PRACE ORYGINALNE

Magdalena CHE£CHOWSKA1
Tomasz MACIEJEWSKI2
Jadwiga AMBROSZKIEWICZ1
Joanna GAJEWSKA1
Renata £ÊCKA2
Teresa LASKOWSKA-KLITA1
Mariusz O£TARZEWSKI1

Wp³yw palenia tytoniu na stê¿enia tlenku azotu
w surowicy krwi kobiet ciê¿arnych i krwi
pêpowinowej
The effect of tobacco smoking on nitric oxide serum
concentration in pregnant women and umbilical cord
blood

Zak³ad Badañ Przesiewowych,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Kierownik: Dr nauk biol. Mariusz O³tarzewski
1

Klinika Po³o¿nictwa i Ginekologii,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Kierownik: Dr nauk med. Tomasz Maciejewski
2

Dodatkowe s³owa kluczowe:
tlenek azotu
palenie tytoniu
ci¹¿a
krew pêpowinowa
ma³a masa urodzeniowa
Additional key words:
nitric oxide
tobacco smoking
pregnancy
umbilical cord blood
reduced birth weight

Adres do korespondencji:
Magdalena Che³chowska
Zak³ad Badañ Przesiewowych
Pracownia Biochemii
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A
Tel. (+22) 327 72 60; Fax. (+22) 327 72 60
e-mail: mchelchowska@yahoo.com

648

Celem pracy by³a ocena wp³ywu palenia tytoniu na stê¿enia tlenku azotu
(nitric oxide NO) we krwi kobiet ciê¿arnych i krwi pêpowinowej oraz na masê
urodzeniow¹ dziecka. Badano równie¿
powi¹zania pomiêdzy poziomem NO a
iloci¹ papierosów wypalanych dziennie przez matkê. Badaniami objêto 40
zdrowych kobiet ciê¿arnych, bêd¹cych
pod opiek¹ Poradni GinekologicznoPo³o¿niczej Instytutu Matki i Dziecka.
Na podstawie badañ ankietowych kobiety podzielono na dwie grupy: grupê kobiet pal¹cych tytoñ w przebiegu
ci¹¿y i grupê abstynentek tytoniowych.
W grupie kobiet pal¹cych znalaz³y siê
pacjentki deklaruj¹ce palenie papierosów w liczbie co najmniej 5 sztuk/dobê
przez okres co najmniej 2 lat w okresie przedkoncepcyjnym, kontynuuj¹ce
palenie w przebiegu ci¹¿y. Stê¿enie
tlenku azotu w surowicy krwi oznaczano metod¹ kolorymetryczn¹ przy u¿yciu gotowych zestawów Nitric Oxide
Non-Enzymatic Assay (Oxis International Inc, USA). Wykazano, ¿e w grupie
abstynentek tytoniowych stê¿enia tlenku azotu w surowicy nie ró¿ni³y siê w I
trymestrze od tych obserwowanych w
koñcowym okresie ci¹¿y. W grupie kobiet pal¹cych wartoci te spada³y wraz
z wiekiem ci¹¿y i by³y ni¿sze o 10% w I
i 20 % w III trymestrze (p<0.01) ni¿ w
grupie abstynentek tytoniowych. We
krwi pêpowinowej noworodków matek
pal¹cych poziom tlenku azotu by³ nieznacznie ni¿szy ni¿ obserwowany w
grupie dzieci abstynentek tytoniowych.
W obu badanych grupach rednie stê¿enia tlenku azotu w surowicy krwi pêpowinowej by³y wy¿sze ni¿ obserwowane u matek w III trymestrze ci¹¿y (u
pal¹cych 46% i u niepal¹cych o 17%
odpowiednio; p<0.01). W grupie abstynentek tytoniowych stwierdzono cis³¹ zale¿noæ pomiêdzy poziomem
tlenku azotu we krwi matki i krwi pêpowinowej dziecka (r=0.74; p<0.01).
Analizuj¹c powi¹zania pomiêdzy iloci¹ wypalanych papierosów a stê¿eniem NO w surowicy krwi stwierdzono korelacjê ujemn¹, zarówno w gruPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

