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Stan zdrowia zêbów i przyzêbia pacjentów
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
i dializowanych a niedo¿ywienie  co jest
skutkiem a co przyczyn¹, na podstawie
pimiennictwa i badañ w³asnych
Niedo¿ywienie oraz z³y stan uzêbienia i przyzêbia s¹ problemami jednoczenie wystêpuj¹cymi u chorych z przewlek³¹, schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek,
czêciej ni¿ w populacji ogólnej. Przedwczesna utrata zêbów sta³ych oraz bezzêbie ca³kowite w m³odym wieku, spowodowane jest gwa³towniej ni¿ w populacji ogólnej postêpuj¹c¹ chorob¹ próchnicow¹ i schorzeniami przyzêbia. Naturaln¹ konsekwencj¹ braku zêbów jest dysfunkcja uk³adu ¿ucia i niew³aciwy
sposób od¿ywiania siê. W poni¿szej pracy autorzy przedstawili, na podstawie
badañ i obserwacji w³asnych oraz danych z pimiennictwa, wzajemne korelacje
kliniczne istniej¹ce pomiêdzy stanem uzêbienia a jakoci¹ i sposobem od¿ywiania siê w populacji osób, gdzie niedo¿ywienie, wynikaj¹ce z choroby nerek i
jej leczenia, jest najsilniejszym predykatorem chorobowoci i miertelnoci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 259-261)
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Malnutrition and bad condition of teeth and periodontium are problems that
occur at the same time in patients with terminal chronic renal insufficiency more
often than in general population. Premature loss of permanent teeth and total
toothlessness in young age are caused by caries and periodontal diseases progressing faster than in general population. Natural consequences of the absence of teeth are a dysfunction of the chewing apparatus and improper nutrition. On the basis of research and own observations as well as data from the
literature, the authors have presented in the present paper mutual clinical correlations existing between the condition of teeth and the quality and manner of
nutrition in the population of people where malnutrition resulting from renal
disease and its treatment is the strongest predictor of the incidence of diseases
and the mortality.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 259-261)

Stan uzêbienia, przyzêbia
i przedwczesna utrata zêbów sta³ych
u chorych z niewydolnoci¹ nerek
Stan zdrowia jamy ustnej osób doros³ych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek jest gorszy w porównaniu do populacji ogólnej
[1,5,7,8,17,19,22,24,28,38] i dotyczy to zarówno iloci zêbów objêtych próchnic¹, usuniêtych z jej powodu jak i schorzeñ przyzêbia [1,5,7,8,17,19,22,24,28,38]. Patologie
stomatologiczne w tej grupie chorych pozostaj¹ w cis³ym przyczynowo-skutkowym
zwi¹zku ze wspó³istniej¹cym schorzeniem
ogólnym. Na skutek podwy¿szonego stê¿enia mocznika w linie obserwujemy u tych
chorych podwy¿szone pH niestymulowanej
liny mieszanej przy zmniejszonym jej wydzielaniu [2,15,16, 27]. Przeprowadzone
przez nas badania (80 chorych hemodiali-

zowanych) polegaj¹ce na ocenie zmian pH
liny po hemodializie wykaza³y, ¿e przed dializ¹ odczyn liny jest zasadowy - 8,0 (6,08,5) i w ostatniej godzinie zabiegu spada do
wartoci redniej 7,15 (6,0-8,0) [35]. Konsekwencj¹ tego jest szybsze odk³adanie siê
bakteryjnej p³ytki nazêbnej, jej mineralizacja (kamieñ nazêbny), gwa³towniejszy postêp próchnicy i destrukcja kolejnych struktur przyzêbia (dzi¹s³a, przyczepu ³¹cznotkankowego, ozêbnej, koci wyrostka zêbodo³owego) a¿ wreszcie przedwczesna utrata zêbów sta³ych. Dokonane przez nas porównanie stanu przyzêbia (w oparciu o rekomendowane przez WHO wskaniki) osób
z chorob¹ nerek, leczonych ambulatoryjnie,
hemodializowanych oraz leczonych ci¹g³¹
ambulatoryjn¹ dializ¹ otrzewnow¹ wykaza³o, ¿e najgorsze wyniki wskaników: p³ytki
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nazêbnej (Plaque Index) i dzi¹s³owy (Gingival Index) dotyczy³y w³anie chorych hemodializownych [3]. Co wiêcej, najczulsza miara zaawansowania choroby przyzêbia wskanik utraty przyczepu ³¹cznotkankowego (Clinical Attachement Level) by³ w tej grupie najwy¿szy [3]. Uda³o nam siê równie¿,
po analizie regresji wielu zmiennych (wiek,
p³eæ, miejsce zamieszkania, wykszta³cenie,
przyczyna niewydolnoci nerek, czas dializoterapii, wspó³istnienie wirusowego zapalenia w¹troby, chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i cukrzycy oraz palenie tytoniu), wyodrêbniæ najwa¿niejsze czynniki
determinuj¹ce stan uzêbienia 105 pacjentów przewlekle hemodializownych z pólnocno-wschodniego regionu Polski [36]. Okaza³o siê, ¿e najistotniejszymi predykatorami
przedwczesnej utraty zêbów s¹ kolejno:
wiek, p³eæ ¿eñska, zamieszkanie na wsi,
palenie tytoniu, wspó³istnienie chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i cukrzycy [36].
