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Streszczenie
Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy dotyczące wpływu uwarunkowań genetycznych na
odpowiedź immunologiczno−zapalną w zapaleniach przyzębia u osób uzależnionych od tytoniu. Zwrócono uwagę
na polimorfizm genów warunkujących szybkość metabolizmu nikotyny oraz genów kodujących białka uczestni−
czące w reakcji immunologiczno−zapalnej, takich jak: receptory komórkowe, przeciwciała i cytokiny oraz antyge−
ny zgodności tkankowej. Kontrola genetyczna odpowiedzi immunologiczno−zapalnej na zakażenia bakteryjne
przyzębia jest najważniejszym czynnikiem warunkującym wrażliwość lub oporność na powstawanie zapaleń przy−
zębia. Polimorfizm genetyczny może powodować zróżnicowanie w odpowiedzi immunologiczno−zapalnej podczas
narażenia na oddziaływanie swoistej flory bakteryjnej o działaniu chorobotwórczym oraz czynniki środowiskowe
i czynniki modyfikujące przebieg zapalenia. Powyższe zależności mogą być zastosowane do optymalizacji klasy−
fikacji, profilaktyki i leczenia zapaleń przyzębia (Dent. Med. Probl. 2008, 45, 1, 55–58).
Słowa kluczowe: polimorfizmy genetyczne, nikotyna, zapalenia przyzębia, antygeny, przeciwciała, cytokiny.

Abstract
The study based on the literature and presented current views on the role of genetic conditions immunoinflamma−
tory response in peiodontitis with tobacco dependence. Attention has been paid to the role of gene polymorphism
in relation to rapidity nicotine metabolism and polymorphism encoding proteins participating in the immunoin−
flammatory response, including cell receptors, immunoglobulins and cytokines, human leukocyte antigens. Gene−
tic control of host immuno−inflammatory response to microbial infection in the periodontium is the most important
factor for susceptibility and resistance to periodontitis. Genetic polymorphism may effect differences in ability to
immuno−inflammatory response during the expourse to specific microbial pathogen and environment. The above
dependency can be applied to optimize classification system, prophylaxis and treatment of these diseases (Dent.
Med. Probl. 2008, 45, 1, 55–58).
Key words: genetic polymorphism, nicotine, periodontitis, antigens, immunoglobulins, cytokines.

Najbardziej aktualna, współczesna koncepcja
etiopatologiczna zapaleń przyzębia zakłada współ−
istnienie oddziaływania czynnika bakteryjnego
płytki nazębnej z czynnikiem gospodarza rozumia−
nym jako odpowiedź immunologiczno−zapalna.
Spektrum bakteryjne okazuje się czynnikiem nie−
zbędnym, lecz niewystarczającym do wywołania
periodontopatii. Aby do niej doszło, ekspozycja na
bakterie musi być połączona z osobniczą podatnoś−

