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Ocena stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD4
i sCD8 oraz antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej
u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych
Analysis of sCD4 and sCD8 and antioxidative enzymatic activity in patients
with chronic rhinosinusitis
JUREK OLSZEWSKI, KAZIMIERZ WINIEWSKI
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w £odzi
Wprowadzenie. Stany zapalne zatok przynosowych s¹ jedn¹
z najczêstszych przyczyn wizyt chorego w gabinetach lekarzy ogólnych i laryngologów.
Cel pracy. Analiza wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych.
Materia³ i metody. Badania przeprowadzono u 57 doros³ych chorych, w tym: I  14 chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i bez alergii, II  15 chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i z alergi¹ ca³oroczn¹, III  16 chorych z torbiel¹ zatok szczêkowych i bez
alergii, IV  12 chorych z torbiel¹ zatok szczêkowych i alergi¹ ca³oroczn¹. Przed i po 30 dniach od operacji zatok szczêkowych oceniano stê¿enie rozpuszczalnych antygenów
sCD4 i sCD8 oraz poziom dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD-1) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px).
Wyniki. Przed leczeniem operacyjnym rednie stê¿enia
sCD4 by³y znamiennie statystycznie wy¿sze w obu grupach
(I i II) chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok przynosowych w porównaniu z odpowiedni¹ grup¹ kontroln¹ (III i IV);
wartoci stê¿enia sCD8 mieci³y siê w granicach normy. Po
leczeniu operacyjnym stwierdzono istotny spadek stê¿enia
rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 w obu grupach
chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok. Przed zabiegiem
operacyjnym obserwowano obni¿on¹ aktywnoæ Cu, Zndysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) i peroksydazy glutationu (GSH-Px) u chorych grupy I oraz grupy II; natomiast po
operacji wartoci te istotnie wzros³y.
Wnioski. Oznaczanie wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej
u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych
mo¿e byæ wykorzystane do monitorowania aktywnoci procesu zapalnego.
S³owa kluczowe: leczenie operacyjne, przewlek³e zapalenie
zatok szczêkowych, antygeny s CD4 i s CD8, antyoksydacyjna
aktywnoæ enzymatyczna
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Introduction. Inflammations of paranasal sinuses are one of
the most frequent causes of patient's visits to general
practitioners and otolaryngologists.
Aim. To analyse selected immunological parameters and
antioxidant enzymes activity in patients with chronic maxillary
sinusitis.
Material and methods. The studies were conducted in 57
adults patients including: I  14 patients suffering from chronic
maxillary sinusitis and no allergy, II  15 patients suffering from
chronic maxillary sinusitis and perennial allergy, III  16 patients
with a cyst of maxillary sinuses and no allergy, IV  12 patients
with a cyst of maxillary sinuses and perennial allergy. The
