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Streszczenie
Wprowadzenie. Zapalenia przyzębia oraz choroby nowotworowe jamy ustnej są ważnym problemem diagnos−
tycznym i leczniczym dla każdego lekarza stomatologa. Poszukuje się wciąż nowych zależności między patologia−
mi w jamie ustnej. Markerem tych interakcji mogą być tlenki azotu oznaczane w łatwo dostępnym materiale bio−
logicznym, jakim jest ślina. 
Cel pracy. Ocena stężenia tlenków azotu (NO, NO2

– oraz NO3
–) w spoczynkowej ślinie mieszanej w przebiegu ra−

ka płaskonabłonkowego jamy ustnej i przewlekłego zapalenia przyzębia i odniesienie ich wartości do wykładni−
ków klinicznych tych chorób.
Materiał i metody. Badania wykonano u 68 pacjentów w wieku 21–73 lat, podzielonych na trzy grupy: I – 20 osób
z rozpoznanym histopatologicznie rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej, II – 33 osoby z przewlekłym zapale−
niem przyzębia oraz grupę kontrolną – 15 ogólnie zdrowych ochotników. Oznaczano szybkość wydzielania spo−
czynkowej śliny mieszanej oraz stężenia NO, NO2

– oraz NO3
– w supernatancie śliny, wykorzystując test Total

NO/Nitrite/Nitrate (R&D Systems) opartym na reakcji Griessa. Oceniano także wskaźniki kliniczne: wskaźnik hi−
gieny jamy ustnej OHI wg Greene i Vermilliona, aproksymalny wskaźnik płytki API wg Lange et al., wskaźnik
krwawienia z brodawek dziąsłowych PBI wg Saxera i Mühlemanna, wskaźnik krwawienia z kieszonek dziąsło−
wych SBI wg Mühlemanna i Sona, pomiarową głębokość kieszonek dziąsłowych, liczbę zębów oraz liczbę PUW
i jej składowe. 
Wyniki. Największe średnie stężenia wszystkich trzech tlenków azotu wykazano u chorych na raka błony śluzo−
wej jamy ustnej, przy czym istotną różnicę stwierdzono tylko dla NO2 w odniesieniu do grupy kontrolnej. W obu
grupach chorych wykazano istotną korelację między stężeniami tlenku a dwutlenku azotu w ślinie. U osób z prze−
wlekłym zapaleniem przyzębia zaobserwowano istotne ujemne współzmienności między stężeniami NO i NO2

a wskaźnikami krwawienia dziąsłowego. 
Wnioski. Chociaż wyniki badań własnych nie przesądzają roli tlenków azotu w ślinie w przebiegu periodontopa−
tii i choroby nowotworowej jamy ustnej, to wskazują na konieczność dalszych badań nad udziałem tych mediato−
rów w patofizjologii stanów zapalnych i nowotworowych oraz współzależności między nimi w jamie ustnej (Dent.
Med. Probl. 2009, 46, 1, 55–62). 

Słowa kluczowe: tlenek azotu, zapalenie przyzębia, rak, ślina. 

Abstract
Background. Periodontal diseases and oral cancers represent an important diagnostic and therapeutic problem for
each dentist. New relationships between theses pathologies are still being searched for. The markers of these inte−
raction can be nitric oxides determined in an easily accessible diagnostic biologic material such as saliva. 



Choroby nowotworowe jamy ustnej oraz przy−
zębia są jednym z najważniejszych problemów
diagnostycznych i leczniczych dla każdego leka−
rza stomatologa. Skuteczna profilaktyka tych cho−
rób ciągle nie jest możliwa, ponieważ ich etiopato−
geneza nie została w pełni wyjaśniona. Powiąza−
nia między patologiami jamy ustnej, np. między
przewlekłym zapaleniem a procesem nowotworo−
wym, również są swoistą zagadką. W tym kontek−
ście rola plejotropowych mediatorów biologicz−
nych, jakimi są tlenek azotu i jego metabolity,
w patofizjologii tych chorób może być znacząca
i mieć walor utylitarności. 