Podsumowuj¹c, z praktycznego punktu widzenia, niecharakterystycznymi dolegliwociami i objawami mocznicowymi dotycz¹cymi jamy ustnej mog¹ byæ: suchoæ w jamie ustnej i z³a tolerancja uzupe³nieñ protetycznych, zaburzenia odczuwania smaku,
wysuszenie b³ony luzowej i zwiêkszona w
zwi¹zku z tym podatnoæ na urazy, skaleczenia, nad¿erki, owrzodzenia i trudno goj¹ce siê rany, gêsta lina, masywny kamieñ
nazêbny, krwawienie z dzi¹se³, zasadowe
pH liny.
Niedo¿ywienie u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
Wystêpowanie powa¿nych niedoborów
bia³kowo-energetycznych jest bardzo czêstym i powa¿nym problemem u chorych z
zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek i dializowanych. Dane literaturowe pokazuj¹,
¿e 40-70% dializowanych pacjentów jest
niedo¿ywionych [12,25,30,32,33], co wiêcej
stan ten jest jednym z najsilniejszych czynników ryzyka wspó³istnienia chorób ogólnych i miertelnoci w tej populacji [25]. U
dzieci, w okresie intensywnego rozwoju
kostno-szkieletowego, niedo¿ywienie jest
g³ówn¹ przyczyn¹ zaburzeñ wzrostu, co stanowi istotny problem kliniczny w nefrologii
pediatrycznej. Przyczyn nieprawid³owego
od¿ywienia wród chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek jest wiele. Mocznica powoduje czêste zaburzenia apetytu, zmianê
smaku [12,25,32]. Jej powik³ania endokrynologiczne - opornoæ na dzia³anie insuliny,
hiperglukgonemiê, wtórn¹ nadczynnoæ
przytarczyc [12,25,32]. Wspó³istnienie chorób towarzysz¹cych i leczenie farmakologiczne mo¿e skutkowaæ hiperkatabolizmem,
przyspieszonym rozpadem bia³ek i oksydacj¹ aminokwasów, upoledzeniem wch³aniania sk³adników od¿ywczych, zaburzeniami
emocjonalnymi, upoledzeniem zdolnoci
do przygotowania i spo¿ywania posi³ków
[12, 25,30,33]. W wyniku procedur dializy
dochodzi do utraty aminokwasów, peptydów,
bia³ek, witamin rozpuszczalnych w wodzie,
glukozy [12,25,30,33].
