i w
m³odszym wieku dochodzi do utraty zêbów
[5,11,16]. Dostêpna by³a nam zaledwie jedna praca mówi¹ca o podobnej utracie zêbów u chorych z pchn jak u osób zdrowych
[2]. W naszych badaniach zauwa¿ylimy, ¿e
pacjenci hemodializowani charakteryzowali siê znacznie wiêkszymi brakami w uzêbieniu ni¿ grupa osób zdrowych, bêd¹cych
w tym samym wieku. Ró¿nica by³a prawie
trzykrotna. A¿ 9 chorych (15,5% badanych)
to byli ludzie bezzêbni a w grupie kontrolnej
bezzêbnych osób nie by³o. Sytuacjê tê mo¿na wyt³umaczyæ czêstszymi chorobami zêbów, przyzêbia i b³ony luzowej u osób z
przewlek³ymi chorobami. W pchn do³¹czaj¹ siê te¿ czynniki specyficzne tak jak osteodystrofia nerkowa, czêste stosowanie leczenia immunosupresyjnego, dieta z ograniczeniem bia³ek, owoców i warzyw oraz
ograniczenia w przyjmowaniu p³ynów [9].
Celem zachowania prawid³owej czynnoci
gryzienia i ¿ucia pokarmów, braki w uzêbieniu powinny byæ zast¹pione przez protezy
[15,17]. Zaskakuj¹co dramatyczna by³a dla
nas ocena stanu protetycznego dokonana
przez stomatologów. Prawid³owe zaopatrzenie protetyczne posiada³o zaledwie 3 osoby tj. ok. 5% badanych. Blisko po³owa pacjentów nie posiada³a ¿adnego rodzaju protez, chocia¿ tego wymaga³a. Bez ¿adnego
leczenia protetycznego pozostawa³a nawet
czêæ pacjentów z bezzêbiem. Pozostali
chorzy mieli niedostateczne zaopatrzenie