Tlenek azotu powstaje podczas metabolizmu
związków azotowych w organizmie. Jego produk−
cję z argininy zapewnia syntaza tlenku azotu
(NOS) występująca w kilku izoformach: stale wy−
dzielane zależne od jonów wapnia i kalmoduliny
(cNOS), np. neuronalna i endotelialna, oraz nieza−
leżna od jonów wapnia i kalmoduliny syntetyzo−
wana w odpowiedzi na wiele czynników, np. endo−
toksyny bakteryjne i cytokiny prozapalne (iNOS)
[1–3]. cNOS wykazują ekspresję na neuronach
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
miocytach, komórkach tucznych skóry, śródbłon−
kach, keratynocytach, hepatocytach. iNOS wystę−
puje na najważniejszych komórkach układu immu−
nologicznego, np. makrofagach, a dodatkowo na
komórkach nabłonkowych, glejowych, chondrocy−
tach i także hepatocytach. Tlenek i dwutlenek azo−
tu są wolnymi rodnikami o silnych właściwościach
utleniających, wpływając w ten sposób na różne
funkcje biologiczne komórek. Tlenek azotu i jego
metabolity są obecnie uważane za cząsteczki sy−
gnałowe uczestniczące między innymi w regulacji
tak ważnych i różnorodnych procesów fizjologicz−

nych, jak: ciśnienie krwi, uczenie się, adhezję leu−
kocytów, agregację płytek krwi, proliferację mięśni
gładkich, remodelowanie kości i erekcję prącia [3,
4]. Zmienione stężenia tlenku azotu i jego bardziej
stabilnych metabolitów azotanów i azotynów
w różnych płynach biologicznych znajdowano
w przebiegu zakażeń bakteryjnych i seps, nadci−
śnieniu, cukrzycy typu 2, chorób zakrzepowo−zato−
rowych, impotencji, niewydolności nerek, niedo−
tlenienia i nowotworów [5, 6]. Ostateczny skutek
biologiczny zależy jednak od stężenia w miejscu
oddziaływania. Wykazywano promujący lub ha−
mujący wpływ tlenku azotu na karcynogenezę [5].
Uważa się, że duże miejscowe stężenia tlenków
azotu i jego metabolitów są cytotoksyczne dla bak−
terii, grzybów lub pierwotniaków, mogą jednak
również powodować uszkodzenie DNA i struktu−
ralnych białek oraz stymulować uwalnianie cyto−
kin zapalnych. Tlenek azotu wykazuje też ważną
rolę w funkcjonowaniu tkanki kostnej jako regula−
tor remodelowania (resorbowania i nawarstwiania)
zdrowej i objętej procesem patologicznym kości.
Odbywa się to m.in. drogą aktywacji iNOS przez
cytokiny prozapalne IL−1 i TNF−α [7]. 

Tlenek azotu odgrywa istotną rolę w patolo−
giach jamy ustnej. Wykazano bardzo silną ekspres−
ję iNOS na fibroblastach dziąsłowych pod wpły−
wem stymulacji LPS Porphyromonas gingivalis
i INF−γ [8]. Tlenek azotu w ślinie pochodzi głów−
nie ze ślinianek oraz płynu dziąsłowego [9–11].
Badania Matejki et al. [12] sugerowały znaczące
nasilenie syntezy NO w zmienionej zapalnie tkan−
ce dziąsła wraz z nasilaniem się stanu zapalnego.
Aurer et al. [13] wykazywali istotne zmniejszenie
stężenia tlenku azotu w niestymulowanej ślinie
mieszanej u pacjentów z agresywnym i przewlek−
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Objectives. The evaluation of the concentration of nitric oxides (NO, NO2
– and NO3

– ) in resting mixed saliva in the
course of oral squamous cell carcinoma, chronic periodontitis and with reference to the clinical status of these di−
seases.
Material and Methods. The study was conducted on 65 patients aged 21–73, divided into three groups: group I
– 20 cases with histopathological diagnosis of oral squamous cell carcinoma, group II – 33 patients with chronic
periodontitis and control group – 15 generally healthy volunteers. During the collection of resting mixed saliva the
salivary flow rate was measured. In the supernatant the concentrations of NO, NO2

