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Wprowadzenie. Lizozym (muramidaza) jest białkiem należącym do wrodzonego układu odpowiedzi 

immunologicznej. Posiada głównie właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwiwirusowe, 

przeciwgrzybicze. Swoje właściwości obrony immunologicznej wykazuje przy współpracy z układem 

dopełniacza. Występuje m.in. w surowicy, ślinie, łzach, płucach, nerkach. Lizozym ślinowy wydzielany 

jest przez komórki wydzielnicze gruczołów ślinowych, ale pochodzi także z przesączu surowicy oraz 

płynu dziąsłowego. Może pełnić funkcję markera pewnych zmian patologicznych.  

Cel. Celem pracy była ocena stężenia lizozymu w ślinie i surowicy u osób chorych na cukrzycę, ocena 

stężenia glukozy w ślinie i krwi u osób chorych na cukrzycę, badanie ewentualnego związku pomiędzy 

stężeniem lizozymu i glukozy a stanem zębów i błony śluzowej jamy ustnej oraz ocena wskaźników 

BMI, WHR i ich korelacji ze stanem jamy ustnej.  

Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 50 dorosłych pacjentów chorych na cukrzycę (25 

kobiet, 25 mężczyzn) oraz 25 ogólnie zdrowych osób (14 kobiet, 11 mężczyzn). U każdej z osób 

przeprowadzono wywiad ogólnolekarski, wywiad ogólnostomatologiczny, badanie stomatologiczne 

(karta badania) oraz pobrano ślinę i krew do badań biochemicznych. Stężenie lizozymu w surowicy i 

ślinie zbadano za pomocą komercyjnego zestawu Lysozyme Human ELISA Kit firmy abcam® (test ELISA). 

Oznaczeń stężeń glukozy w ślinie wykonano przyz użyciu odczynników firmy Cormay (kolorymetryczna 

metoda enzymatyczna z oksydazą glukozy). Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej zmierzono przy 

użyciu glukometru Contour TS firmy Bayer. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.  

Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotnie statystycznie wyższe stężenie lizozymu w ślinie u 

chorych na cukrzcę niż w grupie kontrolnej. Chorzy z cukrzycą niewyrównaną (HbA1c ≥ 7) mieli istotnie 

statystycznie wyższe wartości stężenia lizozymu w ślinie niż chorzy z cukrzycą wyrównaną (HbA1c < 7). 

Nie stwierdzono tych zależności dla lizozymu w surowicy. U pacjentów, u których odnotowano w 

wywiadzie nadciśnienie, stężenie lizozymu w surowicy było wyższe w porównaniu z osobami bez 

choroby nadciśnieniowej. W badaniu stanu jamy ustnej u chorych z zapaleniem przyzębia stwierdzono 

istotnie statystyczne wyższe wartości lizozymu ślinowego niż u chorych ze zdrową jamą ustną. W 



badaniach własnych nie odnotowano istotnego związku między stężeniem glukozy w ślinie a stężeniem 

glukozy we krwi. W grupie badanej chorzy na cukrzycę z wysoką liczbą zębów usuniętych (liczba U) oraz 

zapaleniem przyzębia mieli wyższe wartości wskaźnika WHR. Chorzy na cukrzycę z nadciśnieniem mieli 

istotnie statystycznie wyższe wartości wskaźnika BMI niż chorzy na cukrzycę bez nadciśnienie w 

wywiadzie. Przewlekła hiperglikemia oraz otyłość brzuszna niekorzystnie wpływły na stan tkanek 

przyzębia w grupie badanej.  

Wnioski. Wzrost stężenia lizozymu w ślinie ma związek z przewlekłą hiperglikemią a także ze stanem 

wyrównania metabolicznego cukrzycy. Nie wykazano zależności między długotrwałą hiperglikemią a 

stężeniem lizozymu w surowicy. Stwierdzono natomiast wzrost stężenia lizozymu w surowicy u chorych 

z nadciśnieniem. Wzrost stężenia lizozymu w ślinie u chorych na cukrzycę miał związek ze stanem 

zapalnym przyzębia. Stężenie glukozy w ślinie u chorych na cukrzycę było wyższe niż u osób zdrowych, 

ale nie stwierdzono związku pomiędzy stężeniem glukozy w ślinie a stężeniem glukozy we krwi. 