The aim of the study was to estimate the effect of tobacco smoking on
serum nitric oxide (NO) concentration
in pregnant women and umbilical cord
blood and birth weight. We also examined the relation between serum NO
and number of cigarettes consumed by
mother. Forty healthy pregnant women
patients of Clinical Department of Obstetrics and Gynecology, Institute of
Mother and Child were divided into two
groups: smoking and tobacco abstinent according to questionnaire declaration. The current smokers were
defined as those who had smoked 5
cigarettes per day for 2 years before
conception and continued smoking
during pregnancy. Serum concentrations of nitric oxide were determined
by colorimetric method using a commercially available kit Nitric Oxide NonEnzymatic Assay (Oxis International
Inc, USA). We observed that the mean
concentrations of nitric oxide in serum
were similar on the beginning and the
end of pregnancy. In group of smoking women these values decreased
during pregnancy and were lower 10%
in I and 20% in III trimester (p<0.01)
than in tobacco abstinent. In umbilical cord blood of infants born to smoking women level of nitric oxide was
slightly lower than in non-smoking
ones. In both studied groups the mean
concentrations of nitric oxide in umbilical cord blood were higher than
these observed in mothers in third trimester (in smoking 46% and in nonsmoking 17% respectively; p<0.01). In
smoking group we observed positive
correlation between concentrations of
NO in serum of mothers and cord
blood of their newborns (r=0.74;
p<0.01). Our analysis revealed negative correlation between number of
cigarettes consumed and serum nitric
oxide in smoking women (r=-0.52 in I
trimester and r=-0.47; p<0.05 in III trimester) as well as in their children (r=0.35; p<0.05). Birth weight in infants
born of smoking mothers was lower
in average by 260 g as compared with
M. Che³chowska i wsp.

pie kobiet ciê¿arnych pal¹cych (r=-0.52 w I trymestrze i r=0.47; p<0.05 w III trymestrze) jak i u ich dzieci (r=-0.35;
p<0.05). Masa urodzeniowa w grupie ciê¿arnych pal¹cych
by³a rednio o 260 gramów ni¿sza ni¿ obserwowana w grupie abstynentek tytoniowych (p<0.05). Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e palenie tytoniu przez kobiety ciê¿arne redukuje stê¿enia tlenku azotu zarówno w surowicy krwi matki
jak i we krwi pêpowinowej, a jego poziom jest zale¿ny od
iloci wypalanych dziennie papierosów. U kobiet pal¹cych
ni¿sze stê¿enia NO wspó³istniej¹ z mniejsz¹ ni¿ w grupie
abstynentek tytoniowych mas¹ urodzeniow¹ noworodka,
co mo¿e sugerowaæ istnienie powi¹zañ pomiêdzy tymi parametrami. Przedstawiane wyniki maj¹ charakter pilota¿owy, natomiast potwierdzenie tej zale¿noci bêdzie analizowane w wiêkszej grupie pacjentek i ich dzieci.

Wstêp
Powszechnie wiadomo, ¿e obie fazy
dymu tytoniowego s¹ ród³em wolnych rodników. Mog¹ one wp³ywaæ na cinienie krwi,
powoduj¹c zarówno rozszerzanie naczyñ
krwiononych (efekt wazodylacyjny), jak i
ich kurczenie (efekt wazokonstrykcyjny).
Nadtlenek wodoru i rodnik hydroksylowy
rozszerzaj¹ naczynia, dzia³aj¹c bezporednio na miênie g³adkie naczyñ, jak te¿ porednio stymuluj¹c syntezê b¹d uwalnianie tlenku azotu (NO, nitric oxide), czyli
ródb³onkowego czynnika relaksuj¹cego
(endothelial-derived relaxing factor 
EDRF). Anionorodnik ponadtlenkowy wykazuje efekt wazokonstrykcyjny, inaktywuj¹c
tlenek azotu [12]. Istnieje hipoteza, zak³adaj¹ca ¿e szkodliwe dzia³anie dymu tytoniowego mo¿e byæ rezultatem nagromadzenia oksydacyjnych uszkodzeñ komórek
ródb³onka. Komórki te w sposób ci¹g³y
syntezuj¹ tlenek azotu z L-argininy przy
udziale syntaz tlenku azotu (NOS nitric oxide synthase) z uwolnieniem L-cytruliny.
Dotychczas poznano co najmniej trzy izoformy tego enzymu: mózgow¹ (bNOS), endotelialn¹ (eNOS) i indukowaln¹ (iNOS).
Forma endotelialna (eNOS) jest wytwarzana w naczyniach konstytutywnie, stale obecna w komórkach, a aktywnoæ jej uzale¿niona jest od stê¿enia jonów wapnia i kalmoduliny w komórce ródb³onka. Forma
indukowalna (iNOS) normalnie nie wystêpuje w komórkach, ale mo¿e byæ indukowana przez cytokiny i bakteryjne endotoksyny szczególnie w komórkach miêni g³adkich, makrofagach i niektórych innych tkankach.
Tlenek azotu pe³ni zasadnicz¹ rolê w
utrzymaniu prawid³owego napiêcia i reaktywnoci naczyñ. Jest on wydzielany w sposób ci¹g³y i powoduje os³abienie napiêcia
skurczowego naczyñ têtniczych, przez co
zapewnia odpowiedni do zapotrzebowania
przep³yw tkankowy krwi. Przeciwdzia³a
czynnikom silnie zwê¿aj¹cym naczynia, takim jak endotelina -1 oraz angiotensyna II,
a ponadto hamuje adhezjê, aktywacjê i
agregacjê p³ytek poprzez zmniejszenie produkcji czynnika aktywuj¹cego p³ytki przez
ródb³onek [16,23]. Wykazuje ochronny
wp³yw w odniesieniu do ciany naczyniowej poprzez zapobieganie utlenianiu lipidów
i inaktywacjê wolnych rodników tlenowych.
Tlenek azotu uczestniczy w regulacji naczyniowego oporu w kr¹¿eniu p³odowo-³o¿ysko-

