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Jednym z głównych czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki (OZT) jest 

narażenie na ksenobiotyki dymu tytoniowego, które są bezpośrednim źródłem wolnych 

rodników lub zawierają substancje o potencjale utleniającym. Trzustka jako narząd o niskiej 

zawartości antyoksydantów jest szczególnie wrażliwa na stres oksydacyjny, powodujący 

zaburzenie równowagi pro/antyoksydacyjnej i indukcję stanu zapalnego. W następstwie 

ekspozycji na ksenobiotyki dymu tytoniowego dochodzi do zaburzeń egzogennej i 

endogennej funkcji tego narządu, włączając zaburzenia homeostazy Cu i Zn. Dodatkowo, 

ksenobiotyki dymu tytoniowego mogą przyczyniać się do dysfunkcji śródbłonka naczyń 

krwionośnych, powodując wzrost jego przepuszczalności, zaburzenie relaksacji naczyń i 

wzrost wydzielania czynników naczynioskurczowych z komórek endotelialnych, co 

przyczynia się do progresji choroby. 

Brak doniesień literaturowych na temat wpływu ksenobiotyków dymu tytoniowego na 

dynamikę zmian parametrów równowagi pro/antyoksydacyjnej w czasie hospitalizacji 

pacjentów z OZT przyczynił się do podjęcia badań dotyczących tego tematu. 

Celem pracy była ocena wpływu ksenobiotyków dymu tytoniowego na stopień zaburzeń 

równowagi pro/antyoksydacyjnej u osób zdrowych oraz pacjentów z OZT w kolejnych dniach 

hospitalizacji, co zrealizowano poprzez oznaczenie: 

- stężenia malonylodialdehydu (MDA), zaawansowanych produktów 

utleniania białek (AOPP) oraz aktywności γ-glutamylotransferazy (GGT), 

-  aktywności fosfotriesterazowej, aryloesterazowej i laktonazowej 

paraoksonazy-1 (PON-1), aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (Cu/Zn 

SOD), katalazy (CAT), i enzymów glutationo-zależnych (peroksydazy 

i reduktazy glutationu (GPx, GR), S-transferazy glutationu (GST) i jej 

izoformy GST-π), 

- stężenia glutationu (GSH), metalotioneiny (MT) i albuminy  

oraz określenie przydatności tych oznaczeń w prognozowaniu zmian w nasileniu stanu 

zapalnego. 

Celem pracy było także określenie stopnia zaburzeń homeostazy metali poprzez 

oznaczenie stężenia Cu, Zn i Cd oraz oszacowanie przebiegu toczącego się procesu zapalnego 

u niepalących i palących osób zdrowych i pacjentów z OZT w kolejnych dniach 

hospitalizacji, co zrealizowano poprzez oznaczenie: stężenia interleukiny-6 (IL-6), 

ultraczułego białka  

C-reaktywnego (hsCRP), α1-antytrypsyny (AAT) i α1-akwasnej glikoproteiny (AGP). 

W badanej populacji oznaczono także stężenie endoteliny-1 (ET-1) i rezystyny jako 
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markerów uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń krwionośnych oraz stężenie cholesterolu 

całkowitego i frakcji HDL, warunkujących aktywność antyoksydantów zależnych od HDL. 

Badania przeprowadzono we krwi 95 osób zdrowych oraz 36 pacjentów z 

rozpoznanym ostrym stanem zapalnym trzustki w 1., 3. i 7. dniu hospitalizacji, którzy zostali 

podzieleni na następujące grupy: 

 Osoby zdrowe niepalące papierosów, 

 Osoby zdrowe palące papierosy, 

 Pacjenci z OZT niepalący papierosów, 

 Pacjenci z OZT palący papierosy. 

W grupie palaczy, zarówno osób zdrowych i pacjentów z OZT, zaobserwowano 

znaczny wzrost stężenia Cd w porównaniu do osób niepalących. We krwi pacjentów z OZT, 

zarówno niepalących jak i palących, wykazano istotne obniżenie stężenia Zn i wzrost wartości 

współczynnika Cu/Zn w porównaniu do odpowiednich grup kontrolnych. Istotny wzrost 

stężenia rezystyny zaobserwowano w grupie niepalących i palących pacjentów z OZT 

w porównaniu do osób zdrowych. W grupie osób zdrowych palących papierosy 

zaobserwowano znaczny wzrost stężenia hsCRP korelujący ze stężeniem Cu oraz zwiększenie 

stężenia IL-6 w porównaniu do niepalących zdrowych. Natomiast we krwi pacjentów z OZT, 

zarówno palących jak i niepalących papierosy, zanotowano znaczne zwiększenie stężenia 

