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Parodontito ir opsonizuoto zimozano įtaka
kraujo neutrofilinių leukocitų chemoliuminescencijai

Gediminas �ekonis, Eglė Ivanauskienė
Kauno medicinos universiteto Ortopedinės stomatologijos klinika

Rakta�od�iai: parodontitas, neutrofilai, chemoliuminescencija.

Santrauka. �io darbo tikslas � i�tirti sergančiųjų parodontitu neutrofilinių leukocitų,
stimuliuotų opsonizuotu zimozanu, oksidacinę funkciją nuo liuminolio ir liucigenino priklausomos
chemoliuminescencijos metodu. I�tirti 16-kos sergančiųjų parodontitu ir 10-ties kontrolinės grupės
asmenų periferinio veninio kraujo neutrofiliniai leukocitai.

Opsonizuotu zimozanu stimuliuotų sergančiųjų parodontitu ir kontrolinės grupės asmenų
neutrofilinių leukocitų nuo liuminolio priklausoma chemoliuminescencijos tarpusavyje i� esmės
(p>0,05) nesiskyrė (atitinkamai sudarė 66849±6372 ir 61243±5240 imp/min.). O sergančiųjų
parodontitu nuo liucigenino priklausoma chemoliuminescencija (1361±169 imp/min.), veikiant
opsonizuotam zimozanui, buvo i� esmės (p≤0,001) didesnė negu analogi�ka kontrolinės grupės
asmenų (492±56 imp/min.).

Būtina pa�ymėti, kad sergančiųjų parodontitu nestimuliuotų neutrofilinių leukocitų nuo
liuminolo ir nuo liucigenino priklausoma chemoliuminescencija (atitinkamai � 381±63 ir 389±52
imp/min.)  buvo i� esmės (p≤0,001) didesnė u� analogi�ką kontrolinės grupės asmenų (atitinka-
mai � 134±22 ir 138±16 imp/min.).

Gauti tyrimų duomenys rodo, kad padidėjusi sergančiųjų parodontitu neutrofilinių leukocitų
oksidacinė funkcija gali turėti įtakos priedančio audiniams.

Adresas susira�inėjimui: G. �ekonis, KMU Ortopedinės stomatologijos klinika, Sukilėlių 51, 3007 Kaunas
El. pa�tas: zekonisg@hotmail.com

Įvadas
Pastaraisiais metais pasaulinėje medicinos litera-

tūroje imta plačiau nagrinėti priedančio audinių u�de-
gimines ligas. �ios temos aktualumą pirmiausia lemia
didelis minėtųjų ligų paplitimas pasaulyje. Vien paro-
dontitu serga iki 15 proc. visų pasaulio gyventojų (1).
Net ir tokioje ekonomi�kai i�sivysčiusioje �alyje kaip
JAV gingivitu ir parodontitu serga 116 mln. gyventojų,
o labai sunkia �ių ligų forma � 28 mln. (2). Plačiausiai
priedančio ligos paplitusios trečiojo pasaulio �alyse
(3, 4). Taigi gana jauno am�iaus �monėms prasideda
�andikaulių alveolinės ataugos kaulo tirpimas, kuris su-
ma�ina dantų atsparumą kramtymo jėgai. Priedančio
ligos ir ėduonis yra pagrindinės dantų netekimo prie-
�astys. Vyresniems kaip 40 metų �monėms daugiau
dantų pa�alinama dėl priedančio ligų negu dėl ėduo-
nies (5, 6).

