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Szkodliwoæ palenia tytoniu wi¹¿e
siê z wieloma nieprawid³owociami w
funkcjonowaniu organizmu, w tym tak¿e z zaburzeniami metabolizmu kostnego. Znajduje to potwierdzenie w pimiennictwie na temat obni¿onej gêstoci mineralnej koci u osób pal¹cych. Niewiele jest prac dotycz¹cych
biochemicznych markerów tworzenia
i resorpcji koci u kobiet pal¹cych w
ci¹¿y oraz analizy tych parametrów w
uk³adzie matka-noworodek. Celem
pracy by³a ocena wp³ywu palenia tytoniu przez kobiety ciê¿arne na stê¿enia
wskaników metabolizmu kostnego
we krwi matek i ich noworodków. Badaniami objêto 43 kobiety ciê¿arne,
bêd¹ce pod opiek¹ Kliniki Ginekologiczno-Po³o¿niczej Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie. Kobiety podzielono na dwie grupy badane: kobiety
pal¹ce (n=22) i niepal¹ce (n=21) podczas ci¹¿y. Materia³em do badañ by³a
krew ¿ylna oraz krew pêpowinowa pobierana w dniu porodu. Stê¿enie markerów obrotu kostnego (osteokalcyny
 OC i usieciowanego telopeptydu kolagenu typu I  CTX) oznaczono metodami immunoenzymatycznymi. W ca³ej grupie kobiet stwierdzono znamiennie wy¿sze stê¿enia wskaników metabolizmu kostnego w krwi pêpowinowej w stosunku do oznaczanych w
krwi ¿ylnej matek. rednie stê¿enie OC
w krwi pêpowinowej wynosi³o: 70,4 ±
19,3 ng/ml w porównaniu do 16,6 ± 5,8
ng/ml w krwi ¿ylnej (p<0,0001), natomiast markera resorpcji  CTX, odpowiednio: 1,02±0,28 ng/ml oraz 0,71 ±
0,24 ng/ml (p<0,001). W surowicy krwi
matek pal¹cych tytoñ w czasie ci¹¿y
oraz u niepal¹cych stwierdzono podobne wartoci osteokalcyny (17,9 ±
7,1 ng/ml i 15,3 ± 3,8 ng/ml) oraz CTX
(0,69 ± 0,21 ng/ml i 0,64 ± 0,27 ng/ml).
Natomiast we krwi pêpowinowej palaczek stê¿enia OC by³y prawie 2-krotnie ni¿sze ni¿ u matek niepal¹cych
(p<0,0001), a markera resorpcji CTX
by³o nieznacznie podwy¿szone. W obu
badanych grupach obserwowano silnie istotne powi¹zania (p<0,0001) po-
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Smoking is proved to be harmful
to many aspects of human health. In
many papers lower bone mineral density and differences in bone metabolism in patients who smoke were
shown. However, little is known about
biochemical bone formation and
resorption markers in women who
smoke during pregnancy as well as in
their newborn. The aim of the study
was to assess whether the smoking
during pregnancy has an effect on the
serum levels of bone metabolism
markers in maternal and umbilical cord
blood. The study consisted of 43 pregnant women under surveillance at the
Obstetrics and Gynecology Clinic of
the Institute of Mother and Child in
Warsaw. They were divided into two
groups: smoking (n=22) and nonsmoking (n=21) pregnant women. The
serum concentration of bone turnover
markers (osteocalcin  OC and C-terminal telopeptide of type I collagen 
CTX) were determined by immunoenzymatic method in maternal and
umbilical cord blood obtained at the
time of delivery. In the whole studied
group concentration of bone metabolism markers were significantly higher
in umbilical cord blood than in maternal blood. In umbilical cord blood
mean concentration of osteocalcin
was: 70.4 ± 19.3 ng/ml whereas in maternal serum it was 16.6 ± 5.8 ng/ml
(p<0.0001). Moreover, the level of the
resorption marker CTX was 1.02 ± 0.28
ng/ml and 0.71 ± 0.24 ng/ml (p<0.0001),
respectively. In serum of both smoking and non-smoking mothers similar
values of osteocalcin (17.9±7.1 ng/ml
versus 15.3 ± 3.8 ng/ml) and CTX (0.69
± 0.21 ng/ml versus 0.64 ± 0.27 ng/ml)
were observed. However, in umbilical
cord blood of smokers, the concentration of OC was about 2-fold lower
