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Streszczenie
Wprowadzenie. Wahania stężenia hormonów steroidowych, jakie zauważa się w czasie pokwitania, cyklu menstruacyjnego, ciąży, przekwitania powodują zmiany w tkankach przyzębia. Poszukuje się przyczyn rozwoju zapalenia dziąseł oraz zmian ilości płynu dziąsłowego w czasie trwania poszczególnych faz cyklu menstruacyjnego.
Cel pracy. Ocena zmian ilości wydzielanego płynu dziąsłowego w różnych fazach cyklu menstruacyjnego u kobiet
bez cech zapalenia dziąseł.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 30 kobiet w wieku 20–40 lat, z regularnym cyklem miesiączkowym i całkowicie zdrowym przyzębiem. Wszystkie osoby poddano trzykrotnemu badaniu, tj. w czasie 1.–2. dnia
menstruacji, w okresie okołoowulacyjnym (12.–15. dzień cyklu) oraz w fazie premenstruacji (23.–26. dzień cyklu).
Podczas każdej z wizyt oznaczano następujące wskaźniki kliniczne: wskaźnik płytki powierzchni stycznych (API),
wskaźnik krwawienia podczas sondowania (BOP), wskaźnik dziąsłowy (GI). Płyn dziąsłowy pobrano za pomocą pasków z metylocelulozy, które wprowadzano do wybranej szczeliny na 30 sekund, a następnie umieszczano
w urządzeniu Periotron 8000® w celu pomiaru objętości płynu.
Wyniki. Nie zaobserwowano stanu zapalnego dziąsła w poszczególnych etapach cyklu menstruacyjnego u badanych pacjentek (GI = 0). Stwierdzono znamienną statystycznie różnicę w ilości płynu dziąsłowego w poszczególnych etapach cyklu menstruacyjnego. W fazie okołoowulacyjnej ilość płynu była większa o 67,5% niż w fazie
menstruacyjnej (p < 0,01) i przedmenstruacyjnej (p < 0,01). Nie zaobserwowano natomiast istotnej statystycznie
zmiany między ilością płynu dziąsłowego w fazie miesiączkowania i przedmiesiączkowej. Stwierdzono również
znamienne dodatnie korelacje między wynikami ilości płynu dziąsłowego w trzech badaniach (p < 0,01).
Wnioski. Badania wskazują, że zmiana statusu hormonalnego podczas cyklu miesiączkowego niekoniecznie prowadzi do widocznych klinicznie oznak stanu zapalnego dziąseł, lecz powoduje zauważalny wzrost ilości płynu ze
szczeliny dziąsłowej w fazie okołoowulacyjnej (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 523–528).
Słowa kluczowe: płyn szczeliny dziąsłowej, hormony płciowe, estrogeny, cykl menstruacyjny.

Abstract
Background. Changes in the levels of female sex hormones during puberty, menstrual cycle, pregnancy, menopause may causes less or more noticeable symptoms in the periodontal tissues. There is an ongoing search for the
causes of gingivitis development and increasing the amount of fluid from the gingival pocket in some women during the various phases of the menstrual cycle.
Objectives. The aim of this study is to evaluate the changes in gingival cervicular fluid (GCF) secretion in the different phases of the menstrual cycle in women without any signs of gingivitis.

* Badanie zostało sfinansowane w ramach środków własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Material and Methods. The study included 30 women aged 20–40 years, with regular menstrual cycle and completely healthy periodontium. A clinical examination was performed in three different time points in their menstrual cycle: day 1–2 of menstruation, at periovulatory phase (days 12–15) and premenstrual phases (days 23–26).
During each visit, clinical parameters were determined as follows: approximal plaque index (API), bleeding on
probing index (BOP) and gingival index (GI). Gingival fluid (GCF) were collected by periopaper strips placed into
selected pocket for 30 seconds, and then placed into Periotron 8000® to measure the volume of gingival fluid.
Results. Gingival inflammation in various phases of the menstrual cycle were not noticed in the patients (GI = 0). In
this study a statistically significant difference in the amount of gingival fluid in various phases of the menstrual cycle
was reported. The level of gingival fluid was 67.5% higher in periovulatory phase than in menstruation (p < 0.01)
and premenstrual phase (p < 0.01). However, there were no statistically significant changes between the amount
of gingival fluid in the menstrual and premenstrual phase. It was a positive correlation between the results of the
amount of gingival fluid in the three studies (p < 0.01).
Conclusions. The present study indicates that changes in the sex steroid hormones during menstrual cycle might
have a limited effect on the inflammatory status of gingiva, but causes a noticeable increase in the amount of gingival crevicular fluid – GCF – during periovulatory phase (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 523–528).
Key words: gingival crevicular fluid, sex steroid hormones, estrogens, menstrual cycle.