cią, wrażliwością na zakażenia, które są zależne od
uwarunkowań genetycznych. Zdeterminowana ge−
netycznie jest zarówno odpowiedź przeciwbakte−
ryjna, jak i sama struktura tkanek przyzębia będąca
barierą dla patogenów płytki. Inicjacja stanu zapal−
nego przyzębia oraz jego kliniczny przebieg zależą
od indywidualnie, osobniczo uwarunkowanej ge−
netycznie, odpowiedzi immunologiczno−zapalnej
i całego panelu czynników środowiskowych
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i czynników modyfikujących przebieg zapalenia
jak: palenie tytoniu lub towarzyszące choroby
ogólnoustrojowe. Osobnicza skłonność do zapada−
nia na periodontopatie wskazuje na genetycznie
uwarunkowane nieprawidłowości w układzie me−
chanizmów regulacyjnych warunkujących odpo−
wiedź obronną organizmu.
Najbardziej znaczącym czynnikiem środowi−
skowym pozostaje niezmiennie swoista, zjadliwa
flora bakteryjna płytki nazębnej, a czynnikiem
modyfikującym przebieg i stopień zaawansowania
zapalenia przyzębia może zależeć od tytoniu,
a niekiedy od współistniejących chorób ogólnou−
strojowych. Przeprowadzono wiele badań nad
wpływem czynnika genetycznego na rozpoczyna−
nie palenia tytoniu, na liczbę wypalanych papiero−
sów, na utrwalanie tego nałogu i ostatecznie po−
twierdzono hipotezę, że do uzależnienia od tytoniu
predysponują genetycznie uwarunkowane zabu−
rzenia neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego
i serotoninergicznego [1–5]. W dalszych bada−
niach podjęto analizę uwarunkowań genetycznych
uzależnienia od tytoniu i immunologiczno−zapal−
nej odpowiedzi obronnej tkanek przyzębia. Oka−
zało się, że polimorfizm genów kodujących izoto−
py enzymów o różnej aktywności biologicznej ma
wpływ na predyspozycję do zapadalności, inten−
sywność przebiegu, szybkość progresji oraz wynik
leczenia chorób przyzębia. W badaniach z udzia−
łem DNA, prowadzonych do ukierunkowanej eks−
presji genów poszczególnych cytochromów mi−
krosomalnych stwierdzono, że główna rola w me−
tabolizmie nikotyny przypada monooksygenazie
CYP2A6 cytochromu P−450 [6, 7]. Warunkuje ona
utlenianie nikotyny do kotyniny. Przypuszcza się
istnienie polimorfizmu genu CYP2A6 i w związku
z tym zaburzenie aktywności enzymatycznej
w przypadku występowania różnych alleli tego ge−
nu. Osobnicza genetycznie uwarunkowana zabu−
rzona aktywność metaboliczna enzymów przemia−
ny nikotyny w kotyninę pozwoli wyodrębnić gru−
py palaczy z różnym okresem półtrwania
nikotyny. Wiąże się to z różną szybkością metabo−
lizmu nikotyny i w rezultacie z różną podatnością
i wrażliwością na zakażenia florą płytki bakteryj−
nej oraz różną odpowiedzią regulacyjnych mecha−
nizmów obronnych organizmu. W związku z poli−
morfizmem genu CYP2A6 i występowaniem alleli
warunkujących różną szybkość biotransformacji
nikotyny palacze z szybkim metabolizmem niko−
tyny są odpowiednio mniej narażeni na wystąpie−
nie periodontopatii w porównaniu z palaczami
o wolnym metabolizmie nikotyny, gdzie długo
utrzymuje się duże stężenie nikotyny w tkankach
i płynach ustrojowych [8, 9].
Badania nad metabolizmem z udziałem wielu
izoenzymów cytochromu P−450 potwierdzają tezę,
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że polimorfizm genów kodujących izotopy tych
enzymów warunkuje ich różną aktywność biolo−
giczną. Interesujące są doniesienia sugerujące
podłoże genetyczne innych chorób, jak np. ośrod−
kowego układu nerwowego, a wśród nich choroby
Parkinsona. Autorzy tych badań przedstawiają
metabolizm nikotyny uszkadzający komórki istoty
czarnej mózgu za pośrednictwem monooksygena−
zy CYP2D6, która też odgrywa rolę w biotransfor−
macji nikotyny, lecz dopiero wtedy, kiedy brakuje
aktywności allelu CYP2A6 [10–12]. Według po−
wyższych doniesień większa zapadalność na cho−
robę Parkinsona dotyczy osób obarczonych allela−
mi CYP2D6 determinującymi, w postaci homozy−
gotycznej, wolny typ hydroksylacji [13].
Istnieje wiele implikacji między uwarunkowa−
niami genetycznymi a odpowiedzią immunologicz−
no−zapalną ze strony gospodarza. Odmienność
i nieprawidłowości odpowiedzi obronnej organi−
zmu mogą być podyktowane występowaniem poli−
morfizmu genów cytokinowych. Głównie IL−1 jest
tą cytokiną polifunkcjonalną o udowodnionym
działaniu prozapalnym i promującym destrukcję
tkanki kostnej. Dotychczas przeprowadzono wiele
badań, w których określano genotyp IL−1, analizu−
jąc obraz zmian klinicznych tkanek przyzębia, stę−
żenie tych cytokin w tkankach i płynach ustrojo−
wych oraz ryzyko utraty zębów. Wykazano, że róż−
nice w wydzielaniu cytokin zależą od swoistego
polimorfizmu genów cytokinowych i istnieją allele
warunkujące szczególnie duże stężenia cytokin
prozapalnych [14]. Określony genotyp IL−1 można
więc przedstawić jako marker decydujący o podat−
ności na zapalenia przyzębia. Osoby mające „zły”
genotyp wykazują kilkukrotnie większe prawdopo−
dobieństwo rozwinięcia agresywnej, zaawansowa−
nej choroby przyzębia w porównaniu z osobami
bez tego genotypu. Jeżeli dany pacjent jest nałogo−
wym palaczem tytoniu i wykazuje uwarunkowany
genetycznie wolny metabolizm nikotyny, to ryzyko
zapadalności i progresji choroby zwiększa się geo−
metrycznie. Dodatkowo udowodniono, że podjęte
leczenie periodontologiczne u takich pacjentów nie
zmniejsza stężenia IL−1 w płynie dziąsłowym
w porównaniu z osobami bez tego genotypu
i prawdopodobnie nie przyspiesza też biotransfor−
macji nikotyny do kotyniny [15].
Bezpośredni udział w odpowiedzi przeciw−
bakteryjnej biorą cząsteczki HLA (human leucocy−
te antigens) układu odpornościowego człowieka.
Cząsteczki te prezentują komórkom immunolo−
gicznie kompetentnym fragmenty białek bakteryj−
nych, przez co regulują czynność komórek uczest−
niczących w całej odpowiedzi immunologiczno−
zapalnej organizmu. Wykazano duży polimorfizm
tych genów, występowanie w populacji wielu róż−
nych form alleli, które różnią się sekwencją poje−

