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Palenie tytoniu jest jednym z istotnych modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu. Wród patomechanizmów prowadz¹cych do zwiêkszenia
ryzyka udaru mózgu u palaczy tytoniu
istotne znaczenie ma pobudzenie peroksydacji lipidów. Celem niniejszej
pracy by³a ocena wp³ywu palenia tytoniu na aktywnoæ enzymów o dzia³aniu zapobiegaj¹cym oksydacji lipoprotein o niskiej gêstoci (arylesteraza,
paraoksonaza). Do badania w³¹czono
431 chorych z udarem mózgu (niedokrwiennym i wtórnie ukrwotocznionym) hospitalizowanych w Oddzia³ach
Neurologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego i Szpitala MSWiA w Poznaniu w okresie od lutego 2007 do
maja 2008. Grupê kontroln¹ stanowi³o
16 zdrowych, niepal¹cych ochotników.
Aktywnoæ paraoksonazy (PON) i arylesterazy (ARE) w surowicach chorych
oznaczano spektrofotometrycznie.
Chorzy z udarem mózgu natychmiast
po zg³oszeniu siê do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego poddani byli badaniu klinicznemu. Obejmowa³o ono
ogólne badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie neurologiczne, ocenê w skali GCS (Glasgow Coma Scale) i w skali udaru mózgu Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale). W grupie chorych z udarem niedokrwiennym
mózgu 26,7% stanowili aktywni palacze tytoniu, 31,3%  byli palacze, a 42%
osoby nigdy nie pal¹ce tytoniu. Natomiast wród chorych z wtórnym
ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego 13,6% pali³o aktywnie tytoñ,
22,7% stanowili byli palacze, a 63,7%
 osoby nigdy nie pal¹ce tytoniu. Analiza statystyczna wieku chorych w badanych podgrupach wykaza³a, ¿e osoby pal¹ce tytoñ w m³odszym wieku
doznaj¹ udaru mózgu (p<0,0001). Aktywnoæ arylesterazy by³a istotnie
zmniejszona u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym mózgu. U chorych z udarem niedokrwiennym pal¹cych tytoñ aktywnoæ ARE korelowa³a ujemnie z liczb¹ papierosów wypalanych dziennie (r=-0,2133; p=0,0322).
Aktywnoæ ARE wzrasta³a proporcjo-

Cigarette smoking is one of most
important modifiable risk factors of
stroke. Lipids peroxidation remains
crucial among pathomechanisms leading to increased risk of stroke in tobacco smokers. Aim of the study: to
evaluate the effect of cigarette smoking on the activity of paraoxonase and
arylesterase as enzymes involved in
protection against oxidation of lowdensity lipoproteins. We have included
in the study 431 subsequent stroke
patients hospitalized in Department of
Neurology in Poznan in a period from
February 2007 to May 2008. The control group consisted of 16 healthy, nonsmoking volunteers. The activity of
paraoxonase (PON) and arylesterase
(ARE) in patients' sera was estimated
by spectrophotometric methods. All
patients admitted to emergency room
underwent clinical examination. General examination, neurological examination and clinimetric assessment
with the use of GCS (Glasgow Coma
Scale) and NIHSS (National Institute of
Health Stroke Scale) scales were performed. Results: The group of
ischemic stroke patients consisted of
26.7% current smokers, 31.3% - exsmokers, and 42% never-smokers.
Among patients with hemorrhagic
transformation of ischemic stroke 13.6
% actively smoked cigarettes, 22.7%
were ex-smokers, and 63.7% - neversmokers. The statistical analysis of
age of patients in all studied groups
showed the younger onset of stroke
in smokers (p < 0.0001). The activity of
arylesterase was significantly disturbed by cigarette smoking in patients
with ischemic stroke. In smokers with
ischemic stroke ARE activity correlated negatively with number of cigarettes smoked daily (r=-0.2133;
p=0.0322). We have showed positive
correlation of duration of smoking with
ARE activity (r = 0.2573; p = 0.0239). In
non-smoking ischemic stroke patients
PON activity increased significantly
(p< 0.01) comparing to controls. Tobacco smoking caused impairment of
enzymatic antioxidant mechanisms
related to paraoxonase activity, be617

