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Analizując dostępne piśmiennictwo oraz bada−
nia prowadzone w ostatnich latach na temat wpły−
wu palenia tytoniu na stan zdrowia jamy ustnej, na−
leży zwrócić uwagę na to, że nałóg tytoniowy jest
jednym z bezpośrednich czynników ryzyka, który
decyduje o zwiększonej zapadalności i zmienia prze−
bieg tych chorób. 

Tytoń jest najczęściej używaną substancją uza−
leżniającą. Pali go obecnie ponad miliard miesz−
kańców Ziemi. W Polsce, pomimo stopniowego
obniżania się rocznego spożycia papierosów, eks−
pozycja na dym tytoniowy w dalszym ciągu należy
do największych na świecie. W naszym kraju pali
około 10 milionów dorosłych Polaków (40% męż−
czyzn oraz 28% kobiet) [1, 2]. Ze względu na wy−
jątkowe rozpowszechnienie tego nałogu oraz jego
wyjątkową szkodliwość dla zdrowia jest głównym
czynnikiem etiologicznym wielu chorób oraz czyn−
nikiem modyfikującym ich przebieg. Szczegółowe
analizy biochemiczne dymu tytoniowego dopro−
wadziły do zidentyfikowania tysięcy związków
chemicznych, z których przeważająca większość to
związki silnie toksyczne, wykazujące aktywne

działanie antygenowe, cytotoksyczne, mutagenne
i karcynogenne. Najbardziej poznanym, farmako−
logicznie aktywnym składnikiem tytoniu jest niko−
tyna i dzięki wieloletnim badaniom biochemicz−
nym i immunochemicznym udało się ustalić pod−
stawowe szlaki metaboliczne, którym podlega
w organizmie człowieka [3–5]. W świetle powyż−
szych doniesień nikotyna może być absorbowana
przez skórę, układ pokarmowy, oddechowy i wy−
dalniczy. Jako niezdysocjowana, słaba zasada jest
rozpuszczalna w tłuszczach i szybko migruje przez
błony komórkowe. Badania eksperymentalne prze−
prowadzone in vitro oraz in vivo wykazały, że niko−
tyna jest rozprowadzana do wszystkich tkanek
ustroju ludzkiego, a intensywność procesu absorp−
cji w różnych narządach i tkankach zmienia się
w zależności od pH [6]. Bardzo szybko dociera też
do komórek mózgowych, gdzie w jednym z me−
chanizmów przyspiesza i pobudza działanie o.u.n.
przez zwiększenie liczby receptorów acetylocholi−
nowych. Zjawisko to przyczynia się do powstania
uzależnienia od nikotyny. Zwiększenie stężenia do−
paminy powoduje większą chęć na zapalenie pa−
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pierosa. Osoba paląca jest pobudzona, ma dobre
samopoczucie i jest w lepszym nastroju. Palenie ty−
toniu wzmaga poza tym zdolność do pracy, kom−
pensuje zmęczenie, zmniejsza agresywność, znosi
uczucie głodu oraz polepsza zdolność zapamięty−
wania. Z czasem jednak na skutek zmian enzyma−
tycznych w wyniku zwiększenia tolerancji nikoty−
ny dochodzi do skrócenia czasu dobrego samopo−
czucia i zwiększenia częstości palenia, czego
następstwem jest pogłębianie nałogu. Nikotynizm
to jeden z najpoważniejszych nałogów, uznawany
przez ŚOZ za przewlekłą i nawracającą chorobę,
która wymaga intensywnej i złożonej terapii. 

W świetle dostępnego piśmiennictwa na temat
wpływu nałogu tytoniowego na stan zdrowia jamy
ustnej okazało się, że istnieje co najmniej kilka
mechanizmów patologicznych zachodzących
w tkankach przyzębia u osób palących papierosy.
Pewne jest, że palenie tytoniu nie tylko zwiększa
ciężkość przebiegu zapalenia przyzębia, przyspie−
szając utratę przyczepu nabłonkowego i utratę zę−
bów, ale przyczynia się do nawrotów zapalenia
i oporności na leczenie [7–10]. 

