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 Równowaga pro/antyoksydacyjna jest istotna dla zachowania homeostazy organizmu. 

Aktywność systemu antyoksydacyjnego jest związana ze zmianami poziomu wolnych 

rodników tlenowych (ang. reactive oxygen species, ROS). Zarówno na zmiany w wydajności 

antyoksydantów, jak i na poziom ROS wpływa status mikro- i makrolementów. One z kolei 

są zależne od czynników takich jak wiek, płeć oraz stosowanie antykoncepcji hormonalnej.  

 Wraz z wiekiem zwiększa się produkcja ROS oraz obniża całkowita zdolność 

antyoksydacyjna powodując stopniową dysfunkcję procesów neutralizacji ROS 

i w konsekwencji stres oksydacyjny. Badania naukowe wskazują na udział ROS 

w patogenezie wielu chorób wieku starszego, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, 

neurodegeneracyjne, cukrzyca, nowotwory. 

 Płeć wpływa na szereg mechanizmów wewnątrzustrojowych, w tym na status mikro- 

i makroelementów. Stężenie metali we krwi takich jak cynk (Zn), miedź (Cu), kadm (Cd) jest 

odmienne u kobiet i mężczyzn, co wpływa na poziom antyoksydantów u płci żeńskiej 

i męskiej. 

 Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych wpływa na poziom mikro- i makroelementów we 

krwi, prawdopodobnie powodując zmiany w poziomie antyoksydantów w organizmie. 

Wykazano, że stosowanie tabletek antykoncepcyjnych wywołuje zmiany w stężeniach Zn, 

Cu, Cd we krwi kobiet.  

 Ważnym białkiem pełniącym istotną rolę w utrzymaniu równowagi pro/antyoksydacyjnej 

oraz homeostazie metali jest metalotioneina (MT). Jej stężenie w organizmie regulowane jest 

bezpośrednio przez wiele czynników, głównie przez metale, cytokiny, glikokortykoidy oraz 

ROS. Poziom wymienionych induktorów regulowany jest natomiast przez czynniki 

biologiczne i środowiskowe.  

 Brak doniesień literaturowych na temat wpływu wieku, płci oraz antykoncepcji 

hormonalnej na równowagę pro/antyoksydacyjną u zdrowych osób przyczynił się do podjęcia 

badań dotyczących tego tematu. 

 Celem badań była ocena wpływu wyżej wymienionych czynników na równowagę 

pro/antyoksydacyjną mierzoną we krwi zdrowych osób w wieku 20-40 lat, który 

zrealizowano poprzez oznaczenie: 

1. Stężenia metali: Zn, Cu i Cd we krwi; 

2. Stężenia dialdehydu malonowego (MDA), aktywności γ-glutamylotranspeptydazy (GGT) 

oraz określenia wartości stosunku GSSG/GSH we krwi- wskaźników stresu oksydacyjnego; 
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3. Antyoksydantów: stężenia glutationu (GSH) oraz aktywności peroksydazy glutationowej 

(GPx), dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), reduktazy glutationowej (GR) 

oraz enzymu uczestniczącego w detoksykacji - S-transferazy glutationu (GST) we krwi. 

Ponadto dokonano oceny wpływu wieku, płci oraz stosowania antykoncepcji hormonalnej 

na stężenie MT w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. 

 Badania przeprowadzono we krwi łącznie 334 osób - studentów w wieku 20-25 lat oraz 

pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu w wieku 32-40 lat, którzy zostali podzieleni na następujące 

grupy: 

 kobiety w wieku 20-25 lat, niestosujące antykoncepcji hormonalnej; 

 kobiety w wieku 20-25 lat, stosujące antykoncepcję hormonalną (tabletki 

antykoncepcyjne monofazowe, dwuskładnikowe zawierające 0.02 mg 

etynyloestradiolu oraz 3 mg drospirenonu), 

 kobiety w wieku 32-40 lat, niestosujące antykoncepcji hormonalnej; 

 mężczyźni w wieku 20- 25 lat. 

 Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań zostały przedstawione w czterech pracach 

eksperymentalnych, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: 

I) Kowalska K., Zalewska M., Milnerowicz H.: The application of capillary electrophoresis 

in the determination of glutathione in healthy women’s blood. J Chromatogr Sci 2015; 53: 

353 -359. (IF2015- 1.320; Pkt MNiSW/KBN – 20.00) 

II) Kowalska K., Bizoń A., Zalewska M., Milnerowicz H.: The influence of biological and 

environmental factors on the metallothionein concentration in the blood. J Trace Elem Med 

Biol 2015; 29: 99-103. (IF2015- 2.550; Pkt MNiSW/KBN – 20.00) 