nalnie do czasu, który up³yn¹³ od zaprzestania palenia
(r=0,2573; p=0,0239). U chorych z udarem niedokrwiennym
mózgu nie pal¹cych tytoniu obserwowano zwiêkszenie aktywnoci PON (p< 0.01) w porównaniu go grupy kontrolnej.
Natomiast palenie tytoniu powodowa³o równie¿ zaburzenie enzymatycznych mechanizmów antyoksydacyjnych
zwi¹zanych z paraoksonaz¹ u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, poniewa¿ nie obserwowano istotnego
wzrostu aktywnoci PON w tej grupie. Aktywnoæ arylesterazy jest istotnie niekorzystnie modyfikowana przez palenie tytoniu u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
Palenie tytoniu powoduje zaburzenia enzymatycznych mechanizmów antyoksydacyjnych zwi¹zanych z paraoksonaz¹ u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Zaburzenia aktywnoci enzymów antyoksydacyjnych mo¿e byæ odpowiedzialne za wczeniejsze wystêpowanie udaru mózgu
u osób pal¹cych tytoñ.
Wstêp
Aktywne palenie tytoniu stanowi jeden
z istotnych i modyfikowalnych czynników
ryzyka udaru mózgu. Przeprowadzona metaanaliza [25] wykaza³a, ¿e palenie tytoniu
zwiêksza ryzyko wszystkich postaci udaru
mózgu (RR=1,5; RR - ang. Relative Risk),
udaru niedokrwiennego (RR=1,9) i krwotoku podpajêczynówkowego (RR =2,9), pozostaje jednak bez wp³ywu na ryzyko krwotoku ródmózgowego (RR =0,7). Ocenie
poddawano wybrane populacje palaczy. U
mieszkañców Japonii p³ci mêskiej, z których
ponad po³owa (53%) pali papierosy wykazano 3,6-krotne zwiêkszenie ryzyka krwotoku podpajêczynówkowego i 1,6-krotny
wzrost ryzyka udaru niedokrwiennego [19].
Badanie katamnestyczne przeprowadzone
w populacji chiñskiej wykaza³o uzale¿nione
od liczby wypalanych papierosów zwiêkszenie ryzyka udaru mózgu [17]. W grupie pal¹cych 1 do 9 papierosów dziennie wzglêdne ryzyko udaru mózgu wynosi³o 1,21, u
pal¹cych 10 do 19 papierosów dziennie 1,21 oraz 1,36 u pal¹cych ponad 20 papierosów dziennie [17].
Wród patomechanizmów zwi¹zanych
z wp³ywem palenia tytoniu na zwiêkszenie
ryzyka udaru mózgu uwzglêdnia siê uszkodzenie cian naczyñ i rozwój mia¿d¿ycy têtnic szyjnych prowadz¹cy do tworzenia
skrzeplin przyciennych i rozwoju zatorowoci [13]. Bezporedni i krótkotrwa³y
wp³yw palenia tytoniu polega na zwiêkszeniu stê¿enia fibrynogenu, agregacji p³ytek
krwi [16], wzrocie hematokrytu [29], skurczu naczyñ têtniczych i zmniejszeniu przep³ywu mózgowego [30].
Istotnym mechanizmem toksycznego
wp³ywu dymu tytoniowego jest nasilenie
procesów prooksydacyjnych w tkankach
osób uzale¿nionych. Dym tytoniowy zawiera znaczn¹ iloæ wolnych rodników, które
bezporednio lub porednio wzbudzaj¹ procesy peroksydacji, zw³aszcza lipidów [6].
Nasilenie peroksydacji lipidów osocza obserwowane u palaczy tytoniu [4] prowadzi
wraz z zaburzeniami w uk³adzie krzepniêcia do patologii istotnie zwiêkszaj¹cej ryzyko rozwoju udaru mózgu. Oksydacja lipoprotein o niskiej gêstoci (LDL) stanowiæ
mo¿e istotne ogniwo patomechanizmów
zwiêkszaj¹cych ryzyko udaru mózgu u palaczy. Jednak¿e wyniki dotychczasowych
badañ nie s¹ jednoznaczne. Z jednej stro618

cause there was no significant (p>0.05) up-regulation of
PON activity in smokers with ischemic stroke. The activity
of arylesterase is modified by tobacco smoking in ischemic
stroke patients. Smoking causes disturbances in
paraoxonase - associated enzymatic antioxidant effects in
ischemic stroke patients. Abnormalities of activities of
antioxidant enzymes may cause earlier onset of stroke in
tobacco smokers.