Jednym z najwcześniej zauważalnych skut−
ków używania tytoniu są zaniedbania higieniczne.
W związku ze zwiększeniem stężenia jonów wap−
nia, fosforu i obniżeniem pH płytki nazębnej do−
chodzi do zwiększenia jej mineralizacji, co uła−
twia i nasila nawarstwianie się kamienia zarówno
naddziąsłowego, jak i poddziąsłowego. W wyniku
penetracji osadu nikotynowego w głąb szkliwa zę−
bów i zębiny ubytków klinowych dochodzi do po−
wstawania nieestetycznych czarnobrunatnych
przebarwień. Przebarwiają się również wypełnie−
nia i uzupełnienia protetyczne. Palenie tytoniu po−
budza też melanocyty błony śluzowej jamy ustnej
do wzmożonego wytwarzania melaniny, w wyniku
czego powstają przebawienia melaninowe. Osoby
nałogowo palące papierosy są przesiąknięte zapa−
chem dymu tytoniowego. Z czasem tracą obiekty−
wizm, przyzwyczajają się i nie czują tego zapachu,
a pachnie skóra całego ciała, włosy, garderoba
i utrzymuje się halitosis – wyjatkowo nieprzyjem−
ny, przykry, nieświeży oddech z jamy ustnej. Pala−
cze używają wtedy ustnych odświeżaczy, które
tylko na krótko tłumią nieświeży oddech, a ponie−
waż zawierają zwykle w swym składzie cukry
i kwas cytrynowy, potęgują zapadalność na próch−
nicę [11]. 

U palaczy zmienia się flora bakteryjna zasie−
dlająca środowisko jamy ustnej. Metabolizm ni−
kotyny sprzyja kolonizacji bakterii potencjalnie
patogennych dla tkanek przyzębia, takich jak
Gram−ujemne pałeczki względnie beztlenowe Ac−
tinobacillus actinomycetemcomitans, bezwzglę−
dnie beztlenowe: Porphyromonas gingivalis, Pre−
votella intermedia, Tannerella forsythia oraz kręt−

ki, przede wszystkim Treponema denticola
[12–14].

Bezpośrednie zaciąganie dymem papierosa
powoduje podwyższenie temperatury w wyniku
reakcji chemicznej i wywołuje mikrooparzenia
oraz odczyny zapalne błony śluzowej. Dochodzi
do przyspieszenia procesu rogowacenia i często
zaburzeń rogowacenia błony śluzowej. W związku
z tym u osób uzależnionych od nikotyny czasami
pojawia się leukoplakia, która nieleczona może
stać się punktem wyjścia metaplazji nowotworo−
wej. Często zdarza się również, że rozwija się kse−
rostomia, która sprzyja namnażaniu się grzybów
Candida albicans. W przebiegu przewlekłego che−
micznego drażnienia i przewlekłej kolonizacji
drożdżaków może dochodzić do przebarwień, roz−
rostu i rogowacenia brodawek nitkowatych języka
i rozwoju jednostki chorobowej określanej mia−
nem języka czarnego włochatego [15]. 

Poza miejscowym działaniem dymu tytonio−
wego jego toksyczne substancje, przede wszyst−
kim nikotyna, wywierają działanie ogólne, za−
kłócając i zmieniając przepływ krwi w dziąśle. Ni−
kotyna pobudza uwalnianie nadnerczowych
i obwodowych katecholamin. Adrenalina i nora−
drenalina działają ogólnie naczynioskurczowo
oraz powodują skurcz naczyń powierzchniowych
dziąsła. Nikotyna przyczynia się także do powsta−
wania mikrozakrzepów i zamykania naczyń wło−
sowatych na skutek zwiększenia lepkości płytek
krwi przez obniżanie stężenia prostacykliny PGI2

odpowiedzialnej za rozszerzenie naczyń i zmniej−
szenie agregacji płytek. W innym mechanizmie
wywołuje niedokrwienie, utrudniając dojrzewanie
prekursorów erytrocytów i samych erytrocytów
[16, 17]. Skutkiem klinicznym zmiany przepływu
krwi w dziąsłach jest skłonność do przewlekłych
zapaleń przyzębia, przebiegających z mniejszym
odsetkiem miejsc krwawiących podczas zgłębni−
kowania kieszonek przyzębnych. Występuje niż−
szy wskaźnik krwawienia u palących, pomimo
gorszej higieny jamy ustnej w porównaniu z oso−
bami niepalącymi [18, 19].

