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СЛИННА АЛЬФА-АМІЛАЗА ЯК МАРКЕР РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА

ПСИХОЕМОЦІЙНЕ НАПРУЖЕННЯ

Цубер В.Ю.

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ, м. Полтава

Досліджено залежність зміни активності альфа-амілази в змішаниій

слині молодих людей від психоемоційного напруження та типологічних

характеристик особистості. Слинна альфа-амілаза є індикатором

психоемоційного стресу та маркером активності симпато-адреналової

системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: слинна альфа-амілаза, ротова рідина,

психоемоційний стрес

ВСТУП. Стрес – загальна неспецифічна реакція організму на дію

надзвичайних подразників (стресорів), що характеризується активацією

нейрогуморальних механізмів та обумовленими ними метаболічними та

функціональними змінами адаптивного характеру. Але надмірно сильна або

тривала дія на організм стресорних чинників може викликати стійке

ушкодження клітин, що складає основу психосоматичних захворювань

(ішемічна хвороба серця, виразкова хвороба шлунка та ін.). З’ясовано, що

тяжкість метаболічних і структурних змін при стресі суттєво залежить від

індивідуального типу реагування організму, обумовленого змінами

нейромедіаторного балансу [2]. Саме стійкі ушкодження, що зберігаються від

одного стресорного епізоду до другого, сприяють формуванню

психосоматичних розладів [8]. Отже, пошук індикаторів психоемоційного

напруження є актуальною проблемою медицини.

Найбільш об’єктивним методичним підходом для розкриття питання

про зв’язок метаболічних змін і типу реагування особистості на дію

стресорних чинників, на наш погляд, є дослідження складових компонентів

слини. По-перше, ще з часів класичних досліджень академіка І.П. Павлова
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добре обґрунтована висока чутливість слинних залоз до нейрогуморальних

регуляторів, що стало основою вчення про умовно-рефлекторну діяльність

кори головного мозку. По-друге, саліводіагностика є об’єктивним

неінвазивним методом для діагностики та прогнозу окремих захворювань

[10]. Відомо, що головну роль в адаптації до стресогенної ситуації, що

залежить від метаболічного забезпечення функцій організму, займають

індивідуально-особистісні характеристики.

Метою нашого дослідження було визначення впливу психоемоційного

стресу (екзамен) на біохімічні показники ротової рідини, у тому числі на

активність альфа-амілази, а також визначення залежності зміни цих

показників від рівня тривожності та індивідуально-особистісних

характеристик.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Обстежено 103 молодих людей обох

статей (студенти ВНЗ) віком 18-22 роки, яких розділили на дві групи:

контрольну групу склали молоді люди у стані відносного спокою (за два

тижні до складання іспиту), дослідну групу – ті ж особи, обстеження яких

проводили безпосередньо перед складанням екзамену. Для перевірки

відтворюваностіотриманих результатів дослідження виконували в два етапи.

На першому етапі обстежено 36 молодих людей обох статей, на другому

етапі – 67 осіб того ж віку. Обидва етапи експерименту проводилися в одну і

ту ж пору року (червень - початок липня), для виключення впливу сезонних

ритмів. Нестимульовану ротову рідину збирали шляхом спльовування у

попередньо зважені пробірки. В ротовій рідині визначали вміст загального

білка [6], активність альфа-амілази [9], активність каталази [7], а також

швидкість секреції ротової рідини та вміст окиснювально-модифікованих

білків (ОМБ) в модифікації Д.Г. Ажицького [1]. Для оцінки ситуативної та

особистісної тривожності використовували опитувальник Спілбергера-

Ханіна, для визначення типу реагування особистості - 16-факторний

особистісний опитувальник Кеттелла [4]. Статистичний аналіз результатів
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дослідження проводили з використанням критерію t Стьюдента та

коефіцієнта кореляції Пірсона.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ.

А. Вплив психоемоційного напруження на активність альфа-амілази.