– and NO3
– were determined with

the use of Total/Nitrite/Nitrate test (R&D Systems) based on Griess reaction. During the clinical examination the
following parameters were assessed: Oral Hygiene Index acc. to Greene and Vermillion (OHI), Approximal Pla−
que Index acc. to Lange et al. (API), Papilla Bleeding Index acc. to Saxer and Mühlemann (PBI), Sulcus Bleeding
Index acc. to Mühlemann and Son (SBI), periodontal pocket probing depth, number of teeth and DMF number. 
Results. The highest mean concentrations of all three nitric oxides were observed in patients with oral squamous
cell carcinoma, however the only significant difference was determined in case of NO2 when compared to the con−
trol group. In both groups of patients there was a significant correlation between the concentrations of NO and NO2

in saliva. In patietnts with chronic periodontitis there was a signigicantly negative correlation between the concen−
trations of NO and NO2 and gingival bleeding indices. 
Conclusions. Although the presented results are not setteling the role of nitric oxides in saliva in the course of pe−
riodontopathies and oral cancer disease, but they indicate the need of further research studies to determine the par−
ticipation of these mediators in the pathophysiology of imflammatory and cancer lesions and the interdependence
between them in the oral cavity (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1, 55–62).

Key words: nitric oxide, periodontitis, cancer, saliva. 



łym zapaleniem przyzębia w stosunku do osób
zdrowych, co tłumaczyli prawdopodobnym wystę−
powaniem w ślinie czynników niszczących po−
wstały tlenek azotu. Inni autorzy zwracali uwagę
na wpływ miejscowych dysfunkcji nerwowych,
hormonów, cytokin, stanu zapalnego, które mogły
zmniejszać wytwarzanie NO w gruczołach ślino−
wych [14]. Badania na zwierzętach wskazały na
pozytywny wpływ tlenku azotu na wydzielanie
gruczołów ślinowych, co mogło zapobiegać prze−
rostom dziąseł obserwowanym po podaniu nifedy−
piny [15]. Stężenie tlenek azotu w ślinie wykazy−
wało również zależność od aktywności procesu
próchnicowego i stanu higieny jamy ustnej.
Stwierdzono istotnie większe stężenia NO w ślinie
u pacjentów z dużą liczbą ubytków próchnico−
wych oraz wysokimi wartościami wskaźników hi−
gieny jamy ustnej [16, 17]. 

Ohashi et al. [18] obserwowali znaczące
zwiększenie stężenia tlenku azotu w ślinie miesza−
nej u pacjentów z liszajem płaskim i aftami nawro−
towymi w porównaniu z osobami zdrowymi. Wy−
kazali oni ponadto w badaniach hodowlanych in
vitro znaczną cytotoksyczność tlenku azotu w od−
niesieniu do fibroblastów, keratynocytów i ko−
mórek NA (epithelial cancer cell line). NO w ma−
łym stężeniu wydaje się, że jest jednym z czynni−
ków ochronnych dla błony śluzowej jamy ustnej,
podczas gdy jego wzrost może przyczyniać się do
dysplazji i nowotworzenia w obrębie błony śluzo−
wej. Dla procesu karcynogenezy w jamie ustnej
mogą być istotne następujące właściwości tlenku
azotu i jego metabolitów [5, 6]: immunocytoto−
ksyczność, udział w procesie angiogenezy, nasila−
nie mutacji w genie p53 i nasilanie transformacji
dysplazji nabłonka w kierunku inwazyjnego raka
błony śluzowej. 

Celem pracy była ocena stężenia tlenków azo−
tu (NO, NO2

– oraz NO3
–) w spoczynkowej ślinie

mieszanej w przebiegu raka płaskonabłonkowego
jamy ustnej i przewlekłego zapalenia przyzębia
i odniesienie tych wartości do wykładników kli−
nicznych tych chorób.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono u 68 osób, które
podzielono na trzy grupy: I – 20 osób w wieku 
32– 73 lat (średnia 57,05) z rozpoznanym histopa−
tologicznie rakiem płaskonabłonkowym jamy ust−
nej oczekujących na leczenie onkologiczne, II – 33
osoby w wieku 28–72 lat (średnia 50,15) z prze−
wlekłym zapaleniem przyzębia. Grupę kontrolną
(K) stanowiło 15 ogólnie zdrowych ochotników
w wieku 21–55 lat (średnia 31,13). Do badań kwa−
lifikowano osoby bez chorób ogólnych i niewyka−