Pastaraisiais de�imtmečiais buvo nustatyti atskiri
veiksniai, turintys įtakos gingivitui ir parodontitui atsi-
rasti (7). Apibendrindamas pastarųjų metų tyrimus,
R.C. Williams (8) pateikė �iuolaikinį priedančio audi-
nių u�degiminių ligų modelį, kur makroorganizmo
imuniniam u�degiminiam atsakui į dantų apna�ų mik-

robus skiriamas did�iausias dėmesys.
Priedančio audinių apsauginę funkciją vykdo neut-

rofiliniai leukocitai (NL). Jie turi gausybę įvairių me-
d�iagų, reikalingų patogeniniams mikroorganizmams
sunaikinti. Suma�ėjus NL kiekiui ar (ir) sutrikus jų
funkcijai, pasirei�kia priedančio audinių ligos. Mak-
roorganizmo apsauginę funkciją NL atlieka per dau-
gelį nuoseklių etapų. Vienas i� galutinių etapų yra
mikroorganizmų fagocitozė ir jų sunaikinimas fago-
lizosomoje (9). Be fagocitozės mikrobus, virusais in-
fekuotas ląsteles bei vė�ines ląsteles NL gali sunaikinti
i�skirdami savo lizosominių granulių turinį į ekstra-
ląstelinę aplinką (10). Įrodyta, kad i� sveikų priedančio
audinių i�siskyrę NL spontani�kai i�skiria tam tikrą
kiekį aktyviojo deguonies radikalų (11).

Aktyviojo deguonies radikalai, pasigaminantys NL
respiratorinio sprogimo metu (superoksido anijonas
(O2

�), vandenilio peroksidas (H2O2), hidroksilo ra-
dikalas (·OH) ir singletinis deguonis (1O2)) (12, 13)
sudaro veiksmingą baktericidinę NL sistemą. Respi-
ratorinio sprogimo intensyvumas priklauso nuo NL
stimuliatoriaus rū�ies ir koncentracijos (14). Aktyviojo
deguonies radikalai, būdami stiprūs oksidatoriai, ne
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tik efektyviai naikina bakterijas (15), bet gali pa�eisti
ir makroorganizmo audinius (16).

�io darbo tikslas � i�tirti sergančiųjų parodontitu
ir sveikų asmenų periferinio veninio kraujo NL akty-
viojo deguonies radikalų generaciją nuo liuminolo ir
liucigenino priklausomos chemoliuminescencijos
(CL) metodu stimuliuojant leukocitus opsonizuotu zi-
mozanu.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Chemoliuminescencijos tyrimui NL buvo gauta i�

sergančiųjų parodontitu (16) ir kontrolinės grupės
asmenų (10) periferinio veninio kraujo. Tiriamųjų
asmenų am�ius buvo nuo 18 iki 50 metų. Tiriamųjų
grupių asmenys pagal am�ių ir lytį i� esmės nesiskyrė
nuo kontrolinės grupės asmenų (p>0,05).

Nuo liuminolo ir liucigenino priklausoma CL buvo
matuojama L. G. Korkina ir kt. metodu (16). Mata-
vimai atlikti Kauno medicinos universiteto Bioche-
mijos katedroje esančiu scintiliaciniu β-skaitikliu.

Liumonolo, liucigenino, zimozano bei Hanks
subalansuotų druskų tirpalo (pH 7,3) įsigyta i� �Sigma
Chemical Co� (JAV).

Zimozanas buvo opsonizuojamas R. Zeiger ir kt.
metodu (17).

Leukocitų mėginių paruo�imas. Chemoliumi-
nescencijos tyrimui leukocitų buvo gauta i� sergan-
čiųjų parodontitu ir kontrolinės grupės asmenų pe-
riferinio veninio kraujo. Veninio kraujo (10 ml) buvo
imama steriliu �virk�tu, turinčiu heparino (20 vv/ml),
i� ryto, tiriamajam nevalgius. Plastikiniai mėgintu-
vėliai su krauju buvo statomi 45o kampu ir laikomi 1
val. termostate 37oC temperatūroje. Po to plazma su
leukocitais buvo nusiurbiama ir atskied�iama Hanks
subalansuotų druskų tirpalu iki 5 ml. Tada į chemo-
liuminescencijos tyrimui naudojamus mėgintuvėlius
buvo i�pilstoma po 1 ml ląstelių suspensijos. 1 ml �ios
suspensijos buvo paliekamas leukocitų skaičiui ir
procentinei jų sudėčiai nustatyti.