protetyczne i wymagali ponownego leczenia protetycznego. Zapotrzebowanie by³o
ró¿nego stopnia i w zwi¹zku z tym dokonalimy podzia³u pacjentów na trzy grupy: z
doæ dobrym, rednim oraz z³ym stanem
uzêbienia i protetyki. Dziêki temu moglimy
oceniæ warunki demograficzne i socjoekonomiczne, jakie charakteryzowa³y poszczególne grupy. Grupa pacjentów z najgorszym
stanem zdrowotnym jamy ustnej by³a istotnie starsza ni¿ grupy z doæ dobrym i rednim stanem uzêbienia i protezowania. Jest
to w zasadzie zgodne z oczekiwaniami i
danymi literaturowymi [9]. Porównalimy
tak¿e redni czas dializoterapii w grupach i
okaza³o siê, ¿e u naszych chorych czas dializ nie mia³ istotnego wp³ywu na stan uzêbienia w przeciwieñstwie do danych literaturowych, w których donoszono, ¿e gorszy
by³ stan uzêbienia u d³u¿ej dializowanych
chorych [3,9]. Analizuj¹c rozk³ad p³ci w poszczególnych grupach nie zauwa¿ylimy
istotnych ró¿nic, choæ wydawaæ by siê mog³o, ¿e kobiety bardziej dbaj¹ o swój wygl¹d
i czêciej kieruj¹ siê chocia¿by wzglêdami
estetycznymi. W naszych badaniach mo¿na by³a siê dopatrzeæ jedynie tendencji do
wiêkszej liczby mê¿czyzn (w wartociach
procentowych) w grupie pacjentów ze z³ym
stanem jamy ustnej ni¿ w grupie z doæ dobrym stanem jamy ustnej. Stan cywilny tak¿e nie mia³ wp³ywu na stan zdrowotny jamy
ustnej. Istotne znaczenie mia³o natomiast
wykszta³cenie, jakim legitymowali siê pacjenci. W grupie pacjentów z doæ dobrym
stanem jamy ustnej dominowali pacjenci ze
rednim i wy¿szym wykszta³ceniem a w grupie pacjentów ze z³ym stanem jamy ustnej
przewa¿ali pacjenci z wykszta³ceniem podstawowym. Zbli¿one dane mo¿na znaleæ
w literaturze [9]. Podobnie odnotowalimy
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istotny wp³yw pracy zawodowej na stan uzêbienia i protetyki. W grupie pacjentów z dobrym stanem uzêbienia i protetyki pracê
zawodow¹ wykonywa³a po³owa pacjentów
a im gorszy by³ stan jamy ustnej tym mniej
by³o pacjentów czynnych zawodowo i w grupie ze z³ym stanem uzêbienia i protetyki pracowa³o zaledwie kilka procent pacjentów.
Podobnie istotne ró¿nice zauwa¿ylimy analizuj¹c stan materialny pacjentów. Im lepszy by³ stan materialny pacjentów tym lepszy by³ te¿ stan jamy ustnej. Nie mielimy
co prawda obiektywnych danych dotycz¹cych statusu finansowego chorych i opieralimy siê jedynie na subiektywnych odczuciach badanych, co mo¿e nie odzwierciedlaæ stanu faktycznego. W naszych badaniach przeanalizowalimy tak¿e miejsce
zamieszkania pacjentów i okaza³o siê, ¿e
pacjenci z dobrym stanem uzêbienia i protetyki mieszkaj¹ g³ównie w miecie wojewódzkim, zaledwie kilka procent na wsi a w
grupie pacjentów ze z³ym stanem jamy ustnej po³owa chorych to mieszkañcy wsi. W
ankiecie zadalimy tak¿e pytanie dotycz¹ce zdolnoci do samodzielnego poruszania
siê i okaza³o siê, ¿e im lepszy stan fizyczny
chorych tym lepszy stan uzêbienia i protetyki. ¯aden pacjent w grupie z dobrym stanem uzêbienia i protetyki nie mia³ zdecydowanych problemów z poruszaniem siê a w
grupie chorych ze z³ym stanem jamy ustnej
a¿ jedna czwarta chorych mia³a znaczne
ograniczenia w samodzielnym poruszaniu
siê. Analiza chorób wspó³istniej¹cych z pchn
wykaza³a, ¿e w grupie chorych ze z³ym stanem jamy ustnej czêciej ni¿ w pozosta³ych
grupach wystêpuje cukrzyca i przewlek³a
niewydolnoæ kr¹¿enia. Na czêstsze wystêpowanie cukrzycy w grupie pacjentów bezzêbnych, nie tylko z pchn, zwracali uwagê
tak¿e inni autorzy [9,18]. Natomiast choroby, które wydawaæ by siê mog³o, ¿e utrudniaj¹ prawid³owe leczenie stomatologiczne
takie jak nadcinienie têtnicze (leki znieczulaj¹ce mog¹ pogarszaæ kontrolê nadcinienia lub wysokie wartoci cinienia uniemo¿liwiaj¹ zabieg stomatologiczny) czy przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby, wystêpowa³y w ka¿dej z grup z podobn¹ czêstotliwoci¹. Przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe stosowane g³ównie u pacjentów hemodializowanych z problemami przetok têtniczo-¿ylnych wystêpowa³o w ka¿dej z grup z
podobn¹ czêstotliwoci¹. Podobne wyniki

znane s¹ z literatury [9]. Planowany przeszczep nerki powinien wymuszaæ lepsz¹
opiekê stomatologiczn¹ i zwi¹zany z tym lepszy stan jamy ustnej, ale ogólnie na transplantacjê oczekiwa³a znikoma iloæ badanych pacjentów, wiêc istotnych ró¿nic pomiêdzy grupami nie by³o. Na podstawie naszych badañ mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
ilociowy stan uzêbienia chorych hemodializowanych jest z³y a stan protetyki jamy ustnej niewystarczaj¹cy. Najgorszy stan jamy
ustnej stwierdza siê u starszych chorych z
niskim wykszta³ceniem, niepracuj¹cych, o
niskim statusie materialnym, mieszkaj¹cych
g³ównie na wsi. Chorzy ci czêsto maj¹ problemy z samodzielnym poruszaniem siê,
choruj¹ na cukrzycê i maj¹ objawy przewlek³ej niewydolnoci kr¹¿enia.
Braki w uzêbieniu i prawid³owym protezowaniu pogarszaj¹c czynnoæ narz¹du ¿ucia mog¹ doprowadzaæ do upoledzonego
spo¿ycia i wch³aniania niektórych sk³adników
od¿ywczych, w tym g³ównie witaminy B12,
Wit. A, wielonienasyconych kwasów t³uszczowych i b³onnika [8,12]. Z³y stan narz¹du
¿ucia mo¿e wiêc nasilaæ niedo¿ywienie, które i tak jest czêstym problemem u pacjentów
dializowanych [9]. W naszych badaniach nie
zajmowalimy siê w sposób szczególny wp³ywem niedostatecznej rehabilitacji narz¹du
¿ucia na stan od¿ywienia a dokonalimy jedynie wstêpnej oceny niektórych parametrów
biochemicznych stanu od¿ywienia w poszczególnych grupach pacjentów. Okaza³o
siê, ¿e grupa z najgorszym stanem uzêbienia i rehabilitacji protetycznej charakteryzowa³a siê istotnie ni¿szym poziomem albumin
oraz tendencj¹ do ni¿szych wartoci bia³ka
ca³kowitego i hemoglobiny. Mo¿e to w pewnym sensie wskazywaæ na niedobory pokarmowe i byæ niestety z³ym czynnikiem prognostycznym dla tych chorych.
Wniosek koñcowy: U pacjentów z pchn
stwierdza siê z³y stan uzêbienia. Stopieñ w³aciwej rehabilitacji protetycznej jest zdecydowanie niezadowalaj¹cy, szczególnie u
osób z ni¿szym statusem socjoekonomicznym. Mo¿e to wp³ywaæ na gorszy stan od¿ywienia. Grupa ta wymaga rozszerzenia opieki
stomatologicznej.
Pimiennictwo
1. Antonelli JR., Hottel TL.: Oral manifestation of renal
osteodystrophy: case report and review of the literature. Spec. Care Dentist. 2003, 23, 28.