concentration of the soluble sCD4 and sCD8 antigens and
the evaluation of the superoxide dysmutase (SOD-1) level
and the glutathione peroxidase (GSH-Px) level were
performed before and after 30 days from surgery.
Results. Before surgery, the concentration of sCD4 was
statistically increased in both groups of patients with chronic
sinusitis (group I and II) as compared to the respective control
groups (III and IV); the concentration of sCD8 was within
a normal range. After the surgical treatment the study showed
a decrease in the concentrations of soluble sCD4 and sCD8
antigens. Before the surgery, the Cu, Zn superoxide
dysmutase activity in decreased as well as glutathione
peroxidase (GSH-Px) that of patients from the group I and
the group II was. After the operation there values significantly
increased.
Conclusions. In patients suffering from chronic maxillary
sinusitis the selected immunological parameters and
antioxidant enzymes activity assessment can be used for
monitoring of the inflammatory process recession.
Key words: surgical treatment, chronic maxillary sinusitis,
sCD4 and sCD8 antigens, antioxidant enzymes activity
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WSTÊP
Stany zapalne zatok przynosowych s¹ jedn¹
z najczêstszych przyczyn wizyt chorego w gabinetach lekarzy ogólnych i laryngologów [1]. W Polsce obserwujemy to zjawisko w naszej praktyce codziennej, nie maj¹c niestety, wiarygodnych informacji statystycznych o skali zachorowalnoci
w kraju. Brak nam danych, które np.: w Stanach
Zjednoczonych wskazuj¹, ¿e liczba wizyt lekarskich
z powodu zapalenia zatok przynosowych przekracza ka¿dego roku 30 milionów. Koszty rozpoznania i leczenia id¹ tam w setki milionów dolarów,
a instytucje powo³ane do prowadzenia analizy
spo³ecznych kosztów zjawiska s¹ zaniepokojone
tendencjami wzrostowymi [2].
Od ponad 100 lat wiadomo, ¿e zasadnicz¹ przyczyn¹ rozwoju zapalenia zatok jest blokada ich ujæ
naturalnych. Utrzymywanie siê tej blokady przez
czas d³u¿szy, bez wzglêdu na to, czy chory jest lub
nie jest leczony, u³atwia przejcie ostrego stanu
zapalnego w stan przewlek³y.
Leczenie stanów zapalnych zatok przynosowych odbywa³o siê zawsze w myl chirurgicznej
zasady, gdzie ropa tam ewakuacja. Zasada ta ma
wyraz w typowej operacji zatoki szczêkowej, jak¹
jest operacja Caldwell-Luca. U podstaw tej techniki operacyjnej leg³o przekonanie, ¿e wykonanie
po³¹czenia pomiêdzy wiat³em zatoki a przewodem nosowym dolnym pozwala na grawitacyjne
sp³ywanie wydzieliny. Wynika³o ono prawdopodobnie z niew³aciwej oceny anatomii i fizjologii
zatok przynosowych. Badania dowiadczalne
w zakresie patofizjologii zatok przynosowych pozwoli³y na stworzenie podwalin chirurgii endonasalnej. Nale¿y podkreliæ, ¿e technika ta opiera siê
na za³o¿eniu, ¿e zapalenia zatok przynosowych s¹
zwi¹zane przede wszystkim z patologi¹ w obrêbie
ujcia naturalnego zatok [2-4]. Badanie in vivo
wykonane przez Messerklingera, potwierdzi³o
istotn¹ rolê ujæ naturalnych zatok, jako miejsc
