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Streszczenie
Cel pracy: zbadano wpływ nawyku palenia tytoniu 
na wskaźniki kliniczne stanu przyzębia oraz oddzia-
ływanie nikotyny i jej metabolitów na tkanki przy-
zębia.
Materiał i metody: badaniem objęto dwie grupy 
pacjentów dorosłych ze stwierdzoną klinicznie cho-
robą przyzębia. Pierwsza grupa to pacjenci, którzy 
nigdy nie palili tytoniu. Druga grupa to nałogowi 
palacze, palący od 5 lat bez przerwy, minimum 10 
papierosów dziennie. Pacjentów kwalifikowano do
grup badanych na podstawie wywiadu, badania 
klinicznego, analizy zdjęć radiologicznych oraz an-
kiety określającej nałóg palenia tytoniu. Pomiary 
kliniczne zostały wykonane w jednorodnych warun-
kach gabinetu stomatologicznego. Oceniano: liczbę 
zębów zachowanych i utraconych, wskaźnik higieny 
API, wskaźnik dziąsłowy SBI, głębokość kieszonek 
przyzębnych, utratę przyczepu nabłonkowego, rece-
sje, liczbę i stopień ruchomości zębów oraz liczbę 
zębów objętych ubytkiem w przestrzeni międzyko-
rzeniowej i klasę furkacji.
Wyniki i wnioski: wyniki badań klinicznych podda-
no analizie statystycznej z użyciem pakietu kompu-
terowego Statistica Pl Wersja 7.1 Badania wykazały 
znamienne, zarówno klinicznie jak i statystycznie 
różnice oraz zależności pomiędzy średnimi warto-
ściami mierzonych wskaźników względem badanych 
grup osób palących i niepalących tytoń z chorobą 
przyzębia. 
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toksyczne oddziaływanie nikotyny i jej metabolitów na 

tkanki przyzębia*
The influence of tobacco smoking on periodontal condition and  

the toxic effect of nicotine and its metabolites on periodontal tissues

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach
Z Zakładu Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM 
Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Banach

Summary
Aim of the study: To investigate the effect of tobacco 
smoking on clinical indices of periodontal condition 
and the effect of nicotine and its metabolites on 
periodontal tissues.
Material and methods: The study covered two 
groups of adult patients with clinically diagnosed 
periodontitis. Group I included patients who never 
smoked, group II included habitual, 10-a-day smokers 
with tobacco dependence for 5 years. Qualification
for each group was based on an interview, clinical 
and radiographic examination, and a questionnaire 
on smoking habits. All clinical data were obtained 
in the same conditions of a dental surgery. The 
following clinical parameters were recorded: the 
number of retained and missing teeth, approximal 
plague index API, sulcus bleeding index SBI, depth 
of periodontal pockets PD, clinical attachment level 
CAL, recession depth and width, degree of teeth 
mobility, and the number of teeth with interradicular 
lesions and furcation class. 
Results and conclusions: The results of clinical 
examinations were subjected to statistical analysis 
by using a computer software Statistica Pl version 
7.1. The research revealed significant differences,
both clinical and statistical, as well as a correlation 
among mean values of measured indices in smokers 
or non-smokers with periodontitis.
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Wstęp

Badania wykonane w ostatnich latach, do-
tyczące wpływu palenia tytoniu na stan zdro-
wia jamy ustnej zwracają uwagę na fakt, że 
nałóg tytoniowy jest jednym z bezpośrednich 
czynników ryzyka, który decyduje o zwięk-
szonej zapadalności i modyfikuje przebieg
chorób przyzębia. Tytoń jest najczęściej uży-
waną substancją uzależniającą. Pali go obec-
nie ponad miliard mieszkańców Ziemi. W 
Polsce, pomimo stopniowego obniżania się 
rocznego używania papierosów, ekspozycja 
na dym tytoniowy, w dalszym ciągu, należy 
do najwyższych na świecie. W naszym kraju 
pali około 10 milionów dorosłych Polaków; 
40% mężczyzn oraz 28% kobiet [19, 20]. 
Wyjątkowe rozpowszechnienie tego nało-
gu oraz jego szkodliwość dla zdrowia jest 
głównym czynnikiem etiologicznym wielu 
chorób oraz czynnikiem modyfikującym ich
przebieg. Szczegółowe biochemiczne analizy 
dymu tytoniowego doprowadziły do ziden-
tyfikowania wielu związków chemicznych, z
których przeważająca większość to związki 
silnie toksyczne, wykazujące aktywne dzia-
łanie antygenowe, cytotoksyczne, mutagenne 
i karcynogenne. 

