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Celem pracy by³a ocena stanu uzêbienia i skutecznoci leczenia próchnicy zêbów u osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych oraz okrelenie czy
lekarze dentyci i lekarze rodzinni informuj¹ pacjentów o negatywnym
wp³ywie palenia tytoniu na stan zdrowia. Badania przeprowadzono wród
64 osób, 35 mê¿czyzn (54,69 %) i 29
kobiet (45,31 %). Palenie papierosów
zg³osi³o 26 osób (40,63 %). rednia
wieku osób niepal¹cych wynosi³a
37,87 lat, a pal¹cych papierosy 39,04
lat. W grupie osób pal¹cych papierosy wartoæ redniej liczby P okrelaj¹cej liczbê zêbów z próchnic¹ wynosi³a 6,23, rednia liczba U okrelaj¹ca
liczbê zêbów usuniêtych mia³a wartoæ
9,85, u niepal¹cych odpowiednio 4,66
i 6,29. Wartoæ redniej liczby W okrelaj¹cej liczbê zêbów z wype³nieniami,
u osób pal¹cych papierosy wynosi³a
4,46, u niepal¹cych 7,39 (p<0,01). rednia liczba PUW, u osób pal¹cych papierosy mia³a wartoæ 20,54, u niepal¹cych 18,34. Stan uzêbienia u osób pal¹cych papierosy charakteryzowa³a
wiêksza liczba zêbów z próchnic¹ i
zêbów usuniêtych oraz mniejsza liczba zêbów z wype³nieniami. U pacjentów niepal¹cych efektywnoæ leczenia
próchnicy zêbów by³a wy¿sza w porównaniu do grupy osób pal¹cych papierosy (p<0,05). Lekarze dentyci informowali o szkodliwoci palenia papierosów 35,94% ankietowanych natomiast lekarze rodzinni 29,69%. Konieczne jest prowadzenie wnikliwych
badañ okrelaj¹cych wp³yw palenia
papierosów na stan zdrowia jamy ustnej oraz informowanie wszystkich pacjentów o negatywnym wp³ywie palenia papierosów na stan zdrowia.

The aim of the study was evaluation of the state of dentition and the
efficiency of dental decay treatment in
smokers and non-smokers as well as
defining whether dentists and family
doctors inform their patients about the
negative influence of tobacco smoking on their health state. The studies
were conducted among 64 people, 35
men (54.69%) and 29 women (45.31%).
Cigarette smoking was reported by 26
people (40.63%). The mean age of nonsmokers was 37.87 and smokers 39.04%. In the smokers group the value
of mean number D denoting the
number of carious teeth was 6.23; the
mean number M denoting the number
of missing teeth had the value of 9.85,
in non-smokers 4.66 and 6.29 respectively. In smokers the value of mean
number F denoting the number of filled
teeth was 4.46 and in non-smokers
7.39 (p< 0,01). The mean number DMF
in smokers had the value of 20.54, in
non-smokers 18.34. The state of dentition in smokers was distinguished by
greater number of carious and missing teeth and smaller number of filled
teeth. In non-smoking patients the efficiency of dental decay treatment was
higher in comparison with the group
of non-smoking people (p< 0.05). Dentists informed 35.94% of the surveyed
about the harmfulness of cigarette
smoking whereas family doctors informed 29.69% of them. It is necessary
to conduct thorough studies to define
the influence of cigarette smoking on
oral health as well as to inform all patients about the negative influence of
cigarette smoking on their health state.

Wstêp
Ze wzglêdu na rozpowszechnienie palenia papierosów wród m³odzie¿y i doros³ych na wiecie niezwykle istotnym tematem prac badawczych jest negatywny wp³yw
nikotyny na ogólny stan zdrowia w tym stan
zdrowia jamy ustnej.
W dymie tytoniowym zawartych jest ponad 4200 zwi¹zków chemicznych m.in. nikotyna, tlenek wêgla, tlenek azotu, wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne, któ-