zujące zakażeń objawowych. Szczegółowy wy−
wiad lekarski prowadzono w kierunku występowa−
nia chorób, w których stres oksydacyjny był istot−
nym elementem etiopatologicznym. Występowanie
takiej choroby (nawet w przeszłości) wykluczało
pacjenta z grupy badanej. Osoby te w okresie
3 miesięcy przed badaniem nie przyjmowały leków
mogących wpływać na mikroflorę, odpowiedź im−
munologiczno−zapalną oraz stres oksydacyjny.
Wszyscy wyrazili świadomą zgodę na uczestnicze−
nie w badaniu i zapoznali się oraz podpisali doku−
mentację zatwierdzoną przez Komisję Bioetyczną
Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Niestymulowana ślina mieszana była zbierana
rano w ilości 5 ml po przepłukaniu jamy ustnej
wodą. Była ona natychmiast odwirowywana przez
15 min przy 1000 × g, a supernatanty były prze−
chowywane w temperaturze –20oC do chwili ba−
dania. Oceniano szybkość wydzielania spoczyn−
kowej śliny mieszanej. Stężenia NO, NO2

– oraz
NO3

– w supernatantach śliny badano, wykorzystu−
jąc test Total NO/Nitrite/Nitrate (R&D Systems)
oparty na reakcji Griessa. Badania wykonywano
ściśle wg zaleceń producenta testu, średnia czu−
łość metody wynosiła 0,25 µmol/L. Rejestrowano
następujące parametry kliniczne: wskaźnik higie−
ny jamy ustnej OHI wg Greene i Vermilliona (su−
ma wskaźnika płytki PI i kamienia nazębnego CI),
aproksymalny wskaźnik płytki API wg Lange et
al., wskaźnik krwawienia z brodawek dziąsłowych
PBI wg Saxera i Mühlemanna, wskaźnik krwawie−
nia z kieszonek dziąsłowych SBI wg Mühlemanna
i Sona, pomiarową głębokość kieszonek dziąsło−
wych mierzonych periodontometrem przy 4 po−
wierzchniach zębowych – PD, liczbę zębów oraz
liczbę PUW i jej składowe. 

Do sprawdzenia rozkładu zmiennych wyko−
rzystano test Kołmogorowa−Smirnowa oraz Lilie−
forsa. W związku z brakiem rozkładów normal−
nych w analizie zastosowano test ANOVA rang
Kruskala−Wallisa oraz korelacji Spearmana. Przy−
jęto poziom ufności p ≤ 0,05. 

Wyniki

Średnie wartości lub mediany wskaźników
klinicznych i stężeń tlenku azotu oraz azotanów
i azotynów w badanych grupach osób zestawiono
w tabeli 1. W tabeli 2 przedstawiono wyniki po−
równania stężeń NO, NO2 i NO3 oraz wskaźników
klinicznych między trzema grupami badanych
z użyciem testu ANOVA rang Kruskala−Wallisa.
Największe średnie stężenia wszystkich trzech
tlenków azotu wykazano u chorych na raka błony
śluzowej jamy ustnej, przy czym istotną różnicę
stwierdzono tylko dla NO2 w odniesieniu do gru−
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py kontrolnej (p = 0,0037). Wykazano także istot−
ne różnice między średnimi ocenianych wskaźni−
ków klinicznych, najczęściej między grupą I a gru−
pą kontrolną oraz między grupą I i II (z wyjątkiem
próchnicy), co wynika z istoty zapalenia przyzębia
i raka błony śluzowej jamy ustnej. 

Wyniki analizy korelacji między stężeniami
tlenków azotu i zmiennych klinicznych w grupie
osób chorych na raka płaskonabłonkowego jamy
ustnej i przewlekłe zapalenie przyzębia przedsta−
wiono w tabeli 3. W obu tych grupach zaobserwo−
wano istotną dodatnią korelację między stężenia−
mi NO i NO2 w ślinie (p < 0,0000). U pacjentów
z przewlekłym zapaleniem przyzębia wykazano
istotne ujemne korelacje między stężeniem NO
a wartościami wskaźnika PBI (R – 0,31, p = 0,027)
oraz między stężeniami NO2 w ślinie a wartościa−
mi API (R – 0,37; p = 0,029), PBI (R – 0,43; p = 0,01)
i SBI (R – 0,35; p = 0,044). W grupie tej stwier−
dzono także istotną dodatnią korelację między stę−
żeniem NO3 a szybkością wydzielania śliny
(R – 0,35; p = 0,04). W mniejszej liczebnie grupie
pacjentów chorych na raka nie stwierdzono zależ−

ności między stężeniami tlenków azotu a ocenia−
nymi wskaźnikami klinicznymi. 