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

non-smoking ones (p<0.05). Our results indicate that tobacco smoking during pregnancy reduced serum nitric
oxide concentrations in mothers and their children and
correlated with number of cigarettes daily consumed. In
smoking women lower concentrations of NO co-exist with
smaller birth weight than in tobacco abstinent which may
suggest correlation between these parameters. Further
studies will be continued in larger group of matched maternal-cord pairs to confirm of this association.

wym jak i maciczno-³o¿yskowym [15,27].
Przypuszcza siê, ¿e niedobór tlenku azotu
mo¿e byæ powi¹zany z opónieniem rozwoju wewn¹trzmacicznego (intrauterine growth
retardation  IUGR) p³odu i nisk¹ mas¹ urodzeniow¹ [1,22]. Wykazano, ¿e u kobiet z
ci¹¿¹ powik³an¹ IUGR ekspresja eNOS w
naczyniach pêpowinowych i kosmkach ³o¿yskowych jest ni¿sza w porównaniu z ci¹¿¹ fizjologiczn¹. Jednoczenie stwierdzono
u tych ciê¿arnych podwy¿szone osoczowe
stê¿enia asymetrycznej dimetylargininy
(ADMA), która jest inhibitorem syntazy tlenku azotu [22].
Powszechnie wiadomo, ¿e palenie tytoniu upoledza zarówno kr¹¿enie matczyne
jak i p³odowe prowadz¹c miêdzy innymi do
takich powik³añ jak opónienie rozwoju wewn¹trzmacicznego p³odu i niska masa urodzeniowa dziecka (przewa¿nie okrelana
jako masa cia³a mniejsza ni¿ 2500 g), które
s¹ wa¿nymi czynnikami ryzyka zachorowalnoci i umieralnoci oko³oporodowej. Istnieje
hipoteza zak³adaj¹ca, ¿e u kobiet pal¹cych
tytoñ opóniony wzrost p³odu mo¿e byæ
wynikiem hamownia zdolnoci rozszerzania
naczyñ zarówno w kr¹¿eniu matczynym jak
i p³odowym na skutek zmniejszonej syntezy
tlenku azotu. W krwi pêpowinowej dzieci
kobiet pal¹cych tytoñ w przebiegu ci¹¿y
stwierdzono zmniejszone iloci L-argininy i
L-cytruliny w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie dzieci abstynentek tytoniowych [25].
Dane literaturowe okrelaj¹ce wp³yw
palenia tytoniu na stê¿enia tlenku azotu nie
s¹ jednoznaczne. Retterstol i wsp. [21] oraz
Ozeroll i wsp. [19] stwierdzili ni¿sze poziomy tego zwi¹zku u palaczy w porównaniu z
abstynentami tytoniowymi, podczas gdy
Chambers i wsp. [5] oraz Pach i wsp. [20]
wykazali jego podwy¿szone stê¿enie u osób
pal¹cych. Stwierdzono równie¿, ¿e powi¹zania pomiêdzy ekspozycj¹ na dym tytoniowy a wydychanym tlenkiem azotu s¹ zale¿ne od dawki i czasu ekspozycji.
Celem pracy by³a ocena wp³ywu palenia tytoniu na stê¿enia tlenku azotu we krwi
kobiet ciê¿arnych i krwi pêpowinowej oraz
masê urodzeniow¹ dziecka. Badano równie¿
powi¹zania pomiêdzy poziomem NO a iloci¹ papierosów wypalanych dziennie przez
matkê.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 40 kobiet ciê¿arnych, bêd¹cych