Нами встановлено, що за умов психоемоційного стресу на першому

етапі дослідження активність альфа-амілази в ротовій рідині достовірно

підвищилася на 7,71% порівняно з контролем (р < 0,05). На другому етапі

спостерігалася така ж закономірність - активність альфа-амілази за цих умов

зросла на 10,1% (р < 0,01) (табл. 1). Швидкість секреції ротової рідини та

концентрація загального білка в ротовій рідині в обох групах досліджень

достовірно не змінилися порівняно з контролем (р > 0,05) (табл. 1).

Визначення густини ротової рідини за умов психоемоційного

напруження показало її достовірне зростання на 9,2% відносно контрольних

величин (р < 0,005) (табл. 1), що може свідчити про підвищений вміст

муцину.

Дані опитувальника Спілбергера – Ханіна в обох групах досліджень

свідчать про стресогенний вплив психоемоційного напруження під час

складання іспиту як значимої події у житті молодих людей. Ситуативна

тривожність за умов психоемоційного напруження на першому етапі

досліджень достовірно збільшилась на 27,91% (р < 0,001), на другому етапі –

на 42,9% (р < 0,001), що відображає паралелізм змін активності альфа-

амілази в ротовій рідині та ступеня емоційного напруження (табл. 1).

Особистісна тривожність на першому етапі досліджень суттєво не змінилася

(р > 0,05), на другому - збільшилась на 9,99% (р < 0,05), що може бути

пов’язано з більш вираженим зростанням ситуативної тривожності (табл. 1).
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Таблиця 1. Зміна параметрів ротової рідини у молодих людей у стані

відносного спокою (контроль) та за умов психоемоційного  стресу (M±m)

Показник контроль стрес Відхилення
від М (%)

р

Швидкість секреції
ротової рідини, г/хв
(1)

0,471 ± 0,045 0,470 ± 0,053 -- p > 0,05

Швидкість секреції
ротової рідини, мл/хв
(2)

0,519 ± 0,032 0,553 ± 0,039 -- p > 0,05

Густина ротової
рідини, г/мл (2)

1,093 ± 0,149 1,190 ± 0,238  9,2% p < 0,005

Концентрація
загального білка, г/л
(1)

2,202 ± 0,124 2,148 ± 0,158 -- p > 0,05

Концентрація
загального білка, г/л
(2)

2,591 ± 0,134 2,708 ± 0,129 -- p > 0,05

Активність альфа-
амілази,  мг/с×л (1)

25,149 ± 0,693 27,086 ±
0,525

 7,706% p < 0,05

Активність альфа-
амілази, мг/с×л (2)

25,875 ± 0,419 28,475 ±
0,606

 10,1% p < 0,001

Ситуативна
тривожність (1)

42,50 ± 1,40 54,36 ± 2,22  27,91% p < 0,001

Ситуативна
тривожність (2)

40,42 ± 0,96 57,76 ± 1,54  42,9% p < 0,001

Особистісна
тривожність (1)

43,57 ± 1,52 43,80 ± 1,41 -- p > 0,05

Особистісна
тривожність (2)

39,58 ± 0,98 43,36 ± 1,16  9,99 % p < 0,05

Примітка:  (1) – перший етап експерименту

(2) – другий етап експерименту

Отже, підвищення активності слинної альфа-амілази під впливом

психоемоційного напруження порівняно з контролем, що відбувається

синхронно з значним зростанням ситуативної тривожності, свідчить про

залежність активності ферменту від ступеню активації стресреалізуючих

систем.

Слинна альфа-амілаза останнім часом вважається одним з надійних

біомаркерів стресорної реакції [11]. Проведені нами дослідження

переконують в тому, що даний показник є добре відтворюваним, тобто
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об’єктивно відображає залежність білково-синтетичної та секреторної

функції слинних залоз від ступеню емоційного напруження особистості.