W tkankach dziąsła stwierdzono receptory dla androgenów, estrogenów oraz progesteronu [1–3]. Wykazano również wpływ stężenia hormonów płciowych na błonę śluzową jamy ustnej
i tkanek przyzębia [4].
Hormony te wpływają na proliferację komórek nabłonkowych, ich różnicowanie i keratynizację, powstawanie ziaren keratohialinowych, oddziaływanie na macierz tkanki, powodując depolaryzację substancji podstawowej [5]. Estrogeny
pobudzają także fibroblasty do wydzielania kolagenu, zmniejszając aktywność kolagenolityczną metaloproteinaz oraz stymulując biosyntezę
tkankowych inhibitorów metaloproteinaz, zwiększają obrót metaboliczny kolagenu w obrębie tkanek [6]. Pod wpływem hormonów płciowych dochodzi również do zwiększenia nawodnienia tkanek, poprawienia ich ukrwienia i odżywienia oraz
nasilenia działania osteoblastycznego [7, 8].
Fizjologia i metabolizm tkanek przyzębia mogą być modyfikowane wpływem hormonów [9–13].
Wcześniejsze badania wykazały, że androgeny, estrogeny i progesteron są aktywnie metabolizowane w tkankach dziąseł i występuje wzrost ich
aktywności metabolicznej w obszarach objętych
procesem zapalnym w porównaniu do zdrowych
tkanek [9, 14].
Estrogeny w tkankach dziąsła działają głównie przez receptory, które występują w warstwie
podstawnej i kolczystej nabłonka, melanocytach,
komórkach dendrytycznych oraz śródbłonku naczyń, granulocytach obojętnochłonnych, fibroblastach, makrofagach oraz w śródbłonku naczyń.
Estrogeny wiążąc się z receptorem błonowym, stymulują uwalnianie tlenku azotu z komórek śródbłonka naczyń, powodując rozszerzanie naczyń
krwionośnych [15]. Estrogeny ponadto zamykają kanały wapniowe L  i otwierają kanały potasowe w komórkach mięśni gładkich naczyń [16], co
również prowadzi do ich rozkurczu. Stymulacja

