
Cukrzyca (DM – diabetes mellitus) jest chorobą
przewlekłą wynikającą z niedostatecznego wytwa−
rzania insuliny lub niezdolności organizmu do właś−
ciwego jej wykorzystania. Czynniki te prowadzą do
wzrostu stężenia glukozy we krwi (hiperglikemii). 

Klasyfikacja WHO wyróżnia cukrzycę typu 1,
cukrzycę typu 2, inne określone typy cukrzycy
oraz cukrzycę ciężarnych. Choroba ta dotyczy
2–3% społeczeństwa, w tym występowanie cu−
krzycy typu 2 określa się na 90–95%, a typu 1 na
5–10% [1–5]. WHO podaje, że zachorowalność na
cukrzycę na świecie w 2000 r. wynosiła 171 mln,
a w 2030 osiągnie wartość 366 mln. Należy zatem
mówić o epidemii cukrzycy. 

Jako choroba metaboliczna, cukrzyca wpływa
na tkanki całego ustroju, w tym również tkanki
przyzębia [4–7]. Szczególną uwagę zwraca się na
destrukcyjny wpływ źle kontrolowanej cukrzycy
na te tkanki [2, 8–11]. Niektórzy autorzy określają
zapalenie przyzębia jako szóste powikłanie cu−
krzycy [12]. Prowadzone są więc ciągłe badania
nad związkiem cukrzycy z chorobami przyzębia
i na odwrót chorób przyzębia na cukrzycę.

Wielu autorów zwraca uwagę na pewne me−
chanizmy występujące w cukrzycy, które mogą
modulować przebieg periodontopatii. Wśród tych
mechanizmów można wymienić: wpływ genetycz−
ny, oddziaływanie końcowych produktów zaawan−
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Streszczenie
Artykuł przybliża współczesne poglądy na temat związku cukrzycy z chorobami przyzębia. Przedstawione teorie
powstały na podstawie badań z zakresu: predyspozycji genetycznych, wpływu końcowych produktów zaawanso−
wanej glikacji (AGEs) na receptory makrofagów, swoistej flory bakteryjnej, osłabionej funkcji neutrofilów, zmia−
ny metabolizmu kolagenu, mikroangiopatii oraz zmiany parametrów śliny. W piśmiennictwie zwraca się szczegól−
ną uwagę na wpływ źle kontrolowanej cukrzycy na tkanki przyzębia. Wczesne rozpoznanie cukrzycy, uregulowa−
ne stężenie glukozy we krwi oraz stała współpraca periodontologa i diabetologa może powstrzymać progresję
destrukcji tkanek przyzębia (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1, 104–109).
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Abstract
The article depicts the contemporary views on the correlation between diabetes mellitus and periodontal diseases.
Presented theories were formed on the basis of the research on: genetic predisposition, the influence of advanced
glycated end products (AGEs) on macrophage receptors, specific microflora, impaired polymorphonuclear leuco−
cyte (PMN) function, alterations in collagen metabolism, microangiopathy and alterations in salivar parameters. In
the literature special attention is devoted to the influence of poorly controlled diabetes mellitus on the periodontal
tissues. Early diagnosis of diabetes, good glycemic control and continous cooperation between periodontologist
and diabetologist may stop the progressive destruction of the periodontal tissues (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1,
104–109).
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sowanej glikacji (AGEs) na receptory makrofagów,
swoistą florę bakteryjną, osłabioną funkcję neutro−
fili, zmianę metabolizmu kolagenu, mikroangiopa−
tie, a także zmiany parametrów śliny [5, 8, 13, 14].

Cukrzycę typu pierwszego określa się jako cho−
robę autoimmunologiczną prowadzącą do niszcze−
nia komórek β trzustki. Uważa się, że choroba ta
jest powiązana z genami położonymi w regionie
HLA−DR3/4 i DQ. Wysunięto hipotezę, że wzmo−
żona sekrecja monocytarna (nadreaktywny fenotyp
monocytarny) w odpowiedzi na lipopolisacharydy
bakteryjne (LPS) jest regulowana przez geny znaj−
dujące się w tym samym regionie [15–18]. 

Iacopino [16] podaje, że nadreaktywny feno−
typ monocytarny u osób z cukrzycą nie jest zwią−
zany z hiperglikemią, może istnieć niezależnie od
zapalenia przyzębia i może być powiązany z hi−
perlipidemią.