koñcowych transportu w obrêbie zatok [wg 2].
Obrazy transportu luzu, otrzymane dziêki metodom endoskopowym wykazuj¹, ¿e w operowanej
zatoce nadal wystêpuje ukierunkowanie transportu do ujcia naturalnego. Stwierdzenie to przeczy
za³o¿eniom techniki Caldwell-Luca  uzyskania
drena¿u zatoki szczêkowej metod¹ grawitacyjn¹.
Jednak¿e nawroty stanów zapalnych zatok operowanych t¹ metod¹ mog¹ sugerowaæ, ¿e wytworzona sztuczna droga ku do³owi jest niefizjologiczna
dla transportu wydzieliny. W wielu przypadkach
nawrotów stanów zapalnych zatok szczêkowych
operowanych metod¹ Caldwell-Luca, uzyskuje siê
(analizuj¹c obraz endoskopowy) potwierdzenie
niewydolnoci okolicy naturalnego ujcia zatok.
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Autorzy maj¹cy wiêksze dowiadczenie w czynnociowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, s¹ na ogó³ zgodni, ¿e nie ma innych bezwzglêdnych przeciwwskazañ do stosowania tej
techniki operacyjnej ni¿ powik³anie wewn¹trzczaszkowe zapaleñ zatok czo³owych, przy których
nadal preferuje siê metody technik klasycznych
z otwarciem zatoki od zewn¹trz [2]. Do przeciwwskazañ stosowania czynnociowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych nale¿y równie¿
ropne zapalenie zêbopochodne, w którego leczeniu zasadnicz¹ rolê odgrywa chirurg szczêkowy.
Stwierdzona zale¿noæ miêdzy czasem trwania
procesu zapalnego a rozleg³oci¹ zmian chorobowych w zatokach przynosowych ma bardzo istotne znaczenie kliniczne, wyznacza bowiem w sposób jednoznaczny miejsce metod chirurgicznych
w terapii przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych. W tym wietle nale¿y stwierdziæ, ¿e odraczanie decyzji o leczeniu operacyjnym w przypadkach, w których prawid³owo prowadzone leczenie zachowawcze nie doprowadza do trwa³ego
ust¹pienia dolegliwoci, pogarsza rokowanie ca³kowitego wyleczenia [2].
D³ugotrwa³y przewlek³y stan zapalny zatok
szczêkowych, a zw³aszcza ropny, powoduje
zmniejszenie odpornoci organizmu, na co wskazuj¹ liczni autorzy [5-8].
Zjawiska zwi¹zane z procesem fagocytozy s¹
ród³em wolnych rodników tlenowych, które powoduj¹ uszkodzenia komórek organizmu. W warunkach prawid³owych komórki organizmów
¿ywych chronione s¹ przed szkodliwym oddzia³ywaniem toksycznych form tlenu poprzez zabezpieczaj¹ce je uk³ady enzymatyczne [9-12]. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: Cu, Zn  dysmutaza ponadtlenkowa (SOD-1), katalaza (Cat) i peroksydaza glutationowa (GSH-Px).
Bardzo wa¿n¹ rolê w patogenezie przewlek³ego zapalenia zatok szczêkowych odgrywaj¹ subpopulacje limfocytów T. Komórki T rozwijaj¹ siê
ze swoich prekursorów w grasicy. Mo¿na wród
nich rozró¿niæ liczne (do 70%) CD4 (helper inducer) i stanowi¹ce oko³o 30% CD8 (suppressor cytotoxic).
Istnieje zatem wiele czynników wp³ywaj¹cych
na odpornoæ organizmu, których niedobór lub
zaburzenie funkcji doprowadza do przewlek³ego
zapalenia zatok szczêkowych i koniecznoci ich
leczenia operacyjnego.
Celem badañ by³a analiza wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlek³ego zapalenia zatok
szczêkowych.

