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Wprowadzenie. Rola pierwiastków œladowych w organizmie cz³owieka jest
bardzo z³o¿ona i mo¿e byæ istotna w patogenezie ró¿nych chorób.
Cel. Celem pracy by³a ocena stê¿enia pierwiastków antyoksydacyjnych (¿elaza, miedzi cynku i magnezu) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych
u chorych z polipami nosa.
Materia³ i metody
metody.. Badania wykonano u 20 chor ych (11 mê¿czyzn i 9
kobiet) w wieku 20-51 lat (œrednia 39±0,5), leczonych w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Miejskiego w Lubaniu, których podzielono na dwie
grupy: I – 10 chorych z polipami nosa, II – 10 chorych ze skrzywieniem
przegrody nosa (grupa kontrolna). Do iloœciowej analizy sk³adu chemicznego roztworów zastosowano metodê spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie (ICP-AES). Oznaczenia ¿elaza (Fe),
miedzi (Cu), cynku (Zn) i magnezu (Mg) przeprowadzono przy u¿yciu spektrometru sekwencyjnego Spectroflame-M.
Wyniki. Stwierdzono istotnie ni¿sze stê¿enia ¿elaza, miedzi, magnezu i cynku w bioptatach tkankowych oraz ¿elaza i cynku w surowicy krwi u badanych chorych z polipami w stosunku do grupy porównawczej.
Wnioski. Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e zaburzenia stê¿eñ pierwiastków bariery antyoksydacyjnej, wp³ywaj¹ce na równowagê pomiêdzy wytwarzaniem
reaktywnych form tlenowych a ich unieszkodliwianiem, mog¹ mieæ znaczenie w patogenezie polipów nosa.
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Introduction. The role of antioxidative elements in human is very complex
and may be essential in the pathogenesis of various diseases.
Aim. The aim of the study was to evaluate concentrations of antioxidative
elements (iron, copper, zinc and magnesium) in blood serum and tissue bioptates of patients with nasal polyps.
Material and methods. The examinations were conducted on 20 patients
(11 men and 9 women), aged 20-51 (average 39±0.5) treated at the
Laryngologic Department of the Municipal Hospital in Luban. The patients
were divided into two groups: I – 10 patients with nasal polyps, II – 10
patients with deviation of the nasal septum (control group). ICP-AES was
used for the quantitative analysis of chemical composition of the solution.
Spectroflame-M sequential spectrometry was used to determine iron (Fe),
copper (Cu), zinc (Zn) and magnesium (Mg) concentrations.
Results. The concentrations of iron, copper, magnesium, and zinc in tissue
bioptates and the concentrations of iron and zinc in blood serum were significantly decreased in patients with nasal polyps in comparison with the reference group.
Conclusion. The results of the study suggest that antioxidative elements
disturbances influencing the balance between the production of reactive
oxygen species and their neutralization could be important in pathogenesis
of nasal polyps.
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Rola pierwiastków œladowych w organizmie jest bardzo z³o¿ona. Wchodz¹ one w sk³ad wielu substancji i enzymów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania
ustroju cz³owieka [1,2]. Poznawanie i zrozumienie ich
funkcji w organizmie spowodowa³o wzrost zainteresowania obecnoœci¹ i wp³ywem pierwiastków œladowych na
przebieg szeregu procesów w ¿ywych organizmach [3,5,8].

Po raz pierwszy zmiany polipowate nosa zosta³y opisane przez Hipokratesa. W obrazie histopatologicznym
obserwuje siê koloidowe wnêtrze, pokryte œcienion¹ b³on¹
œluzow¹ o bardzo ubogim unaczynieniu. Obecnoœæ licznych komórek naciekowych oraz uwalnianych przez nie
mediatorów œwiadczy o istotnej roli zapalenia w ich powstawaniu [4,6,7,10-13].Istnieje wiele teorii t³umacz¹cych
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powstawanie polipów, co jest zwi¹zane z nie do koñca
poznan¹ ich etiologi¹ [10,11,13].
We wczeœniejszym doniesieniu badano stê¿enie pierwiastków antyoksydacyjnych u chorych ze stanami przedrakowymi krtani [14]. U chorych tych stwierdzono zwiêkszone stê¿enia ¿elaza i miedzi oraz obni¿one wartoœci
magnezu i cynku w bioptatach tkankowych oraz w surowicy krwi (z wyj¹tkiem magnezu) w stosunku do grupy
porównawczej (osób zdrowych). Celem obecnej pracy
by³a ocena stê¿enia pierwiastków antyoksydacyjnych (¿elaza, miedzi, cynku i magnezu) w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z polipami.