krążenia, rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i zwiększenie przepuszczalności błony
komórkowej w przypadku dziąseł objawia się ich
obrzękiem, zaczerwienieniem, zwiększeniem wypływu płynu dziąsłowego (GCF – gingival crevicular fluid) oraz wzmożoną skłonnością do krwawień [14].
Duże stężenie estrogenów zmniejsza keratynizację nabłonka, przez co staje się on mniej spójny,
a dodatkowo zwiększająca się ilość glikogenu w jego komórkach osłabia skuteczność bariery nabłonkowej [17].
Zmiany stężenia hormonów steroidowych, jakie zauważa się w czasie pokwitania, cyklu menstruacyjnego, ciąży, przekwitania powodują zmiany w tkankach przyzębia.
Zmiany hormonalne w organizmie kobiety
w czasie cyklu menstruacyjnego mogą przyczyniać się do rozwoju zapalenia dziąseł. W badaniach in vitro wykazano, że zwiększone stężenie
progesteronu i estrogenów ma wpływ na chemotaksję leukocytów wielojądrzastych (PMN – polymorphonuclear leukocytes) i może przyczynić się
do rozwoju zapalenia dziąseł [18].
Wcześniejsze badania wskazują na związek występowania zapalenia dziąseł w czasie cyklu menstruacyjnego ze zmianą w procesach odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów [19, 20]. Dodatkowo hormony płciowe
wydzielane do płynu szczeliny dziąsłowej oraz śliny mogą powodować zmiany we florze bakteryjnej płytki nad- i poddziąsłowej. Dowiedziono, że
bakterie z grupy Prevotella melaninogenica podgrupa intermedia mogą wykorzystywać hormony płciowe (estrogeny i progesteron) jako czynniki ich wzrostu [21, 22].
Powyższy wielokierunkowy wpływ hormonów
płciowych na tkanki przyzębia może być przyczyną objawów zapalenia dziąseł występujących okresowo w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego.
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Do objawów klinicznych zapalenia dziąseł związanego z cyklem menstruacyjnym zalicza się: obrzęk
i zaczerwienienie dziąseł, ich tkliwość i skłonność
do krwawień oraz zwiększony wysięk z kieszonek
dziąsłowych (według niektórych autorów o około 20%) [23]. Krwawienie i obrzęk dziąseł [24, 25]
oraz nieznaczna ruchomość zębów zostały głównie
zaobserwowane podczas miesiączki [23]. W fazie
folikularnej (6.–13. dzień cyklu) zwiększa się stop
niowo wydzielanie estrogenów, lecz stężenie pro
gesteronu w surowicy nadal pozostaje małe. W 14.
dniu cyklu (faza okołoowulacyjna) stężenie estrogenów osiąga maksimum (120–390 µg/ml) i wówczas jest notowany największy wzrost ilości płynu
dziąsłowego [7, 8]. Następnie stężenie estrogenów
gwałtownie zmniejsza się i od tego czasu następuje stały wzrost stężenia progesteronu [7, 8]. W fazie
lutealnej cyklu (15.–26. dzień) stopniowo zmniejsza się stężenie estradiolu i jako jedyny estrogen
utrzymuje się estriol. Podczas trwania tej fazy cyklu, kiedy progesteron osiąga coraz większe stężenie, wewnątrzustnie mogą występować wykwity rzekomoaftowe, opryszczka na wargach oraz infekcje grzybicze. Charakterystyczną jednak cechą
jest zapalenie dziąseł nawet przy małych wskaźnikach płytki i dobrej higienie jamy ustnej [26]. Udokumentowane charakterystyczne zmiany zapalne
dziąseł związane z cyklem menstruacyjnym mogą
być dodatkowo potęgowane przez zachwianą równowagę hormonalną [19, 20, 25] oraz czynnik bakteryjny.
Dążąc do maksymalnego ograniczenia ww.
czynników, które mogą być przyczyną stanu zapalnego a tym samym zwiększać ilość płynu dziąsłowego, do badań zakwalifikowano kobiety bez
oznak zapalenia dziąseł, ze wzorową higieną jamy ustnej (27 studentek oddziału lekarsko-dentystycznego oraz 3 higienistki stomatologiczne) oraz
regularnym cyklem miesiączkowym. Celem badania była ocena zmian ilości wydzielanego płynu dziąsłowego w różnych fazach cyklu menstruacyjnego.

Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 30 kobiet w wieku 20–40 lat z regularnym cyklem miesiączkowym
w ciągu ostatnich 6 miesięcy i długością trwania
cyklu menstruacyjnego ok. 28 dni (± 2 dni).
Z badań zostały wykluczone kobiety:
a) w ciąży, w czasie karmienia piersią,
b) obciążone chorobami ogólnoustrojowymi, które mogłyby modyfikować obraz kliniczny (choroby metaboliczne, hormonalne, choroby
z autoagresji, choroby przebiegające z upośledzeniem układu immunologicznego),
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c) poddane antybiotykoterapii, immunoterapii
w okresie 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania,
d) długotrwale stosujące leki przeciwzapalne,
e) stosujące doustne środki antykoncepcyjne,
f) poddane leczeniu periodontologicznemu
w okresie 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania,
g) palące tytoń,
h) z objawami choroby przyzębia (głębokość
kieszonek powyżej 3 mm, ubytek kości wyrostka
na zdjęciu rentgenowskim),
i) wskaźnik krwawienia podczas sondowania
(BOP – bleeding on probing) > 10%.
Protokół badawczy, zgodny z Konwencją Helsińską, został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Wszystkie osoby biorące udział
w badaniu zapoznały się z treścią informacji dla
badanego i świadomie podpisały zgodę na udział
w eksperymencie.
Wszystkie kobiety poddano trzykrotnemu badaniu, tj. w czasie 1.–2. dnia menstruacji, w okresie okołoowulacyjnym (12.–15. dzień cyklu) oraz
w fazie premenstruacyjnej (23.–26. dzień cyklu).
Podczas każdej z wizyt oznaczano następujące parametry kliniczne: wskaźnik płytki powierzchni
stycznych API (approximal plaque index) wg Lange, wskaźnik krwawienia podczas sondowania (bleeding on probing – BOP) wg Ainamo i Bay, wskaźnik dziąsłowy (Gingival Index) wg Silness i Loe.
W projekcie badania dążono do maksymalnie dokładnego określenia stopnia ewentualnego zapalenia dziąseł i uchwycenia nawet subtelnych zmian podczas cyklu. Z tego powodu zdecydowano o posłużeniu się dwoma wskaźnikami
zapalenia: wskaźnikiem dziąsłowym polegającym
na nadawaniu rangi na postawie wyglądu dziąsła
i wskaźnikiem dychotomicznym (BOP).
Po przeprowadzeniu badania klinicznego pobrano płyn z szczeliny dziąsłowej, znajdującej
się przy zębie: żywym, jednokorzeniowym, bez
próchnicy, bez wypełnień i uzupełnień protetycznych, bez wcześniejszego urazu zęba (na podstawie wywiadu), niebędącym w zgryzie urazowym
(na podstawie braku cech klinicznych i kalkowania), bez oznak krwawienia dziąseł.
Płyn dziąsłowy został pobrany za pomocą pasków z metylocelulozy (periopaper strips), które były wprowadzane do wybranej szczeliny dziąsłowej
na 30 sekund. Przed wprowadzeniem paska okolica szczeliny została oczyszczona z płytki nazębnej,
odizolowana od dostępu śliny za pomocą wałeczków z ligniny oraz osuszona strumieniem powietrza. Po odczekaniu 5 minut aż zostanie wytworzony nowy, świeży płyn, wprowadzano ostrożnie
pasek na głębokość 1 mm poniżej brzegu dziąsła,
tak by nie doszło do mechanicznego uszkodzenia
tkanek. Po odsączeniu GCF pasek umieszczano

526
w szczękach urządzenia Periotron 8000 ® w celu
pomiaru objętości płynu.
Następnie pacjentka przepłukała jamę ustną roztworem Red Code w płynie (3 krople na
20–30 ml wody) przez 30 sekund w celu wybarwienia i sprawdzenia obecności płytki nazębnej.
Powyższą procedurę przeprowadzono na końcu, po zmierzeniu ilości płynu dziąsłowego, aby
wyeliminować wpływ substancji chemicznych zawartych w płynie Red Code na ilość wydzielanego GCF. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu
Statistica 10. Zgodność rozkładu uzyskanych wyników badań z rozkładem normalnym sprawdzono testem Shapiro-Wilka. Do oceny różnic między zmiennymi zastosowano testy ANOVA Friedmana oraz test post hoc Dunna. Analizy korelacji
między wynikami ilości płynu dziąsłowego w poszczególnych badaniach przeprowadzono testem
rang Spearmana. Wartości przedstawiono jako
medianę oraz górny i dolny kwartyl. Przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
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Ryc. 1. Porównanie ilości płynu szczeliny dziąsłowej
w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego. Test
ANOVA Friedmana oraz test post hoc Dunna, p < 0,05
Fig. 1. Comparison of the gingival crevicular fluid
amount in the different phases of the menstrual cycle.
ANOVA Friedman test, Dunn post hoc test, p < 0.05
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Wyniki
Zgodnie z projektem badania u wszystkich badanych kobiet we wszystkich badaniach wskaźniki zapalenia (BOP i GI) wyniosły 0. Nie stwierdzono znamiennej różnicy między pomiarami wskaźników higieny w poszczególnych fazach cyklu, ale
zaobserwowano różnice w ilości płynu dziąsłowego. Istnieje znamienna różnica między ilością płynu w badaniu pierwszym (początek menstruacji)
a badaniem drugim (okres okołoowulacyjny) oraz
między badaniem drugim i trzecim (okres przedmenstruacyjny). Ilość płynu w fazie okołoowulacyjnej była o 67,5% większa niż w pozostałych fazach.
Nie stwierdzono znamiennej różnicy między badaniem pierwszym i trzecim. Wyniki wskaźników higieny i ilości płynu dziąsłowego przedstawiono odpowiednio na ryc. 1 i 2. Stwierdzono również znamienne dodatnie korelacje między wynikami ilości
płynu dziąsłowego w trzech badaniach (tabela 1).