Olszewski J, Winiewski K. Ocena stê¿enia rozpuszczalnych antygenów s CD4 i s CD8 oraz antyoksydacyjnej ...

MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono u 57 chorych w wieku 20-63 lata (rednia wieku 41±0,5), których podzielono na 4 grupy:
I. 14 chorych (6 kobiet i 8 mê¿czyzn) w wieku
24-63 lat (rednia wieku 42±0,5) z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i bez
alergii,
II. 15 chorych (8 kobiet i 7 mê¿czyzn) w wieku
42-55 lat (rednia wieku 50±0,5) z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i z alergi¹ ca³oroczn¹,
III. 16 chorych (8 kobiet i 8 mê¿czyzn) w wieku
20-44 lat (rednia wieku 31±0,5) z torbiel¹
zatok szczêkowych i bez alergii (porównawcza) w stosunku do grupy I,
IV. 12 chorych (7 kobiet i 5 mê¿czyzn) w wieku
23- 55 lat (rednia wieku 41±0,5) z torbiel¹
zatok szczêkowych i z alergi¹ na ekspozycjê
ca³oroczn¹ (porównawcza) w stosunku do
grupy II.
Ponadto grupy III i IV mia³y wykluczyæ lub potwierdziæ immunosupresyjne dzia³anie samego
wykonania zabiegu wewn¹trznosowego.
Zarówno u chorych grupy I, jak i II przewlek³emu ropnemu zapaleniu zatok szczêkowych towarzyszy³y jednoczenie zmiany przerostowe (pojemnoæ po obu stronach mniejsza ni¿ 6 cm3).
Podzia³ na grupy oraz jednoczenie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego zatok szczêkowych
okrelana by³a na podstawie: badania podmiotowego i przedmiotowego otorynolaryngologicznego, badania radiologicznego zatok przynosowych
(przegl¹dowego lub tomografii komputerowej),
punkcji zatok szczêkowych, testów skórnych alergicznych metod¹ prick [13]. W niniejszej pracy wykorzystano wczeniej przedstawione kryteria rozpoznawania przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych wg Lund [13].
U chorych z grupy I i II wykonywano obustronn¹ operacjê radykaln¹ zatok szczêkowych
metod¹ Caldwell-Luca, natomiast u chorych z grupy III i IV operacjê zachowawcz¹.
W celu zweryfikowania wyników leczenia operacyjnego przewlek³ego zapalenia zatok szczêkowych u badanych chorych metodyka badañ obejmowa³a: ocenê stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8, badanie antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej we krwi obwodowej poprzez okrelenie poziomu dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) i peroksydazy glutationowej (GSHPx), histopatologiê usuniêtego materia³u z zatok
szczêkowych, w celu potwierdzenia w nich przewlek³ego zapalenia lub torbieli. Powy¿sze bada-
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nia wykonywano przed zakwalifikowaniem chorych do leczenia operacyjnego zatok szczêkowych
oraz po 30 dniach od zabiegu (podczas kontroli).
Badania stê¿enia rozpuszczalnych antygenów
sCD4 i sCD8 wykonano za pomoc¹ zestawu firmy Endogen, Inc. USA metod¹ ELISA. Stê¿enia
rozpuszczalnych antygenów sCD4 wyra¿ono
w jednostkach U/ml. Wed³ug wartoci oczekiwanych (firmy Endogen Inc.) za normê przyjêto
1,5-16,0 U/ml. Stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD8 wyra¿ono w jednostkach U/ml. Za
normê przyjêto 264-762 U/ml.
Aktywnoæ Cu, Zn-dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD-1) badano przy pomocy zestawu RANSOD
firmy RANDOX Laboratories Ltd. Ardmore, Anglia [14]. Za wartoci prawid³owe przyjêto aktywnoæ, mieszcz¹c¹ siê w przedziale 1102-1601U/gHb.
Aktywnoæ peroksydazy glutationu (GSH-Px)
badano przy pomocy zestawu RANSEL firmy
RANDOX Laboratories Ltd. Ardmore, Anglia.
Metoda oparta jest na podstawach opracowanych
przez Paglia i Valentina. Za normê przyjêto wartoci 27,5-73,6 U/gHb.
W badaniach statystycznych zastosowano nieparametryczny test Manna-Whitnye'a [15]. Przyjêto za znamienne statystycznie ró¿nice rednich
na poziomie istotnoci p<0,05.
WYNIKI BADAÑ
rednie stê¿enie rozpuszczalnych antygenów
sCD4 przed zabiegiem by³o znamiennie statystycznie wy¿sze w grupie I ni¿ III (p<0,001) oraz w grupie II w porównaniu z IV (p<0,001). Wartoci stê¿enia powy¿ej normy stwierdzono u 13 z 14 chorych grupy I i u 11 z 15 chorych grupy II. Po operacji stwierdzono znamienny statystycznie spadek stê¿enia sCD4, zarówno u chorych grupy I, jak i II
w porównaniu do wyników wyjciowych
(p<0,001) (ryc. 1).
Wartoci stê¿eñ rozpuszczalnych antygenów
sCD8 u wszystkich badanych chorych mieci³y siê
w granicach normy. Jednak¿e przed zabiegiem operacyjnym zanotowano nieznamienne statystycznie
ró¿nice miêdzy grup¹ I a III (p>0,05) oraz grup¹ II
a IV (p>0,05). W grupach I i II wartoci te by³y
nieznacznie wy¿sze ni¿ w odpowiednich grupach
porównawczych. Po leczeniu operacyjnym obserwowano istotny statystycznie spadek stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD8 w porównaniu do
wyników wyjciowych zarówno w grupie I
(p<0,01), jak i II (p<0,001) (ryc. 2).
Przed zabiegiem operacyjnym wartoci aktywnoci Cu, Zn-dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1)
w krwinkach czerwonych u wszystkich badanych