Niedo¿ywienie a stan uzêbienia
Niedo¿ywienie jest jedn¹ z g³ównych
przyczyn zaburzeñ funkcjonowania uk³adu
odpornociowego i zwiêkszenia podatnoci na infekcje. Na tej podstawie wielu na-
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ukowców za³o¿y³o, ¿e niedobory i zaburzenia równowagi ¿ywieniowej odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w powstaniu i rozwoju chorób
przyzêbia, choæ dok³adna rola od¿ywiania
w etiologii schorzeñ przyzêbia wci¹¿ wymaga wyjanienia. Niekwestionowan¹ jest rola
witamin i mikroelementów w utrzymaniu
zdrowia b³ony luzowej jamy ustnej. Niedobory witamin grupy B, A, E, K, C, PP oraz
kwasu foliowego i ¿elaza skutkuj¹ rozwojem aftowego zapalenia jamy ustnej, owrzodzeniami, zmianami liszajowatymi, obrzêkiem i sk³onnoci¹ do krwawieñ dzi¹se³,
kandydoz¹ przewlek³¹ o charakterze rozrostowym lub zanikowym, zapaleniem k¹towym warg (cheilitis angularis) oraz ich pieczeniem i z³uszczaniem czerwieni, stomatodyni¹ (pieczenie jamy ustnej), zaburzeniem wydzielania liny, bolesnym zapaleniem z zanikiem b³ony luzowej i brodawek
jêzyka [10,11,14,26,29,31,37]. Leczenie
zmian w obrêbie jamy ustnej u chorych niedo¿ywionych jest trudne i d³ugotrwa³e. Osobn¹ grup¹ schorzeñ w obrêbie jamy ustnej
s¹ martwiczo-wrzodziej¹ce zapalenia dzi¹se³ i przyzêbia. Jednostki te s¹ zwi¹zane z
niedoborami ¿ywieniowymi szczególnie w
zakresie bia³ka, a tak¿e infekcjami wirusowymi. Zapadaj¹ na nie mieszkañcy krajów
rozwijaj¹cych siê, osoby o niskim statusie
socjoekonomicznym, niedo¿ywieni. Martwiczo-wrzodziej¹ce zapalenie dzi¹se³, szczególnie po infekcjach wirusowych lub pierwotniakowych, mo¿e prowadziæ do miertelnej
choroby znanej jako noma (zgorzelinowe
zapalenie jamy ustnej lub rak wodny), powoduj¹cej martwicê i sekwestracjê koci [9].
W wyniku martwiczo-wrzodziej¹cego zapalenia dzi¹se³ i przyzêbia dochodzi do zaniku dzi¹se³, owrzodzeñ, szybkiej destrukcji
koci wyrostka zêbodo³owego, przedwczesnej utraty zêbów. Objawami ogólnymi s¹:
gor¹czka, fetor ex ore, z³e samopoczucie,
powiêkszenie okolicznych wêz³ów ch³onnych [9].
Podsumowanie
Niedo¿ywienie jest bardzo czêst¹,
wspó³istniej¹c¹ klinicznie sytuacj¹ u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek i dializowanych. Nieod³¹cznym problemem tych
chorych jest równie¿, czêciej ni¿ w populacji ogólnej wystêpuj¹ce przedwczesne
bezzêbie, próchnica, oraz choroby b³ony luzowej jamy ustnej i przyzêbia. Trudno tych
dwóch problemów nie po³¹czyæ i nie szukaæ wzajemnych przyczyn i korelacji tych
patologii. Niew³aciwe od¿ywianie, braki
witamin i mikroelementów s¹ podstawow¹
przyczyn¹ powstawania patologii stomatologicznych. Badania dotycz¹ce etiologii
wystêpowania chorób przyzêbia u osób dializowanych czêsto opisuj¹ niedo¿ywienie
jako jeden z g³ównych czynników ryzyka,
zaraz obok przewlek³ego, ogólnoustrojowego zapalenia, mia¿d¿ycy, cukrzycy i stresu
oksydacyjnego [34]. Co wiêcej, poziom stê¿enia albumin w surowicy krwi u chorych
dializowanych otrzewnowo, istotnie koreluje ze stopniem zaawansowania zapalenia
tkanek przyzêbia i jest równie silnym predykatorem tego schorzenia co palenie tytoniu
[13]. Dieta bogata w antyoksydanty, nierafinowane wêglowodany oraz wysokonasycone kwasy t³uszczowe omega-3 okazuje siê
znacznie zmniejszaæ ryzyko wyst¹pienia

schorzeñ przyzêbia [4]. Do ciekawych wniosków doszli amerykañscy uczeni, twórcy
trzeciej edycji programu badañ epidemiologicznych National Health and Nutrition Examination Survey (III NHNES), gdzie przebadano 6700 osób [6]. Dotyczy³y one immunomodulacyjnego efektu dzia³ania witaminy D ( dotychczas badania in vitro i na
zwierzêtach) w stanach zapalnych. Okazuje siê, ¿e podwy¿szone stê¿enie 25-hydroxywitaminy D [25(OH)D] w surowicy krwi
koreluje dodatnio ze zmniejszeniem objawów zapalenia dzi¹se³ tj.: zaczerwienienia,
obrzêku, krwawienia w trakcie badania i
samoistnego [6]. Polepszenie wskaników
stanu przyzêbia obserwowano równie¿ w
przypadku suplementacji diety badanych,
zwi¹zkami magnezu i wapnia. Okazuje siê,
¿e zwiêkszenie stê¿enia tych mikroelementów w surowicy krwi dodatnio korelowa³o
znamiennie z mniejszymi wskanikami zaawansowania zapalenia w tkankach oko³ozêbowych [20].