Yong [19] wiąże nadrektywny fenotyp mono−
cytarny z poziomem kontroli glikemii. W badaniu
tego autora stymulowane monocyty osób chorych
na cukrzycę wytwarzały znacznie więcej rodników
tlenowych niż te u osób zdrowych. Wzrost wolnych
rodników tlenowych był powiązany z wysokim po−
ziomem HbA1c. Pochodne O2 (nadtlenek wodoru
i rodniki wodorotlenowe) pełnią ważną funkcję
w obronie organizmu przed zakażeniem bakteryj−
nym. Jednocześnie, jeśli nie są dobrze kontrolowa−
ne, mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek przez
wpływ na dysfunkcje komórki, niszczenie DNA
i apoptozę [19]. Z badań Salviego et al. [20] wyni−
ka natomiast, że pacjenci z typem 1 cukrzycy wyka−
zują wyższy stopień odpowiedzi zapalnej na lipopo−
lisacharydy bakteryjne, mierzonej ilością IL−1β
i PGE2 w płynie kieszonki przyzębnej (GCF), w po−
równaniu z osobami ogólnie zdrowymi z porówny−
walnym stanem przyzębia. Ma to sprzyjać cięższym
formom zapalenia przyzębia u osób z cukrzycą ty−
pu 1 [17, 20].

Również badania Buluta et al. [21] potwierdza−
ją większe stężenia IL−1β w płynie kieszonki przy−
zębnej u pacjentów z typem 2 cukrzycy i periodon−
titis niż u badanych, u których stwierdza się tylko
zapalenie przyzębia. Doświadczenie przeprowa−
dzone przez Chacona et al. [22] wykazało, że mo−
nocyty wyizolowane od pacjentów z 2 typem cu−
krzycy i stymulowane endotoksynami bakteryjnymi
charakteryzują się nadmierną ekspresją TNF−α
i IL−6 w zestawieniu ze stężeniami otrzymanymi po
przeprowadzeniu tej samej próby u osób niemają−
cych cukrzycy. Nie odnotowano natomiast różnic
między obiema grupami podczas stymulacji mono−
cytów dużym stężeniem glukozy [22]. Odnotowa−
nie wzrostu TNF−α nie tylko w płynie szczeliny
dziąsłowej, ale również we krwi chorych na cukrzy−
cę wskazuje na miejscową i ogólnoustrojową
nadreaktywność tych komórek [23].

Lipopolisacharydy bakteryjne (LPS), pocho−
dzące z otoczki baterii Gram−ujemnych znajdują−
cych się w biofilmie bakteryjnym, pobudzają me−
chanizmy obronne zarówno osób niechorujących
na cukrzycę, jak i chorujących. U osób z cukrzycą
wzmożona odpowiedź zapalna na LPS bakteryjne
może jednak doprowadzić do znacznie większych
szkód w przyzębiu w odpowiedzi na taką samą
ilość płytki bakteryjnej aniżeli u osób bez cu−
krzycy.

Gustke et al. [15] wychodząc z założenia, że
antygeny HLA−DR są związane zarówno z cu−
krzycą typu 1, jak i zapaleniem przyzębia, badali
związek między HLA−DR3, DR4, DR53 a upośle−
dzoną chemotaksją neutrofili w DM typu 1. Wynik
badania wskazuje na brak zależności między gena−
mi związanymi z HLA−DR a obniżoną chemo−
taksją neutrofilów występującą w przebiegu cu−
krzycy.

W hiperglikemii wiele protein o długich łań−
cuchach, w tym kolagen, podlega procesowi zaa−
wansowanej (nieodwracalnej) glikacji, czego skut−
kiem jest powstawanie końcowych produktów za−
awansowanej glikacji (AGEs) [21]. Proces ten jest
proporcjonalny do stężenia glukozy we krwi i dłu−
gości utrzymywania się hiperglikemii [24].

Takeda et al. [cyt. wg 25] zwracają uwagę, że
duże stężenie AGEs jest czynnikiem wpływają−
cym na pogorszenie stanu przyzębia u pacjentów
z 2 typem cukrzycy. Wysunięto propozycję ozna−
czania stężenia AGEs w surowicy jako biomarke−
ra świadczącego o negatywnych procesach toczą−
cych się w przyzębiu. 

Monocyty, makrofagi, a także komórki śród−
błonka mają na swojej powierzchni receptory 
(RAGE) dla końcowych produktów zaawansowa−
nej glikacji [26, 27]. Wiązanie AGEs, zwanych
również glikotoksynami, z tymi receptorami
wywołuje stres oksydacyjny, prowadzi do wzrostu
przepuszczalności naczyń, a także wzmaga ekspre−
sję cytokin prozapalnych [7, 18, 19, 26, 28–31].