rych dzia³anie jest szkodliwe dla organizmu
cz³owieka. Schorzenia uk³adu oddechowego takie jak rak p³uca i przewlek³a obturacyjna choroba p³uc czêciej wystêpuj¹ u
osób pal¹cych papierosy. Palenie tytoniu jest
czynnikiem np. w rozwoju chorób sercowonaczyniowych, narz¹du wzroku, raka trzustki [2,4].
Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka chorób przyzêbia i b³ony luzowej jamy
ustnej. U osób pal¹cych papierosy opisywa-
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ne s¹ zaburzenia smaku, niewie¿y oddech
zapadalnoæ na grzybice jamy ustnej, przebarwienia zêbów i uzupe³nieñ protetycznych, niepowodzenia w leczeniu implantologicznym [3,11,13,14].
Celem pracy by³a ocena stanu uzêbienia i efektywnoci leczenia próchnicy zêbów u osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych oraz okrelenie czy lekarze dentyci i
lekarze rodzinni informuj¹ pacjentów o negatywnym wp³ywie palenia papierosów na
stan zdrowia.
Materia³ i metody

Grupê badan¹ stanowi³o 64 losowo wybranych pacjentów zg³aszaj¹cych siê do leczenia do Zak³adu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie tj. 35 mê¿czyzn i 29 kobiet w wieku od 18 do 72
lat. Palenie papierosów w iloci od kilku do 20 sztuk
dziennie, w czasie od pó³ roku do 30 lat zg³osi³o 26 osób.
Przeprowadzono badanie ankietowe i kliniczne.
Badanie stomatologiczne jamy ustnej wykonywano przy pomocy lusterka i zg³êbnika w owietleniu sztucznym. Na jego podstawie dokonano oceny stanu uzêbienia i obliczono wartoci PUW i jej sk³adowych (P  z¹b z
jednym lub kilkoma ubytkami próchnicy pierwotnej i wtórnej, U  z¹b usuniêty, W  z¹b z jednym lub kilkoma
wype³nieniami, ale bez próchnicy wtórnej,
PUW=P+U+W) oraz wskanik leczenia (WL), który charakteryzuje poziom leczenia próchnicy (WL=W/(P+W).
Wartoæ wskanika waha siê od 0 do 1 (0  ¿aden z
zêbów z próchnic¹ nie zosta³ wype³niony; 1  wszystkie
zêby, które uleg³y próchnicy zosta³y wype³nione). Wy¿sza wartoæ wskanika leczenia WL 1,0 oznacza wiêksz¹ efektywnoæ leczenia próchnicy [5].
Ocenê dotychczasowych wiadczeñ leczniczych
przeprowadzono przy u¿yciu wskanika struktury zabiegów (WSZ), obliczanego wg wzoru: (U  liczba zêbów
usuniêtych, W  liczba zêbów wype³nionych). Wskanik
Stomatologicznych Zabiegów przedstawia odsetek zêbów usuniêtych w stosunku do ogólnej liczby podstawowych zabiegów efektywnych (ekstrakcji i wype³nieñ).
Niska wartoæ WSZ wiadczy o dobrej opiece stomatologicznej, poniewa¿ im lepsza opieka tym ni¿szy odsetek zêbów usuniêtych [8].
Do analizy wyników badañ zastosowano metody
statystyki opisowej oraz test Manna-Whitney'a. Wspó³czynniki korelacji uznawano za istotne statystycznie przy
osi¹gniêciu wartoci p<0,05.

Wyniki
Badania przeprowadzono wród 64
osób, 35 mê¿czyzn (54,69 %) i 29 kobiet
(45,31 %). Palenie papierosów zg³osi³o 26
osób (40,63 %).
rednia wieku 38 osób niepal¹cych wynosi³a 37,87 lat (SD  16,72, Me  34,00),
dla 26 osób pal¹cych papierosy 39,04 lat
(SD  18,60, Me  29,00), natomiast dla
wszystkich osób z grupy badanej 38,34 lat
(SD  17,37, Me  31,50). Analiza danych
dotycz¹cych wieku i palenia papierosów nie
wykaza³a istotnych ró¿nic miêdzy cechami.
Wartoæ redniej liczby P u 64 osób z
grupy badanej wynosi³a 5,30 (SD  4,25,
Min  0,00 Max  21,00, Me  5,00), redniej liczba U  7,73, (SD  8,54 , Min  0,00,
Max  32,00, Me  4,00), redniej liczby W
 6,20 (SD  4,34, Min  0,00, Max  16,00,
Me  6,00). rednia liczba PUW mia³a wartoæ 19,23 (SD  6,42, Min  8,00, Max 
32,00, Me  18,00). Dla 63 badanych wartoæ rednia wskanika leczenia wynosi³a
0,53 (SD  0,32, Min  0,00, Max  1,00,
Me  0,55); natomiast wartoæ rednia
wskanika struktury zabiegów by³a równa
43,77% (SD  33,72, Min  0,00, Max 
100,00, Me  38,18) (tabela I).
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Tabela I
Ocena stanu uzêbienia w grupie badanej na podstawie liczby PUW i jej sk³adowych, wskanika leczenia i
wskanika struktury zabiegów stomatologicznych.
Evaluation of the state of dentition in the investigated group on the basis of DMF Index and its compounds and Index
of the Procedure Structure.
Cecha badana