(p<0.0001), while the CTX level was
slightly higher than in the non-smoking group. In both groups significant
correlation (p<0.0001) between concentration of CTX in mothers and their
newborns were found. Our results in-
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miêdzy stê¿eniami markera resorpcji koci (CTX) we krwi
matki i u jej dziecka. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e palenie
tytoniu przez matkê w okresie ci¹¿y ma negatywny efekt na
proces kociotworzenia u p³odu, co znajduje odzwierciedlenie w obni¿eniu poziomu osteokalcyny w krwi pêpowinowej noworodka. Mo¿e to byæ jedn¹ z przyczyn póniejszych nieprawid³owoci w metabolizmie kostnym w okresie dzieciñstwa i w ¿yciu doros³ym.
Wstêp
Szybkoæ przemian w uk³adzie kostnym
mo¿e byæ oceniana za pomoc¹ biochemicznych markerów obrotu kostnego, które odzwierciedlaj¹ aktywnoæ wszystkich procesów przebudowy odbywaj¹cych siê w danym czasie w obrêbie ca³ego szkieletu. S¹
to bia³ka, enzymy lub fragmenty cz¹steczek
syntetyzowane b¹d degradowane w aktywnych metabolicznie komórkach koci: osteoblastach i osteoklastach. Wród markerów
obrotu kostnego wyró¿nia siê wskaniki procesu kociotworzenia (np. osteokalcyna)
oraz procesu resorpcji koci (np. usieciowane terminalne peptydy kolagenu typu I) [6].
Osteokalcyna (ang. osteocalcin, OC)
jest niekolagenowym bia³kiem macierzy
kostnej, które jest syntetyzowane w dojrza³ym osteoblastach. Ludzkie osteoblasty produkuj¹ najpierw cz¹steczkê pre- pro-osteokalcyny, sk³adaj¹c¹ siê z 23 reszt aminokwasowych, nastêpnie 26 aminokwasowy
propeptyd oraz 49 aminokwasow¹ dojrza³¹
osteokalcynê. Syntezê OC stymuluje aktywny metabolit witaminy D  1,25 dihydroksywitamina D, natomiast w procesie posttranslacyjnej karboksylacji nowo zsyntetyzowanego bia³ka istotn¹ rolê odgrywa witamina
K. Fizjologiczna funkcja osteokalcyny nie
jest dok³adnie poznana, ale przypisuje siê
jej udzia³ w aktywacji osteoblastów, regulacji obrotu kostnego i mineralizacji osteoidu.
Zsyntetyzowane bia³ko jest deponowane w
macierzy kostnej, a niewielka jego iloæ
(oko³o 20%) przedostaje siê do krwiobiegu.
Oznaczanie osteokalcyny w surowicy krwi
uznawane jest jako specyficzny marker procesu kociotworzenia [3].
Wród wskaników resorpcji koci do
najbardziej swoistych zaliczane s¹ produkty metabolizmu kolagenu typu I, uwalniane
podczas osteoplastycznej degradacji koci.
S¹ to zarówno fragmenty zawieraj¹ce wi¹zania sieciuj¹ce, jak i N- i C-koñcowe usieciowane telopeptydy kolagenu typu I. C-koñcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu
I (ang. C-terminal telopeptide of type I collagen, CTX) jest oktapeptydem specyficznym dla karboksylowej czêci ³añcucha polipeptydowego a1 kolagenu typu I i wystêpuje w dwóch formach izomerycznych a i
b. Natywn¹ form¹ CTX jest forma a, która
w procesie posttranslacyjnej modyfikacji
bia³ek mo¿e ulegaæ b-izomeryzacji. Proces
ten nasila siê wraz z wiekiem, w zwi¹zku z
tym u dzieci i m³odzie¿y a-CTX, a u doros³ych b-CTX jest form¹ dominuj¹c¹ ilociowo nad innymi odmianami tego peptydu.
Oznaczanie tego markera w surowicy krwi
jest przydatne do oceny tempa resorpcji
koci [10].
Metabolizm koæca i jego dynamika
zmieniaj¹ siê wraz z rozwojem osobniczym,
pocz¹wszy od ¿ycia p³odowego a¿ do okre-
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dicate the negative influence of smoking during pregnancy
on the fetal`s bone formation process. This is reflected in
lower osteocalcin level in umbilical cord blood and might
be one of the causes of bone metabolism disturbances
later during childhood and even in adult life.