Chemoliuminescencijos matavimas. Į mėgintu-
vėlius su leukocitų suspensija, laikomus vandeniniame
termostate (37°C temperatūroje), buvo pridedama 0,1
ml liuminolo arba liucigenino (galutinė koncentracija
50 mM) ir i�matuojamas nestimuliuotų NL chemoliu-
minescencijos lygis. Po penkių minučių į mėgintu-
vėlius buvo pridedama 0,1 ml opsonizuoto zimozano
(galutinė koncentracija 2,5 mg/ml).

Leukocitai sudaro pagrindinę dalį bendrojo kraujo
arba leukocitų suspensijos chemoluminescencijos
(18). Todėl stimuliuotos ar nestimuliuotos CL intensy-
vumas tiesiogiai priklauso nuo NL skaičiaus leukocitų
suspensijoje. NL sukeltos CL intensyvumas gali būti

apskaičiuotas pagal formulę  i� bendrosios leukocitų
chemoluminescencijos (16):

   I(NL) = I(leuk) × 100V/vcn ,

kur: I(NL) � 1×109 NL chemoliuminescencija (imp/min.),
I(leuk) � leukocitų suspensijos chemoluminescencija, v
� suspensijos kiekis (ml), c � leukocitų kiekis, n � NL
procentas, V � tyrimams naudojamo indelio tūris (ml).

Rezultatai
Sergančiųjų parodontitu ir asmenų, kurių prie-

dančio audiniai buvo sveiki, periferinio veninio kraujo
NL nuo liuminolo ir liucigenino priklausomos CL
veikiant opsonizuotam zimozanui, tyrimų duomenys
pateikiami lentelėje. Lentelės duomenimis, sergan-
čiųjų parodontitu periferinio veninio kraujo nestimu-
liuotų 1×109 NL nuo liuminolo priklausoma CL siekė
381±63 imp/min. ir statisti�kai reik�mingai (p≤0,001)
buvo didesnė u� analogi�ką kontrolinės grupės asmenų
(134±22 imp/min.). Nuo liucigenino priklausoma CL
(389±52 imp/min.) taip pat i� esmės (p≤0,001) buvo
didesnė u� analogi�ką kontrolinės grupės asmenų
(138±16 imp/min.).

Lentelėje pateiktais duomenimis, sergančiųjų pa-
rodontitu periferinio veninio kraujo 1×109 NL nuo liu-
minolo priklausomos CL maksimali reik�mė, veikiant
opsonizuotam zimozanui, sudarė 66849±6372 imp/min.
ir i� esmės nesiskyrė (p>0,05) nuo analogi�kos kont-
rolinės grupės asmenų, kuri buvo lygi 61243±5240
imp/min.

Sergančiųjų parodontitu periferinio veninio kraujo
1×109 NL nuo liucigenino priklausoma CL, veikiant
opsonizuotam zimozanui, sudarė 1361±169 imp/min.
ir i� esmės skyrėsi (p≤0,001) nuo analogi�kos kontroli-
nės grupės asmenų CL, kuri buvo lygi 492±56 imp/min.

Reikėtų pa�ymėti, kad sergančiųjų parodontitu
periferinio veninio kraujo NL nuo liucigenino priklau-
somos CL, veikiant opsonizuotam zimozanui, santykis
su priklausoma nuo liuminolo minėtųjų ląstelių CL
dėl opsonizuoto zimozano poveikio buvo lygus 0,02,
o kontrolinės grupės asmenų � 0,01, t. y. sergančiųjų
parodontitu minėtasis santykis buvo du kartus didesnis
u� kontrolinės grupės asmenų analogi�ką santykį.

Sergančiųjų parodontitu, kaip ir kontrolinės grupės
asmenų,  periferinio veninio kraujo NL nuo liuminolo
priklausoma CL dėl opsonizuoto zimozano poveikio
maksimumą pasiekia praėjus 30 min. po stimuliavimo
(1 pav.), o nuo liucigenino priklausoma CL � praėjus
15 min. (2 pav).