N

rednia

M ediana

M inim um

M aksim um

SD

P

64

5,30

5,00

0,00

21,00

4,25

U

64

7,73

4,00

0,00

32,00

8,54

W

64

6,20

6,00

0,00

16,00

4,34

PU W

64

19,23

18,00

8,00

32,00

6,42

WL

63

0,53

0,55

0,00

1,00

0,32

WSZ %

64

43,77

38,18

0,00

100,00

33,72

P - z¹b z jednym lub kilkoma ubytkami próchnicy pierwotnej i wtórnej, U - z¹b usuniêty, W - z¹b z jednym lub kilkoma
wype³nieniami, ale bez próchnicy wtórnej, WL - wskanik leczenia, WSZ% - wskanik struktury zabiegów
Tabela II
Porównanie liczby zêbów z próchnic¹ usuniêtych i wype³nionych u osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych.
Comparison of the number of carious, missing and filled teeth in smokers and non-smokers.
Palenie papierosów

Zêby z próchnic¹
N

rednia

SD

Me

Nie

38

4,66

3,71

4,00

Tak

26

6,23

4,86

6,50

Grupa badana

64

5,30

4,25

5,00

Palenie papierosów

Zêby usuniête
N

rednia

SD

Me

Nie

38

6,29

7,25

4,00

Tak

26

9,85

9,91

4,50

Grupa badana

64

7,73

8,54

4,3

N

rednia

SD

Me

Palenie papierosów

Z = !,31 (-)
p>0,05

Z = 0,99 (-)
p>0,05

Zêby z w y pe³nieniam i

Nie

38

7,39

4,14

7,00

Tak

26

4,46

4,09

3,00

Grupa badana

64

6,20

4,34

5,1

Z = 2,82 (**)
p<0,01

(-) oznacza brak ró¿nic miêdzy medianami p>0,05; (*) oznacza ró¿nicê miêdzy medianami na poziomie p<0,05; (**)
oznacza ró¿nicê miêdzy medianami na poziomie p<0,01
Tabela III
Wartoæ redniej liczby PUW w grupie osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych.
Mean DMF Index for smokers and non-smokers.
Palenie papierosów

Sum a zêbów z próchnic¹, zêbów usuniêty ch, zêbów w y pe³niony ch
N

rednia

SD

Me

Nie

38

18,34

5,80

17,00

Tak

26

20,54

7,13

20,50

Grupa badana

64

19,23

6,42

18,7

Dla 38 osób niepal¹cych mediana P
wynosi³a 4,00 (wartoæ rednia 4,66, SD 3,71), dla 26 pal¹cych papierosy wynosi³a
6,50 (wartoæ rednia 6,23, SD  4,86), dla
grupy badanej wartoæ rednia 5,30 (SD 
4,25, Me  5) (Z=!,31 (-) p>0,05).
Dla 38 badanych niepal¹cych mediana
U wynosi³a 4,00 (wartoæ rednia 6,29, SD
 7,25), dla 26 pal¹cych papierosy wynosi³a 4,50 (wartoæ rednia 9,85, SD  9,91),
dla grupy badanej wartoæ rednia 7,73 (SD
 8,54, Me  4,3) (Z=0,99 (-) p>0,05).
Dla 38 osób niepal¹cych mediana W
wynosi³a 7,00 (wartoæ rednia 7,39, SD 
4,14), dla 26 pal¹cych papierosy wynosi³a
3,00 ((wartoæ rednia 4,46, SD  4,09), dla
64 osób z grupy badanej wartoæ rednia

