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Streszczenie
Wprowadzenie. W okresie ciąży zaobserwowano zmiany składników biochemicznych śliny, m.in. zwiększe-
nie aktywności enzymu α-amylazy. Podwyższony poziom aktywności tego enzymu można hipotetycznie wiązać 
z większą predyspozycją do rozwoju próchnicy, bierze on bowiem udział w przemianach cukrów złożonych do 
cukrów prostych, a powstałe monocukry stanowią substrat dla bakterii próchnicotwórczych.
Cel pracy. Oznaczenie aktywności enzymu α-amylazy w ślinie kobiet ciężarnych w odniesieniu do grupy kobiet 
niebędących w ciąży oraz monitorowanie stężenia enzymu wraz z zaawansowaniem ciąży. Dodatkowo podjęto 
próbę określenia wpływu zaobserwowanych w ciąży zmian poziomu aktywności enzymu w ślinie w aspekcie ryzyka 
rozwoju próchnicy zębów.
Materiał i metody. Badaniem objęto 30 kobiet ciężarnych oraz 30 kobiet niebędących w ciąży (grupa kontrolna). 
Grupa ciężarnych była poddana badaniu w pierwszym (G1), drugim (G2) i trzecim trymestrze ciąży (G3). Grupa 
kontrolna (G0) była badana jeden raz, w 7. dniu od pierwszego dnia ostatniej menstruacji. Pobierano niestymu-
lowaną ślinę mieszaną i określano aktywność α-amylazy metodą kolorymetryczną Carawaya, białko całkowite (B) 
metodą Lowry’ego oraz szybkość wydzielania śliny (v). Ocenę stanu uzębienia przeprowadzano, oceniając wartości 
PUW/Z oraz zaawansowanie zmian próchnicowych kategoryzowanych wg WHO (D1–D4). 
Wyniki. Aktywność α-amylazy była większa w grupie kobiet ciężarnych niż w grupie kontrolnej, istotnie większa 
była tylko w badaniu trzecim (63,02 ± 44,48 J/ml vs 117,66 ± 91,57 J/ml, p < 0,01). Wraz z trwaniem ciąży zwiększa-
ła się aktywność enzymu, poziom wartości enzymu w badaniu trzecim znacznie przewyższał wartości stwierdzone 
w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Stwierdzono istotnie mniejsze wartości wskaźnika PUW/Z w grupie kon-
trolnej (G0) w porównaniu z grupą kobiet ciężarnych (G1, G2, G3) (PUW/Z 8,80 ± 5,78 vs 11,86 ± 4,47 vs 11,86 ±  
± 4,48 vs 12,09 ± 4,41, p < 0,01). Istotnie wyższą liczbę zębów (P/Z) z czynnym procesem próchnicowym zanotowa-
no również w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej oraz istotnie większą liczbę ubytków obejmujących 
zębinę względem grupy kontrolnej.
Wnioski. U kobiet ciężarnych wraz z zaawansowaniem ciąży stwierdzono istotny wzrost poziomów aktywności 
α-amylazy w ślinie. Nie zanotowano wystąpienia bezpośredniego związku zmian poziomu aktywności enzymu 
ślinowego α-amylazy z rozwojem próchnicy tkanek twardych u kobiet w ciąży (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 
30–37).
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Abstract
Background. During pregnancy the changes of biochemical parameters in the saliva i.a. the increase of α-amylase 
activity were observed. The increased α-amylase activity level may be hypotheticaly associated with the increased 
predisposition of caries progress. This enzyme takes part in the process of decomposition of complex sugars to 
simple sugars, which make basic substrate for caries-causing bacteria.
Objectives. Assessment of α-amylase activity in the saliva of pregnant woman in reference to non-pregnant females 
and monitoring of α-amylase level, as pregnancy advances. In additon, attempt of assesement of influence to 
changes of hormons activities in saliva observed during pregnancy as a risk factor of caries was performed.
Material and Methods. The study involved 30 pregnant and 30 non-pregnant females (control group). The stud-
ied group was undergone an examination in the first (G1), in the second (G2) and in the third trimester of the 
pregnancy (G3). The control group – a one-time examination, on the 7th day following the first day of the last 
menstruation (G0). In non-stimulated mixed saliva α-amylase activity level by Caraway colorometric method, total 
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Ciąża jest okresem dynamicznych fizjologicz-
nych zmian w organizmie kobiety przebiegających 
pod wpływem żeńskich hormonów płciowych. Fi-
zjologiczne wahania poziomów hormonów w or-
ganizmie ciężarnej wraz ze zmianami flory bak-
teryjnej jamy ustnej, metabolizmu komórkowe-
go oraz odpowiedzi immunologicznej organizmu, 
z udziałem kolejnego czynnika, jakim są zmiany 
nawyków żywieniowych w czasie ciąży, mogą ob-
jawiać się zmianami w jamie ustnej, obejmującymi 
zarówno tkanki twarde, jak i miękkie.