Przyłączenie AGEs do receptorów – RAGE
komórek śródbłonka wpływa na nadmierną eks−
presję molekuł adhezyjnych, takich jak VCAM1
[7, 30, 31]. Wyżej wymieniona molekuła adhezyj−
na sprzyja przywieraniu limfocytów, monocytów,
eozynofili, bazofili do nabłonka naczyniowego.

Badanie laboratoryjne przeprowadzone przez
Menga [32] wykazało znacznie większą ekspresję
RAGE w tkance dziąsła pobranej od osób z cu−
krzycą typu 2 i zapaleniem przyzębia w porówna−
niu z pacjentami, u których stwierdza się jedynie
periodontitis.

W badaniu Katza et al. nie znaleziono nato−
miast statystycznej różnicy w występowaniu re−
ceptora RAGE w zmienionym zapalnie nabłonku
dziąsła w przewlekłym zapaleniu przyzębia osób
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chorych na cukrzycę i bez cukrzycy. Wykazano
jednak znaczny wzrost mRNA dla RAGE w bada−
nym dziąśle osób z cukrzycą w porównaniu z gru−
pą kontrolną. Wzrost mRNA dla RAGE może
więc sugerować nadprodukcję tego białka [26]. 

Według badań Lalla et al. [33], zablokowanie
wiązania AGEs z RAGE skutkuje zmniejszeniem
stężenia prozapalnych cytokin (TNF−α, IL−6)
i metaloproteinaz (MMP) w tkance dziąsła oraz
ograniczeniem utraty kości wyrostka zębodołowe−
go szczęki i części zębodołowej żuchwy. Sugeruje
to, że AGEs współuczestniczą w patogenezie pe−
riodontitis, a blokowanie tych produktów może
zmniejszyć utratę tkanek przyzębia.

Osłabiona funkcja granulocytów obojętno−
chłonnych (PMN) polegająca na ograniczaniu za−
bijania wewnątrzkomórkowego, chemotaksji oraz
adherencji jest tłumaczona defektem na poziomie
komórkowym polegającym na dezorganizacji mi−
krotubuli i mikrofilamentów lub redukcją recepto−
rów błony komórkowej leukocytów [15].

Zmniejszona migracja neutrofilów z naczyń
krwionośnych może także być powiązana z patolo−
gicznym pogrubieniem ich błon podstawnych.
Golub et al. [34] wykazali, że redukcja chemotaksji
następuje stopniowo jako rezultat czasu trwania
cukrzycy oraz okresów wzrostów hiperglikemii.

Badania na temat osłabionej funkcji neutrofi−
lów w przebiegu cukrzycy nie są jednoznaczne.
Frikrig et al. zaobserwowali brak różnic w chemo−
taksji PMN między pacjentami chorymi na cu−
krzycę a osobami zdrowymi, Viollier i Senn nato−
miast wykazywali osłabienie wszystkich funkcji
(chemotaksja, fagocytoza i bakteriobójczość) tych
komórek [cyt. wg 35].

Hatanaka et al. [36] zwracają uwagę na wzrost
wytwarzania IL−8, IL−1β i TNF−α przez neutrofile
chorych na cukrzycę nawet bez stymulacji LPS,
a w przypadku monocytów dopiero po ich stymulacji.

Do negatywnych skutków hiperglikemii moż−
na zaliczyć również te wynikające z glikacji kola−
genu, który stanowi 60% objętości tkanki łącznej
dziąsła, a także 90% organicznej matrycy kości.
Kolagen bierze udział w procesie gojenia tkanek
i jest najważniejszą skleroproteiną dziąsła [37].
Glikacja kolagenu typu I, znajdującego się w tkan−
kach przyzębia, skutkuje wzrostem wiązań krzy−
żowych z jednoczesnym zmniejszeniem jego roz−
puszczalności i obrotu metabolicznego [18, 37,
38]. Nadmiar AGEs wpływa na spadek wydziela−
nia kolagenu i glikozaminoglikanów przez fibro−
blasty dziąsła [7, 31, 37, 38]. Potwierdzają to tak−
że badania Mealeya, który wykazał, że w środowi−
sku hiperglikemii następuje zaburzenie funkcji
fibroblastów [cyt. wg 33].

Goova et al. [39] odnotowali związek między
blokowaniem RAGE a wzrostem wytwarzania ko−

lagenu u myszy z cukrzycą. W późniejszym okre−
sie odnotowano również spadek aktywności meta−
loproteinazy substancji międzykomórkowej [39].