Najbardziej poznanym, farmakologicznie 
aktywnym składnikiem tytoniu jest nikotyna 
i dzięki wieloletnim badaniom biochemicz-
nym i immunochemicznym udało się usta-
lić podstawowe szlaki metaboliczne, którym 
podlega w organizmie człowieka [3, 11, 23]. 
W świetle powyższych doniesień, nikotyna 
może być absorbowana przez skórę, układ 
pokarmowy, oddechowy i wydalniczy. Jako 
niezdysocjowana, słaba zasada jest rozpusz-
czalna w tłuszczach i szybko migruje przez 
błony komórkowe. Badania eksperymental-
ne wykonane in vitro oraz in vivo wykaza-
ły, że nikotyna ulega dystrybucji do wszyst-

kich tkanek ustroju ludzkiego, zaś intensyw-
ność procesu absorpcji w różnych narządach 
i tkankach może wahać się w zależności od 
pH [24]. Bardzo szybko dociera też do ko-
mórek mózgowych, gdzie w jednym z me-
chanizmów przyspiesza i pobudza działanie 
OUN poprzez zwiększenie liczby receptorów 
acetylocholinowych. Zjawisko to przyczynia 
się do powstania uzależnienia od nikotyny. 
Podwyższenie poziomu dopaminy powoduje 
wzrost ochoty na zapalenie papierosa. 

Osoba paląca jest pobudzona, ma dobre sa-
mopoczucie i jest w lepszym nastroju. Poza 
tym palenie tytoniu wzmaga zdolność do pra-
cy, kompensuje zmęczenie, powoduje obni-
żenie agresywności, znosi uczucie głodu oraz 
polepsza zdolność zapamiętywania. Z czasem 
jednak na skutek zmian enzymatycznych, po-
przez zwiększenie tolerancji nikotyny, docho-
dzi do skrócenia czasu dobrego samopoczu-
cia i odczuwania „plusów” palenia i niestety 
zwiększenia częstości palenia, czego konse-
kwencją jest pogłębianie nałogu. Nikotynizm 
to jeden z najpoważniejszych nałogów, uzna-
wany przez ŚOZ za przewlekłą i nawracającą 
chorobę, która wymaga intensywnej i złożo-
nej terapii. 

Rozważając na podstawie dostępnego pi-
śmiennictwa wpływ nałogu tytoniowego na 
stan zdrowia jamy ustnej okazało się, że ist-
nieje co najmniej kilka mechanizmów pato-
logicznych zachodzących w tkankach przy-
zębia u osób palących papierosy [2, 10, 12]. 
Jednym z najwcześniej zauważalnych skut-
ków używania tytoniu są zaniedbania higie-
niczne. W związku ze wzrostem stężenia jo-
nów wapnia, fosforu i obniżeniem pH płytki 
nazębnej dochodzi do wzrostu jej mineraliza-
cji co ułatwia i nasila nawarstwianie się ka-
mienia zarówno naddziąsłowego jak i pod-
dziąsłowego. W wyniku penetracji osadu ni-
kotynowego w głąb szkliwa zębów i zębiny 
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ubytków klinowych dochodzi do powstawa-
nia nieestetycznych czarnobrunatnych prze-
barwień. Przebarwieniom ulegają również 
wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. 

Palenie tytoniu stymuluje też melanocyty 
błony śluzowej jamy ustnej do wzmożonej 
produkcji melaniny, w wyniku czego powsta-
ją przebarwienia melaninowe. Osoby nało-
gowo palące papierosy są przesiąknięte za-
pachem dymu tytoniowego. Z czasem tracą 
obiektywizm, przyzwyczajają się i nie czu-
ją tego zapachu. „Pachnie” skóra całego cia-
ła, włosy, garderoba, utrzymuje się halitosis: 
wyjątkowo nieprzyjemny, przykry, nieświeży 
oddech z jamy ustnej. Palacze złudnie używa-
ją wtedy ustnych odświeżaczy, które tylko na 
krótko tłumią nieświeży oddech, a przez to, 
że zwykle zawierają w swym składzie cukry 
i kwas cytrynowy potęgują zapadalność na 
próchnicę [8]. 