Według Mossa [1] ślina jest tym dla szkliwa, 
czym krew dla komórek ciała. Jest bowiem źró-
dłem substratów służących naprawie tkanek twar-
dych zęba, jak również stwarza odpowiednie śro-
dowisko dla przebiegu różnego rodzaju procesów 
biologicznych. Ślina zapewnia integralność jamy 
ustnej. Płynny charakter oraz obecność charakte-
rystycznych składników tworzących ślinę umoż-
liwiają jej pełnienie różnorodnych funkcji, m.in. 
ochronnych dla tkanek twardych i miękkich ja-
my ustnej, związanych z przyjmowaniem pokar-
mu i artykulacją. Tworzenie kęsa, rozcieńczanie 
resztek pokarmowych, oczyszczanie z resztek po-
karmowych i bakterii, nawilżanie błony śluzowej 
i wspomagająca rola przy artykulacji – to funk-
cje wynikające z płynnego charakteru wydzieliny. 
Dzięki systemom buforującym, zdolnościom do 
utrzymywania przesyconego stężenia fosforanu 
i wapnia w odniesieniu do hydroksyapatytu oraz 
udziałowi w tworzeniu osłonki białkowej szkliwa 
(pellicle) chroni tkanki twarde przed demineraliza-
cją i zapewnia im stabilność. Ma również działanie 
antybakteryjne dzięki obecności wrodzonych (pe-
roksydaza, mieloperoksydaza, laktoferryna, lizo-
zym) i nabytych (IgA) czynników obronnych. Peł-
ni też funkcję trawienną, dzięki obecności enzy-
mu α-amylazy, który zapoczątkowuje, już w jamie 
ustnej, proces trawienia dietetycznych α-glikanów. 
Ślina może też mieć pewne znaczenie w diagno-
styce określenia terminu porodu. Ocena stężenia 
ślinowego estriolu w późnej ciąży może informo-

wać o możliwym, przybliżonym terminie rozwią-
zania oraz służyć jego monitorowaniu [2, 3]. 

W czasie ciąży skład śliny zmienia się pod 
wpływem hormonów. Zaobserwowano zmniej-
szenie pH, wapnia i fosforu, zmiany w szybko-
ści wydzielania i pojemności buforowej śliny oraz 
w poziomach elektrolitów i IgA. Zanotowano 
zwiększenie liczby próchnicotwórczych bakterii 
Streptococcus mutans i Lactobacillus sp. [4–7].

Zmiany w sekrecji śliny w okresie ciąży, przy 
niewłaściwej higienie jamy ustnej spowodowanej 
złym samopoczuciem w tym okresie, przyczyniają 
się do akumulacji płytki nazębnej i mogą predys-
ponować do rozwoju zmian próchnicowych zę-
bów. Duże potrzeby energetyczne przyszłej mat-
ki wyzwalają u niej ponadto odruch „podjadania”, 
często produktów węglowodanowych, co sprzyja 
zwiększeniu poziomu próchnicotwórczych bak-
terii Streptococcus mutans i Lactobacillus w ja-
mie ustnej, a tym samym częstsze stają się „ata-
ki” kwasów na twarde tkanki zębów, prowadzą-
ce w konsekwencji do demineralizacji i rozwoju 
zmian próchnicowych [8–10].