Badania przeprowadzone na szczurach wyka−
zały zwiększoną resorpcję kości i zmniejszoną jej
odnowę u szczurów z cukrzycą w porównaniu do
szczurów bez cukrzycy [27]. Również u szczurów
hiperglikemia powodowała wzrost aktywności ko−
lagenazy i proteazy dziąsła niszczących tkankę
łączną tej składowej przyzębia [35]. Badanie Sa−
fkan−Seppala et al. [38] ukazuje, że źle kontrolowa−
na cukrzyca typu 1 jest powiązana z dużą aktywno−
ścią kolagenazy w płynie szczeliny dziąsłowej.

Kumar et al. [37] stwierdzili, że średnie stęże−
nie MMP−9 było 3−krotnie, a MMP−8 2−krotnie
wyższe u osób chorych na cukrzycę i przewlekłe
zapalenie przyzębia (CP) w porównaniu z osobami
zdrowymi z CP. Ponieważ metaloproteinazy
(MMPs) są istotnymi mediatorami i wskaźnikami
zapalnego niszczenia tkanek w przebiegu zapale−
nia przyzębia [37, 38], a ich duże stężenie w tkan−
kach przyzębia zaburza równowagę między wy−
twarzaniem a degradacją kolagenu, doprowadza−
jąc do utraty przyczepu łącznotkankowego, tkanki
przyzębia osób z DM są słabsze i goją się
z opóźnieniem [37]. 

Badanie nacieku komórkowego w wycinku
dziąsła osób chorych na cukrzycę i CP wykazało
dużą koncentrację komórek zapalnych i mniej ko−
lagenu w porównaniu do dziąsła osób niechorują−
cych na cukrzycę [40].

Liu et al. [41] obserwowali proces resorpcji
i naprawy kości wywołany ligaturą jedwabną na−
sączoną Porphyromonas gingivalis i umieszczoną
wokół zęba trzonowego szczura. Grupę badaną
stanowiły szczury z cukrzycą typu 2, a grupę kon−
trolną – szczury zdrowe. Po usunięciu czynnika
zapalnego osteoklasty grupy badanej wykazywały
wydłużone działanie w odniesieniu do zwierząt
grupy kontrolnej, a naprawa kości następowała
szybciej u szczurów zdrowych. Następstwem tego
grupa szczurów z cukrzycą była zdolna jedynie do
syntezy wystarczającej ilości kości do wypełnienia
lakun poresorpcyjnych, podczas gdy zdrowe
szczury odkładały dodatkową kość ponad lakuna−
mi. W doświadczeniu zaobserwowano również
znaczne zwiększenie apoptozy komórek kości i fi−
broblastów dziąsła w obu grupach, po usunięciu li−
gatury liczba komórek apoptycznych była jednak
wciąż duża u zwierząt w grupie badanej w przeci−
wieństwie do zwierząt z grupy kontrolnej [41].
Wzmożenie apoptozy fibroblastów i osteoblastów
podczas infekcji Porphyromonas gingivalis odno−
towali również He et al. [42]. Również Graves
et al. [35] opisali znacznie wyższą apoptozę ko−
mórek kości osób chorych na cukrzycę. Stwierdzi−
li oni także, że grupa osób z cukrzycą miała mniej−
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szą ilość nowo uformowanej kości wyrostka zębo−
dołowego niż grupa osób bez cukrzycy, co tłuma−
czono nasileniem apoptozy indukowanej akumu−
lacją końcowych produktów zaawansowanej gli−
kacji.

Już w 1970 r. Hove et al. zaobserwowali pęk−
nięcia w obrębie błony podstawnej, obecność
włókien kolagenowych i obrzęk śródbłonka u osób
cierpiących na cukrzycę [cyt. wg 43]. Niedotlenie−
nie tkanek, kumulacja produktów przemiany ma−
terii i spadek chemotaksji mogą wynikać z wyżej
opisanych zmian naczyniowych.

Glikacja kolagenu, w tym przypadku typu IV,
powoduje pogrubienie błony podstawnej małych na−
czyń [18]. Prawidłowa średnica naczyń wynosi 140–
270 nm, w cukrzycy zaś 300 nm, a nawet 800 nm
[24]. Dodatkowo cytokiny wydzielane przez mo−
nocyty, po przyłączeniu do nich AGEs, reagują
z komórkami śródbłonka, zwiększając przepu−
szczalność ścian naczyń włosowatych. 