76

Otorynolaryngologia 2008, 7(2): 73-79



18,3±1,1
17,2±1,2



1287,8±142,8

1304,9±117,8
1326,8±101,3
1130,9±141,3

1321,0±130,3




13,7±1,9



12,0±1,8

13,0±1,5



11,9±1,9



8
PO  

1143,2±125,8

13,5±2,0

728,2±153,0

8J
+E

10,4±1,1



675,0±98,0














3U]HG
]DELHJLHP



3R]DELHJX

JUXSD,]SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHP
]DWRNV]F] NRZ\FKLEH]DOHUJLL

JUXSD,,]SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHP
]DWRNV]F] NRZ\FKL]DOHUJL
JUXSD,,,SRUyZQDZF]D]WRUELHO 
]DWRNV]F] NRZ\FKLEH]DOHUJLL

JUXSD,,]SU]HZOHNá\P]DSDOHQLHP
]DWRNV]F] NRZ\FKL]DOHUJL
JUXSD,,,SRUyZQDZF]D]WRUELHO 
]DWRNV]F] NRZ\FKLEH]DOHUJLL

JUXSD,9SRUyZQDZF]D]WRUELHO
]DWRNV]F] NRZ\FKL]DOHUJL

JUXSD,9SRUyZQDZF]D]WRUELHO
]DWRNV]F] NRZ\FKL]DOHUJL



521,4±73,9
490,4±54,7



495,7±55,1

 

8
PO 

50,3±8,8

62,8±13,4

59,7±12,7

56,3±8,1
50,8±8,9



360,9±54,8

 
 

8
J+
E





 



 