Wieloczynnikowa etiologia próchnicy spra-
wia, że trudno jest wskazać pojedynczy czynnik 
sprawczy. Istotną rolę odgrywają tu niewątpliwie 
zmiany funkcji wydzielniczej gruczołów ślino-
wych oraz zaobserwowane w czasie ciąży pewne 
zmiany składników biochemicznych śliny, m.in. 
zwiększenie aktywności enzymu α-amylazy. Pod-
wyższony poziom aktywności tego enzymu moż-
na hipotetycznie wiązać z większą predyspozycją 
do rozwoju próchnicy, bierze on bowiem udział 
w przemianach cukrów złożonych do cukrów pro-
stych. Powstałe monocukry stanowią substrat dla 
bakterii próchnicotwórczych i są metabolizowane 
do kwasów, co przyczynia się do powstawania pro-
cesów demineralizacji, a tym samym powstawania 
ubytków próchnicowych [11, 12].

W ostatnich latach zwiększyło się zainte-
resowanie oznaczaniem poziomu aktywności 
α-amylazy w ślinie jako czułego biomarkera zwią-

protein (B) by Lowry method as well as salivary flow rate (V) were assessed. Dental condition was evaluated using 
DMF/T index and the advancement of carious lesions by WHO criteria D1–D4.
Results. The α-amylase activity level was higher in the pregnant group than in the control group and significant 
higher level of α-amylase activity in the third examination was observed (63.02 ± 44.48 J/ml vs. 117.66 ± 91.57 J/ml,  
p < 0.01). Along with the advancement of pregnancy a significant increase of α-amylase activity was observed, the 
level of α-amylase activity in the third examination was higher than in the first and second examination. The sig-
nificantly lower value of DMF/T index among control group in comparison with pregnant females was observed 
(DMF/T 8.80 ± 5.78 vs. 11.86 ± 4.47 vs. 11.86 ± 4.48 vs. 12.09 ± 4.41, p < 0.01). Higher number of existing carious 
lesions (D/T) and significant higher number of decays involved dentine among the studied group in comparison 
with non-pregnant group were observed.
Conclusions. As pregnancy advances significant increase in α-amylase activity was observed. Direct correlation 
between level of activity of salivary α-amylase and development of pregnant women’s hard tissue caries was not 
observed (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 30–37).

Key words: α-amylase, saliva, caries, pregnancy.
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zanych ze stresem zmian w organizmie, które od-
zwierciedlają się aktywnością przywspółczulnego 
układu nerwowego [13]. Przeprowadzono badania 
u kobiet ciężarnych wykazujące zmiany poziomu 
aktywności enzymu w ślinie związane z ich sa-
mopoczuciem i zwiększenie aktywności związane 
z lękiem [14–16].

Celem pracy było oznaczenie aktywności en-
zymu α-amylazy w ślinie kobiet ciężarnych w od-
niesieniu do grupy kobiet niebędących w ciąży 
oraz monitorowanie stężenia enzymu wraz z za-
awansowaniem ciąży. Dodatkowo podjęto pró-
bę określenia wpływu zaobserwowanych w cią-
ży zmian poziomu aktywności enzymu w ślinie 
w aspekcie ryzyka rozwoju próchnicy zębów.

Materiał i metody
Badaniem objęto 30 kobiet ciężarnych oraz 

30 kobiet w wieku prokreacyjnym niebędących 
w ciąży, stanowiących grupę kontrolną dobra-
ną pod względem wieku do grupy badanej. Gru-
pę badawczą stanowiły ogólnie zdrowe kobiety 
w wieku 22–34 lat, będące w pierwszej, prawidło-
wo przebiegającej ciąży. Prawidłowy przebieg cią-
ży stwierdzano na podstawie parametrów gine-
kologicznych, tj. przyrostu masy ciała o 9–15 kg, 
prawidłowej tolerancji na glukozę, ciśnienia tętni-
czego krwi ≤ 130/80. Prawidłowy przebieg rozwo-
ju płodu był potwierdzany badaniem ultrasono-
graficznym. Ciężarne były objęte opieką lekarzy 
ginekologów i położników.