su staroci. U kobiet ciê¿arnych metabolizm
kostny jest nasilony, a wartoci biochemicznych markerów obrotu kostnego wzrastaj¹
w przebiegu ci¹¿y i osi¹gaj¹ najwy¿sze wartoci przed porodem. Dotyczy to markerów
resorpcji koci, których stê¿enia ulegaj¹
istotnemu wzrostowi w drugim i trzecim trymestrze ci¹¿y [16,21]. Tak¿e aktywnoæ
kostnej frakcji fosfatazy alkalicznej (BALP)
jest najni¿sza w I trymestrze i ulega istotnemu wzrostowi w II i III trymestrze ci¹¿y. Natomiast poziom drugiego markera kociotworzenia  OC jest najwy¿szy w I trymestrze i stopniowo maleje w kolejnych etapach ci¹¿y [1]. Ró¿nice dotycz¹ce tendencji zmian stê¿eñ markerów procesu kociotworzenia mog¹ wynikaæ z faktu, ¿e OC i
BALP s¹ wskanikami ró¿nych etapów tworzenia macierzy kostnej: BALP uwalniany
jest do krwiobiegu w rodkowej fazie tworzenia koæca, czyli podczas dojrzewania
macierzy kostnej, a OC  w koñcowej fazie
odpowiadaj¹cej za mineralizacjê.
Istnieje wiele czynników niekorzystnie
oddzia³ywuj¹cych na stan koæca, wród
nich na uwagê zas³uguje palenie tytoniu.
Szczególnie istotnym problemem jest palenie kobiet ciê¿arnych i szkodliwy wp³yw
dymu tytoniowego na zdrowie p³odu i noworodka, w tym na stan jego uk³adu kostnego [4,8,15]. W literaturze s¹ doniesienia
o ni¿szej masie urodzeniowej, a tak¿e obni¿onej gêstoci mineralnej koci (ang. bone
mineral density, BMD) u noworodków matek pal¹cych [11].