Zarówno działanie czynników miejscowo draż−
niących, będących składnikami dymu tytoniowego,
jak i metabolitów nikotyny powoduje zaburzenie
procesów obronno−naprawczych zachodzących
w przyzębiu na drodze różnych mechanizmów.
Wzmaga to działanie negatywne i powoduje, że
choroba przyzębia przebiega ze szczególną inten−
sywnością i znacząco pogarsza odpowiedź organi−
zmu na prowadzone leczenie. Supresyjne działa−
nie metabolitów nikotyny wyzwala zaburzenie
mechanizmów odpowiedzi immunologicznej,
swoistej odpowiedzi zarówno komórkowej, jak
i humoralnej. Następuje zaburzenie chemotaksji
i fagocytozy przez komórki żerne, które są pierw−
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szą linią obrony ustroju. Zmniejszenie wydziela−
nia immunoglobuliny IgA, IgG zaburza odpo−
wiedź humoralną na antygeny tak swoistej u pala−
czy płytki bakteryjnej, zaburza neutralizację enzy−
mów i toksyn bakteryjnych. Szczególnie istotne
jest zmniejszenie stężenia IgG2, głównego izotypu
immunoglobuliny uczestniczącego w reakcjach
obronnych organizmu. Bierze ona udział w alter−
natywnej drodze aktywacji dopełniacza i pełni ro−
lę w usuwaniu najgroźniejszej produkowanej
przez Actinobacillus actinomycetemcomitans leu−
kotoksyny, która wywiera szczególnie destrukcyj−
ny wpływ na tkanki przyzębia. Dochodzi do akty−
wacji monocytów, które powodują zwiększenie
wytwarzania cytokin: IL−1β, IL−6, PGE2, TNF−α,
IFN, które aktywują fibroblasty do zwiększonego
wytwarzania proteaz, enzymów proteolitycznych,
niszczących tkankę łączną i aktywujących osteo−
klasty, powodując niszczenie tkanki kostnej [20,
21]. Metabolity nikotyny są rozprowadzane
w głąb tkanek i mają zdolność łączenia z fibrobla−
stami. Zaburza to transport przez błony komórko−
we i powoduje złe przyleganie fibroblastów do in−
nych komórek i powierzchni. Zdolność wnikania
do wnętrza komórek wpływa na transkrypcję ge−
nów odpowiedzialnych za syntezę kolagenazy, po−
tęgując wpływ cytokin. Określono, że w porówna−
niu z osobami zdrowymi u palaczy występuje kil−
kakrotnie większa aktywność kolagenazy [22, 23].
W świetle powyższych doniesień nie zaskakuje to,
że złożoność procesów metabolicznych u osoby
nałogowo palącej tytoń powoduje zaburzenie upo−
śledzenia odpowiedzi tkanek na leczenie, utrudnia
gojenie i zwiększa odsetek nawrotów choroby.
Wyżej wspomniane katecholaminy zaburzają wy−
twarzanie chalonów, czyli hormonów opóźniają−
cych gojenie tkanek w wyniku spowolnienia na−
błonkowania, a także tworzenia nowej tkanki łącz−
nej, wskutek inaktywacji miofibroblastów.
Zmniejsza się stężenie kwasu askorbinowego,
który jest niezbędny w procesie hydroksylacji pro−
liny, koniecznej do tworzenia kolagenu. Tlenek
węgla ponadto, składnik dymu tytoniowego, przez

powinowactwo do hemoglobiny zmniejsza obję−
tość przenoszonego tlenu z erytrocytów do tkanek,
prowadząc do komórkowej hipoksji. Cyjanowodór
powoduje komórkową anoksję i tkankową hipo−
ksję, prowadząc do zahamowania syntezy enzy−
mów potrzebnych do transportu i metabolizmu tle−
nu na poziomie komórkowym, co zaburza gojenie
i regeneracje tkanek [24]. Należy też zwrócić uwa−
gę, że metabolity nikotyny, nitropochodne i wielo−
pierścieniowe węglowodory aromatyczne, wcho−
dzące w skład substancji smolistych dymu tytonio−
wego tworzą grupę wysoko reaktywnych
związków, które modyfikują kowalencyjnie białka
oraz kwasy nukleinowe, stając się bezpośrednio
odpowiedzialne za karcynogenezę i rozwój nowo−
tworów, także w obrębie jamy ustnej [25, 26].

Współczesne badania medyczne charaktery−
zuje poszukiwanie molekularnego podłoża cho−
rób. W ostatnich latach pojawia się coraz większa
liczba doniesień, sugerująca genetyczne podłoże
chorób poza czynnikami środowiskowymi i stały−
mi czynnikami, takimi jak: wiek, rasa lub płeć.
U człowieka metabolizm nikotyny zachodzi pod
wpływem nieswoistych monooksygenaz, enzy−
mów biorących udział w reakcji biologicznego
utleniania. System oksygenaz stanowi układ cyto−
chromu P−450. Największą aktywnością w stosun−
ku do nikotyny wyróżnia się aminooksygenaza
CYP2A6. Prawdopodobnie osobnicza aktywność
tego cytochromu wpływa na różne stężenie koty−
niny, głównego metabolitu nikotyny, przy takiej
samej dawce nikotyny. Świadczy to o genetycznie
uwarunkowanej, różnej aktywności metabolicznej
tego enzymu, a w następstwie różnej szybkości
metabolizmu nikotyny [27–29]. 

Powyższe doniesienia są podstawa do podej−
mowania kolejnych kompleksowych badań, które
określą, jak szybkość metabolizmu przedkłada się
na różny przebieg i stopień zaawansowania zapa−
leń przyzębia, jaka jest rola polimorfizmu genów
i jak czynnik genetyczny wpływa na wystąpienie
chorób przyzębia oraz w jaki sposób koreluje
z czynnikiem środowiskowym. 
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