Rezultatų aptarimas
NL yra pirmosios ląstelės, kurios migruoja į audinius
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kaip makroorganizmo atsakas į ten patekusius pato-
geninius mikroorganizmus (19). �ioms ląstelėms
migruojant į u�degimo vietą, pakinta jų aktyvumas.
Pastarasis yra svarbus organizmo nespecifinės imu-
ninės sistemos funkcijos, kuri veikia prie� mikrobų
invaziją, veiksnys, kartu galintis pa�eisti ir makroor-
ganizmo audinius (20, 21).

Lentelės duomenimis, sergančiųjų parodontitu ne-
stimuliuoti NL generavo i� esmės daugiau aktyviųjų
deguonies radikalų negu kontrolinės grupės asmenų
analogi�ki leukocitai. Tai galima būtų paai�kinti ser-
gančiųjų parodontitu asmenų didesniu NL aktyvumu
(22, 23). Tačiau reikėtų pa�ymėti, kad NL aktyvumo
padidėjimui įtakos gali turėti toksinai, i�siskyrę i� mik-
roorganizmų, esančių priedančio audinių aplinkoje.

Lyginant sergančiųjų parodontitu ir kontrolinės

grupės asmenų nuo liuminolo priklausomą periferinio
veninio kraujo NL chemoliuminescenciją (1 pav.) dėl
opsonizuoto zimozano poveikio, nerasta esminių
skirtumų (p>0,05). Taigi gauti tyrimų duomenys
patvirtina P. Mouynet ir kt. duomenis, rodančius, kad
sergančiųjų gingivitu, jaunatviniu ir suaugusiųjų
parodontitu, taip pat asmenų, kurių priedančio audiniai
sveiki, periferinio veninio kraujo NL nuo liuminolio
priklausoma CL i� esmės nesiskiria (24). Tačiau mūsų
tyrimo duomenys nesutampa su kai kurių autorių (22,
25�28) duomenimis, kurie rodo padidėjusią sergan-
čiųjų parodontitu periferinio veninio kraujo NL nuo
liuminolio priklausoma CL. G. J. Whyte ir kt. nurodo,
kad sergančiųjų parodontitu minėtųjų ląstelių nuo liu-
minolio priklausoma CL yra tik ne�ymiai padidėjusi
(29). Tokius skirtingus duomenis minėtieji autoriai
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Lentelė. Tiriamųjų grupių asmenų periferinio veninio kraujo NL nuo liuminolo ir liucigenino
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               1×109 NL CL (imp/min.)
CL liucig./
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(po stimu-

prie� po prie� po liavimo)
stimuliavimą stimuliavimo stimuliavimą stimuliavimo

(maks.) (maks.)

Sergančiųjų 16 381±63 66849±6372 389±52 1361±169 0,02
parodontitu

Kontrolinė 10 134±22 61243±5240 138±16 492±56 0,01

p ≤0,001 >0,05 ≤0,001 ≤0,001

Gediminas �ekonis, Eglė Ivanauskienė

MEDICINA (2002) 38 tomas, Nr. 9



899

galėjo gauti, panaudoję skirtingus NL stimuliatorius:
A. Gustafsson ir B. Åsman (25) vartojo opsonizuotą
gamaglobulinu S. aureus, M. Fredrikson ir kt. (22) �
LPS ir opsonizuotas bakterijas. Kiti autoriai vartojo
opsonizuotą zimozaną.

Pa�ymėtina, kad sergančiųjų parodontitu perife-
rinio veninio kraujo NL nuo liucigenino priklausoma
CL, veikiant opsonizuotam zimozanui (1 pav.), i� es-
mės skyrėsi (p≤0,001) nuo analogi�kos kontrolinės
grupės asmenų.

Medicinos literatūroje nepavyko rasti duomenų
apie sergančiųjų parodontitu periferinio veninio kraujo
NL nuo liucigenino priklausomą CL.