Celem pracy by³a ocena biochemicznych markerów tworzenia i resorpcji koci u
kobiet pal¹cych tytoñ w okresie ci¹¿y oraz
analiza tych parametrów w uk³adzie matka
 noworodek.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 43 kobiety ciê¿arne, bêd¹ce pod
opiek¹ Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie. Kobiety podzielono na dwie grupy. Grupê pierwsz¹ stanowi³y kobiety pal¹ce tytoñ w okresie ci¹¿y (n=22), a do grupy drugiej zaliczono pacjentki
niepal¹ce (n=21). Oceny palenia tytoniu dokonano na
podstawie badañ ankietowych z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zgromadzono dane z
wywiadu lekarskiego dotycz¹ce przebiegu ci¹¿y, a po
porodzie uzupe³niono informacjami o masie urodzeniowej dziecka i jego stanie ocenionym wed³ug skali Apgar.
(Tabela I) Protokó³ badañ zosta³ zatwierdzony przez
Komisjê Etyczn¹ przy IMD, a pacjentki wyrazi³y pisemn¹
zgodê na pobranie krwi i zosta³y poinformowane o istocie i celowoci ich wykonania.
Materia³em do badañ by³a krew ¿ylna kobiet oraz
krew pêpowinowa noworodków. Próbki krwi pobierano
od kobiet z ¿y³y ³okciowej w dniu porodu przy okazji wykonywania badañ podstawowych. Krew pêpowinow¹
mieszan¹ pobierano bezporednio po porodzie, po odpêpnieniu noworodka, przed urodzeniem ³o¿yska, z zaklemowanego fragmentu pêpowiny. Uzyskan¹ z krwi ¿ylnej i pêpowinowej surowicê, zamra¿ano i przechowywano w temperaturze -200C do czasu wykonania oznaczeñ.