Z = 1,22 (-)
p>0,05

6,20 (SD  4,34, Me  5,1) (Z=2,82 (**)
p<0,01) (tabela II).
Dla 38 badanych niepal¹cych mediana
PUW wynosi³a 17,00 (wartoæ rednia
18,34, SD - 5,80), dla 26 pal¹cych papierosy wynosi³a 20,50 (wartoæ rednia 20,54,
SD - 7,13), dla grupy badanej wartoæ rednia 19,23 (SD - 6,42, Me - 18,7) (Z = 1,22 ()
p>0,05) (tab. III).
Dla 38 badanych niepal¹cych mediana
wskanika leczenia wynosi³a 0,66 (wartoæ
rednia 0,60, SD  0,29), dla 25 pal¹cych
papierosy wynosi³a 0,31 ((wartoæ rednia
0,43, SD  0,33), dla grupy badanej wartoæ rednia 0,53 (SD  0,32, Me  0,48) (Z
= 2,17 (*) p<0,05) (tabela IV).
Dla 38 badanych niepal¹cych mediana
579

Tabela IV
Wskanik leczenia (WL) w grupie osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych.
Treatment Index (TI) for smokers and non-smokers.
Palenie papierosów

Wskanik leczenia
N

rednia

SD

Me

Nie

38

0,60

0,29

0,66

Tak

25

0,43

0,33

0,31

Grupa badana

63

0,53

0,32

0,48

Z = 2,17 (*)
p<0,05

Tabela V
Wskanik struktury zabiegów (WSZ%) w grupie osób pal¹cych papierosy i niepal¹cych.
Index of the Procedure Structure (IPS %) for smokers and non-smokers.
Palenie papierosów

Wskanik struktury zabiegów
N

rednia

SD

Me

Nie

38

36,67

29,96

29,29

Tak

26

54,16

36,71

56,25

Grupa badana

64

43,77

33,72

43,02

Z = 1,87 (-)
p>0,05

Tabela VI
Informowanie pacjentów o szkodliwoci palenia papierosów przez lekarzy.
Doctors informing the patients about the harmfulness of cigarette smoking.

Odpow iedzi
ankietow any ch

Czy lekarz denty sta inform ow a³
o szkodliw oci palenia papierosów ?
N

%

N

%

Nie

23

35,94

27

42,19

Brak odpow iedzi

18

28,13

18

28,13

Tak

23

35,94

19

29,69

wskanika struktury zabiegów wynosi³a
29,29 (wartoæ rednia 36,67, SD  29,96),
dla 26 pal¹cych papierosy wynosi³a 56,25
((wartoæ rednia 54,16, SD  36,71), dla
grupy badanej wartoæ rednia 43,77 (SD
 33,72, Me  43,02) (Z=1,87 (-) p>0,05)
(tabela V).
Lekarze dentyci informowali o szkodliwoci palenia papierosów 35,94% ankietowanych natomiast lekarze rodzinni 29,69%,
odpowiedzi na pytanie nie udzieli³o odpowiednio 28,13% i 28,13% badanych, odpowiedzi negatywnej udzieli³o odpowiednio
35,94% i 42,19% (tabela VI).
Omówienie wyników
Okrelanie stanu uzêbienia w relacji do
wieku, p³ci, miejsca zamieszkania, ogólnego stanu zdrowia czy te¿ nawyków higienicznych b¹d dietetycznych by³o tematem
prac innych autorów [1,9,10]. Prezentowane badania okrelaj¹ wp³yw palenia papierosów na stan uzêbienia.
W naszych badaniach rednia liczba
PUW u osób pal¹cych papierosy jest równa 20,54 (P=6,23, U=9,85, W=4,46), natomiast u osób niepal¹cych wynosi 18,34
(P=4,66, U=6,29, W=7,39). Stwierdzono w
grupie osób pal¹cych papierosy wiêksz¹
liczbê zêbów z próchnic¹ i zêbów usuniêtych oraz mniejsz¹ liczbê zêbów z wype³nieniami. Jest to niepokoj¹ca obserwacja,
która mo¿e wiadczyæ o niedostatecznej
dba³oci o stan zdrowia jamy ustnej i/lub
utrudnionym dostêpie do lekarza dentysty.
Analiza wskanika struktury zabiegów oceniaj¹cego dotychczasowe wiadczenia lecznicze potwierdza niedostateczn¹ opiekê stomatologiczn¹ w grupie pal¹cych papierosy.
580

Czy lekarz rodzinny inform ow a³
o szkodliw oci palenia papierosów ?