Grupę kontrolną stanowiły pacjentki zgłasza-
jące się do leczenia stomatologicznego w Stoma-
tologicznym Centrum Transferu Technologii Sp. 
z o.o. NZOZ Akademickiej Polikliniki Stomato-
logicznej we Wrocławiu. Były to kobiety w wie-
ku 22–34 lat, niebędące dotychczas w ciąży lub po 
upływie 3 lat od ostatniej ciąży, ogólnie zdrowe, 
bez współistniejących chorób systemowych, nie-
przyjmujące hormonalnych środków antykoncep-
cyjnych. Grupa ciężarnych była poddana trzykrot-
nemu badaniu, tj. w pierwszym trymestrze ciąży 
– 10. tydzień od ostatniej menstruacji (G1), w dru-
gim trymestrze ciąży – 21. tydzień od ostatniej 
menstruacji (G2) oraz w trzecim trymestrze ciąży 
– 35. tydzień od ostatniej menstruacji (G3). Grupa 
kontrolna była badana jednokrotnie, w 7. dniu od 
pierwszego dnia ostatniej menstruacji (G0).

U każdej badanej pobierano niestymulowa-
ną ślinę mieszaną po upływie przynajmniej jed-
nej godziny od czasu spożycia ostatniego posił-
ku. Podczas pobierania badane znajdowały się 
w pozycji siedzącej z głową pochyloną do przodu. 
Zgromadzoną na dnie jamy ustnej ślinę pobierano 
w ilościach ok. 3–6 ml za pomocą sterylnej pipet-

ki do kalibrowanej probówki umieszczonej w lo-
dzie. Próbki śliny wirowano z szybkością 13000 g 
przez 15 min i w otrzymanym supernatancie okre-
ślano metodą kolorymetryczną Carawaya aktyw-
ność α-amylazy (Amy). Metoda polega na reakcji 
barwnej skrobi i amelodekstryny z jodem (niebie-
skie zabarwienie). Działanie amylazy ogranicza 
stężanie substratu, powodując zmniejszenie za-
barwienia, a zmiana ta jest wprost proporcjonal-
na do aktywności enzymu. Pomiarów dokonywa-
no przy długości fali 630 nm. Aktywność enzymu 
wyrażano w jednostkach stężeniowo-objętościo-
wych jako J/ml. Określano aktywność właściwą 
enzymu, tj. obliczając ją w odniesieniu do 1 mg 
zawartego w ślinie białka (J/mgB) oraz jako wy-
pływ obliczając ilość enzymu wydzielanego w cza-
sie 1 min (J/min).

Szybkość wydzielania śliny (V) obliczano na 
podstawie indywidualnego pomiaru czasu, po-
trzebnego do pobrania zmierzonej objętości prób-
ki i wyrażano ją w ml/min.

Białko całkowite (B) oznaczano mikrometodą 
Lowry’ego et al. (1951) cyt. wg Kokota (1963) na 
podstawie oznaczenia reszt tyrozyny i tryptofanu 
z użyciem odczynnika fenolowego Folina i Ciocal-
teau. Krzywą standardową sporządzano dla albu-
miny wołowej, a absorbancję próby odczytywano 
przy długości fali 630 nm.

Ocenę stanu uzębienia przeprowadzano wg 
kryteriów WHO, obliczając liczbę zębów dotknię-
tych czynnym procesem próchnicowym, usunię-
tych i wypełnionych z powodu próchnicy (wskaź-
nik PUW/Z). Zaawansowanie zmian kategoryzo-
wano wg WHO, stosując następujące kryteria: D1 
– zmiana w obrębie szkliwa bez ubytku (próchni-
ca początkowa), D2 – ubytek w szkliwie (próchni-
ca powierzchowna), D3 – zmiana w obrębie zębiny 
z ubytkiem lub bez (próchnica średnia), D4 – uby-
tek tkanek sięgający miazgi (próchnica głęboka).

Otrzymane dane poddano analizie staty-
stycznej z użyciem pakietu Statistica Pl 9.0, stosu-
jąc analizę korelacji liniowej wg Pearsona, analizę 
wariancji (ANOVA) oraz test niezależności χ2, za 
istotny przyjmując poziom p < 0,05.