Stê¿enie osteokalcyny oznaczono metod¹ immunoenzymatyczn¹ z wykorzystaniem dwóch przeciwcia³ monoklonalnych za
pomoc¹ zestawów N-Mid Osteocalcin firmy
Nordic Bioscence Diagnostics (Dania). Metoda ta pozwala oznaczaæ zarówno ca³¹ nie-

Tabela I
Charakterystyka badanych grup kobiet ciê¿arnych pal¹cych tytoñ podczas ci¹¿y oraz niepal¹cych
Characteristics of the studied groups of women smoking during pregnancy and non smoking
Kobiety pal¹ce

Kobiety niepal¹ce

N

22

21

Wiek pacjentki (lata)

26 (17-38)

27 (24-35)

Wiek ci¹¿ow y (ty godnie)

39 (36-40)

38 (36-41)

Liczba w y palany ch papierosów /dzieñ

10 (5-20)

_

Stan now orodka w g skali Apgar

8 - 10

10

Dane przedstawiono jako mediany i zakresy
Tabela II
Wspó³czynniki korelacji Pearsona pomiêdzy markerami obrotu kostnego w grupie matek pal¹cych i
niepal¹cych w czasie ci¹¿y
The Pearson's correlation coefficient for the relationships between serum bone turnover markers in groups of smoking
and non smoking women
M atki pal¹ce
r

M atki niepal¹ce
p

r

p

OC m atka/OC dziecko

0,0580

NS

0,2219

NS

CTX m atka/ CTX dziecko

0,7612

p<0,0001

0,5094

p<0,001

OC m atka/ CTX m atka

0,0364

NS

0,1929

NS

OC dziecko/ CTX dziecko

0,0245

NS

0,1028

NS
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Rycina 1
Stê¿enie OC we krwi ¿ylnej matek pal¹cych i niepal¹cych w czasie ci¹¿y oraz w krwi pêpowinowej ich
noworodków.
Concentration of OC in serum smoking and non-smoking mothers and in umbilical cord blood their newborns.
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1

CTX (ng/ml)

0,8

0,6
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matki
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Rycina 2
Stê¿enie CTX we krwi ¿ylnej matek pal¹cych i niepal¹cych w czasie ci¹¿y oraz w krwi pêpowinowej ich
noworodków.
Concentration of CTX in serum smoking and non-smoking mothers and in umbilical cord blood their newborns.

naruszon¹ cz¹steczkê osteokalcyny oraz jej
43 aminokwasowy fragment rodkowo-Nkoñcowy. Jest to wa¿ne, poniewa¿ osteokalcyna jest bia³kiem, które w temperaturze
pokojowej pod wp³ywem zawartych w surowicy proteaz ulega degradacji. Czu³oæ stosowanego testu wynosi³a 0,5 ng/ml, a powtarzalnoæ metody wyra¿ona wspó³czynnikiem wariancji CV zawiera³a siê w akceptowalnym zakresie 4-7%. Stê¿enie C-koñcowego telopeptydu kolagenu typu I oznaczano wykorzystuj¹c zestawy Serum CrossLaps firmy Nordic Bioscence Diagnostics
(Dania), w których dwa monoklonalne przeciwcia³a o wysokiej swoistoci wi¹¿¹ siê z
beta-izomerem dwóch oktapeptydów C-koñca kolagenu typu I po³¹czonych wi¹zaniem
sieciuj¹cym. Zalet¹ tej metody jest mo¿liwoæ oznaczania markera resorpcji wraz z
markerami tworzenia koci w tej samej próbce surowicy krwi (inne metody pozwalaj¹
oznaczaæ markery resorpcji w moczu). Czu³oæ testu wynosi³a 0,020 ng/ml, a wspó³czynnik powtarzalnoci CV zawiera³ siê w
zakresie 3-10%. W celu wykluczenia b³êdów pomiarowych wszystkie oznaczenia
wykonano w powtórzeniach i wyniki poda646