WYNIKI
Œrednie stê¿enia ¿elaza (Fe) w surowicy krwi u badanych chorych z polipami nosa (grupa I) by³y istotnie
wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej (1,12 µg/ml vs 2,13 µg/ml;
p< 0,05). Równie¿ œrednie stê¿enia tych pierwiastków w
bioptatach tkankowych ró¿ni³y siê istotnie miêdzy grupami, przy czym w grupie badanej by³y one ponad 4krotnie ni¿sze ni¿ w grupie kontrolnej (tab. I).
Tabela I. Stê¿enie ¿elaza (Fe) w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u
badanych chorych
Grupa

MATERIA£ I METODY
Badania wykonano u 20 chorych (11 mê¿czyzn i 9
kobiet) w wieku 20-51 lat (œrednia 39±0,5), leczonych
w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Miejskiego
w Lubaniu, których podzielono na dwie grupy: I – 10
chorych (6 mê¿czyzn i 4 kobiety) w wieku 33-51 lat
(œrednia 43±0,5) z polipami nosa (eozynofilowymi bez
astmy); II – 10 chorych (5 mê¿czyzn i 5 kobiet) w wieku 20-41 lat (œrednia 33±0,5) ze skrzywieniem przegrody nosa. U osób tych wykluczono inne schorzenia
miejscowe i ogólne, stanowi³y one grupê kontroln¹.
Materia³ do badañ stanowi³y próbki krwi pobrane
od chorych przed leczeniem operacyjnym oraz usuniête
polipy nosa w przypadku grupy I oraz wycinek chrz¹stki przegrody nosa w przypadku grupy II (kontrolnej).
Oznaczenia pierwiastków œladowych wykonano w Zak³adzie Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach.
Do iloœciowej analizy sk³adu chemicznego roztworów zastosowano metodê spektrometrii emisyjnej [14]
ze wzbudzeniem w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie (ICPAES). Oznaczenia ¿elaza (Fe), miedzi (Cu), cynku (Zn)
i magnezu (Mg) przeprowadzono przy u¿yciu spektrometru sekwencyjnego Spectroflame-M (Spectro Analytical Instruments – Niemcy), o nastêpuj¹cych warunkach
pomiarowych: moc – 1,1 kW, czêstotliwoœæ – 27,12 MHz,
palnik – rozbieralny kwarcowy, gaz zewnêtrzny –
14,0 l/min, gaz poœredni – 0,5 l/min, gaz noœny –
1,0 l/min, nebulizer – pneumatyczny typu Meinhard, komora mgielna – typu Scott, zu¿ycie próbki – 1,0 ml/min,
siatka dyfrakcyjna – holograficzna 2400 rys/mm, dyspersja odwrotna w pierwszym rzêdzie – 0,55 nm/mm, zakres monochromatora 165-460 nm.
Uzyskane wyniki badañ poddano analizie statystycznej stosuj¹c nieparametryczny test Manna-Whitney’a na
poziomie istotnoœci p<0,05.

Wartoœci Fe w surowicy krwi
w µ g/ml
Min.

Max.

:

I polipy nosa 0,43
II kontrolna 1,01

1,52
3,41

1,12
2,13

SD

Wartoœci Fe w bioptatach Liczba
w µ g/g
chorych
Min.

Max.

:

SD

0,34 5,93 18,69 12,31 0,42
0,39 12,46 280,20 62,07 1,19

10
10

Podobne ró¿nice stê¿eñ, z ni¿szymi wartoœciami
w grupie badanej obserwowano w odniesieniu do stê¿eñ
miedzi. Istotnoœæ ró¿nic dotyczy³a zarówno surowicy krwi,
jak i bioptatów tkankowych (0,83 µg/g w grupie badanej
i 1,61 µg/g w grupie kontrolnej; p< 0,05) (tab. II).
Tabela II. Stê¿enie miedzi (Cu) w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych
u badanych chorych
Grupa

Wartoœci Cu w surowicy krwi
w µ g/ml

Wartoœci Cu w bioptatach Liczba
w µ g/g
chorych

Min.

Max.

:

SD

Min.

Max.

I polipy nosa 0,46
II kontrolna 0,74

1,15
1,14

0,79
0,92

0,28
0,12

0,14
0,01

3,84
10,49

:

SD

0,83 1,77
1,61 2,21

10
10

Œrednie stê¿enie cynku (Zn) zarówno w surowicy
krwi, jak i w bioptatach tkankowych by³y znacznie ni¿sze w grupie chorych z polipami ni¿ w grupie kontrolnej
(tab. III).
Tabela III. Stê¿enie cynku (Zn) w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych
u badanych chorych
Grupa

Wartoœci Zn w surowicy krwi
w µ g/ml

Wartoœci Zn w bioptatach Liczba
w µ g/g
chorych

Min.

Max.

:

SD

Min.

Max.