Omówienie
Zmiany stężenia hormonów steroidowych, jakie zauważa się w czasie pokwitania, cyklu menstruacyjnego, ciąży, przekwitania powodują zmiany w tkankach przyzębia oraz błon śluzowych.
W dostępnym piśmiennictwie zarówno krajowym, jak i zagranicznym istnieje niewiele prac,
w których oceniano wpływ zmian stężenia hormonów płciowych u kobiet w czasie trwania cyklu
miesiączkowego na wskaźniki kliniczne zapalenia
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Ryc. 2. Porównanie wyników wskaźnika płytki
powierzchni stycznych w poszczególnych fazach cyklu
menstruacyjnego
Fig. 2. Comparison of approximal plaque index in the
different phases of the menstrual cycle

dziąseł i ilość wydzielanego płynu dziąsłowego.
Badania autorów zagranicznych dowodzą, że widoczne klinicznie zmiany dziąseł najczęściej można zaobserwować u kobiet podczas okołoowulacyjnej i przedmiesiączkowej fazy cyklu [27, 28]. Muhlemann [18] opisał przypadek kliniczny zapalenia
dziąseł, w którym występowały jasnoczerwone,
krwotoczne uszkodzenia brodawek międzyzębowych rozwijające się tuż przed miesiączką. Badania
Machtei et al. [27] wykazały, że stopień zapalenia
dziąseł różni się w czasie menstruacji i fazie okołoowulacyjnej. Nie było natomiast żadnych zmian
w głębokości kieszonek dziąsłowych ani w utracie
przyczepu łącznotkankowego. Wartości wskaźnika GI w badaniu Machtei et al. [27] były duże (faza
okołoowulacyjna GI = 0,54; faza przedmiesiączkowa GI = 0,50; dla porównania faza menstruacyjna
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Tabela 1. Korelacje ilości płynu dziąsłowego między poszczególnymi badaniami. Test korelacji rang Spearmana
Table 1. Correlations of gingival fluid amounts in different phases of the menstrual cycle. The Spearman Correlation
Coefficient Test
Faza menstruacyjna
(Menstrual phase)
Faza menstruacyjna
(Menstrual phase)
Faza owulacyjna
(Periovulatory phase)

R = 0,83; p < 0,01

Faza premenstruacyjna
(Premenstrual phase)