63,2±13,6



598,4±75,3
532,5±78,7



Ryc. 3. Aktywnoæ Cu, Zn-dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD-1) w krwinkach czerwonych u badanych chorych
przed i po leczeniu operacyjnym zatok szczêkowych
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Ryc. 1. rednie stê¿enie rozpuszczalnych antygenów sCD4
u badanych chorych przed i po leczeniu operacyjnym
zatok szczêkowych
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Ryc. 2. rednie stê¿enie rozpuszczalnych antygenów sCD8
u badanych chorych przed i po leczeniu operacyjnym
zatok szczêkowych
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Ryc. 4. Aktywnoæ peroksydazy glutationu (GSH-Px)
w krwinkach czerwonych u badanych chorych przed i po
leczeniu operacyjnym zatok szczêkowych
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z grupy I i II by³y poni¿ej normy. Wartoci SOD-1
przed leczeniem by³y istotnie statystycznie ni¿sze
w grupie I ni¿ w grupie III, a w grupie II ni¿sze
w porównaniu z grup¹ IV. Po operacji obserwowano istotny wzrost aktywnoci Cu, Zn-dysmutazy ponadtlenkowej w porównaniu do wyników
wyjciowych zarówno w grupie I (p<0,001), jak
i w grupie II (p<0,001) (ryc. 3).
Podobne wyniki otrzymano w odniesieniu do
peroksydazy glutationu (GSU-Px). Przed operacj¹
rednie wartoci aktywnoci GSU-Px by³y istotnie
ni¿sze w grupach I i II w porównaniu z grupami
III i IV. Ró¿nice te dotyczy³y równie¿ porównawczej grupy I i II (w I by³y ni¿sze). Po operacji obserwowano istotny statystycznie wzrost aktywnoci
GSU-Px w porównaniu do wyników wyjciowych
zarówno w grupie I (p<0,001), jak i w grupie II
(p<0,001) (ryc. 4).
DYSKUSJA
W badaniach w³asnych po leczeniu operacyjnym stwierdzono spadek wartoci stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 (grupa I),
rednio o 40,7% i o 22,1% (ró¿nice znamienne statystycznie, p<0,001 i p<0,01) oraz u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i z alergi¹ (grupa II) o 65,4% i o 44,4% (ró¿nice równie¿
znamienne statystycznie p<0,001 i p<0,001). Spadek stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD4
i sCD8 u chorych grupy I i II wskazuje na zmniejszenie aktywnoci limfocytów, w zwi¹zku z usuniêciem procesu zapalnego w zatokach szczêkowych po leczeniu operacyjnym. Wielu autorów
[2,13] uwa¿a badanie stê¿enia rozpuszczalnych
antygenów sCD4 i sCD8 za markery aktywacji limfocytów. Okrelenie stê¿enia s CD4 i s CD8 mo¿e
byæ wykorzystane do monitorowania stopnia zaawansowania procesu zapalnego, ustalenia wskazañ do zabiegu operacyjnego oraz badania efektów leczenia.
Hamilos i wsp. [16] udowodnili zale¿noæ miêdzy eozynofili¹ tkankow¹, naciekaniem komórkowym i ekspresj¹ RNA dla cytokin w przewlek³ym
przerostowym zapaleniu zatok szczêkowych.
W badaniach immunocytochemicznych chorobowo zmienione tkanki i prawid³owe (jako kontrola) znamiennie statystycznie ró¿ni³y siê pod wzglêdem liczby aktywowanych eozynofilów, lecz nie
ró¿ni³y siê pod wzglêdem subpopulacji limfocytów TCD3 lub TCD4, dodatniej elastazy, neutrofilów lub CD68 makrofagów.
Najnowsze dane [17], dotycz¹ce stanów zapalnych nosa i zatok wskazuj¹, ¿e b³ona luzowa
nosa, podobnie jak i oskrzeli odpowiada na ró¿ne
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rodzaje stymulacji, tym samym typem zapalenia,
co prowadzi do nowego nosowo-graficznego
punktu widzenia. Wyj¹tek stanowi klasyczny alergiczny nie¿yt nosa.
W ostatnich latach [18] obserwuje siê wspó³istnienie przewlek³ego zapalenia zatok z astm¹
oskrzelow¹, nietolerancj¹ aspiryny oraz ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa. Tradycyjne zdjêcia radiologiczne maj¹ ograniczon¹ czu³oæ i ich