U palaczy zmienia się flora bakteryjna zasie-
dlająca środowisko jamy ustnej. Metabolizm 
nikotyny sprzyja kolonizacji bakterii poten-
cjalnie patogennych dla tkanek przyzębia. 
Gram ujemne pałeczki względnie beztlenowe 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, bez-
względnie beztlenowe: Porphyromonas gin-
givalis, Prevotella intermedia, Tannerella for-
sythia oraz krętki, głównie Treponema denti-
cola [21,25].

Bezpośrednie zaciąganie się dymem papie-
rosa powoduje podwyższenie temperatury w 
wyniku reakcji chemicznej i wywołuje mi-
krooparzenia oraz odczyny zapalne błony ślu-
zowej. Dochodzi do przyspieszenia procesu 
rogowacenia i często zaburzeń rogowacenia 
błony śluzowej. W związku z tym u osób uza-
leżnionych od nikotyny czasami pojawia się 
leukoplakia, która nie leczona może stać się 
punktem wyjścia transformacji nowotworo-
wej. Często zdarza się również, że rozwija się 
kserostomia, która z kolei sprzyja namnażaniu 

się grzybów Candida albicans. W przebiegu 
przewlekłego chemicznego drażnienia i prze-
wlekłej kolonizacji drożdżaków może docho-
dzić do przebarwień, rozrostu i rogowacenia 
brodawek nitkowatych języka i rozwoju jed-
nostki chorobowej określanej mianem języka 
czarnego włochatego [16]. 

Poza miejscowym działaniem dymu tyto-
niowego jego toksyczne substancje, głównie 
nikotyna, wywierają działanie ogólne, zakłó-
cając i zmieniając przepływ krwi w dzią-
śle. Nikotyna stymuluje uwalnianie nad-
nerczowych i obwodowych katecholamin. 
Adrenalina i noradrenalina m.in. powodu-
ją skurcz naczyń powierzchniowych dzią-
sła. Nikotyna powoduje także powstawanie 
mikrozakrzepów i zamykanie naczyń wło-
sowatych na skutek wzrostu lepkości płytek 
krwi poprzez obniżanie stężenia prostacykli-
ny PGI2 odpowiedzialnej właśnie za rozsze-
rzenie naczyń i spadek agregacji płytek. W 
innym mechanizmie wywołuje niedokrwienie 
utrudniające dojrzewanie prekursorów ery-
trocytów i samych erytrocytów [17]. Efektem 
klinicznym zmiany przepływu krwi w dzią-
słach jest skłonność do przewlekłych zapaleń 
przyzębia, przebiegających z niższym odset-
kiem miejsc krwawiących przy zgłębnikowa-
niu kieszonek przyzębnych [13, 18].

Zarówno działanie czynników miejscowo 
drażniących będących składnikami dymu ty-
toniowego jak i metabolitów nikotyny powo-
duje zaburzenie procesów obronno-napraw-
czych zachodzących w przyzębiu w wyni-
ku różnych mechanizmów. Wzmaga to ne-
gatywne działanie i powoduje, że choro-
ba przyzębia przebiega ze szczególną inten-
sywnością i znacząco pogarsza odpowiedź 
organizmu na leczenie. 

Supresyjne działanie metabolitów nikoty-
ny wyzwala zaburzenie mechanizmów od-
powiedzi immunologicznej, swoistej odpo-
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wiedzi zarówno komórkowej, jak i humoral-
nej. Dochodzi do upośledzenia chemotak-
sji i fagocytozy przez komórki żerne, któ-
re stanowią pierwszą linię obrony ustroju. 
Spadek wydzielania immunoglobuliny IgA, 
IgG upośledza odpowiedź humoralną na an-
tygeny tak specyficznej u palaczy płytki bak-
teryjnej, upośledza neutralizację enzymów i 
toksyn bakteryjnych. Szczególnie istotny jest 
spadek stężenia IgG2, głównego izotopu im-
munoglobuliny uczestniczącego w reakcjach 
obronnych organizmu. Bierze ona udział w 
alternatywnej drodze aktywacji dopełniacza 
i pełni rolę w eliminacji najgroźniejszej leu-
kotoksyny Actinobacillus actinomycetemco-
mitans, która wywiera szczególnie destruk-
cyjny wpływ na tkanki przyzębia. Dochodzi 
do aktywacji monocytów, które powodując 
wzrost wytwarzania cytokin: IL-1B, IL-6, 
PGE2, TNF, IFN, aktywują fibroblasty do
zwiększonej produkcji proteaz, enzymów 
proteolitycznych, niszczących tkankę łącz-
ną i aktywujących osteoklasty, powodując 
destrukcję tkanki kostnej [1, 14]. Metabolity 
nikotyny ulegają dystrybucji w głąb tkanek 
i mają zdolność łączenia z fibroblastami.
Zaburza to transport przez błony komórko-
we i powoduje złe przyleganie fibroblastów
do innych komórek i powierzchni. 