Wykazano związek otyłości brzusznej z cukrzycą, złym stanem jamy ustnej, zwiększoną utratą zębów 

oraz wzrostem ryzyka rozwoju periodontopatii. 

  

8.      Abstract 

Introduction. Lysozyme (muramidase) is protein which is part of the innate immune system. It is 

characterised by anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-viral and anti-fungal properties.  Its 

immunological defence mechanisms are activated in cooperation with the complement system. It can 

be found in, i.a., blood serum, saliva, tears, lungs and kidneys. Saliva lysozyme is secreted by the 

secretory cells of the salivary glands, but can also be found in serum filtrate and gingival fluid. It can 

serve as a marker of certain pathological changes.  

The objective of this paper is to evaluate the lysozyme concentration levels in the saliva and serum in 

patients suffering from diabetes, to evaluate the concentration levels of glucose in the saliva and blood 

of patients with diabetes, to examine the possible correlation between the concentration of lysozyme 

and glucose and the condition of teeth and the mucous membrane of the oral cavity, and to evaluate 

the BMI and WHR values and their correlation with the condition of the oral cavity.  

Materials and methods. 50 adult patients suffering from diabetes (25 women, 25 men) and 25 healthy 

persons (14 women, 11 men) were qualified to take part in the study. Each of the patients participated 

in a medical history interview, a dental history interview and a dental examination (examination chart); 

their saliva and blood samples were taken to perform biochemical tests. The concentration of lysozyme 

in their serum and in saliva was tested with a commercial Lysozyme Human ELISA Kit by abcam® 

(enzyme-linked immunosorbent assay - ELISA). The glucose concentration in the saliva was marked 

with the use of reagents manufactured by Cormay (the enzymatic colorimetric method using glucose 

oxidase). The glucose concentration in the capillary blood was tested with a Countour TS glucose meter 

by Bayer. The collected data were subjected to statistical analysis.  

The results. The statistical analysis showed higher concentrations of lysozyme in the diabetic patients 

as compared to the control group. The patients with uncontrolled diabetes (HbA1c > 7) displayed 

substantially higher values of lysozyme concentration in the saliva than the patients with controlled 

diabetes (HbA1c < 7). The correlations were not found for lysozyme in the blood serum. In the patients 

who had history of hypertension, the lysozyme concentration in the serum was higher as compared to 

persons not suffering from hypertension. According to the oral cavity examinations, the patients with 

periodontitis had higher salivary lysozyme values than the patients who had healthy oral cavities.  No 

substantial correlation between the glucose concentration in the saliva and glucose concentration in 



the blood was found in this study. In the study group, the patients suffering from diabetes with a high 

number of extracted teeth (U) and periodontitis had high WHR values. The patients suffering from 

diabetes and hypertension had statistically higher BMI values than the patients suffering from diabetes 

who had history of hypertension. Chronic hyperglycaemia and abdominal obesity had a negative 

impact on the condition of periodontium tissues in the study group.  

Conclusions. The study indicated a correlation between an increase in lysozyme concentration in the 

saliva and chronic hyperglycaemia as well as the level of the metabolic control of diabetes. No 

correlation was found between chronic hyperglycaemia and serum lysozyme concentration. However, 

the study results showed an increase in serum lysozyme concentration in the hypertensive patients. 

The increase in salivary lysozyme concentration in the patients suffering from diabetes can be 

attributed to the inflammatory condition of the periodontium. The glucose concentration in the saliva 

of the patients with diabetes was higher than in case of the healthy persons, but no correlation was 

found between the glucose concentration in the saliva and the glucose concentration in blood. The 

study indicated a correlation between abdominal obesity, diabetes, poor oral cavity condition, 

increased tooth loss, and a high risk of periodontitis. 