I polipy nosa 0,20
II kontrolna 0,36

0,31
1,05

0,20
0,69

0,16
0,33

1,72
0,05

9,88
42,70

:

SD

3,79 0,91
15,71 0,81

10
10

Wartoœci œredniego stê¿enia magnezu (Mg) w surowicy krwi nie ró¿ni³y siê istotnie miêdzy grupami. Natomiast w bioptatach tkankowych œrednie stê¿enie Mg by³o
niemal 10-krotnie ni¿sze u chorych z polipami w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (27,88 µg/g vs 242,09 µg/g;
p< 0,05) (tab. IV).
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krtani w porównaniu do osób zdrowych obserwowano
obni¿enie aktywnoœci enzymów antyoksydacyjnych, takich jak: dysmutazy ponadtlenkowej miedziowo-cynkoGrupa
Wartoœci Mg w surowicy krwi Wartoœci Mg w bioptatach Liczba
w µ g/ml
w µ g/g
chorych
wej i katalazy w erytrocytach. Aktywnoœæ dysmutazy poMin. Max.
SD
Min. Max.
SD
:
:
nadtlenkowej i katalazy by³a najni¿sza uchorych z rakiem
krtani. Niska aktywnoœæ tych enzymów œwiadczy o obI Polipy nosa 17,96 23,42 20,57 0,09 13,85 36,73 27,88 0,34 10
II kontrolna 13,35 16,72 14,79 0,06 68,92 962,00 242,09 1,07 10
ni¿onej obronnoœci antyoksydacyjnej organizmu i niewydolnym uk³adzie enzymatycznym oraz destrukcyjnym
wp³ywie procesów wolnorodnikowych na komórki i tkanki. Wyniki badañ u chorych z przewlek³ym przerostowym zapaleniem zatok szczêkowych i krtani wykaza³y
DYSKUSJA
ponadto wzrost peroksydacji lipidów, mierzony stê¿eniem
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istotne zmniejszenie dialdehydu malonowego (MDA), reaguj¹cego z kwasem
stê¿enia wszystkich badanych pierwiastków w bioptatach tiobarbiturowym w krwinkach czerwonych. Zachowanie
tkankowych u chorych z polipami w odniesieniu do gru- równowagi pomiêdzy wytwarzaniem reaktywnych form
py porównawczej, oraz niemal wszystkich (z wyj¹tkiem tlenowych a ich unieszkodliwieniem, zarówno na dromagnezu) stê¿eñ pierwiastków w surowicy krwi.
dze enzymatycznej, jak i nieenzymatycznej jest podstaMagalova i wsp. [8] wyjaœniaj¹ wzrost poziomu mie- wowym warunkiem prawid³owego funkcjonowania ka¿dzi w surowicy krwi w przebiegu chorób nowotworowych dej komórki organizmu.
w kontekœcie uszkodzonego metabolizmu ceruloplazmiRównie¿ magnez wykazuje regulacyjn¹ rolê w stony. Obni¿enie stê¿enia tego pierwiastka powoduje spa- sunku do procesów antyoksydacyjnych.
dek aktywnoœci enzymu.
Otrzymane wyniki w³asne w sposób poœredni wskaNiedobór cynku hamuje powstawanie witaminy A, zywa³yby, ¿e w wyniku zaburzeñ antyoksydacyjnych mo¿e
co mo¿e wzmagaæ procesy nowotworzenia [3]. Przy nie- dochodziæ do uszkodzenia nab³onka b³ony œluzowej nosa,
doborze tego pierwiastka zostaje równie¿ upoœledzona jako przyczyny powstawania polipów [4,13], co wymaga
synteza przeciwcia³ humoralnych, skorelowane z funk- dalszych badañ oraz potwierdzenia otrzymanych wynicj¹ limfocytów T „helper” i zmniejszeniem aktywnoœci ków, badaj¹c zawartoœæ tych pierwiastków we w³osach
komórek typu „killer”. Ponadto cynk obni¿a poziom ce- lub paznokciach, zamiast w surowicy krwi.
ruloplazminy i miedzi w surowicy.
Reasumuj¹c, zaobserwowane zmniejszone stê¿enia
Obni¿one stê¿enie cynku w surowicy krwi u bada- ¿elaza, miedzi, magnezu, cynku w bioptatach tkankonych grup chorych wp³ywaæ mo¿e na zmniejszenie en- wych oraz w surowicy krwi (z wyj¹tkiem magnezu) u bazymatycznej aktywnoœci antyoksydacyjnej, co potwier- danych chorych z polipami w stosunku do grupy porówdzaj¹ badania Zalewskiego i wsp. [9]. Badania tych au- nawczej mo¿e byæ zwi¹zane z zaburzeniami bariery antorów wykaza³y, ¿e u chorych z przewlek³ym przerosto- tyoksydacyjnej, co nale¿a³oby braæ po uwagê przy etiolowym zapaleniem zatok szczêkowych i krtani oraz rakiem gii polipów.
Tabela IV. Stê¿enie magnezu (Mg) w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych
u badanych chorych
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