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Ślina stanowi bardzo ważny składnik naszego organizmu. Wspomaga 
trawienie, regulację gospodarki wodnej oraz ułatwia mówienie. 
Sprawdza się również jako materiał diagnostyczny.

Ślina

Naturalnym środowiskiem dla zębów, przyzębia i błony 
śluzowej jest ślina (1). Jej prawidłowe wydzielanie zapewnia 
zachowanie homeostazy w jamie ustnej i nawilżenie 
tkanek jamy ustnej, co ułatwia: mowę, trawienie 
i połykanie. Ślina stanowi także ochronę dla powierzchni 
zębów i okolicznych błon śluzowych przed czynnikami 
mechanicznymi, biologicznymi i chemicznymi. Bierze 
udział w odczuwaniu: smaków, temperatury i dotyku (2). 
Ślina wytwarzana jest przez trzy duże gruczoły: śliniankę 
przyuszną, podjęzykową i podżuchwową, oraz przez 
gruczoły mniejsze zlokalizowane w błonie śluzowej warg, 
policzków i podniebienia. W warunkach fizjologicznych 
ślina wytwarzana jest w ilości 500-600 ml, z czego 
200-300 ml odpowiada wydzielaniu spoczynkowemu, 
druga połowa jest to odpowiedź na bodźce. W nocy, 
gdy wydzielanie śliny jest mniejsze, ślinianki przyuszne 
są wyłączone całkowicie, a pozostałe duże gruczoły 
produkują tylko 10 ml śliny podczas 8-godzinnego snu 
(podżuchwowa – 80%, a podjęzykowa – 20%). Mniejsze 
gruczoły podczas snu produkują 20 ml śliny. W przypadku 
zaburzeń wydzielania śliny może dojść do kserostomii. 
Wytwarzanie śliny jest procesem ciągłym. W niektórych 
przypadkach trzeba pobudzić gruczoły do zwiększenia 
wydzielania śliny, np. poprzez: zmianę sposobu odżywiania, 
żucie gumy lub stymulację farmakologiczną (3).

Czynniki wpływające na wytwarzanie śliny to (4):
– czynniki zewnętrzne,
– czynniki hormonalne,
– układ nerwowy.

Czynniki zewnętrzne:
– bodźce psychiczne – uruchamiają się w momencie 

myślenia lub wyobrażania sobie jedzenia;
– bodźce miejscowe – takie jak zapach, smak; 

potwierdzono, że najsilniejszymi bodźcami są kwasy, 
słabszymi – smaki słodkie i słone. 

Czynniki hormonalne to: testosteron, tyroksyna 
i bradykinina. Stymulują one wydzielanie śliny. 
Obserwowana podczas menopauzy suchość w jamie ustnej 
także jest wynikiem obniżonej sekrecji śliny.

Układ nerwowy – ślinianki są bardzo unerwione, 
zarówno włóknami układu sympatycznego, jak 
i parasympatycznego. 

W fizjologicznych warunkach sekrecja śliny jest skutkiem 
odruchu bezwarunkowego i warunkowego. Odruch 
warunkowy to reakcja na bodziec odbierany przez narząd 
zmysłu, np. wzrok, węch, ale nieoddziałujący na nerwy 
jamy ustnej. Odruch bezwarunkowy: poprzez podrażnienie 
włókien nerwowych może pojawić się bodziec chemiczny, 
tj. pokarm lub produkty jego rozkładu, lub bodziec 
fizyczny, czyli konsystencja. Bodźcem mogą być też ruchy 
szczęk czy języka, które drażnią śluzówkę wyścielającą jamę 
ustną. Odruch bezwarunkowy pojawia się po 2-3 minutach 
po pojawieniu się pokarmu lub ciała obcego w jamie ustnej. 
I jest odruchem wrodzonym (4).

Ślina jest wydzieliną trawienną, bezbarwną, o ciężarze 
właściwym wahającym się między 1,002 a 1,012. 
Ph świeżej śliny wynosi ok. 6,6. Na jego wartość wpływają: 
węglowodany, fosforany i białka – bufory w niej zawarte. 
Ślina składa się w 99% z wody, pozostałą część stanowią 
składniki nieorganiczne (ok. 2,5 g/l śliny) i organiczne 
w ilości nieprzekraczającej 5 g/l (1, 2).

Składniki organiczne to:
– Białko – stanowi ok. 2,2 g/l;  w ślinie wykazano 

ok. 20 różnych białek, z których najważniejszymi 
są glikoproteiny (mucyny), które stanowią ok. 35% 
całkowitego białka. Wraz ze wzrostem mucyny wzrastają 
gęstość i lepkość śliny. Z glikoprotein na powierzchni 
zębów tworzy się pierwsza warstwa płytki bakteryjnej, 
czyli błonka nabyta; jednak dzięki zawartości 
glikoprotein w ślinie możliwe są formowanie i połknięcie 
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kawałka pokarmu; chroni ona także tkanki miękkie 
przed podrażnieniem mechanicznym.
 Wśród białek możemy wyróżnić jeszcze: 
immunoglobuliny (IgA – które osiąga najwyższe 
stężenie, IgM i określane jako Ig wydzielnicze IgG), 
albuminy i enzymy, tj. lizozym 10% całkowitego stężenia 
(150-250 mg/l) w ślinie ślinianki przyusznej oraz 
amylaza 1 g/l, również w śliniance przyusznej. 