Omówienie

W badaniach własnych, chociaż stężenia tlen−
ku azotu i jego metabolitów w ślinie w przewle−
kłym zapaleniu przyzębia były 2−krotnie większe
w odniesieniu do osób ze zdrowym przyzębiem, to
różnice te nie były istotne statystycznie. W grupie
tej wykazano istotne odwrotne współzmienności
między stężeniami tlenku i dwutlenku azotu
a wskaźnikami stanu zapalnego dziąsła oraz wska−
źnikiem higieny w przestrzeniach międzyzębo−
wych. Wyniki te są sprzeczne z dotychczasowymi.
Reher et al. [9] stwierdzili istotnie większe (p <
0,0001) stężenia NO w ślinie pacjentów z ciężkim
przewlekłym zapaleniem przyzębia w odniesieniu
do grupy kontrolnej. Wykazali oni ponadto istotnie
dodatnią korelację stężenia NO w ślinie z liczbą zę−
bów z głębokością kieszonek powyżej 4 mm (R =
0,54) i liczbą zębów z głębokością kieszonek po−
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Tabela 1. Średnie wartości lub mediany wskaźników klinicznych oraz stężeń tlenków azotu w ślinie

Table 1. Mean or median values of clinical parameters and concentrations of nitric oxides in saliva samples 

Wskaźnik Rak jamy ustnej – grupa I Przewlekłe zapalenie Grupa kontrolna 
(Parameter) (Oral carcinoma – group I) przyzębia – grupa II (Control group)

(Chronic periodontitis K
– group II) 

Liczba osób (Number) 20 33 15

Wiek – przedział (Age – range) 32–73 28–72 21–55

Średnia wieku (Average age) 57,05 ± 9,8 50,15 ± 9,67 31,13 ± 12,1

API 82,09 ± 32,4 76,39 ± 28,58 24,19 ± 24,3

PI 1,10 ± 0,65 1,04 ± 0,7 0,24 ± 0,19

CI 0,39 ± 0,64 0,55 ± 0,61 0,04 ± 0,05

OHI 1,5 ± 0,9 1,61 ± 1,14 0,27 ± 0,2

PBI 0,05 ± 0,12 1,5 ± 1,08 0

SBI 0,07 ± 0,17 1,86 ± 1,35 0

PD 2,27 ± 1,03 4,42 ± 1,41 2,07 ± 0,87

Liczba kieszonek > 5 mm – mediana 0 5 0
(Number of periodontal pockets – median) 

P 0,35 ± 0,86 0,87 ± 1,31 0,33 ± 0,61

U 16,94 ± 7,49 6,27 ± 6,61 1,47 ± 1,73

W 1,17 ± 1,7 6,12 ± 3,35 5,2 ± 1,9

Liczba zębów – mediana 8 23 27
(Number of teeth – median)

Szybkość wydzielania śliny – ml/min 0,21 ± 0,06 0,29 ± 0,09 0,33 ± 0,61
(Saliva secretion rate – ml/min)

NO – µmol/L 174,68 ± 129,28 90,81 ± 76,14 56,11 ± 37,75

NO2 – µmol/L 180,28 ± 123,39 100,47 ± 90,27 47,68 ± 30,09

NO3 – µmol/L 38,92 ± 75,5 19,39 ± 53,53 10,54 ± 22,00



wyżej 7 mm (R = 0,68). Brali oni jednak pod uwa−
gę osoby ze średnią i ciężką postacią przewlekłego
zapalenia przyzębia i zbierali ślinę stymulowaną.
Zróżnicowane kryteria włączenia do badań osób
z CP i różnica metodologiczna pozyskiwania śliny
mogły być przyczyną tej dyskrepancji wyników.
Ugar−Cankal et al. [5] opisali nieznacznie większe
stężenia NO w ślinie osób zdrowych w odniesieniu
do CP i znacząco większą (p = 0,000) ekspresję NO
w tkance dziąsła osób periodontologicznie zdro−
wych niż z CP. Odpowiada to w pewnym stopniu
obserwacjom Aurera et al. [13], którzy wykazali
istotnie mniejsze (p < 0,001) stężenia NO2 w nie−
stymulowanej ślinie mieszanej pacjentów z prze−
wlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia
w porównaniu z grupą kontrolną. Badania Batisty
et al. [19], jednak wykazujące ścisłą zależność mię−
dzy ekspresją iNOS w zmienionym zapalnie dzią−
śle osób z CP a zaawansowaniem stanu zapalnego
dziąsła potwierdzają pośrednio wyniki obserwacji
własnych. Leczenie periodontologiczne przynosi
istotne zmniejszenie ekspresji iNOS w dziąśle
u pacjentów z CP [20]. Po raz kolejny należy wy−
kazać wyższość badań immunohistochemicznych