pod opiek¹ Poradni Ginekologiczno-Po³o¿niczej Instytutu Matki i Dziecka. Przed zakwalifikowaniem do udzia³u w badaniach okrelano wiek ci¹¿y na podstawie regu³y Naegele'go oraz badaniem ultrasonograficznym p³odu. Badanie USG potwierdza³o te¿ brak u dziecka wad
wrodzonych oraz innych nieprawid³owoci rozwojowych.
Do grup w³¹czono jedynie kobiety z pojedyncz¹ ci¹¿¹
fizjologiczn¹, u których przed ci¹¿¹ wystêpowa³y prawid³owe cykle miesiêczne, bêd¹cych w dobrym stanie zdrowia w chwili badania i deklaruj¹cych dobre warunki bytowe. Kryteriami wy³¹czaj¹cymi z badania by³y: choroby
matki (PIH, cukrzyca ciê¿arnych, inne choroby uk³adowe), ci¹¿a wielop³odowa, zagra¿aj¹ce poronienie, wady
rozwojowe p³odu rozpoznane w czasie ci¹¿y, picie alkoholu. Wszystkie pacjentki pozostawa³y na diecie mieszanej i by³y suplementowane standardowo preparatami
multiwitaminowymi zawieraj¹cymi mikroelementy oraz w
ramach prowadzenia programu prewencji wad cewy
nerwowej kwasem foliowym.
Po uzyskaniu wiadomej zgody na udzia³ w badaniu pacjentki podzielono na podstawie ankiety sporz¹dzonej wed³ug autorskiego kwestionariusza na grupê
niepal¹cych (n=20) i pal¹cych papierosy (n=20). Z grupy abstynentek tytoniowych wy³¹czono kobiety nara¿one na ekspozycjê biern¹ na dym tytoniowy (pal¹cy wspó³ma³¿onek lub inni cz³onkowie rodziny, wspó³pracownicy). W grupie kobiet pal¹cych znalaz³y siê pacjentki deklaruj¹ce palenie papierosów w liczbie co najmniej 5
sztuk/dobê przez okres co najmniej 2 lat w okresie przedkoncepcyjnym, kontynuuj¹ce palenie w przebiegu ci¹¿y.
U wszystkich badanych kobiet porody przebiega³y
drogami natury bez cech patologii. Zgromadzone dane
z wywiadu lekarskiego dotycz¹ce przebiegu ci¹¿y po
porodzie uzupe³niono informacjami o masie urodzeniowej dziecka i jego stanie ocenionym wed³ug skali Apgar.
Dane kliniczne dotycz¹ce badanych kobiet ciê¿arnych
przedstawiono w tabeli I.
Protokó³ badañ zosta³ zatwierdzony przez Komisjê
Etyczn¹ przy IMiD, a pacjentki zosta³y poinformowane
o istocie i celowoci ich wykonania.
Materia³em do badañ by³a krew ¿ylna kobiet ciê¿arnych oraz krew pêpowinowa noworodków. Próbki krwi
¿ylnej pobierano z ¿y³y ³okciowej w I trymestrze ci¹¿y i w
dniu porodu przy okazji wykonywania badañ podstawowych. Krew pêpowinow¹ mieszan¹ (têtnicz¹ i ¿yln¹)
pobierano bezporednio po urodzeniu dziecka i jego
odpêpnieniu, z zaklemowanego fragmentu pêpowiny
przed urodzeniem ³o¿yska. Surowica bez ladów hemolizy by³a przygotowana jak najszybciej po pobraniu krwi,
zamra¿ana i przechowywana w temperaturze -200 C do
czasu wykonania analiz.
Stê¿enie tlenku azotu w surowicy krwi oznaczano
metod¹ kolorymetryczn¹ przy u¿yciu gotowych zestawów
Nitric Oxide Non-Enzymatic Assay (Oxis International Inc,
USA). W testach tlenek azotu oznaczano metod¹ poredni¹, poprzez oznaczanie azotynów tworz¹cych reakcje barwn¹ z sulfanilamidem i N-(1-naftyl)-etylenodiamin¹. Powsta³y barwny produkt mierzono spektrofotometrycznie w czytniku Stat Fax 3200 (Pointe Scientific,
USA) przy d³ugoci fali 540 nm. W celu wykluczenia b³êdów pomiarowych wszystkie oznaczenia wykonano w
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Tabela I
Charakterystyka kliniczna badanych kobiet ciê¿arnych pal¹cych tytoñ podczas ci¹¿y i abstynentek
tytoniowych.
Clinical characteristics of the studied groups of women smoking tobacco during pregnancy and tobacco abstinent.
Grupa