Wyniki
Aktywność α-amylazy wyrażana w jednost-

kach stężeniowo-objętościowych oraz jako wy-
pływ i aktywność właściwa była większa u kobiet 
ciężarnych niż w grupie kontrolnej. Istotnie więk-
sza aktywność w jednostkach stężeniowo-objęto-
ściowych była natomiast tylko w badaniu trzecim 
(63,02 ± 44,48 J/ml vs 117,66 ± 91,57 J/ml, p < 0,01). 
Wraz z trwaniem ciąży zwiększała się aktywność 
enzymu, podobnie zachowywał się poziom aktyw-
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ności właściwej (tj. przeliczonej na 1 mg białka). 
Stwierdzono bowiem statystycznie istotną różni-
cę między grupą kontrolną a ciężarnymi w pierw-
szym i trzecim trymestrze ciąży (G1, G3), gdzie 
wartości enzymu były istotnie większe (73,51 ±  
± 55,10 J/mgB vs 89,10 ± 73,70 J/mgB, p < 0,05, vs 
94,31 ± 48,71 J/mgB, p < 0,01) (tab. 1, ryc. 1).

W grupie kobiet ciężarnych statystycznie istotne 
różnice w poziomie aktywności α-amylazy wystąpi-
ły wśród tych będących w trzecim trymestrze ciąży 
oraz między kobietami w pierwszym i drugim try-
mestrze ciąży. Poziom wartości enzymu w badaniu 
trzecim znacznie przewyższał wartości stwierdzone 
w pierwszym i drugim trymestrze ciąży (G1-79,88 ± 
± 66,76 J/ml vs G3-117,66 ± 91,57 J/ml; G2-82,78 ±  
± 57,45 J/ml vs G3-117,66 ± 91,57 J/ml, p < 0,05).

Zaobserwowano również istotne różnice 
w aktywności właściwej α-amylazy między grupą 
G1 a G2 (89,10 ± 73,70 J/ml vs 79,80 ± 65,20 J/ml, 
p < 0,05) oraz między grupami G2 i G3 (79,80 ±  
± 65,20 J/ml vs 94,31 ± 48,71 J/ml, p < 0,01) (tab. 1, 
ryc. 1).

W grupie kontrolnej stwierdzono ponadto ne-
gatywną korelację między szybkością wydziela-
nia śliny i aktywnością α-amylazy. W grupie ko-
biet ciężarnych zaś, w pierwszym trymestrze 
ciąży, podobnie jak w grupie G0, stwierdzono ne-
gatywną korelację między szybkością wydzielania 
śliny a aktywnością α-amylazy. U kobiet ciężar-
nych w trzecim trymestrze ciąży stężenie białka 
wykazywało pozytywną korelację z aktywnością 
α-amylazy (tab. 2).

Stan uzębienia oceniany za pomocą wskaźni-
ka PUW/Z istotnie się różnił między grupami ba-
danych. Stwierdzono istotnie mniejsze wartości 
wskaźników w grupie kontrolnej (G0), w porów-
naniu z grupą badanych, poddanych trzykrotnej 
ocenie (G1, G2, G3) (PUW/Z 8,80 ± 5,78 vs 11,86 ±  
± 4,47 vs 11,86 ± 4,48 vs 12,09 ± 4,41, p < 0,01) 
(tab. 3, ryc. 2). Istotnie większą liczbę zębów (P/Z) 
z czynnym procesem próchnicowym zanotowano 
również w grupie badanej w stosunku do grupy 
kontrolnej (P/Z 0,57 ± 1,19 vs 3,53 ± 2,37 vs 2,27 ± 
2,24 vs 1,93 ± 2,42, p < 0,01) (tab. 3, ryc. 2).

W grupie badanej zaobserwowano istotnie 
większą liczbę ubytków obejmujących zębinę niż 
w grupie kontrolnej (0,40 ± 0,81 vs 3,07 ± 2,07, 
p < 0,001, vs 1,87 ± 2,08, p < 0,01, vs 1,50 ± 2,21, 
p < 0,05) (tab. 3, ryc. 3).