miejsce zajmuj¹ coraz czêciej rozpowszechniona
tomografia komputerowa. Rola innych metod diagnostycznych, takich jak rezonans magnetyczny
i ultrasonografia nie maj¹ jeszcze pe³nego zastosowania. Inne testy takie jak cytologia i endoskopia mog¹ wykrywaæ obecnoæ infekcji bez potrzeby inwazyjnej punkcji zatok [19-22].
W przedstawionych wynikach badañ zaobserwowano znaczne obni¿enie (poni¿ej normy) aktywnoci Cu, Zn-dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD-1) w krwinkach czerwonych u chorych grupy I z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych
i bez alergii oraz grupy II z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i z alergi¹, odpowiednio
728,2 U/g Hb i 675,0 U/g Hb, natomiast po przeprowadzonym zabiegu na zatokach szczêkowych
rednia wartoæ SOD-1 wzrasta o 56,9% i o 67,5%.
Z kolei aktywnoæ peroksydazy glutationu
(GSH-Px) by³a równie¿ poni¿ej normy u chorych
grupy I i II, przed leczeniem operacyjnym zatok
i odpowiednio wynosi³a 26,2 U/g Hb i 24,1 U/g
Hb, natomiast po leczeniu stwierdzono wzrost jej
o 127,8% i o 133,6%.
Obserwowany kierunek zmian w aktywnoci
SOD-1 i GSH-Px zale¿ny by³ od stopnia zaawansowania i rozleg³oci zmian zapalnych oraz radykalnoci zabiegu operacyjnego na zatokach szczêkowych. Usuniêcie ogniska zaka¿enia wp³ywa na
znamienn¹ poprawê antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej u chorych grupy I z przewlek³ym
zapaleniem zatok szczêkowych i bez alergii oraz
grupy II z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i z alergi¹.
Ogromn¹ rolê w zjawiskach odpornociowych
odgrywaj¹ komórki [23], uczestnicz¹ce w procesach zapalnych (leukocyty, granulocyty obojêtnoch³onne, makrofagi). Pod wp³ywem czynników
aktywuj¹cych, np. fragmentów dope³niacza, opsonizowanych bakterii, wirusów, immunoglobin, leukotrienów, prostaglandyn, dochodzi do gwa³townego wzrostu zu¿ycia tlenu, tzw. wybuchu tlenowego. Cechuje siê on szybkim przekszta³caniem
tlenu cz¹steczkowego w rodnik ponadtlenkowy
z udzia³em systemu NADPH oksydazy, obecnego
na powierzchni komórek zapalnych. Podczas fagocytozy NADPH utlenia siê z udzia³em oksydazy
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NADPH, a elektrony transportowane przez uk³ad
cytochromu b, powoduj¹ jednowartociow¹ redukcjê tlenu do rodnika ponadtlenkowego. W dalszym ci¹gu powi¹zanych reakcji przekszta³ca siê
on w nadtlenek wodoru, rodnik hydroksylowy
i tlen singletowy.
Przed szkodliwymi skutkami dzia³ania aktywnych form tlenu, a zw³aszcza anionorodnika ponadtlenkowego, chroni¹ komórkê antyoksydacyjne uk³ady enzymatyczne i nieenzymatyczne. Ich zadaniem jest inaktywowanie toksycznych zwi¹zków
tlenu.
Enzymatyczny uk³ad antyoksydacyjny stanowi¹ enzymy wzajemnie ze sob¹ powi¹zane czynnociowo i uzupe³niaj¹ce siê. Zaliczamy do nich
cynkowo-miedziow¹ dysmutazê ponadtlenkow¹
(Cu, Zn-SOD), peroksydazê glutationow¹ (GSHPx) oraz katalazê (Cat).
W prawid³owo funkcjonuj¹cym organizmie
jest zachowana równowaga pomiêdzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenowych (RFT) a ich neutralizacj¹. Niewydolnoæ jednego z tych uk³adów
mo¿e powodowaæ ró¿ne zaburzenia maj¹ce konsekwencje kliniczne. Jednym z nich to zapalenie,
które jest z³o¿on¹ reakcj¹ organizmu na czynniki
uszkadzaj¹ce. Odpowied organizmu powinna doprowadziæ do usuniêcia mechanizmów uszkadzaj¹cych i naprawy uszkodzonych tkanek. Pomocna
temu celowi jest zmiana przepuszczalnoci naczyñ,
zmiany hemodynamiczne i nagromadzenie komórek odczynu zapalnego w poszczególnych okresach
zapalenia, bêd¹ce nastêpstwem mechanizmów
humoralnych, komórkowych i neurohormonalnych [24-27].
Niska aktywnoæ SOD-1 u chorych grupy I i II