Zdolność wnikania do wnętrza komórek 
wpływa na transkrypcję genów odpowiedzial-
nych za syntezę kolagenazy, potęgując wpływ 
cytokin. Określono, że w porównaniu z oso-
bami zdrowymi u palaczy występuje kilku-
krotnie wyższa aktywność kolagenazy [22]. 
Wyżej wspomniane katecholaminy stymulu-
ją wytwarzanie chalonów, czyli hormonów 
opóźniających gojenie tkanek poprzez spo-
wolnienie nabłonkowania, a także tworzenia 
nowej tkanki łącznej, wskutek inaktywacji 
miofibroblastów. Dochodzi do spadku stęże-
nia kwasu askorbinowego, który jest niezbęd-

ny w procesie hydroksylacji proliny, koniecz-
nej do tworzenia kolagenu. Ponadto tlenek 
węgla, składnik dymu tytoniowego, poprzez 
powinowactwo do hemoglobiny zmniejsza 
objętość przenoszonego tlenu z erytrocytów 
do tkanek prowadząc do komórkowej hipok-
sji. Cyjanowodór powoduje z kolei komórko-
wą anoksję i tkankową hipoksję, prowadząc 
do zahamowania syntezy enzymów potrzeb-
nych do transportu i metabolizmu tlenu na po-
ziomie komórkowym, co upośledza gojenie i 
regenerację tkanek [4]. 

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że me-
tabolity nikotyny, nitropochodne i wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne, wcho-
dzące w skład substancji smolistych dymu ty-
toniowego tworzą grupę wysoce reaktywnych 
związków, które kowalencyjnie modyfikują
białka oraz kwasy nukleinowe, stając się bez-
pośrednio odpowiedzialnymi za karcynogene-
zę i rozwój nowotworów także w obrębie jamy 
ustnej [5, 9].

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie wpływu nawy-
ku palenia tytoniu na wskaźniki kliniczne sta-
nu przyzębia oraz oddziaływanie nikotyny i jej 
metabolitów na tkanki przyzębia.

Materiał i metody

Badaniem objęto dwie grupy pacjentów do-
rosłych od 25 roku życia ze stwierdzoną kli-
nicznie chorobą przyzębia. Pierwsza grupa to 
pacjenci nigdy niepalący papierosów. Druga 
grupa to nałogowi palacze, tj. pacjenci palą-
cy od 5 lat bez przerwy, minimum 10 papie-
rosów dziennie. Pacjentów kwalifikowano do
grup badanych na podstawie wywiadu, bada-
nia klinicznego, analizy zdjęć radiologicz-
nych oraz ankiety określającej nałóg palenia 
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tytoniu. Grupę kontrolną odnoszono do wzor-
ca pacjenta ze zdrowym przyzębiem. 

Pomiary kliniczne zostały wykonane przez 
tę samą osobę w jednorodnych warunkach ga-
binetu stomatologicznego. Oceniano: liczbę 
zębów zachowanych oraz zębów utraconych, 
wskaźnik higieny (API – wg Langego i wsp.), 
wskaźnik dziąsłowy (zmodyfikowany SBI wg
Muhlemanna i Sona), głębokość kieszonek 
przyzębnych (PD), utratę przyczepu nabłon-
kowego (CAL), recesje (REC), liczbę i sto-
pień ruchomości zębów (PERIOTEST) oraz 
liczbę zębów objętych furkacją i klasę furkacji 
(zgłębnik Nabersa).