W grupie kobiet ciężarnych w 3 trymestrach 
ciąży nie zaobserwowano statystycznie istotnych 
różnic dotyczących wartości wskaźnika próch-
nicy PUW/Z. Zanotowano jedynie w grupie cię-

Tabela 1. Poziomy badanych parametrów śliny w grupie kobiet ciężarnych i grupie kontrolnej

Table 1. Levels of studied salivary parameters in pregnant group and control group 

Grupy (Groups) G0 G1 G2 G3 Istotność różnic 
(Level of significant differences)

X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD G0 vs 
G1

G0 vs 
G2

G0 vs 
G3

G1 vs 
G2

G1 vs 
G3

G2 vs 
G3

Amy (J/ml) 63,02 ± 
44,48

79,88 ± 
66,76

82,78 ± 
57,45

117,66 
± 91,57

n.s. n.s. p < 0,01 n.s. p < 0,05 p < 0,05

V (ml/min) 0,56 ± 
0,13

0,59 ± 
0,14

0,59 ± 
0,15

0,62 ± 
0,16

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

B (mg/ml) 0,91 ± 
0,29

1,00 ± 
0,57

1,27 ± 
0,63

1,27 ± 
0,64

n.s. p < 0,01 p < 0,01 n.s. n.s. n.s.

Wypływ (Output)  
Amy (J/min)

1,41 ± 
1,41

2,0 ± 
1,20

1,71 ± 
0,92

1,91 ± 
1,32

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Aktywność właściwa 
(Specific activity)  
Amy (J/mgB) 

73,51 ± 
55,10

89,10 ± 
73,70

79,80 ± 
65,20

94,31 ± 
48,71

p < 0,05 n.s. p < 0,01 p < 0,05 n.s. p < 0,01

Ryc. 1. Średnie poziomy i przedziały ufności aktywności 
α-amylazy

Fig. 1. Mean levels and confidence interval of α-amylase 
activity
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żarnych istotnie większe wartości parametru D3 
opisującego występowanie zmian próchnicowych 
w obrębie zębiny (z ubytkiem lub bez) w począt-
kowych badaniach kobiet. Oznaczało to większą 
liczbę ubytków w większym stadium zaawanso-

wania, na początku ciąży, w pierwszym tryme-
strze, która istotnie zmniejszyła się wraz z wie-
kiem ciążowym, w drugim i trzecim trymestrze 
(3,07 ± 2,07 vs 1,87 ± 2,08, p < 0,05, vs 1,50 ± 2,21, 
p < 0,01) (tab.3, ryc.3).

Tabela 2. Wartości współczynników korelacji badanych parametrów śliny w poszczególnych grupach badanych

Table 2. Values of correlation coefficients of studied salivary parameters in all groups

Grupy 
(Groups)

Parametry  
(Parameters)

Grupa 0 (Group 0) Grupa 1 (Group 1) Grupa 2 (Group 2) Grupa 3 (Group 3)

V B Amy V B Amy V B Amy V B Amy

V (salivary flow 
rate)

 –0,04 –0,43*  –0,28 –0,52*  0,03 –0,03  –0,51** –0,16

B (total protein) –0,04  0,09 –0,28  0,11 0,03  0,08 –0,51**  0,63***

Amy (α-amylase) –0,43* 0,09  –0,52* 0,11  –0,03 0,08  –0,16 0,63***  

PUW/Z
(DMF/T)

–0,28 –0,05 0,10 0,04 –0,11 –0,17 0,00 0,07 –0,31 –0,03 –0,21 –16

* istotność różnic na poziomie p < 0,05.  * level of significant difference p < 0.05. 
** istotność różnic na poziomie p < 0,01.  ** level of significant difference p < 0.01. 
*** istotność różnic na poziomie p < 0,001.  *** level of significant difference p < 0.001.

Ryc. 2. Średnie wartości i przedziały 
ufności wartości PUW/Z i składowych

Fig. 2. Mean levels and confidence 
interval of values of DMF/T and com-
ponents
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Ryc. 3. Średnie wartości i przedziały 
ufności zaawansowania zmian próch-
nicowych

Fig. 3. Mean levels and confidence 
interval of the advancement of carious 
lesions
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Omówienie
Zmiany poziomu steroidowych hormonów 

żeńskich w okresie ciąży wpływają na fizjologię ca-
łego organizmu, w tym jamy ustnej, a tym samym 
mogą też indukować krótkoterminowe zmiany 
w składzie biochemicznym śliny. Zarówno zmia-
ny w składzie śliny, jak i szybkości sekrecji mogą 
oddziaływać na integralność twardych i miękkich 
tkanek jamy ustnej ze względu na spełnianie przez 
ślinę wielorakich funkcji [6, 17].