ny wykazano u palaczy tytoniu zwiêkszon¹
podatnoæ LDL na procesy oksydacji [11,
24], jednak wyniki innych badañ nie wykaza³y ró¿nic w oksydacji LDL pomiêdzy palaczami tytoniu a osobami niepal¹cymi
[20,26].
Wykazano korzystny wp³yw suplementacji witamin¹ E i/lub witamin¹ C na procesy oksydacji lipidów osocza i LDL, jednak¿e
efektywnoæ tego postêpowania nie by³a
zadowalaj¹ca [9]. Powy¿sze obserwacje
wskazuj¹ na z³o¿onoæ patomechanizmów
zwi¹zanych ze szkodliwym wp³ywem palenia tytoniu zarówno na procesy oksydacji,
jak i na ryzyko i przebieg udaru mózgu.
Z tego powodu podjêlimy badania aktywnoci paraoksonazy i arylesterazy w surowicach chorych z udarem mózgu
uwzglêdniaj¹c wp³yw palenia tytoniu. Paraoksonaza 1 i 3 (PON1 i PON3) s¹ enzymami wystêpuj¹cymi w cz¹steczkach lipoprotein o wysokiej gêstoci (HDL) [31], natomiast paraoksonaza 2 (PON 2) jest enzymem niezwi¹zanym z HDL [21]. Paraoksonaza jest zale¿n¹ od jonów wapnia esteraz¹ klasy A [1]. Jej istotn¹ funkcj¹ jest dzia³anie antyoksydacyjne prowadz¹ce przede
wszystkim do ochrony LDL przed procesami utleniania [21,31]. Mutacje genu dla paraoksonazy prowadz¹ do zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia udaru mózgu, co wskazuje na istotn¹, ochronn¹ rolê tego enzymu
[23]. Natomiast arylesteraza (ARE) jest karboksylesteraz¹, która katalizuje reakcje rozk³adu aromatycznych estrów kwasów t³uszczowych [2]. Arylesteraza jest izoenzymem
paraoksonazy, który wykazuje specyficzn¹
aktywnoæ wobec substratu jakim jest octan
fenylu [7]. Jej hydrolityczne dzia³anie odpowiedzialne jest za antyoksydacyjny efekt,
czyni¹c ten enzym istotnym elementem
uk³adu chroni¹cego przed procesami peroksydacji lipidów osocza. Wspó³dzia³anie obu
enzymów w aktywnoci antyoksydacyjnej
by³o powodem podjêcia ich analiz w niniejszym badaniu.
Celem niniejszej pracy by³a ocena wp³ywu palenia tytoniu na aktywnoæ enzymów
o dzia³aniu zapobiegaj¹cym oksydacji lipoprotein o niskiej gêstoci u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz z wtórnym
jego ukrwotocznieniem.
Materia³ i metody

Do badania w³¹czono 431 chorych z udarem mó-
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zgu hospitalizowanych kolejno w Oddziale Neurologii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu w
okresie od lutego 2007 do maja 2008. W grupie tej 409
osób stanowili chorzy z udarem niedokrwiennym mózgu,
a 22 chorzy z wtórnym ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego. W badaniu nie uczestniczyli chorzy z krwotokiem ródmózgowym lub podpajêczynówkowym. W
grupie chorych z udarem niedokrwiennym mózgu 109
(26,7%) osób stanowili aktywni palacze tytoniu, 128 osób
(31,3%)  byli palacze, a 172 (42%) osoby nigdy nie pal¹ce tytoniu. Natomiast wród chorych z udarem niedokrwiennym wtórnie ukrwotocznionym 3 osoby (13,6%)
pali³y aktywnie tytoñ, 5 osób (22,7%) stanowili byli palacze, a 14 (63,7%)  osoby nigdy nie pal¹ce tytoniu. Charakterystykê demograficzn¹ powy¿szych grup przedstawiono w tabeli I.
Chorzy z udarem mózgu natychmiast po zg³oszeniu siê do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego poddani
byli badaniu klinicznemu. Obejmowa³o ono ogólne badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie neurologiczne, ocenê w skali GCS (Glasgow Coma Scale) oraz w
skali udaru mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia
(NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale). U ka¿dego chorego wykonywano badanie tomografii komputerowej g³owy. Pobierano równie¿ krew na skrzep, a uzyskan¹ surowicê zamra¿ano w - 70oC do czasu analiz.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 16 (9 kobiet, 7 mê¿czyzn)
zdrowych, niepal¹cych ochotników.
Aktywnoæ paraoksonazy (PON) i arylesterazy
(ARE) oznaczano spektrofotometrycznie wykorzystuj¹c
jako substraty odpowiednio paraokson i octan fenylu
[3,10].
Na przeprowadzenie powy¿szych badañ uzyskano
zgodê Komisji Bioetycznej Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Oceny statystycznej dokonywano przy u¿yciu licencjonowanej wersji oprogramowania MedCalc. W pierwszym etapie analiz statystycznych oceniano normalnoæ
rozk³adu wyników testem Ko³mogorowa-Smirnowa. Nastêpnie grupy wyników o rozk³adzie normalnym porównywano testem t-Studenta, a wyniki o rozk³adzie niegaussowskim porównywano nieparametrycznym testem Manna-Whitney'a.