Inną patologią występującą w przebiegu cu−
krzycy jest zmniejszenie wydzielania śliny. Spadek
dotyczy zarówno ilości wydzielanej śliny spoczyn−
kowej, jak i pobudzonej badanej podczas żucia ko−
stki parafinowej. Gęstość i lepkość natomiast
zwiększają się [44]. Skutkiem wyżej wymienio−
nych zmian, jak również zwiększenia stężenia jo−
nów wapnia w ślinie jest tłumaczone nasilone od−
kładanie kamienia nazębnego [45]. Badanie prze−
prowadzone na grupie Amerykanów hiszpańskiego
pochodzenia chorych na cukrzycę wykazało więcej
kamienia nad− i poddziąsłowego w porównaniu
z osobami zdrowymi z tej grupy etnicznej [46].

W porównaniu z osobami zdrowymi ślina pa−
cjentów chorych na cukrzycę zawiera większe stę−
żenie potasu, białka całkowitego, amylazy i IgA.
Badania Anil et al. [47] wykazały znamiennie
większe stężenie IgA i IgG w ślinie osób z cukrzy−
cą typu 2 i zapaleniem przyzębia w porównaniu
z osobami z zapaleniem przyzębia, ale niechorują−
cych na cukrzycę.

Obserwacje Kaczmarek i Mysiak−Dębskiej [45]
wykazały większą aktywność mieloperoksydazy
w ślinie dzieci chorych na cukrzycę w porównaniu
z dziećmi zdrowymi, mimo braku różnic w higienie
jamy ustnej. Aren et al. [44] natomiast odnotowali,
że ślina dzieci z cukrzycą typu 1 jest bogatsza w pe−
roksydazę, glukozę, magnez i wapń, podczas gdy
jej pH i zdolności buforowe są mniejsze. U dzieci

tych akumulacja płytki nazębnej była większa,
w porównaniu z dziećmi zdrowymi, co może wyni−
kać z nadmiaru glukozy dostającej się do jamy ust−
nej przez ślinę i płyn szczeliny dziąsłowej i powsta−
wania biofilmu bogatego w glukozę, który wzmaga
tworzenie się płytki bakteryjnej. Wyniki tych obser−
wacji wskazują na statystycznie znamienny zwią−
zek między aktywnością peroksydazy ślinowej, do−
datnio korelującej ze stężeniem glukozy a głęboko−
ścią kieszonek przyzębnych.

Zmiany biochemiczne i wzrastające stężenia
glukozy w płynie kieszonki przyzębnej są rozpa−
trywane jako dobre warunki dla rozwoju beztleno−
wych bakterii Gram−ujemnych [22, 48]. Sugero−
wano charakterystycznie zmienioną florę bakteryj−
ną jamy ustnej u osób chorych na cukrzycę.
U osób tych stwierdzono obecność bakterii Cap−
nocytophaga sp., Agregatibacter actinomycetem−
comitans, Bacteroides sp. i Fusobacterium sp. Po−
nieważ te same bakterie występują również u osób
z periodontitis [14], wyjaśnienie mechanizmu za−
palnego może tkwić we wtórnym zaburzeniu
czynności neutrofilów wywołanym leukotoksyna−
mi bakteryjnymi [5]. 

Zwraca się uwagę również na dwukierunkowy
model oddziaływania między cukrzycą a choroba−
mi przyzębia [23, 49, 50]. Wysunięto hipotezę, że
biofilm bakteryjny i jego produkty umiejscowione
na powierzchni zębowo−dziąsłowej u osób z zapa−
leniem przyzębia (8–20 cm2 powierzchni zapalnej)
jest odpowiedzialny za uwalnianie cytokin, które
niekorzystnie oddziałują na tkanki odległe w sto−
sunku do przyzębia. 

Ostre procesy zapalne w przyzębiu powodują
takie zmiany metaboliczne, które potencjalnie pro−
wadzą do zaburzeń stężenia glukozy we krwi
u osób chorych na cukrzycę. W badaniach na
zwierzętach wykazano, że zapalenie zmniejsza
wychwyt glukozy za pośrednictwem insuliny
w mięśniach szkieletowych szczurów, gdyż endo−
toksyny i mediatory zapalne ograniczają działanie
insuliny [3].

Wczesne rozpoznanie cukrzycy i dobra kon−
trola stężenia glukozy we krwi są istotnymi czyn−
nikami wpływającymi na przebieg choroby przy−
zębia u osób chorych na DM [38]. Nie można za−
tem oczekiwać pomyślnych wyników leczenia
zapaleń przyzębia i cukrzycy bez współpracy pe−
riodontologa i diabetologa.
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