Z uwagi na zaobserwowany gorszy stan
uzêbienia u pal¹cych konieczne jest prowadzenie wnikliwych badañ okrelaj¹cych
wp³yw palenia papierosów na stan zdrowia
jamy ustnej.
Rudziñski i Banach analizuj¹c liczbê i
odsetek zêbów zachowanych i utraconych u
osób z chorob¹ przyzêbia, a tak¿e pal¹cych
papierosy i niepal¹cych stwierdzili ni¿szy odsetek zêbów zachowanych i wy¿szy odsetek zêbów utraconych u osób pal¹cych [12].
Dane uzyskane z badañ Witu³y i wsp. u
pacjentów w wieku 21-64 lata (rednia 43,8
± 19,3 lat) wykaza³y wy¿sze wartoci wskanika staræ zêbowych i wskanika PUW u
pal¹cych [15]. Dla umiarkowanych palaczy
wypalaj¹cych poni¿ej 5 papierosów dziennie P=3,12, u pal¹cych 5 i powy¿ej papierosów dziennie P=4,00, odpowiednio U=8,32
i 10,14, odpowiednio W=3,62 i 2,57. W grupie kontrolnej osób niepal¹cych P=3,03,
U=8,24, W=5,80.
W badaniach prowadzonych przez
Kaczmarek i wsp. wskanik leczenia u m³odzie¿y 18-letniej wynosi³ 0,74 ± 0,31 [6].
Na podstawie analizy danych przez nas
uzyskanych mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoæ
wskanika leczenia w grupie osób niepal¹cych (Me  0,66) by³a wy¿sza w porównaniu
do grupy pal¹cych (Me  0,31) (p<0,05).
Wskanik leczenia charakteryzuj¹cy skutecznoæ leczenia próchnicy mo¿e byæ równie¿
wykorzystany do motywacji pacjentów do
podejmowania leczenia stomatologicznego.
Nale¿y podkreliæ koniecznoæ motywacji pacjentów nie tylko do podejmowania leczenia stomatologicznego, ale równie¿ do
zaprzestania palenia. W badaniach w³asnych 35,94% pacjentów o szkodliwoci
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palenia papierosów informowali lekarze dentyci, a 29,69% przez lekarze rodzinni.
Wyniki badañ Kalety i wsp. wykaza³y,
¿e ponad dwie trzecie studentów IV i V roku
Wydzia³u Stomatologii UM w £odzi deklarowa³o, ¿e nie informowa³o pacjentów o negatywnym wp³ywie palenia na stan zdrowia
jamy ustnej, a porad w zakresie leczenia
uzale¿nienia od tytoniu udziela³o tylko 20%
ankietowanych [7].
Wnioski
1. U niepal¹cych pacjentów efektywnoæ
leczenia próchnicy zêbów jest istotnie statystycznie wy¿sza w porównaniu do grupy
osób pal¹cych papierosy (p<0,05).
2. Liczba zêbów z wype³nieniami jest
istotnie statystycznie wy¿sza w grupie osób
niepal¹cych w porównaniu do grupy osób
pal¹cych papierosy (p<0,01).
3. Stan uzêbienia u osób pal¹cych papierosy charakteryzuje wiêksza liczba zêbów z próchnic¹ i zêbów usuniêtych oraz
mniejsza liczba zêbów z wype³nieniami.
4. Lekarze dentyci i lekarze rodzinni
powinni informowaæ wszystkich pacjentów
o negatywnym wp³ywie palenia papierosów
na ogólny stan zdrowia, w tym równie¿ na
stan zdrowia jamy ustnej.
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