hsCRP, IL-6, AGP i niewielki wzrost AAT w porównaniu do zdrowych. Dodatkowo 

zaobserwowano, dodatnią korelację stężenia hsCRP ze stężeniem Cd, IL-6 z poziomem 

kotyniny we krwi palących pacjentów z OZT oraz stężenia AAT i AGP ze stężeniem 

rezystyny we krwi niepalących pacjentów z OZT. Zarówno w grupie niepalących jak i 

palących pacjentów z OZT nie zaobserwowano spadku stężenia IL-6 i białek ostrej fazy w 

czasie hospitalizacji. Obserwowano znaczny spadek aktywności fosfotriesterazowej, 

aryloesterazowej i laktonazowej PON-1, który dodatkowo obniżał się w trakcie hospitalizacji 

palących pacjentów z OZT.  

We krwi osób zdrowych palących papierosy zaobserwowano znaczny wzrost stężenia 

MDA i aktywności GGT w porównaniu do niepalących oraz wzrost stężenia MDA, AOPP 

i aktywności GGT we krwi zarówno palących jak i niepalących pacjentów z OZT. 

Dodatkowo zaobserwowano silną korelację stężenia MDA i wartości współczynnika 

AOPP/albumina z poziomem białek ostrej fazy w grupie niepalących pacjentów z OZT oraz 

wartości współczynnika AOPP/albumina ze stężeniem rezystyny w grupie palących 

pacjentów z OZT.  
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W grupie pacjentów z OZT, zarówno niepalących jak i palących papierosy, 

zaobserwowano znaczny wzrost stężenia MT (w osoczu i lizacie erytrocytarnym), aktywności 

Cu/Zn SOD w osoczu, spadek aktywności GPx (w osoczu i lizacie erytrocytarnym) połączony 

ze wzrostem aktywności GR i obniżeniem stężenia GSH nasilającym się w trakcie 

hospitalizacji palących pacjentów z OZT. Obserwowano wzrost aktywności CAT i spadek 

aktywności GST i GST-π we krwi osób zdrowych palących papierosy w porównaniu do 

niepalących.  

Podsumowanie: 

1. Ksenobiotyki dymu tytoniowego wykazują działanie prozapalne. 

2. Stres oksydacyjny indukowany przebiegiem OZT powoduje zaburzenie 

homeostazy Cu i Zn i wzrost wartości współczynnika Cu/Zn, co inicjuje 

kaskadę procesów zapalnych i powoduje zmiany w statusie antyoksydacyjnym, 

zarówno u niepalących jak i palących pacjentów z OZT. 

3. Wzrost mediatorów stanu zapalnego we krwi pacjentów z OZT przyczynia się 

do zwiększenia stężenia rezystyny – wczesnego prekursora uszkodzenia 

śródbłonka naczyń krwionośnych. 

4. Ekspozycja na ksenobiotyki dymu tytoniowego powoduje utrzymywanie się 

wysokiej aktywności GGT w przebiegu OZT, co przyczynia się do dalszego 

zużywania rezerw GSH.  

5. CAT, PON-1(P) i GST-π pełnią ważną rolę w neutralizacji stresu 

oksydacyjnego indukowanego narażeniem na ksenobiotyki dymu tytoniowego, 

natomiast Cu/Zn SOD oraz MT pełnią ważną rolę w neutralizacji wolnych 

rodników powstających w przebiegu OZT.  

6. Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że sposób hospitalizacji 

pacjentów (podanie leków przeciwbólowych) nie wycisza procesów zapalnych. 

Zastosowanie w terapii leków przeciwzapalnych przyczyniłoby się do 

zahamowania kaskady oksydacyjno-zapalnej u pacjentów z OZT. 

Podsumowanie najważniejszych wyników dotyczących wpływu ksenobiotyków dymu 

tytoniowego na parametry równowagi pro/antyoksydacyjnej u pacjentów z OZT przedstawia 

Schemat 1. 
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Schemat 1. Dynamika zmian parametrów równowagi pro/antyoksydacyjnej w lizacie erytrocytarnym niepalących i palących pacjentów z OZT.  

Legenda: 

− niepalący pacjenci z OZT, 

− palący pacjenci z OZT. 
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http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Grzelak+Agnieszka+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Milnerowicz+Halina+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Zalewska+Marta+bioan+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Gawin+Agnieszka+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=%A6ciskalska+Milena+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Moczulski+Marcin+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Milnerowicz+Halina+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Milnerowicz+Halina+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Bukowski+Rados%B3aw+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Jab%B3onowska+Monika+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=%A6ciskalska+Milena+
http://156.17.100.82/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=1%2C100a%2C152a%2C200a&mask=2&F_00=02&V_00=Milnerowicz+Stanis%B3aw+
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