no jako wartoci rednie z dwóch pomiarów.
Kontrolê jakoci wykonano poprzez oznaczenie prób kontrolnych do³¹czonych do
ka¿dego zestawu.
Analizê statystyczn¹ wykonano w oparciu o program Statistica 8.0. Przy badaniu
ró¿nic pomiêdzy grupami zastosowano test
t-Studenta oraz wyznaczono wspó³czynnik
korelacji Pearsona. Za poziom istotny statystycznie przyjêto wartoæ p<0,05.
Wyniki
W ca³ej grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie wy¿sze stê¿enia wskaników metabolizmu kostnego w krwi pêpowinowej w stosunku do oznaczanych w krwi
¿ylnej matek. rednie stê¿enie markera tworzenia koci  OC w krwi pêpowinowej wynosi³o: 70,4 ± 19,3 ng/ml versus 16,6 ± 5,8
ng/ml w krwi ¿ylnej matek (p<0,0001), natomiast markera resorpcji  CTX: 1,02 ± 0,28
ng/ml versus 0,71 ± 0,24 ng/ml (p<0,0001).
W surowicy krwi matek pal¹cych tytoñ
w czasie ci¹¿y oraz u niepal¹cych stwierdzono podobne wartoci osteokalcyny (17,9
± 7,1 ng/ml i 15,3 ± 3,8 ng/ml), natomiast w
krwi pêpowinowej dzieci palaczek stê¿enia
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

OC by³y prawie 2-krotnie ni¿sze ni¿ u noworodków matek niepal¹cych (p<0,0001)
(rycina 1).
rednie stê¿enie markera resorpcji koci nie ró¿ni³o siê w surowicy krwi matek
pal¹cych i niepal¹cych, natomiast u noworodków matek pal¹cych poziom CTX by³ nieznacznie podwy¿szony (oko³o 10%) w porównaniu z grup¹ niepal¹cych (rycina 2).
W obu badanych grupach obserwowano silnie istotne powi¹zania (p<0.0001) pomiêdzy stê¿eniami markera resorpcji koci
(CTX) we krwi matki i u jej dziecka (tabela
II).
rednia masa urodzeniowa dzieci w grupie kobiet pal¹cych tytoñ w okresie ci¹¿y
by³a ni¿sza o oko³o 200 g w porównaniu z
grup¹ kobiet niepal¹cych. Stan noworodków
ocenionych wed³ug skali Apgar by³ dobry i
wynosi³ 10 punktów w grupie matek niepal¹cych i 8-10 punktów u pal¹cych (tabela I).
Dyskusja
Pomimo wzrostu wiadomoci o szkodliwoci palenia papierosów, nikotynizm jest
nadal czynnikiem ryzyka wyst¹pienia wielu
schorzeñ i zaburzeñ zdrowotnych. Szacuje
siê, ¿e obecnie w Polsce pali 43% mê¿czyzn
i 22% kobiet [27]. Palenie tytoniu, poprzez
wp³yw na zaburzeniami metabolizmu kostnego, uznawane jest za niezale¿ny czynnik
ryzyka osteoporozy. Znajduje to potwierdzenie w literaturze na temat obni¿onej gêstoci mineralnej koci oraz ró¿nicach w wartociach wskaników obrotu kostnego u
osób pal¹cych (zarówno mê¿czyzn, jak i
kobiet [12,19,22,23]. Oszacowano, ¿e 30letni okres palenia (oko³o 20 papierosów
dziennie) zwiêksza 2-krotnie ryzyko z³amania koci. Gêstoæ mineralna koci wykazuje korelacjê z iloci¹ wypalanych papierosów i czasem trwania na³ogu. Hermann
et al. [13] badaj¹c grupê m³odych kobiet
duñskich, stwierdzili istotnie obni¿one BMD
ca³ego szkieletu oraz w regionie krêgos³upa i koci szyjki udowej u palaczek w porównaniu do abstynentek tytoniowych.
Stwierdzono tak¿e istotny efekt palenia na
poziom parametrów biochemicznych zwi¹zanych z metabolizmem kostnym. U palaczy nie wystêpuj¹ zwykle niedobory wapnia, natomiast stwierdza siê istotnie obni¿one stê¿enia witaminy D (zarówno 25-hydroksywitaminy D, jak i 1,25-dihydroksywitaminy D), parathormonu (PTH) oraz markerów procesu tworzenia koci [5,19,22].
Dane dotycz¹ce wskaników resorpcji koci wykaza³y, ¿e u pal¹cych by³y one nieznacznie podwy¿szone (usieciowane telopeptydy kolagenu typu I) lub niezmienione
(pirydynolina i hydroksyprolina) [5,23].
Bardzo niepokoj¹ce s¹ doniesienia o
wysokim procencie kobiet pal¹cych papierosy w okresie ci¹¿y (w Polsce ponad 30%).
Powszechnie wiadomo jest, ¿e palenie matki
ma bardzo szkodliwy wp³yw na p³ód, który
jest nara¿ony na niekorzystne oddzia³ywanie substancji biologicznie aktywnych zawartych w papierosach. Udowodniono, ¿e
dym przenika do p³odu przez ca³y okres ci¹¿y, a ³o¿ysko nie stanowi w tym przypadku
¿adnego zabezpieczenia. Szkodliwoæ palenia papierosów podczas ci¹¿y wi¹¿e siê z
niewydolnoci¹ ³o¿yska, porodem przedwczesnym, a tak¿e ni¿sz¹ mas¹ cia³a noJ. Ambroszkiewicz i wsp.