– Niebiałkowe substancje azotowe, tj.: mocznik, kwas 
moczowy, aminokwasy, kreatynina:
• mocznik – 60-200 mg/l, ma znaczenie w działaniach 

układu buforowego – z jego rozkładu pochodzi 
amoniak; mocznik jest produktem gruczołów 
ślinowych;

• kwas moczowy – 40 mg/l, działa antyoksydacyjnie, 
co powoduje, że ma 70-80% aktywności oksydacji 
śliny;

• kreatynina (1,5 mg/l) i aminokwasy trafiają przez 
gruczoły ślinowe z krwi.

– Nieazotowe substancje organiczne:
• węglowodany – w ślinie znajdują się w ilościach 

śladowych; większe stężenie węglowodanów w ślinie 
stwierdza się u cukrzyków;

• lipidy – są głównie w wydzielinie gruczołów 
ślinowych, ale mogą pochodzić też z błon 
komórkowych ślinianek;

• hormony, głównie steroidy – ich obecność zależy 
od ich stężenia we krwi.

Składniki nieorganiczne występują w ślinie w postaci 
jonowej, nie mają stałej zawartości i głównie pochodzą 
z krwi. Są to kationy: Na, K, Ca, Mg, oraz aniony: Cl, 
F, J, HCO
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Ślina pełni także wiele funkcji, wśród których można 
wymienić: trawienną, ochronną, ułatwienia czynności 
mowy, przewodzenia, wydalniczą oraz regulację równowagi 
wodnej:
– Funkcja trawienna – rola śliny jako soku trawiennego 

skupia się głównie na dostarczeniu wody, aby ułatwić 
rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej. Dzięki temu 
wywołuje bodźce smakowe błony śluzowej i języka. 
Umożliwia połknięcie kęsa poprzez jego uformowanie.

– Funkcja ochronna – przede wszystkim usuwa szkodliwe 
produkty, np. bakterie i resztki pokarmowe. Szybkość 
oczyszczania wynosi od 0,8 do 8 ml/min. Rozbieżność 
związana jest z tym, że wolniej oczyszczenie przebiega 
na powierzchniach trudno dostępnych dla śliny – tam, 
gdzie dochodzi do akumulacji płytki bakteryjnej, 
przez co powierzchnie te są bardziej narażone na atak 
próchnicy.
Do funkcji ochronnej należy też zwilżanie błony 

śluzowej, co ułatwia: formowanie i połykanie pokarmów, 
utrzymanie integralności tkanek przyzębia i błon śluzowych 
(ochrona przed drażniącym działaniem substancji i toksyn 
zawartych w pokarmach i używkach) oraz ochrona 
tkanek twardych przed zużyciem mechanicznym podczas 
żucia pokarmów i wzmożonego napięcia zgryzowego, 
np. podczas bruksizmu. Funkcja ta odgrywa również 
ważną rolę w procesie gojenia, przede wszystkim poprzez 
neutralne pH oraz obecność Ca i Mg.
– Ułatwianie mowy – ślina zapobiega wysychaniu jamy 

ustnej, umożliwia ruch języka i warg oraz narządów 
pomocnych przy artykulacji.

– Funkcja przewodzenia – obecność w ślinie soli różnych 
metali nadaje jej właściwości elektrolitu. Obecność 
w jamie ustnej wszelkiego rodzaju wypełnień i prac 
protetycznych może tworzyć ogniwa, w których ślina 
spełnia funkcję przewodzenia. Może to powodować: 
metaliczny smak, uczucie pieczenia, suchość czy 
skłonności do owrzodzeń. Jednak prąd poniżej 
50 mV nie daje objawów.

– Funkcja wydalnicza – dzięki temu, że ślina występuje 
w postaci płynnej, usuwa z organizmu człowieka 
substancje, m.in.: kwas moczowy i mocznik, alkohol, 
morfinę i inne substancje egzogenne, a także metale 
ciężkie, np.: rtęć, ołów i jodki;

– Regulacja równowagi wodnej – w momencie 
odwodnienia organizmu obserwujemy także 
zmniejszenie produkcji śliny przez ślinianki. Może Ślina zebrana w plastikowym kubeczku

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 a
ut
or
ki



Praca z pacjentem

2/2018 25

ślinianka 
przyuszna

ślinianka 
podjęzykowa

przewód ślinianki

to doprowadzić do suchości i pieczenia w jamie ustnej 
– w taki sposób organizm uzupełnia brak wody. Zatem 
pragnienie jest mechanizmem obronnym przed utratą 
wody (4).
Ślina może być też doskonałym materiałem 

diagnostycznym, ponieważ jest łatwo dostępna i można 
ją uzyskać w sposób nieinwazyjny. Ślina może być pomocna 
w określeniu ryzyka próchnicy. Testy ślinowe dają pełen 
obraz jamy ustnej, tj. określają: ilość śliny spoczynkowej 
i stymulowanej, zdolności buforowe śliny i zawartość 
drobnoustrojów. 

Ślina pomaga także w określeniu stężenia hormonów 
(np. progesteronu, testosteronu) i leków (chociażby 
benzodiazepiny). W toksykologii służy do oznaczania 
stężenia metali: litu, galu itp.

Jako materiał genetyczny sprawdza się przy stwierdzaniu 
(lub wykluczaniu) nietrzeźwości lub obecności narkotyków 
(np. kokainy). Warto tu też wspomnieć, że podczas 

niektórych chorób nowotworowych pewne markery 
wykazują większą specyficzność w ślinie niż w surowicy, np. 
w raku jajnika – marker CA 125 (2). q

Członkini Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej, 
od 10 lat związana z gabinetem Elektoralna Dental Clinic, 

wolontariusz Fundacji Wiewiórki Julii, współtwórca portalu 
Stomatologia http://stomatologiaeu.blogspot.com/ oraz edukator 

szkolny Instytutu Blend-a-med. Oral-b. 
Kontakt do autora: infodent.pmw@gmail.com
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