Wyniki
Analiza statystyczna wieku chorych w
badanych podgrupach (tabela I) wykaza³a,
¿e osoby pal¹ce tytoñ w m³odszym wieku
doznaj¹ udaru mózgu (p<0,0001), a zale¿noæ ta utrzymuje siê przy uwzglêdnieniu
typu udaru. Chorzy z udarem niedokrwiennym mózgu s¹ m³odsi (p<0,0001) ni¿ osoby
niepal¹ce z udarem i podobnie u palaczy
tytoniu z udarem wtórnie ukrwotocznionym
objawy wystêpowa³y wczeniej (p< 0,01) ni¿
u chorych niepal¹cych. W grupie chorych z
udarem niedokrwiennym, którzy porzucili
palenie tytoniu udar wystêpuje istotnie pó-

S. Michalak i wsp.

Tabela I
Charakterystyka demograficzna chorych z udarem mózgu i grupy kontrolnej.
Demographic data of stroke patients and controls.
Kontrola

Pal¹cy z udarem
m ózgu

Niepal¹cy
z udarem
m ózgu

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

Wiek (lata)
rednia±SD

40 ± 19

63,4 ± 11,3 #

72,4 ± 11,4

58,2 ± 9,6 #, +

72,4 ± 11,5

Kobiety n (%)

9 (56%)

32 (28,6%)

121 (65%)

30 (27,5%)

111 (64,5%)

36 (28%)

2 (66,7%)

10 71,4%)

2 (40%)

M ê¿czy nin (%)

7 (44%)

80 (71,4%)

65 (35%)

79 (72,5%)

61 (35,5%)

92 (72%)

1 (33,3%)

4 (28,6%)

3 (60%)

By li palacze
z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

67,8 ± 10,6 49,7 ± 11,2 **, * 72,4 ± 10,4

By li palacze
z UK
70,8 ± 8,2

Udar niedokrwienny (UN), udar wtórnie ukrwotoczniony (UK); ** - p<0,01 (pal¹cy vs niepal¹cy); # - p<0,0001 (pal¹cy vs niepal¹cy); + - p<0,0001 (pal¹cy vs byli palacze);
* - p<0,05 (pal¹cy vs byli palacze)
Tabela II
Aktywnoæ arylesterazy (ARE) i paraoksonazy (PON) u pal¹cych i niepal¹cych chorych z udarem mózgu.
Arylesterase and paraoxonase activity in smokers and non-smokers with stroke.
By li palacze
z UK