worodka. Wzrost i masa cia³a p³odu osi¹ga
plateau oko³o 37 tygodnia ci¹¿y, ale proces
mineralizacji koci postêpuje do koñca ci¹¿y [14,18].
W okresie ci¹¿y metabolizm kostny jest
nasilony, a wartoci biochemicznych wskaników obrotu kostnego osi¹gaj¹ wysokie
wartoci. W literaturze pojawi³y siê doniesienia o kilkakrotnie wy¿szych stê¿eniach
parametrów kociotworzenia i resorpcji koci mierzonych w krwi pêpowinowej w porównaniu do tych obserwowanych w krwi
¿ylnej matek [2,25,26]. W naszych badaniach w krwi pêpowinowej stwierdzilimy
oko³o 4-krotnie wy¿sze poziomy osteokalcyny oraz 1,5-krotnie wy¿sze stê¿enia CTX
w porównaniu z surowic¹ krwi matek. Podobne wyniki uzyskali Maghbooli i wsp. [20].
Epidemiologiczne dane wiadcz¹ o zale¿noci pomiêdzy mas¹ urodzeniow¹,
mas¹ cia³a we wczesnym dzieciñstwie a
mas¹ kostn¹ w wieku doros³ym. Czynnikami moduluj¹cymi rozwój koæca podczas
¿ycia p³odowego s¹ zarówno: dieta matki
(zw³aszcza deficyt witaminy D), aktywnoæ
fizyczna oraz status hormonalny [14,24].
Czynniki niekorzystnie, w tym palenie tytoniu, dzia³aj¹ce w okresie prenatalnym na
rozwój szkieletu mog¹ powodowaæ osteoporozê w ¿yciu doros³ym [8,15]. Jednak¿e
dane literaturowe dotycz¹ce wp³ywu palenia matek w ci¹¿y na metabolizm kostny ich
dzieci s¹ dotychczas nieliczne i dotycz¹
g³ównie obni¿onej gêstoci mineralnej koci u noworodków matek pal¹cych. Godfrey
i wsp. [11] stwierdzili istotnie ni¿sze (o 11%)
BMD ca³ego cia³a noworodków matek pal¹cych tytoñ w czasie ci¹¿y w porównaniu do
noworodków matek niepal¹cych. Udowodniono te¿, ¿e palenie ciê¿arnych negatywnie wp³ywa na czynniki reguluj¹ce gospodarkê wapniowo-fosforanow¹, stwierdzaj¹c
oko³o 30-40% obni¿one stê¿enia PTH, witaminy D oraz BALP [9,22].
W naszych badaniach wykazalimy porównywalne wartoci markerów obrotu kostnego w surowicy krwi matek pal¹cych tytoñ
w czasie ci¹¿y oraz u niepal¹cych. Natomiast w krwi pêpowinowej palaczek stê¿enia OC by³y prawie 2-krotnie ni¿sze ni¿ u
noworodków matek niepal¹cych, a poziom
markera resorpcji CTX by³ nieznacznie (o
oko³o 10%) podwy¿szony w stosunku do
abstynentek tytoniowych. Podobne wyniki
uzyskali Colak et al. [7], którzy stwierdzili
obni¿one wartoci BALP i OC oraz niezmienione PICP (C-koñcowy propeptyd prokolagenu typu I) w krwi pêpowinowej noworodków matek pal¹cych. Podzielone s¹ opinie dotycz¹ce korelacji pomiêdzy markerami obrotu kostnego u matki i u jej nowo narodzonego dziecka. Maghbooli i wsp. [20]
stwierdzili tak¹ zale¿noæ w przeciwieñstwie
do Yasumizi i wsp. [26] oraz Yamaga i wsp.
[25], którzy tej korelacji nie zaobserwowali.
W naszych badaniach w obu grupach ko-
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biet obserwowalimy istotne statystycznie
(p<0,0001) powi¹zania pomiêdzy stê¿eniami markera resorpcji koci (CTX) we krwi
matki i krwi pêpowinowej.
Obni¿one stê¿enia markerów kociotworzenia w krwi pêpowinowej noworodków
pal¹cych matek mog¹ wiadczyæ o zaburzeniu równowagi w obrocie kostnym.
Wskaniki procesu tworzenia koci s¹ produktami syntezy osteoblastów, a nikotyna i
inne komponenty dymu tytoniowego wykazuj¹ dzia³anie hamuj¹ce ich aktywnoæ, co
potwierdzono w badaniach na modelach
zwierzêcych [12]. Palenie tytoniu wywiera
te¿ znacz¹cy efekt na metabolizm wapnia
poprzez wp³yw na czynniki hormonalne (witamina D, parathormon). St¹d te¿ palenie
mo¿e powodowaæ hamowanie aktywnoci
osteoblastów zarówno bezporednio, jak i porednio poprzez wp³yw na stê¿enia hormonów [17].
Reasumuj¹c, nasze wyniki wskazuj¹, ¿e
palenie tytoniu w okresie ci¹¿y ma negatywny wp³yw na metabolizm uk³adu kostnego noworodka. Szczególnie dotyczy to procesu kociotworzenia, czego odzwierciedleniem jest obni¿ony poziom osteokalcyny we
krwi pêpowinowej. Dodatkowo palenie mo¿e
wzmagaæ resorpcjê koci i prowadziæ do
zaburzeñ równowagi pomiêdzy procesami
tworzenia i resorpcji. Jest, wiêc jednym z
niekorzystnych czynników maj¹cych wp³yw
na rozwój uk³adu szkieletowego w dzieciñstwie i mo¿e rzutowaæ na kondycjê koæca
w ¿yciu doros³ym, w tym na ryzyko wyst¹pienia osteoporozy.
Wnioski
1. Wysokie stê¿enie markerów kociotworzenia i resorpcji koci w krwi pêpowinowej odzwierciedla szybkie tempo metabolizmu kostnego u noworodka.
2. Palenie tytoniu podczas ci¹¿y wp³ywa na obni¿enie markerów tworzenia koci
u noworodków, co mo¿e byæ niekorzystnym
czynnikiem osi¹gniêcia przez nich prawid³owej szczytowej masy kostnej w wieku doros³ym.
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