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 3

2. Bayraktar G., Kazancioglu R., Bozfakioglu S. et
al.: Evaluation of salivary parameters and dental status in adult hemodialysis patients. Clin. Nephrol.
2004, 62, 380.
3. Bayraktar G., Kurtulus I., Duraduryan A. et al.:
Dental and periodontal findings in hemodialysis patients. Oral Dis. 2007, 13, 393.
4. Bots CP., Poorterman JH., Brand HS. et al.: The
oral health status of dentate patients with chronic
renal failure undergoing dialysis therapy. Oral Dis.
2006, 12, 176.
5. Buhlin K., Barany P., Heimburger O. et al.: Oral
health and pro-inflamatory status in end-stage renal disease patients. Oral Health Prev. Dent. 2007,
5, 235.
6. Hobdell MH., Oliveira ER., Bautista R. et al.: Oral
disease and socio-economic status. Br. Dent. J.
2003, 194, 91.
7. Hung HC., Colditz G., Joshipura KJ.: The association between tooth loss and the self-reported intake of selected CVD-related nutrients and foods
among US women. Community Dent. Oral
Epidemiol. 2005, 33, 167.
8. Hung HC., Willett W., Ascherio A. et al.: Tooth loss
and dietary intake. J. Am. Dent. Assoc. 2003, 134,
1185.
9. Klassen JT., Krasko BM.: The dental health status
of dialysis patients. J. Can. Dent. Assoc. 2002, 68,
34.
10. Loushine RJ., Weller RN., Kimbrough WF.,
Liewehr FR.: Secondary hyperparathyroidism: a
case report. J. Endod. 2003, 29, 272.
11. Naugle K., Darby ML., Bauman DB. et al.: The
oral health status of individuals on renal dialysis.
Ann. Peridontol 1998, 3, 197.
12. Papas A., Joshi A., Giunta JL., Palmer CA.: Relationships among education, dentate status, and
diet in adults. Spec. Care Dentist. 1998, 18, 26.
13. Perneger TV., Whelton PK., Klag MJ.: Race and
end-stage renal disease. Socioeconomic status and
access to health care as mediating factor. Arch. Intern. Med. 1995, 155, 1201.
14. Proctor R., Kumar N., Stein A. et al.: Oral and
dental aspects of chronic renal failure. J. Dent. Res.
2005, 84, 199.
15. Sahyoun N., Lin C., Krall E.: Nutritional status of
the older adult is associated with dentition status. J.
Am. Diet Assoc. 2003, 103, 61.
16. Sobrado Marinho JS., Tomas Carmona I.,
Loureiro A. et al.: Oral health status in patients with
moderate-severe and terminal renal failure. Med.
Oral Patol. Cir. Bucal. 2007, 12, 305.
17. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Wyd.5.
PZWL, Warszawa, 2004.
18. Wakai K., Kawamura T., Umemura O. et al.: Associations of medical status and physical fitness with
peridontal disease. J. Clin. Peridontol. 1999, 26,
664.

175