By li palacze z
UN

Pal¹cy z UK

Niepal¹cy z
UK

1,01±0,64*

1,50 ± 0,46+ 1,48 ± 0,48+

1,46 ± 0,611

1,59 ± 0,54#

1,38 ± 0,40

57,00; 38,60145,90

71,25;§§
77,10;§
41,90 -147,60 39,40-49,22

16,80
10,10-235,60

59,95
40,20-158,50

68,80
24,52-187,0

Kontrola

Pal¹cy z udarem
m ózgu

Niepal¹cy z
udarem m ózgu

Pal¹cy z UN

AR E
µM /m in/m l
rednia±SD

1,28± 086

1,47±0,47 *, **

1,50±0,46**

PON nM /m in/m l
m ediana;
zakres
m iêdzy kw arty low y

42,34;
36,06-56,60

63,70; x 38,60145,90

68,80; xx 41,90150,08

Niepal¹cy z
UN

Udar niedokrwienny (UN), udar wtórnie ukrwotoczniony (UK).
* - p = 0,083 (pal¹cy z UN vs grupa kontrolna); ** - p < 0,001 (pal¹cy z udarem mózgu [UN+UK], niepal¹cy z udarem mózgu [UN+UK] vs grupa kontrolna)
+ - p < 0,001 (byli palacze z UN, niepal¹cy z UN vs grupa kontrolna); # - p = 0,096 ( niepal¹cy z UK vs grupa kontrolna)
x - p < 0,05 (palacze tytoniu z udarem mózgu [UN+UK] vs grupa kontrolna); xx - p < 0,01 (niepal¹cy tytoniu z udarem mózgu [UN+UK] vs grupa kontrolna)
§ - p < 0,05 (byli palacze z UN vs grupa kontrolna); §§ - p < 0,01 (nie pal¹cy tytoniu z UN vs grupa kontrolna)
Tabela III
Aktywnoæ paraoksonazy u pal¹cych i niepal¹cych chorych z udarem mózgu.
Paraoxonase activity in smokers and non-smokers with stroke.

Pal¹cy
Niepal¹cy
z udarem m ózgu z udarem m ózgu

PON nM /m in/m l

Kontrola

m ediana;

42,34;

63,70; *

zakres
m iêdzy kw arty low y

36,06- 56,60

38,60 - 145,90

Pal¹cy
z UN

Niepal¹cy
z UN

By li palacze
z UN

Pal¹cy
z UK

Niepal¹cy
z UK

By li palacze
z UK

68,80; **

57,00;

71,25;++

77,10;+

16,80;

59,95;

68,80;

41,90 -150,08

38,60 -145,90

41,90 -147,60 39,40 -149,22 10,10 -235,60 40,20 -158,50

24,52 -187,0

Udar niedokrwienny (UN), udar wtórnie ukrwotoczniony (UK).
* - p < 0,05 (palacze tytoniu z udarem mózgu [UN+UK] vs grupa kontrolna); ** - p < 0,01 (niepal¹cy tytoniu z udarem mózgu [UN+UK] vs grupa kontrolna); + - p < 0,05
(byli palacze z UN vs grupa kontrolna); ++ - p < 0,01 (nie pal¹cy tytoniu z UN vs grupa kontrolna)

niej (p<00001) ni¿ wród aktywnych palaczy, podobna zale¿noæ (p<0,05) utrzymuje siê w grupie chorych z udarem ukrwotocznionym (tabela I).
Ocena chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w skali GCS nie wykaza³a istotnych (p>0.05) ró¿nic pomiêdzy osobami
pal¹cymi (punktacja GCS 15; 14-15; mediana; zakres miêdzykwartylowy) i niepal¹cymi tytoniu (15; 13-15; mediana; zakres miêdzykwartylowy).
Podobnie w przypadkach chorych z udarem ukrwotocznionym wyniki oceny w skali
GCS u palaczy (15; 10-15; mediana; zakres
miêdzykwartylowy) nie ró¿ni³y siê istotnie
(p>0,05) od uzyskanych u osób niepal¹cych
tytoniu (13; 11,5-15; mediana; zakres miêdzykwartylowy).
Badanie w oparciu o skalê udaru mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia (NIHSS)
nie wykaza³o istotnych statystycznie ró¿nic
(p>0,05) pomiêdzy chorymi z udarem niedokrwiennym mózgu, którzy pal¹ aktywnie
tytoñ (5 punktów; 3-10; mediana, zakres
miêdzykwartylowy) a niepal¹cymi tytoniu (5;
3 - 11; mediana, zakres miêdzykwartylowy).
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U chorych z wtórnym ukrwotocznieniem
udaru niedokrwiennego wyniki oceny w skali
NIHSS równie¿ nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie (p>0,05), gdy porównywano palaczy (8; 2-11; mediana, zakres miêdzykwartylowy) i osoby niepal¹ce tytoniu (11; 4,7516,25; mediana, zakres miêdzykwartylowy).
Wartoci cinienia skurczowego i rozkurczowego nie ró¿ni³y siê istotnie (p>0,05)
u palaczy z udarem niedokrwiennym (152 ±
31 i 90 ± 16 mmHg, odpowiednio) od wartoci zmierzonych u chorych niepal¹cych (159
± 30 i 91 ± 14 mmHg, odpowiednio). Natomiast u chorych z udarem ukrwotocznionym
cinienie rozkurczowe by³o istotnie statystycznie (p = 0.004) wy¿sze u palaczy (110
± 46 mmHg) w porównaniu z chorymi niepal¹cymi (93 ± 14 mmHg). Nie odnotowano
istotnych statystycznie (p>0,05) ró¿nic w
wartociach cinienia skurczowego pomiêdzy pal¹cymi (173 ± 55 mmHg) i niepal¹cymi tytoniu (167 ± 32 mmHg) z wtórnym
ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego.
Wyniki analiz aktywnoci arylesterazy w
badanych grupach chorych przedstawiono
w tabeli II.