dziąsła w porównaniu z badaniami śliny dotyczą−
cymi poszukiwania markerów toczącej się perio−
dontopatii. Stężenia różnych czynników w ślinie są
przecież wypadkową sekrecji dużych i małych gru−
czołów ślinowych (stymulacja wieloczynnikowa)
oraz przesączania się z płynu dziąsłowego i przez
barierę nabłonkową. Chociaż badania innych auto−
rów [17, 21] wskazują, że istnieje wprost propor−
cjonalna zależność między wskaźnikami płytki na−
zębnej a stężeniem tlenku azotu w ślinie, to własne
obserwacje tego nie potwierdzają. 

Należy pamiętać, że tlenek azotu in vivo ulega
szybkiemu utlenianiu, tworząc bardziej stabilne
jony azotynowe (NO–

2) i azotanowe (NO–
3) wystę−

pujące w ślinie i oceniane w badaniach własnych.
Chociaż na ich stężenie w ślinie nie wpływa istot−
nie czas pobierania materiału, to zaobserwowano
znaczący wpływ stosowanej wcześniej diety, niko−
tynizmu oraz używania płukanek odkażających,
np. chlorheksydyny [13, 17, 22]. Marteus et al.
[23] obserwowali u palaczy około 67% zmniejsze−
nie stężenia NO w ślinie oraz o około 65% w śli−
nie u badanych po płukaniu płynami zawierający−
mi chlorheksydynę. 
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Tabela 2. Porównanie stężeń tlenków azotu w ślinie oraz wskaźników klinicznych między badanymi grupami z użyciem
testu ANOVA rang Kruskala−Wallisa

Table 2. Comparison of nitric oxides levels in saliva and clinical parameters between examined group with using Kruskal−
Wallis ANOVA test 

Wskaźnik Poziom istotności Różnica między grupami
(Parameter) (Significant level) (Differences between groups)

p

NO 0,2 n.s.

NO2 0,0037 * K i 1

NO3 0,12 n.s.

API 0,0006 * K i 1, K i 2

PI 0,0000 * K i 1, K i 2

CI 0,008 * K i 2

OHI 0,0000 * K i 1, K i 2

PBI 0,0000 * K i 2, 1 i 2

SBI 0,0000 * K i 2, 1 i 2

PD 0,0000 * K i 2, 1 i 2

Liczba kieszonek > 5 mm
(Number of periodontal pockets > 5 mm) 0,0000 * K i 2, 1 i 2

P 0,17 n.s.

U 0,0000 * K i 1, 1 i 2

W 0,0001 * K i 1, 1 i 2

Liczba zębów (Number of teeth) 0,0001 * K i 1, 1 i 2

Szybkość wydzielania śliny (Saliva secretion rate) 0,039 * K i 1

K – grupa kontrolna (control group).

1 – pacjenci chorzy na raka płaskonabłonkowego (oral carcinoma patient). 

2 – pacjenci z przewlekłym zapaleniem przyzębia (chronic periodontitis patients).