Otrzymane wyniki badań klinicznych pod-
dano analizie statystycznej z użyciem pakie-
tu komputerowego Statistica Pl Wersja 7.1. 
Hipotezę o normalności rozkładu badanej 
zmiennej w populacji generalnej zweryfiko-
wano testem Shapiro-Wilka na poziomie istot-
ności p=0,05. Zastosowano test analizy wa-
riancji Fishera-Snedecora, test t-Studenta, test 
Cochrana Coxa, test U Manna Whitneya dla 
dwóch grup niezależnych. Zmienne jakościowe 
scharakteryzowano podając liczbę zębów (%) 
dla poszczególnych kategorii. Porównań czę-
stości występowania liczby zębów dla danych 
kategorii dokonano stosując test niezależności 
X2 z poprawką Yatesa. Dopuszczalne prawdo-
podobieństwo błędu pierwszego rodzaju (po-
ziom istotności testu) ustalono równe 0,05.

Wyniki

W tabeli 1 zestawiono liczbę i odsetek zę-
bów zachowanych oraz liczbę i odsetek zę-
bów utraconych w grupie osób palących i 
niepalących z chorobą przyzębia. Wykazano 
wysoce istotną statystycznie dodatnią kore-
lację liczby zębów zachowanych oraz liczby 
zębów utraconych z nawykiem palenia tyto-
niu. Odsetek zębów zachowanych u palących 
wynosił 69,4% i był statystycznie istotnie niż-
szy niż odsetek zębów zachowanych u niepa-
lących – 81,0%. Odsetek zębów utraconych 
u palących wynosił 30,6% i był statystycznie 
istotnie wyższy niż odsetek zębów utraco-
nych u niepalących – 19,0%.

W tabeli 2 zestawiono wartości mierzo-
nych wskaźników klinicznych w badanej 
grupie osób z chorobą przyzębia podzielo-
ną ze względu na nawyk palenia tytoniu. 
Charakterystyka rozkładu badanych zmien-
nych wykazała, że zmienna określająca po-
ziom higieny API% okazała się nieistotna sta-
tystycznie i porównywalna dla obu badanych 
grup. Pozostałe analizowane zmienne wyka-
zały różnice wysoce istotne statystycznie dla 
obu grup.

Z kolei w tabeli 3 zestawiono odsetek zę-
bów wykazujących I, II lub III stopień rucho-
mości oraz odsetek zębów objętych I, II lub III 
klasą furkacji w grupie osób palących i niepa-

T a b e l a  1 . Liczba i odsetek zębów zachowanych i utraconych w grupie niepalących i palących

LZ LZU Poziom istotności  
testu pN % n %

Niepalący 389 81,0 91 19,0 <0,0001

Palący 333 69,4 147 30,6 <0,0001

Legenda: LZ – liczba zębów, LZU – liczba zębów utraconych.
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T a b e l a  2 . Charakterystyka rozkładu badanych zmiennych wskaźników klinicznych dla grupy niepalących 
i palących

Wskaźnik  
kliniczny Min-Max Q1-Q3 Mediana Dominanta Częstość 

dominanty

Poziom  
istotności  

testu p

API%
NP 39-100 45-90 63 39 3x 

p>0,38
P 27-100 50-68 53 50 3x

SBI%
NP 33-100 48-86 60 100 3x

p<0,0001
P 4-38 11-25 16 21 3x

PD
NP 2-9 3-5,5 4 4 81x

p<0,0001
P 2-12 4-8 6 6 61x

CAL
NP 1-15 2-4,5 3,5 2 89x

p<0,0001
P 0,5-12 3-7 5 2 50x

REC
NP 0-4 0-1 0 0 167x

p<0,0001
P 0-4 0-2 1 0 109x

Legenda: NP – niepalący, P – palący.