III) Kowalska K., Milnerowicz H.: Pro/antioxidant status in young healthy women using oral 

contraceptives. Environ Toxicol Pharmacol 2016; 43: 1-6. (IF2015- 2.187; Pkt MNiSW/KBN 

– 25.00) 

IV) Kowalska K., Milnerowicz H.: The influence of age and gender on the pro/antioxidant 

status in young healthy people. Ann Clin Lab Sci 2016; 46: 480-488. (IF2015- 0.846; Pkt 

MNiSW/KBN – 15.00) 

 Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że: 

1. Wraz z wiekiem kobiet wzrasta stężenie Cu we krwi oraz wartość współczynnika Cu/Zn, 

co skutkuje podwyższoną aktywnością SOD oraz CAT.  
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2. Płeć ma istotny wpływ na status antyoksydantów. Wyższą aktywność SOD i CAT oraz 

niższe stężenie MT stwierdza się we krwi mężczyzn w wieku 20-25 lat.  

3. Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych zaburza równowagę pro/antyoksydacyjną. 

Powoduje wzrost poziomu stresu oksydacyjnego mierzonego stężeniem MDA i aktywnością 

GGT, zwiększenie stężenia MT w lizacie erytrocytarnym i aktywności CAT w osoczu oraz 

spadek stężenia GSH i aktywności enzymów glutationo-zależnych.  
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Publikacje niezwiązane z tematem pracy doktorskiej: 

a. Prace opublikowane 

1. Milnerowicz H., Kowalska K., Socha E.: Paraoxonase activity as a marker of exposure to 

xenobiotics  in tobacco smoke. Int J Toxicol 2015; 34: 224-232. (IF2015-1.007, MNiSW- 

20.00) 

2. Kowalska K., Socha E Milnerowicz H.: The role of paraoxonase in cardiovascular 

diseases. Ann Clin Lab Sci 2015; 45: 226-232. (IF2015-0.846, MNiSW- 15.00) 

b. Prace w recenzji 

1. Kowalska K., Ściskalska M., Bizoń A., Śliwińska-Mossoń M., Milnerowicz H.: Are 

paraoxonase activities a marker of changes in the liver of healthy women caused by the 

use of oral contraceptives? 

2. Ściskalska M., Marek G., Kowalska K., Grzebieniak Z, Milnerowicz H.: Pro-

inflammatory effect of tobacco smoke exposure and the changes in pro/antioxdant status 

in patients with mild acute pancreatitis 

3. Milnerowicz H., Wrześniak M., Królik M., Kowalska K.: The influence of tobacco smoke 

on the iron, zinc and cadmium and low-weight antioxidants status in the pregnancy. 

Doniesienia zjazdowe 

1. Zalewska M., Kowalska K., Milnerowicz H.: The influence of tobacco smoking on 

glutathione status in the blood analyzed by capillary electrophoresis. FEBS J. 2013 

Vol.280 suppl.1; s.276 poz.SW04.S16-12; 38th FEBS Congress, Saint Petersburg 

(Russia), July 6-12 2013. 

2. Kowalska K., Bizoń A., Milnerowicz H.: The influence of biological and environmental 

factors on MT1/MT2 ratio. FEBS J. 2014 Vol.281 suppl.1; s.340 poz MON-271; FEBS 

EMBO 2014 Conference, Paris (France), 30 August – 4 September 2014. 

3. Kowalska K., Zalewska M., Milnerowicz H.: Wpływ palenia papierosów oraz 

antykoncepcji na stężenie metalotioneiny we krwi zdrowych kobiet. V Konferencja Koła 

Naukowego Doktorantów BioMed Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu „Doktoranci 

napędem rozwoju nauki”, księga abstraktów s. 25; Pasterka, 23-25 listopada 2012.  

4. Kowalska K., Bizoń A., Milnerowicz H.: The gender influence on the glutathione status 

and glutathione peroxidase activity in blood. 1th International Doctoral Student 

Conference „Per aspera at astra”, abstract book, s.28; Karpacz, 12-14 April 2013. 

5. Kowalska K., Socha E., Milnerowicz H.: Wpływ polimorfizmu paraoksonazy 1 na profil 

lipidowy u osób zdrowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przeszłość i przyszłość 

diagnostyki laboratoryjnej: diagnostyka molekularna i genetyczna"; księga abstraktów 

s.15; Wrocław, 17 stycznia 2014. 

6. Kowalska K., Milnerowicz H.: Czy stężenie metalotioneiny we krwi zależy od płci? VI 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa KND „Biomed” Doktoranci napędem rozwoju 

nauki”, księga abstraktów s.19; Karpacz, 14-16 marca 2014. 

http://156.17.60.59/cgi-bin/expertus?KAT=%2Fhome%2Fbiblioteka%2Fexpertus%2Fpar%2Fw%2F&FST=data.fst&FDT=data05.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalska+Katarzyna+
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