Odpowiedź immunologiczno−zapalna w chorobach przyzębia

dynczych nukleotydów i liczbą powtórzeń tych se−
kwencji. Występowanie określonych odmian alle−
licznych HLA warunkuje rozpoznawanie antyge−
nów bakteryjnych przez komórki immunologicz−
nie kompetentne i ich prezentowanie tym
komórkom, co determinuje podatność i wrażli−
wość na patogeny bakteryjne [16, 17].
Skuteczność immunofagocytozy komórek żer−
nych jest podyktowana w szczególności ekspresją
na ich powierzchni receptorów dla fragmentów Fc
przeciwciał klasy IgG. Receptory te pełnią złożoną
funkcję w regulacji stężenia immunoglobulin, wa−
runkują zdolność komórki żernej do cytotoksycz−
ności zależnej od przeciwciał oraz indukują wy−
dzielanie cytokin prozapalnych. Polimorfizm gene−
tyczny tych receptorów warunkuje występowanie
dwóch różnych form allotypowych, co powoduje
różną zdolność wiązania odpowiednich podklas
IgG. Ma to zasadnicze znaczenie dla osobniczej
podatności na zakażenia bakteryjne i występowa−
nie zapaleń przyzębia. Występowanie na neutrofi−
lach odmian receptora Fcy o najmniejszym po−
winowactwie do IgG2, głównej opsoniny dla naj−
bardziej zjadliwej bakterii dla przyzębia
(Actinobacillus actinomycetemcomitans) powodu−
je wiele większe prawdopodobieństwo wystąpienia
progresywnego typu zapaleń przyzębia w porów−
naniu z osobami z odmiennym genotypem [18, 19].
Obraz fenotypowy danej choroby przyzębia
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okazuje się wypadkową wielu ściśle od siebie za−
leżnych czynników. Implikacje te dotyczą określo−
nego genotypu, zdolności obronnych organizmu,
zjadliwości flory bakteryjnej, wpływu czynników
modyfikujących, jak: nałogi lub współistnienie
chorób ogólnoustrojowych. Wykazano już część
polimorfizmów genów kodujących białka, które
uczestniczą w reakcji immunologiczno−zapalnej,
w tym polimorficzne cytokiny, przeciwciała, re−
ceptory komórkowe i antygeny zgodności tkanko−
wej. Badaniami objęto uwarunkowaną genetycz−
nie jakość i wrażliwość samych struktur tkanek
przyzębia na bardziej lub mniej zjadliwą, swoistą
florę bakteryjną płytki, podatność na występowa−
nie innych chorób ogólnoustrojowych i tych dzie−
dziczonych z pokolenia na pokolenie w sposób
mendlowski, genetycznie uwarunkowaną szyb−
kość metabolizmu oraz jakość przebiegu biotrans−
formacji w organizmie toksyn, choćby związa−
nych z nałogiem uzależnienia od tytoniu.
Dalsze badania prowadzone w wielu ośrod−
kach naukowych na świecie zmierzają do określe−
nia markerów decydujących o wystąpieniu i inten−
sywności przebiegu zapaleń przyzębia, umożli−
wiając w przyszłości ich profilaktykę oraz
możliwość i sposób kompleksowej terapii i pro−
gnozowania. Wpłynie to ponadto na ujednolicenie
nomenklatury jednostek chorobowych oraz dalsze
udoskonalenie klasyfikacji chorób przyzębia.
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