R = 0,47; p < 0,01

GI = 0,38) i nie korelowały z wynikami wskaźnika płytki (średnio we wszystkich badanych fazach
cyklu PL.I = 0,85).
W związku z tym w badaniu własnym kwalifikację kobiet zaprojektowano tak, aby maksymalnie wyeliminować wpływ płytki bakteryjnej oraz
innych zewnętrznych czynników, które mogłyby modyfikować stan dziąseł i ilość wydzielanego
płynu dziąsłowego. Wszystkie zakwalifikowane do
badania uczestniczki były studentkami stomatologii (27 kobiet) lub higienistkami stomatologicznymi (3 kobiety), co zapewniało bardzo dobrą higienę
jamy ustnej oraz brak widocznych oznak zapalenia
dziąseł w różnych fazach cyklu menstruacyjnego.
Wśród zbadanych nie stwierdzono stanu zapalnego dziąsła w poszczególnych etapach cyklu menstruacyjnego (GI = 0). Dzięki temu, że wskaźniki
zapalenia (GI, BOP) wynosiły zero na każdym etapie badania oraz nie stwierdzono różnic we wskaźniku higieny jamy ustnej u badanych kobiet, można
wyciągnąć wniosek, że zmiana ilości płynu dziąsłowego była wywołana wpływem hormonów. U osób
z doskonałą higieną jamy ustnej i bez objawów zapalenia dziąseł zmiany hormonalne podczas trwania
cyklu miesiączkowego mogą mieć jedynie wpływ
na subkliniczny stan przyzębia i ponadto nie mają
wpływu na kolonizację mikrobiologiczną tkanek, tj.
nie zmieniają poddziąsłowej płytki bakteryjnej [29].
Pod wpływem zmian hormonalnych może więc dochodzić do wahań ilości wytwarzanego płynu dziąsłowego mimo braku klinicznych oznak zapalenia.
W badaniu własnym stwierdzono, że w fazie okołoowulacyjnej dochodzi do zwiększenia wydzielania
płynu dziąsłowego w porównaniu do fazy menstruacyjnej i premenstruacyjnej. Wyniki te potwierdzają doniesienia wcześniejsze. Lindhe i Attstrom [19]

Faza okołoowulacyjna
(Periovulatory phase)

Faza premenstruacyjna
(Premenstrual phase)

R = 0,83; p < 0,01

R = 0,47; p < 0,01
R = 0,66; p < 0,01

R = 0,66; p < 0,01

opisali zwiększenie wydzielania płynu dziąsłowego
w czasie okołoowulacyjnym i następnie powrót objętości GCF do wartości wyjściowych w czasie miesiączki. Obliczyli oni, że u 88% pacjentek wystąpił
co najmniej 20% wzrost ilości płynu dziąsłowego
w czasie okołoowulacyjnym, ale w badaniu uczestniczyły kobiety z łagodnym zapaleniem dziąseł,
a tym samym było zwiększone wytwarzanie płynu
dziąsłowego. Holm-Pedersen i Loe [25] także badali
ilość płynu szczeliny dziąsłowej, ale nie odnotowali jego zmian podczas cyklu menstruacyjnego. Autorzy przypuszczają, że brak stwierdzonych zmian
był spowodowany brakiem dokładnej weryfikacji
czasu owulacji kobiet, bardzo małym wskaźnikiem
GI (94% badanych miało GI = 0) oraz małą czułością wykrywania zmian ilości płynu wywoływanych przez hormony w całkowicie zdrowym dziąśle. W badaniu własnym stwierdzono znamienne
zwiększenie o 67,5% ilości płynu w fazie okołoowulacyjnej, mimo że wskaźnik zapalenia (GI) również
wynosił 0 u wszystkich badanych. Metoda pomiaru ilości płynu stosowana w obu cytowanych badaniach [19, 25] była mniej czuła niż metody stosowane obecnie. Niewątpliwie wykorzystanie pasków
z metylocelulozy i urządzenia Periotron otworzyło możliwości pomiaru bardzo małych ilości płynu, a tym samym stwierdzenia różnic w wydzielaniu płynu dziąsłowego, gdy klinicznie nie obserwuje się zmian zapalnych.
Badania wskazują, że przy zachowaniu wzorowej higieny jamy ustnej zmiana statusu hormonalnego podczas cyklu miesiączkowego nie prowadzi
do widocznych klinicznie oznak stanu zapalnego dziąseł, lecz powoduje zauważalny wzrost ilości płynu szczeliny dziąsłowej w fazie okołoowulacyjnej.
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