Aktywnoæ arylesterazy u pal¹cych tytoñ z wszystkimi typami udaru mózgu nie
wykaza³o istotnej ró¿nicy (p>0,05) w porównaniu z chorymi niepal¹cymi. U wszystkich
chorych z udarem mózgu niezale¿nie od
palenia lub niepalenia tytoniu aktywnoæ
ARE by³a wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej (p
< 0,001).
U pal¹cych chorych z udarem niedokrwiennym wykazano tendencjê (p = 0,083)
do zmniejszenia aktywnoci ARE, natomiast
u osób, które zaprzesta³y palenia tytoniu lub
niepal¹cych z udarem niedokrwiennym aktywnoæ enzymu by³a istotnie (p < 0,001)
podwy¿szona w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Aktywnoæ ARE w grupie chorych z
udarem niedokrwiennym mózgu nie zale¿a³a od palenia tytoniu (p>0,05).
U chorych z udarem niedokrwiennym
pal¹cych tytoñ aktywnoæ ARE korelowa³a
ujemnie z liczb¹ papierosów wypalanych
dziennie (r=-0,2133; p=0,0322). Wykazalimy tak¿e dodatni¹ korelacje pomiêdzy d³ugoci¹ czasu palenia tytoniu a aktywnoci¹
ARE (r=0,2573; p=0,0239).
W grupie chorych z udarem wtórnie
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ukrwotocznionym wykazano jedynie tendencjê (p=0,096) do wzrostu aktywnoci ARE
u osób niepal¹cych tytoniu w porównaniu z
grup¹ kontroln¹. U chorych z wtórnym
ukrwotocznieniem, którzy zaprzestali palenia tytoniu aktywnoæ arylesterazy korelowa³a dodatnio (na granicy istotnoci statystycznej) z czasem niepalenia wyra¿onym
w latach (r=0,8664; p=0,0574).
Porównania aktywnoci ARE w pozosta³ych podgrupach chorych z udarem ukrwotocznionym nie wykaza³o istotnych statystycznie ró¿nic (p>0,05). Ponadto nie wykazano ró¿nic (p>0,05) w aktywnoci ARE
zarówno u pal¹cych, niepal¹cych oraz u
osób, które zaprzesta³y palenia, gdy porównywano je w zale¿noci od typu udaru (niedokrwienny vs ukrwotoczniony).
Wyniki aktywnoci paraoksonazy przedstawiono w tabeli II. Nie zaobserwowano
istotnych (p>0,05) ró¿nic aktywnoci paraoksonazy pomiêdzy pal¹cymi tytoñ a niepal¹cymi chorymi z udarem mózgu, natomiast zwiêksza³a siê ona zarówno u pal¹cych tytoñ (p<0,05), jak i niepal¹cych
(p<0,01) z udarem mózgu w porównaniu z
grup¹ kontroln¹ (tabela II).
Zwiêkszenie aktywnoci paraoksonazy
obserwowano równie¿ u chorych z udarem
niedokrwiennym, którzy nie pal¹ tytoniu (p
<0,01) lub zaprzestali palenia (p<0,05), podczas gdy u aktywnych palaczy tytoniu aktywnoæ enzymu nie zmienia³a siê (p> 0,05)
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Ró¿nica
aktywnoci PON pomiêdzy palaczami tytoniu i niepal¹cymi chorymi z udarem niedokrwiennym mózgu nie by³a istotna (p>0,05).
W grupie chorych z udarem niedokrwiennym pal¹cych tytoñ aktywnoæ PON korelowa³a dodatnio z liczb¹ papierosów wypalanych dziennie (rSpearmana = 0,219,
p=0,0287; tau Kendalla=0,160, p=0,0179).
U chorych z udarem ukrwotocznionym
nie zaobserwowano istotnych statystycznie
ró¿nic (p>0,05) w aktywnoci PON w badanych podgrupach.
Omówienie wyników
W niniejszym badaniu podjêlimy próbê oceny wp³ywu palenia tytoniu na czynniki zwi¹zane z peroksydacj¹ lipidów u chorych w pierwszej dobie udaru mózgu. Wród
badanych chorych przewa¿a³y osoby z udarem niedokrwiennym mózgu, a chorzy udarem ukrwotocznionym stanowili 4,99% ogólnej liczby w³¹czonych do badania. Odsetek
ten zbli¿ony jest ni¿szy od obserwacji pochodz¹cych z innych badañ [5,12,18,32], w