z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych bez
i z alergi¹ wiadczy o obni¿onej odpornoci antyoksydacyjnej i niewydolnym uk³adzie enzymatycznym oraz destrukcyjnym wp³ywie procesów wolnorodnikowych na komórki i tkanki. Podobne
wyniki uzyskali inni autorzy, badaj¹c zachowanie
siê aktywnoci enzymów obrony antyoksydacyjnej w stanach zapalnych, dotycz¹cych szeregu narz¹dów organizmu cz³owieka [11,14,28,29].
W rodowisku tlenowym uszkodzenie struktur
biologicznych mo¿e dokonywaæ siê za porednictwem aktywnych form tlenu, a jedynym z jego nastêpstw jest peroksydacja lipidów. Proces ten niszcz¹c komórkê, a zw³aszcza jej b³onê, mo¿e dawaæ
pocz¹tek stanowi chorobowemu [9,11]. W ochronie lipidów przed dzia³aniem wolnych rodników
szczególn¹ rolê odgrywa kwas askorbinowy. Jest
on silnym czynnikiem redukuj¹cym. Mo¿e reagowaæ z tlenem daj¹c rodnik askorbylowy, który
wchodzi w reakcje z obecnymi w rodowisku rod-
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nikami peroksylowymi przerywaj¹c ³añcuch szkodliwych reakcji peroksydacji.
W wyniku dzia³ania reaktywnych form tlenowych (RFT) na b³onê komórkow¹ dochodzi do
uruchomienia z niej kaskady przemian kwasu arachidonowego. Powstaj¹ wtedy szkodliwe zwi¹zki,
np. substancje reaguj¹ce z kwasem tiobarbiturowym (TBARS). Stê¿enie TBARS jest ogólnie przyjêtym wyk³adnikiem stopnia peroksydacji lipidów.
Zachowanie równowagi pomiêdzy wytwarzaniem
RFT a ich unieszkodliwianiem, zarówno na drodze enzymatycznej jak i nie enzymatycznej, jest
podstawowym warunkiem prawid³owego funkcjonowania ka¿dej komórki, tkanek czy ca³ego
organizmu. Zachwianie tej równowagi, prowadz¹ce do nadmiernego wytwarzania reaktywnych
form tlenowych b¹d niewydolnoci uk³adu unieczynniaj¹cego, doprowadza m.in. do wzmo¿onej
peroksydacji lipidów.
Uzyskane wyniki wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych i bez alergii (grupa I)
oraz przewlek³ym zapaleniem zatok szczêkowych
i z alergi¹ (grupa II) porednio wskazuj¹ na skutecznoæ wykonanej operacji zatok szczêkowych
metod¹ Caldwell-Luca. Przy du¿ych zmianach
przerostowych i ropnych w zatokach szczêkowych
tego typu zabieg jest konieczny, w celu usuniêcia
z ich wiat³a przewlek³ej, zapalnie zmienionej b³ony luzowej. Ta klasyczna technika zosta³a praktycznie zast¹piona przez czynnociow¹ chirurgiê
endoskopow¹ zatok przynosowych [2]. Wydaje siê
jednak, ¿e w ostatnich latach wskazania do stosowania tej metody s¹ coraz bardziej zawê¿ane.
Z pewnoci¹ czynnociowa endoskopowa chirurgia zatok (FESS) jest niezawodn¹ metod¹ w leczeniu patologii kompleksu ujciowo-przewodowego, na co zwracaj¹ liczni autorzy [13,4].
Uzyskane dane nie potwierdzaj¹ immunosupresyjnego dzia³ania zabiegów wewn¹trznosowych.
WNIOSKI
1. U chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok
szczêkowych po operacji zatok w porównaniu
do wyników wyjciowych, stwierdzono istotne podwy¿szenie poziomu aktywnoci Cu, Zndysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) i peroksydazy glutationu (GSH-Px), oraz obni¿enie
stê¿enia rozpuszczalnych antygenów sCD4
i sCD8; wskazuje to na korzystn¹ normalizacjê wybranych parametrów immunologicznych
i wzrost antyoksydacyjnej aktywnoci enzymatycznej.

Olszewski J, Winiewski K. Ocena stê¿enia rozpuszczalnych antygenów s CD4 i s CD8 oraz antyoksydacyjnej ...

2. Oznaczanie wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywnoci
enzymatycznej u chorych z przewlek³ym za-
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paleniem zatok szczêkowych mo¿e byæ wykorzystane do monitorowania aktywnoci procesu zapalnego.
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