Zdecydowanie największe stężenia NO, NO2

i NO3 w ślinie w badaniach własnych występowa−
ły u pacjentów chorych na raka. Były 3–4 razy
większe niż w grupie kontrolnej i około 2 razy wy−
ższe niż u osób z CP. Jedynie dla tej grupy wyka−
zano istotną różnicę dla stężenia NO2 w odniesie−
niu do osób zdrowych. Na brak w tej grupie zna−
czących współzmienności między stężeniami
tlenków azotu w ślinie a wskaźnikami klinicznymi
miała zapewne wpływ najmniejsza jej liczebność
(wartości współczynnika R Spearmana były dla
kilku zależności wysokie). Wyniki badań wła−
snych były zbliżone do obserwacji Bahera et al.
[24], którzy wobec stężeń w ślinie NO, NO2

– oraz

NO3
– u osób zdrowych i wartościach odpowiednio:

72, 80 i 37,6 µmol/L u pacjentów chorych na raka
płaskonabłonkowego jamy ustnej stwierdzili istot−
ne wzrosty o odpowiednio: 60, 190 i 93%. Tu rów−
nież jest potwierdzony najwyższy wzrost stężenia
jonów azotynowych u pacjentów chorych na raka
jamy ustnej. Autorzy ci wykazali ponadto istotne
zwiększenie w ślinie osób chorych na raka płasko−
nabłonkowego błony śluzowej stężeń 8−OHdG
(markera tlenowego uszkodzenia DNA) i istotne
obniżenie w ślinie całkowitej pojemności antyo−
ksydacyjnej TAS. Wskazuje to na znaczenie stresu
oksydacyjnego w karcynogenezie w jamie ustnej.
Przewlekły stan zapalny jamy ustnej, jakim jest
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Tabela 3. Analiza korelacji między stężeniami tlenków azotu w ślinie a wskaźnikami klinicznymi w grupie pacjentów
chorych na przewlekłe zapalenie przyzębia oraz raka jamy ustnej 

Table 3. Correlation between the nitric oxides levels in saliva and the clinical measurements in patients with chronic peri−
odontitis and oral cancer 

Przewlekłe zapalenie przyzębia (Chronic Periodontitis) n = 33

NO a NO2 R = 0,78 p = 0,0000 *

NO a NO3 R = –0,26 p = 0,14 n.s.

NO2 a NO3 R = 0,11 p = 0,53 n.s.

NO NO2 NO3

API R = –0,31 p = 0,076 R = –0,37 p = 0,029 R = –0,12

PI R = –0,1 R = –0,25 R = –0,1

OHI R = –0,16 R = –0,26 R = –0,04

PBI R = –0,38 p = 0,027 R = –0,43 p = 0,01 R = 0,02

SBI R = –0,3 p = 0,088 R = –0,035 p = 0,044 R = –0,01

PD R = –0,06 R = –0,02 R = –0,23

Kieszonki > 5mm R = –0,18 R = –0,16 R = –0,03
(Number of periodontal pockets 
> 5 mm)

P R = –0,05 R = –0,11 R = –0,13

Liczba zębów R = –0,29 p = 0,094 R = –0,12 R = 0,18
(Number of teeth)

Szybkość wydzielania śliny R = –0,22 R = 0,02 R = 0,35 p = 0,04
(Saliva secretion rate)

Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej (Oral squamous carcinoma) n = 20

NO a NO2 R = 0,91 p = 0,0000 *

NO a NO3 R = 0,11 p = 0,66 Ns.

NO2 a NO3 R = 0,24 p = 0,33 Ns.

NO NO2 NO3

API R = –0,17 R = –0,12 R = 0,27

PI R = –0,02 R = 0,007 R = 0,26

OHI R = –0,24 R = –0,2 R = 0,14

PD R = 0,02 R = 0,06 R = 0,35

P R = 0,26 R = 0,47 R = 0,37

Liczba zębów (Number of teeth) R = 0,003 R = 0,09 R = –0,03

Szybkość wydzielania śliny R = –0,25 R = –0,12 R = –0,24
(Saliva secretion rate)



uogólniona periodontopatia (powierzchnia zmian
zapalnych wynosi wówczas nawet 75 cm2), może
być jednym z istotnych czynników etiopatologicz−
nych stanów nowotworowych jamy ustnej [25].
Aby jednak stwierdzić, że łączącym czynnikiem
etiopatologicznym między zapaleniami przyzębia
a rakiem jamy ustnej jest stres oksydacyjny, są po−
trzebne dalsze badania. 

Chociaż wyniki badań własnych nie przesą−
dzają roli tlenków azotu w ślinie w przebiegu pe−
riodontopatii i choroby nowotworowej jamy ust−
nej, to wskazują na konieczność dalszych badań
nad udziałem tych mediatorów w patofizjologii
stanów zapalnych i nowotworowych oraz współ−
zależności między nimi w jamie ustnej.
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