Б. Залежність активності альфа-амілази в ротовій рідині від

індивідуально-особистісних характеристик

У літературних джерелах досить обмежені дані про взаємозв’язок змін

вмісту окремих компонентів ротової рідини з типологічними

характеристиками особистості за умов психоемоційного напруження. На

підставі визначення низки кардіоваскулярних показників, доведено, що

люди, які намагаються контролювати свої емоції та виражати їх у соціально

прийнятній формі, реагують на стрес більшою активацією симпатичної

нервової системи [5].

Для оцінки залежності біохімічних показників змішаної слини від

індивідуально-особистісних характеристик нами був використаний 16-

факторний опитувальник Кеттелла [4]. За допомогою кореляційного аналізу

виявлено достовірний зв’язок між активністю слинної альфа-амілази та

особистісними рисами молодих людей як за умов психоемоційного стресу,

так і у стані відносного спокою. Встановлено, що у безстресових умовах

активність альфа-амілази в ротовій рідині позитивно корелює з фактором Н

опитувальника Кеттелла «боязливість – сміливість» (r = +0,394; р < 0,05).

Можна припустити, що для «сміливих, авантюристичних, схильних до

ризику» осіб характерна більша активність слинної альфа-амілази у стані

відносного спокою. У безстресових умовах активність альфа-амілази

проявляла достовірну позитивну кореляцію з фактором Q3 (низька

самооцінка – висока самооцінка) (r = +0,361; р < 0,05). Особистості з високим

балом за цією шкалою є вольовими, контролюють свої емоції та поведінку.

У стані психоемоційного напруження спостерігалась позитивна

кореляція активності слинної альфа-амілази та інтегративного фактора F4

(конформність - незалежність) опитувальника Кеттелла (r = +0,322; р < 0,05).

Згідно з інтерпретацією шкали опитувальника Кеттелла низькі показники

цього фактору означають переважання пасивності та потреби в підтримці,
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високі – сміливість, ініціативність. У стані психоемоційного напруження

спостерігалася також достовірна позитивна кореляція активності слинної

альфа-амілази з фактором М «практичність – мрійливість» (r = +0,323; р <

0,05). Високі показники за цією шкалою властиві людям, які «мрійливі, з

багатим творчим потенціалом, багатою уявою». Таким чином, підвищення

активності слинної альфа-амілази, яке може вказувати на звичну більшу

активацію симпато-адреналової системи, спостерігається у особистостей з

високим творчим та інтелектуальним потенціалом, схильних до

незалежності, агресивності, зібраних, енергійних, з високим самоконтролем

та силою волі.

ВИСНОВКИ. Зміни активності альфа-амілази в ротовій рідині залежно

від типологічних характеристик особистості свідчать про взаємозв’язок

даних параметрів з індивідуальною стресостійкістю організму. Визначення

активності альфа-амілази в ротовій рідині є об’єктивним маркером

стресогенного впливу на організм та типу реагування особистості у стресовій

ситуації.
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СЛЮННАЯ АЛЬФА-АМИЛАЗА КАК МАРКЕР РЕАКЦИИ

ОРГАНИЗМА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Цубер В.Ю.

УКРАИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ,

г. Полтава

Резюме

Исследована зависимость изменения активности альфа-амилазы в

смешанной слюне от психоэмоционального напряжения и типологических

характеристик личности. Слюнная альфа-амилаза является индикатором

психоэмоционального стресса и маркером активности симпато-адреналовой

системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слюнная альфа-амилаза, ротовая жидкость,

психоэмоциональный стресс

SALIVARY ALPHA-AMYLASE AS A MARKER OF ORGANISM ‘S

REACTION TO PSYCHOEMOTIONAL STRESS

V.Y. Tsuber

UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY, Poltava

Summary

A relationship of alterations of activity of alpha-amylase in whole saliva

with psychoemotional stress and personality typological characteristics is studied.

Salivary alpha-amylase is an indicator of psychoemotional stress and a marker of

activity of the sympatho-adrenal axis.

KEY WORDS: salivary alpha-amylase, whole saliva, psychoemotional

stress