których wtórne ukrwotocznienie dotyczy³o
10 do 43% chorych. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wród naszych chorych z wtórnym
ukrwotocznieniem znalaz³y siê tylko przypadki klinicznie jawne, a ponadto nie stosowano leczenia trombolitycznego.
W grupie palaczy z udarem niedokrwiennym, jak te¿ i wród osób, które zaprzesta³y palenia i dozna³y udaru niedokrwiennego przewa¿ali mê¿czyni, natomiast w grupie osób niepal¹cych z udarem
niedokrwiennym dominowa³y kobiety.
Natomiast u chorych z wtórnym ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego wiêkszoæ stanowi³y osoby niepal¹ce, w przewa¿aj¹cej liczbie - kobiety.
W przeprowadzonym w populacje
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szwedzkiej badaniu [14] odsetek pal¹cych
kobiet w populacji szwedzkiej by³ wiêkszy
(19%) ni¿ pal¹cych tytoñ mê¿czyzn (16%).
W naszym badaniu kobiety stanowi³y 28,6%
pal¹cych chorych z udarem mózgu i odsetek ten zbli¿ony jest do danych pochodz¹cych z badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Wielkopolskiego Centrum
Chorób P³uc i Grulicy przez PRESTO
Agencjê Badañ Marketingowych Sp. z o.o.
Poznaniu w 2000 roku, w którym pal¹ce kobiety stanowi³y 29,9% populacji Wielkopolski [22]. Natomiast, pal¹cy mê¿czyni stanowili w naszym badaniu 71,4% chorych z
udarem mózgu i odsetek ten znacznie przekracza³ dane z badania PRESTO (41,9%)
[22] wskazuj¹c na istotnie wiêksze znaczenie palenia tytoniu dla rozwoju ryzyka udaru mózgu wród mê¿czyzn.
Osoby pal¹ce tytoñ w m³odszym wieku
doznawa³y udaru mózgu, a zale¿noæ ta
utrzymywa³a siê przy uwzglêdnieniu typu
udaru. Chorzy z udarem niedokrwiennym
mózgu oraz z udarem wtórnie ukrwotocznionym w³¹czeni do naszego badania byli
m³odsi ni¿ osoby niepal¹ce tytoniu. Znaczenie palenia tytoniu dla wieku wyst¹pienia
udaru mózgu potwierdza obserwacja osób,
które zaprzesta³y palenia tytoniu. Doznawali
oni udaru niedokrwiennego, jak i wtórnego
ukrwotocznienia w póniejszym wieku ni¿
aktywni palacze. Wyniki naszego badania
odnieæ mo¿na do obserwacji w populacji
holenderskiej [28], w której wród aktywnych
palaczy ryzyko udaru mózgu mala³o z wiekiem. U mê¿czyzn w wieku 65 do 77 lat
wzglêdne ryzyko wynosi³o 3,96, w wieku 75
do 84 - 3,04, w wieku powy¿ej 85 roku ¿ycia - 2,17. Natomiast u pal¹cych kobiet w
wieku 65 do 74 wzglêdne ryzyko osi¹ga³o
wartoæ 1,42, w wieku 75 do 84 - 3,66, a w
wieku powy¿ej 85 roku ¿ycia - 2,41 [28]. Jakkolwiek nale¿y zaznaczyæ, ze ryzyko to by³o
we wszystkich grupach wiekowych wy¿sze
ni¿ u osób niepal¹cych.
Zjawisko mniejszej zapadalnoci na
udar w starszych grupach wiekowych mo¿na t³umaczyæ wystêpowaniem maksymalnego wskanika zapadalnoci na udar u osób
podatnych w znacznie m³odszych grupach
wiekowych. W wiêkszoci badañ, tak¿e w
naszym, osoby pal¹ce zapada³y na udar
znacznie wczeniej ni¿ niepal¹ce. W naszym badaniu ró¿nica ta siêga³a a¿ 14 lat u
chorych z udarem niedokrwiennym i 13 lat
we wtórnym jego ukrwotocznieniu.
Wy¿sze ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu u m³odszych palaczy wskazuje na istotne znaczenie dymu tytoniowego wród patomechanizmów chorób naczyñ zaopatruj¹cych mózgowie i sugeruje, ¿e jest to niezale¿ny czynnik ryzyka. Znanym jest, bowiem fakt narastania z wiekiem czêstoci