Enzym α-amylaza (E.C. 3.2.1.1.4-glukanohy-
drolaza α-1,4-glukanu) jest endoamylazą biorącą 
udział w przemianach α-glikanów (skrobi, gliko-
genu, pokrewnych poli- i oligosacharydów). Hy-
drolizuje wewnętrzne wiązania α-1,4-glikozydowe 
α-glikanów dwuetapowo, przy czym jako pierw-
sze produkty hydrolizy powstają oligosachary-
dy, które po dłuższym działaniu enzymu ulegają 
rozkładowi do dwucukru – maltozy. Maltoza pod 
wpływem metabolicznych reakcji z udziałem disa-
charydazy ulega rozpadowi do glukozy. Ten mo-
nocukier jest wykorzystywany jako substrat dla 
przemian bakteryjnych, w wyniku których po-
wstają kwasy lub bakteryjne polisacharydy, a za-
tem w ten sposób może przyczyniać się do rozwo-
ju próchnicy.

Synteza enzymu odbywa się w gruczołach śli-
nowych i trzustce. Występuje w postaci 5 izoen-
zymów, ale istnieją różnice we właściwościach 
hydrolitycznych między izoenzymami ślinian-
kowymi a trzustkowymi. Śliniankowe nie rozkła-

dają substratu do glukozy, wykazują większe po-
dobieństwo do skrobi i do tworzenia kompleksów 
z immunoglobulinami IgA i IgG oraz mają mniej-
szą termolabilność. Enzym ślinowy stanowi około 
50% białka całkowitego śliny.

Wykazano obecność enzymu w nabytej osłon-
ce zęba oraz zdolność jego wiązania przez bakterie 
Streptococcus sanguis. Zaobserwowano u osób po-
datnych na próchnicę dużą aktywność tego enzy-
mu. Niestety, badania nad związkiem między ak-
tywnością α-amylazy w ślinie a rozwojem próchni-
cy nie dały jednoznacznych wyników [6, 18, 19].

Przeprowadzono badania nad zachowaniem 
się poziomu aktywności enzymu w ślinie w prze-
biegu ciąży, uzyskując odmienne rezultaty. Sa-
lvolini et al. [6] w spoczynkowej ślinie nieodwi-
rowanej wykazali istotny wzrost aktywności en-
zymu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, 
a w trzecim trymestrze zbliżony do poziomu gru-
py kontrolnej. Z kolei Al-Nuaimy et al. [20] zaob-
serwowali w pierwszym trymestrze ciąży istotne 
zwiększenie aktywności enzymu w odniesieniu do 
grupy kontrolnej (1,3-krotny w pierwszym tryme-
strze i 1,5-krotny w drugim trymestrze), a istot-
ne zmniejszenie w trzecim trymestrze, które by-
ło mniejsze o 20% niż w grupie kontrolnej. Laine 
et al. [5], D’Alessandro et al. [21] i Ciejak et al. [12] 
nie wykazali natomiast zmian aktywności. Ciejak 
et al. [12] zbadali aktywność enzymu w niestymu-
lowanej ślinie mieszanej kobiet w drugim i trze-
cim miesiącu ciąży z patologicznym przebiegiem, 
a Laine et al. [5] w stymulowanej ślinie mieszanej 

Tabela 3. Wartości wskaźników próchnicy w badanych grupach

Table 3. Values of caries indices in studied groups 

 Grupa 
(Group)

Wskaźniki 

G0 G1 G2 G3 Istotność różnic 
(Level of significant differences)

X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD G0 vs G1 G0 vs G2 G0 vs G3 G1 vs G2 G1 vs G3 G2 vs G3

PUW/Z 
(DMF/T)

8,80 ± 
5,78

11,86 ± 
4,47

11,86 ± 
4,48

12,09 ± 
4,41

p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 n.s. n.s. n.s.

P/Z (D/T) 0,57 ± 
1,19

3,53 ± 
2,37

2,27 ± 
2,24

1,93 ± 
2,42

p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 n.s. n.s. n.s.