�inoma, kad nuo liucigenino priklausoma NL che-
moliuminescencija rodo �ių ląstelių gaminamą super-
oksido anijoną, kuris dėl Haber-Weiss reakcijos virsta
kitu labai aktyviu laisvuoju deguonies radikalu � hid-
roksilo radikalu (30).
Į fagosomą arba į ekstraląstelinę aplinką NL i�ski-

riami laisvieji deguonies radikalai pakeičia mikroor-
ganizmų membranos struktūrą ir destruktūrizuoja pa-
grindinius intraląstelinius mikroorganizmo kompo-
nentus, atlikdami antimikrobinę funkciją (13). Pato-
loginių būsenų metu laisvieji deguonies radikalai pa-
�eid�ia ir organizmo audinius.

Manoma, kad daugiau informacijos apie aktyviojo
deguonies radikalų �alojantį poveikį audiniams su-
teikia ne tiek tarp tiriamųjų grupių nustatyti NL

chemoliuminescencijos intensyvumo skirtumai, kiek
nuo liucigenino ir nuo liuminolo priklausomos CL in-
tensyvumo santykis, t. y. kuo didesnė NL chemoliu-
minescencijos dalis tenka nuo liucigenino priklauso-
mai CL, tuo didesnė tikimybė, kad NL turės audinius
pa�eid�iantį poveikį (16).

Mūsų tyrimų duomenys rodo, kad sergančiųjų
parodontitu CL liucigenino ir CL liuminolio santykis
buvo lygus 0,02, o kontrolinės grupės asmenų analo-
gi�kas santykis � 0,008. Galima teigti, kad sergančiųjų
parodontitu, veikiant NL opsonizuotam zimozanui, jie
i�skiria didesnį kiekį labai aktyvių deguonies radikalų.

I�vados
1. Sergančiųjų parodontitu nestimuliuoti periferi-

nio veninio kraujo neutrofiliniai leukocitai generuoja
i� esmės daugiau tiek visų laisviojo deguonies radika-
lų, tiek superoksido anijonų negu asmenų, kurių prie-
dančio audiniai sveiki, analogi�ki leukocitai.

2. Opsonizuotas zimozanas sustiprina periferinio
veninio kraujo neutrofilinių leukocitų aktyviojo de-
guonies radikalų generaciją ir asmenims, kurių prie-
dančio audiniai sveiki, ir sergantiems parodontitu.

3. Sergančiųjų parodontitu periferinio veninio
kraujo neutrofiliniai leukocitai, stimuliuoti opsoni-
zuotu zimozanu, generuoja i� esmės daugiau super-
oksido anijonų negu asmenų, kurių priedančio audiniai
sveiki, analogi�ki leukocitai.

Influence of parodontitis and opsonized zymosan upon chemiluminescence
of blood neutrophils

Gediminas �ekonis, Eglė Ivanauskienė
Clinic of Prosthetic Dentistry, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: parodontitis, neutrophils, chemiluminescence.

Summary. The objective of the present investigation was to explore oxidative function of parodontitis
patient�s blood neutrophils stimulated with opsonized zymosan by method of luminol- and lucigenin-depen-
dent chemiluminescence. The leukocytes for this study were obtained from peripheral venous blood of 16
parodontitis patients and 10 healthy subjects.

The luminol-dependent chemiluminescence of stimulated neutrophils of parodontitis patients did not dif-
fer (p>0.05) from control subjects (66849±6372 cpm and 61243±5240 cpm, respectively). Lucigenin-depen-
dent chemiluminescence of stimulated neutrophils of parodontitis patients was increased (p≤0.001) compar-
ing with control subjects (1361±169 cpm and 492±56 cpm respectively).

The luminol- and lucigenin-dependent chemiluminescence (381±63 cpm, and 389±52 cpm, respectively)
of nonstimulated neutrophils of parodontitis patients was significantly higher (p≤0.001) than analogous Cl
(134±22 cpm and 138±16 cpm respectively) of control subjects.

The results indicate that increased oxidative function of neutrophils of parodontitis patients possibly can
affect parodontal health.
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