wystêpowania innych czynników ryzyka
udaru mózgu, takich jak nadcinienie têtnicze, cukrzyca czy migotanie przedsionków.
Przeprowadzona przy u¿yciu skal
klinicznych ocena stanu chorych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym natychmiast po
zg³oszeniu siê z powodu udaru mózgu nie
wykaza³a istotnego statystycznie wp³ywu
palenia tytoniu na punktacjê w skali GCS i
NIHSS, zarówno u chorych z udarem niedokrwiennym, jak i wtórnie ukrwotocznionym.
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Zwraca natomiast uwagê istotny wp³yw
palenia tytoniu na wartoci cinienia rozkurczowego u chorych z wtórnym ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego. Wzrost cinienia têtniczego jest znanym czynnikiem
ryzyka wtórnego ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego mózgu [5].
G³ówny cel niniejszego badania stanowi³a ocena wp³ywu palenia tytoniu na aktywnoci arylesterazy i paraoksonazy. Na
niekorzystny wp³yw palenia tytoniu wskazuje
tendencja do obni¿ania aktywnoci arylesterazy u palaczy tytoniu z udarem niedokrwiennym mózgu oraz uzale¿nienia tego
efektu od iloci wypalanych dziennie papierosów. Odstawienie palenia tytoniu wp³ywa³o
na zwiêkszenie aktywnoci tego enzymu o
dzia³aniu antyoksydacyjnym u chorych z
udarem niedokrwiennym powoduj¹c. Tendencja ku zwiêkszeniu aktywnoci ARE u
chorych z udarem wtórnie ukrwotocznionym
niepal¹cych tytoniu w porównaniu z grup¹
kontroln¹ oraz dodatniej korelacji aktywnoci tego antyoksydacyjnego enzymu z czasem od zaprzestania palenia, wskazuj¹ porednio na niekorzystny wp³yw na³ogu na
mechanizmy obronne.
Zwiêkszenie aktywnoci paraoksonazy
u chorych z udarem niedokrwiennym, którzy nie pal¹ lub odstawili palenie tytoniu przy
braku zmian u aktywnych palaczy tytoniu
wskazuje na upoledzenie w tej grupie enzymatycznych mechanizmów antyoksydacyjnych. Zjawisko takie obserwowano u
osób z chorob¹ wieñcow¹, u których zaprzestanie palenia korzystnie wp³ywa³o na poprawê antyoksydacyjnej aktywnoci PON
[15]. U osób bez chorób uk³adu kr¹¿enia,
które odstawi³y palenie tytoniu obserwowano równie¿ zwiêkszenie aktywnoci PON
wskazuj¹ce na poprawê wydolnoci enzymatycznego uk³adu antyoksydacyjnego [8]
bêd¹c w zgodnoci z naszymi obserwacjami u chorych z udarem mózgu.
Palenie tytoniu zaburza tak¿e inne enzymatyczne mechanizmy antyoksydacyjne.
U palaczy bez chorób uk³adu kr¹¿enia obserwowano nie tylko zmniejszenie aktywnoci PON, ale równie¿ peroksydazy glutationu oraz wzrost aktywnoci reduktazy glutationu [27].
Podsumowuj¹c, wykazano wp³yw palenia tytoniu na enzymatyczny uk³ad antyoksydacyjny, którego zaburzenie u chorych z
udarem mózgu prowadzi do indukcji patomechanizmów nasilaj¹cych peroksydacjê
lipidów, a zw³aszcza lipidów o niskiej gêstoci (LDL).
Wnioski
1. Aktywnoæ arylesterazy jest istotnie
niekorzystnie modyfikowana przez palenie
tytoniu u chorych z udarem niedokrwiennym
mózgu.
2. Palenie tytoniu powoduje zaburzenia
enzymatycznych mechanizmów antyoksydacyjnych zwi¹zanych z paraoksonaz¹ u
chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
3. Zaburzenia aktywnoci enzymów antyoksydacyjnych mo¿e byæ odpowiedzialne
za wczeniejsze wystêpowanie udaru mózgu u osób pal¹cych tytoñ.
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