Pal¹ce

Niepal¹ce

Wiek pacjentki (lata)

29 (20-41)

32 (24-39)

Wiek ci¹¿ow y w I try m estrze (ty godnie)

12 (11-16)

12 (11-12)

Wiek ci¹¿ow y w III try m estrze (ty godnie)

39 (32-40)

40 (37-41)

Liczba w y palany ch papierosów /dzieñ

10 (5-20)

0

Poród si³am i natury /cesarskie ciêcie

20/0

20/0

Skala Apgar

8-10

10

M asa urodzeniow a (g)

3270 ± 410

3530 ± 440

NO
mmol/l

140

120

100
85,9

80
77,8

73,7

60

90,8

65,3
57,3

40

20

0

I trymestr

III trymestr

krew pêpowinowa

Rycina 1
Stê¿enia tlenku azotu (NO) w surowicy krwi kobiet pal¹cych tytoñ (P) i niepal¹cych (NP) w ci¹¿y oraz w krwi
pêpowinowej.
Concentration of nitric oxide (NO) in serum of women smoking (S) and non-smoking (NS) during pregnancy and in
umbilical cord blood.
dwóch powtórzeniach i wyniki podano jako wartoci rednie z tych pomiarów. Aby zapewniæ kontrolê jakoci wykonywano oznaczenia prób kontrolnych do³¹czonych do
zestawów.
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica 8.0 (StatSoft, Polska). Za poziom istotny statystycznie przyjêto wartoæ p<0.05.

Wyniki
W grupie abstynentek tytoniowych stê¿enia tlenku azotu w surowicy nie ró¿ni³y
siê w I trymestrze od tych obserwowanych
w koñcowych okresie ci¹¿y. W grupie kobiet pal¹cych wartoci te spada³y wraz z wiekiem ci¹¿y i by³y ni¿sze o 10% w I i 20 % w
III trymestrze ni¿ w grupie abstynentek tytoniowych. Ró¿nice te by³y statystycznie
znamienne w III trymestrze ci¹¿y (p<0.01),
pomimo i¿ zakres stê¿eñ u poszczególnych
pacjentek z obu badanych grup by³ podobny
(od 39,1 µmol/l do 104,7 µmol/l) (rycina 1).
We krwi pêpowinowej noworodków matek pal¹cych poziom tlenku azotu by³ nieznacznie ni¿szy ni¿ obserwowany w grupie
dzieci abstynentek tytoniowych. W obu badanych grupach rednie stê¿enia tlenku
azotu w surowicy krwi pêpowinowej by³y wy¿sze ni¿ obserwowane u matek (odpowiednio u pal¹cych o 46%, p<0.01 i u niepal¹cych o 17%) (Rycina 1). W grupie abstynentek tytoniowych stwierdzono cis³¹ za-
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le¿noæ pomiêdzy poziomem tlenku azotu
we krwi matki i krwi pêpowinowej dziecka
(r=0.74; p<0.01).
Analizuj¹c powi¹zania pomiêdzy iloci¹
wypalanych papierosów a stê¿eniem NO w
surowicy krwi stwierdzono korelacjê ujemn¹, zarówno w grupie kobiet ciê¿arnych pal¹cych (r=-0.52 w I trymestrze i r=-0.47;
p<0.05 w III trymestrze) jak i ich dzieci (r=0.35; p<0.05).
rednia masa urodzeniowa w grupie ciê¿arnych pal¹cych by³a o 260 gramów ni¿sza ni¿ obserwowana w grupie abstynentek
tytoniowych a ró¿nica ta by³a statystycznie
istotna (p<0.05) (tabela I).
Dyskusja
Tlenek azotu ze wzglêdu na swoje w³aciwoci chemiczne mo¿e pe³niæ w organizmie zarówno rolê fizjologiczn¹ jak i patologiczn¹. Jest on nie tylko czynnikiem rozszerzaj¹cym naczynia krwionone, ale równie¿
neurotransmiterem oraz regulatorem odpowiedzi immunologicznej. Z badañ Ghasemi
i wsp. [9] przeprowadzonych w grupie 1983
zdrowych osób w ró¿nych grupach wiekowych z uwzglêdnieniem p³ci wynika, ¿e stê¿enia tlenku azotu s¹ podobne u kobiet i
mê¿czyzn (24,4 µmol/l vs 24,8 µmol/l) i rosn¹ wraz z wiekiem pacjentów. Zale¿noæ
stê¿enia NO od wieku w grupie kobiet stwierPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