T a b e l a  3 . Odsetek zębów z I, II, III stopniem rozchwiania i I, II, III klasą furkacji

Stopień ruchomości Poziom  
istotności  

testu p

Klasa furkacji Poziom  
istotności  

testu p N % N %

I
NP 23 5,9

p<0,0009
7 1,8

p>0,20
P 45 13,5 12 3,6

II
NP 22 5,7

p<0,0001
1 0,26

p<0,05
P 55 16,5 7 2,1

III
NP 15 3,9

p>0,8
0 0

p>0,93
P 15 4,5 1 0,26

Legenda: NP – niepalący, P – palący, n – liczba zębów.
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lących z chorobą przyzębia. Charakterystyka 
tych zmiennych jakościowych wykazała, że 
odsetek zębów kolejno z I i II stopniem rucho-
mości u palących wynosi 13,5% i 16,5%. Był 
on istotnie statystycznie wyższy niż odsetek 
zębów z I i II stopniem ruchomości u niepa-
lących, który wynosił 5,9% i 5,7%. Zmienna 
określająca III stopień ruchomości okazała się 
nieistotna statystycznie i porównywalna dla 
obu grup. Odsetek zębów obarczonych II klasą 
furkacji u palących wynosił 2,1% i był istot-
nie statystycznie wyższy niż odsetek zębów 
obarczonych II klasą furkacji u niepalących 
– 0,26%. Zmienne określające I i III klasę fur-
kacji okazały się porównywalne i nieistotne 
statystycznie. 

Omówienie wyników i dyskusja

Badania wykazały znamienne zarówno 
klinicznie, jak i statystycznie różnice oraz 
zależności pomiędzy średnimi wartościami 
mierzonych wskaźników względem bada-
nych grup osób palących i niepalących ty-
toń z chorobą przyzębia. Wykazano dodatnią 
korelację liczby zębów zachowanych oraz 
liczby zębów utraconych u osób z nawykiem 
palenia tytoniu. W grupie osób palących od-
setek zębów zachowanych był znacznie niż-
szy. Natomiast odsetek zębów utraconych 
znacznie wyższy w porównaniu z grupą osób 
niepalących. Nasilenie zmian chorobowych 
u palących było większe, lecz poziom higie-
ny był porównywalny w obu grupach. Zatem 
uwzględniając poziom higieny, nawyk pale-
nia miał niezależny od nawyków higienicz-
nych wpływ na stopień zaawansowania za-
palenia przyzębia. U palaczy stwierdzono 
znacząco niższy odsetek miejsc krwawią-
cych przy zgłębnikowaniu kieszonek przy-
zębnych, pomimo porównywalnego pozio-
mu higieny.

Zaawansowanie zmian destrukcyjnych tka-
nek w przyzębiu pozostaje w korelacji z na-
wykiem palenia tytoniu. Badania potwierdzają 
większą destrukcję kości wyrostka zębodoło-
wego, większą utratę przyczepu nabłonkowe-
go oraz wyższy odsetek zębów wykazujących 
ruchomość i furkacje u osób palących nałogo-
wo tytoń.

Współczesne badania medyczne charakte-
ryzuje poszukiwanie molekularnego podłoża 
chorób. W ostatnich latach pojawia się co-
raz większa liczba doniesień, sugerująca gene-
tyczne podłoże chorób poza czynnikami śro-
dowiskowymi i stałymi czynnikami jak: wiek, 
rasa czy płeć. U człowieka metabolizm ni-
kotyny powstaje pod wpływem nieswoistych 
monooksygenaz, enzymów biorących udział 
w reakcji biologicznego utleniania. System 
oksygenaz stanowi układ cytochromu P-450. 
Najwyższą aktywnością w stosunku do niko-
tyny wyróżnia się aminooksygenaza CYP2A6. 
Prawdopodobnie osobnicza aktywność tego 
cytochromu wpływa na różny poziom stęże-
nia kotyniny, głównego metabolitu nikotyny, 
przy takiej samej dawce nikotyny. Świadczy to 
o genetycznie uwarunkowanej, różnej aktyw-
ności metabolicznej tego enzymu, a w konse-
kwencji różnej szybkości metabolizmu niko-
tyny [6, 7, 15].

Podsumowanie

Powyższe doniesienia stanowią podstawę 
do podejmowania kolejnych kompleksowych 
badań, które określą jak szybkość metaboli-
zmu nikotyny przedkłada się na przebieg i sto-
pień zaawansowania zapaleń przyzębia oraz 
jaka jest rola polimorfizmu, a także jak czyn-
nik genetyczny wpływa na wystąpienie chorób 
przyzębia i w jaki sposób koreluje z czynni-
kiem środowiskowym bądź innymi czynnika-
mi modyfikującymi.
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