U/Z (M/T) 0,43 ± 
1,14

0,73 ± 
1,05

0,73 ± 
1,05

0,73 ± 
1,05

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

W/Z (F/T) 7,80 ± 
5,02

7,60 ± 
4,03

8,86 ± 
4,80

9,43 ± 
5,24

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

D1 0 0 0 0 – – – – – –

D2 0,10 ± 
0,31

0,23 ± 
0,57

0,17 ± 
0,46

0,20 ± 
0,48

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

D3 0,40 ± 
0,81

3,07 ± 
2,07

1,87 ± 
2,08

1,50 ± 
2,21

p < 0,001 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,01 n.s.

D4 0,07 ± 
0,25

0,23 ± 
0,43

0,23 ± 
0,43

0,23 ± 
0,43

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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i nie zanotowali zmian w poziomie enzymu pod-
czas ciąży i po porodzie. D’Alessandro et al. oce-
nili natomiast aktywność enzymu w stymulowa-
nej wydzielinie przyusznej [21].

W badaniach własnych zauważono odmien-
ny schemat zmian w poziomach aktywności 
α-amylazy u ciężarnych. Wyrażony w jednost-
kach stężeniowo-objętościowych średni poziom 
enzymu był nieznacznie wyższy u ciężarnych 
w pierwszym i drugim trymestrze i około dwu-
krotnie wyższy w trzecim trymestrze w odnie-
sieniu do grupy kontrolnej (117,66 ± 91,57 J/ml vs 
63,02 ± 44,48 J/ml, p < 0,01). Wypływ enzymu (tj. 
aktywność w czasie 1 min) nie wykazał natomiast 
różnic w odniesieniu do grupy kontrolnej i wieku 
ciążowego. Z kolei aktywność właściwa enzymu 
(tj. wyrażona w odniesieniu do zawartości biał-
ka w ślinie) była istotnie większa w pierwszym niż 
w drugim trymestrze ciąży (89,10 ± 73,70 J/ml vs 
79,80 ± 65,20 J/ml, p < 0,05) oraz w trzecim niż 
w drugim trymestrze ciąży (94,31 ± 48,71 J/ml vs 
79,80 ± 65,20 J/ml, p < 0,01). Wartości stwierdzo-
ne w pierwszym i trzecim trymestrze były ponad-
to istotnie większe niż w grupie kontrolnej.

Rozpatrując korelacje aktywności α-amylazy 
z innymi parametrami śliny, zauważono nega-
tywną współzmienność z szybkością wydzielania 
śliny w grupach kontrolnej i kobiet w pierwszym 
trymestrze ciąży oraz pozytywną z białkiem u ko-
biet w trzecim trymestrze ciąży. Dodatnią korela-

cję aktywności enzymu z białkiem w ślinie kobiet 
ciężarnych stwierdzili również Ciejak et al. [12]. 

Podczas gdy w badaniach własnych wraz z za-
awansowaniem ciąży stwierdzono istotny wzrost 
poziomów aktywności α-amylazy w ślinie, warto-
ści wskaźnika zębowego w czasie ciąży nie zmie-
niały się. Zmieniał się jedynie udział ich składo-
wych, tj. zmniejszała się nieznacznie liczba zębów 
z próchnicą, a zwiększała liczba zębów wypełnio-
nych, przy czym liczba zębów usuniętych pozo-
stawała bez zmian. Zaobserwowany brak zmian 
w średnich wartościach wskaźników próchnicy 
oraz brak rozwoju początkowych zmian próchni-
cowych bez utraty tkanek nie potwierdza i nie wy-
jaśnia występowania związku aktywności enzymu 
α-amylazy z rozwojem nowych zmian próchnico-
wych. Do podobnych wniosków doszli inni auto-
rzy, gdyż w kilku badaniach podjęto próbę okre-
ślenia wpływu zaobserwowanych w ciąży zmian 
poziomu aktywności enzymu α-amylazy w ślinie 
w aspekcie ryzyka rozwoju próchnicy, jednakże nie 
wykazano bezpośredniego związku [6, 12, 20].

W podsumowaniu można stwierdzić, że u ko-
biet ciężarnych wraz z zaawansowaniem ciąży 
stwierdzono istotny wzrost poziomów aktywności 
α-amylazy w ślinie. Dodatkowo nie zanotowano 
wystąpienia bezpośredniego związku zmian po-
ziomu aktywności enzymu ślinowego α-amylazy 
z rozwojem próchnicy tkanek twardych u kobiet 
będących w ciąży.
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