Z drugiej strony, dysfunkcje w obrêbie
jamy ustnej (choroby przyzêbia, próchnica,
bezzêbie) mog¹ staæ siê wa¿nym czynnikiem warunkuj¹cym niedo¿ywienie, zw³aszcza w grupie pacjentów ze wspó³istniej¹cymi chorobami ogólnymi i/lub w podesz³ym
wieku, co jest przecie¿ charakterystyczne
dla osób z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, zw³aszcza hemodializowanych. Niewiele jest doniesieñ jednoznacznie wskazuj¹cych na bezporedni zwi¹zek niedo¿ywienia z bezzêbiem [18,21,23]. Najczêciej
opisywane badania uwzglêdniaj¹ jednoczenie wspó³istniej¹ce, obok z³ego stanu uzêbienia i przyzêbia, czynniki ryzyka wyst¹pienia niedoborów ¿ywieniowych tj.: wiek, status socjo-ekonomiczny, palenie tytoniu, wykszta³cenie, schorzenia wspó³istniej¹ce, farmakoterapiê, u¿ytkowanie protez zêbowych
[36-38]. Nie podlega równie¿ dyskusji fakt,
znacznego pogorszenia stanu zdrowia i
komfortu ¿ycia (quality of life) wród pacjentów bezzêbnych [18,21]. Uniwersyteckie
badania z Pittsburgha, przeprowadzone w
grupie 3075 osób w wieku poni¿ej 70 roku
¿ycia, wykaza³y znamienne ró¿nice w sposobie od¿ywiania osób uzêbionych, u¿ytkuj¹cych uzêbienie zastêpcze oraz bezzêbnych [18]. Ró¿nice dotyczy³y produktów rolinnych (sa³atek), wie¿ych owoców i warzyw, które s¹ g³ównym ród³em witamin,
beta-karotenu, antyoksydantów [18]. Podobne wnioski opisali Nowjack-Raymer i wsp.
[23]. Zauwa¿ono, ¿e gorszy stan uzêbienia
znacz¹co koreluje z mniejszym stê¿eniem
w surowicy beta-karotenu i witaminy C [23].
Stan ten szczególnie zaznacza siê u kobiet
w okresie pomenopauzalnym a zwi¹zane
jest to z dodatkowym dzia³aniem hormonów
i przemian o pod³o¿u osteoporozy [23].
Podsumowuj¹c, nie jest mo¿liwe roz³¹czenie problemów niedo¿ywienia i z³ego stanu uzêbienia szczególnie w populacji chorych leczonych z powodu niewydolnoci
nerek. W grupie tej powy¿sze patologie
wystêpuj¹ znacznie czêciej ni¿ w populacji
ogólnej ze wzglêdu na wspó³istnienie licznych schorzeñ upoledzaj¹cych gospodarkê wapniowo-fosforanow¹, hormonaln¹,
odpowied immunologiczn¹. Co wiêcej,
wspó³istniej¹c wzajemnie, pog³êbiaj¹ problem zdrowotny tych chorych. Dlatego niezwykle wa¿ne jest wdro¿enie szerokiej i wie-
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lospecjalistycznej profilaktyki dotycz¹cej
aspektów stomatologicznych (profilaktyka
przeciwpróchnicowa, chorób przyzêbia, leczenie protetyczne) oraz zasad w³aciwego
zaopatrywania organizmu we wszystkie niezbêdne sk³adniki od¿ywcze, witaminy i mikroelementy.
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