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Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie 

dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów 

 

STRESZCZENIE 

MIZS jest chorobą układową o nieznanej etiologii, której istotą jest przewlekły proces 

zapalny o podłożu immunologicznym, uszkadzający chrząstkę stawową i nasady kostne oraz 

odpowiedzialny za objawy pozastawowe i powikłania układowe. MIZS atakuje zwykle duże 

stawy np.: kolanowe, nadgarstkowe, ale mogą to też być stawy kręgosłupa i żuchwy. 

Wyróżnia się kilka podtypów MIZS m.in. postać uogólnioną (układową), postać 

nielicznostawową, postać wielostawową, a w niej postać seronegatywną (RF-) i postać 

seropozytywną (RF+). 

Ze względu na możliwość trwałego uszkodzenia struktur stawowych w efekcie 

przewlekłego procesu zapalnego MIZS może być przyczyną niepełnosprawności dzieci i 

młodzieży, która czasem występuje również w życiu dorosłym. 

Egzoglikozydazy lizosomalne należą do enzymów hydrolizujących glikokoniugaty 

(glikoproteiny, glikolipidy i proteoglikany) podczas degradacji tkanek. Działają one na 

zewnętrzną część łańcucha oligosacharydowego glikokoniugatów odszczepiając 

monosacharydy. Obecność egzoglikozydaz wykazano w licznych tkankach, oraz płynach 

ustrojowych. 

Celem pracy była ocena aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie dzieci i 

młodzieży chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, która pozwoliła 

odpowiedzieć na pytania: 1. Czy MIZS wpływa i w jakim stopniu na metabolizm 

glikokoniugatów w obrębie jamy ustnej? 2. Czy MIZS zmienia aktywności egzoglikozydaz 

lizosomalnych w ślinie dzieci i młodzieży chorych na MIZS w porównaniu do dzieci 

zdrowych? 3. Jaka jest możliwość zastosowania oznaczeń egzoglikozydaz lizosomalnych w 

ślinie w diagnostyce MIZS? 

Grupę badaną stanowiło 31 dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat, chorych z MIZS 

pozostających pod opieką Poradni Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

UMB oraz 31 dzieci i młodzieży zdrowych. 

Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku nr: R-I-002/164/2015. 



Materiałem badanym była ślina mieszana,w której oznaczono aktywności 

egzoglikozydaz lizosomalnych: N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy, jej izoenzymów A i B, β-

galaktozydazy, α-fukozydazy, α-mannozydazy i β-glukuronidazy. 

Wnioski: 

MIZS wpływa na aktywność ślinowych egzoglikozydaz lizosomalnych, wpływając 

tym samym na metabolizm glikokoniugatów w obrębie jamy ustnej. 

Największe istotne statystycznie zmiany dotyczą aktywności ślinowych 

egzoglikozydaz lizosomalnych u pacjentów z agresywnym wielostawowym MIZS w 

porównaniu do dzieci zdrowych. 

Agresywna wielostawowa postać MIZS powoduje wyższe zamiany aktywności 

badanych enzymów niż postać wielostawowa nieagresywna czy postać skąpostawowa. 

Przy wykluczeniu innych chorób jamy ustnej i ogólnoustrojowych przebiegających z 

podwyższeniem aktywności egzoglikozydaz lisosomalnych można zaproponować 

zastosowanie oznaczenia tych enzymów w ślinie w diagnostyce agresywnej postaci 

wielostawowej MIZS. 

 