dzili równie¿ Higashino i wsp. [10] oraz
Watanabe i wsp. [26].
Doniesienia dotycz¹ce wp³ywu palenia
na stê¿enia tlenku azotu nie s¹ jednoznaczne. Z badañ Node i wsp. [18] wynika, ¿e
stê¿enia NO s¹ ni¿sze w grupie m³odych,
zdrowych ludzi pal¹cych tytoñ ni¿ w grupie
abstynentów tytoniowych (p<0.001). Podobne wyniki uzyskali równie¿ Retterstol i
wsp. [21] oraz Tsuchiya i wsp. [24]. Autorzy
Ci stwierdzili, ¿e niskie stê¿enia tlenku azotu bêd¹ce objawem dysfunkcji ródb³onka
u osób pal¹cych tytoñ wspó³istniej¹ z nisk¹
aktywnoci¹ przeciwutleniaj¹c¹. Z badañ
przeprowadzonych na zwierzêtach wynika,
¿e inhalacja dymem tytoniowym powoduje
wzrost stê¿eñ NO w osoczu, co prawdopodobnie jest wynikiem przedostawania siê egzogennego NO z dymu tytoniowego. W
modelu zwierzêcym ekspozycja na dym tytoniowy by³a znacznie wy¿sza ni¿ ta na jak¹
nara¿ony jest przeciêtny palacz tytoniu co
mo¿e t³umaczyæ wysokie poziomy tlenku
azotu stwierdzane u badanych zwierz¹t [17].
Równie¿ u ludzi Chambers i wsp. [5] wykazali tymczasowy wzrost stê¿enia NO w dolnych drogach oddechowych palaczy, dlatego te¿ wydaje siê ¿e choæ egzogenny NO
mo¿e byæ inhalowany z dymem tytoniowym
równie¿ u ludzi to wzrost odnosi siê jedynie
do uk³adu oddechowego.
Powszechnie wiadomo, ¿e palenie tytoniu powoduje nasilenie procesu generowania wolnych rodników czêsto wspó³istniej¹ce z niewydolnoci¹ systemów przeciwutleniaj¹cych, manifestuj¹ce siê spadkami
koncentracji poszczególnych antyoksydantów, uszkodzeniem komórek ródb³onka i
zmniejszon¹ produkcj¹ tlenku azotu [14].
Badania Barua i wsp. [2] wykaza³y u osób
pal¹cych obni¿on¹ dostêpnoæ tlenku azotu powi¹zan¹ z podwy¿szon¹ iloci¹ eNOS.
Autorzy Ci postuluj¹ istnienie nieprawid³owoci w biosyntezie NO. Stwierdzili oni, ¿e
efekt zwiêkszonej ekspresji eNOS u palaczy mo¿e byæ niwelowany przez takie antyoksydanty jak katalaza i dysmutaza ponadtlenkowa. Khorram i wsp. [11] potwierdzili
tê hipotezê wykazuj¹c, ¿e wzrost eNOS/
iNOS w komórkach ródb³onka palaczy
mo¿e byæ wtórnym procesem do generacji
wolnych rodników. Efekt ten zanika po podaniu kwas askorbinowego, który jest silnym przeciwutleniaczem.
Tlenek azotu jest wa¿nym mediatorem
homeostazy naczyniowej podczas ci¹¿y fizjologicznej, moduluj¹c zarówno kr¹¿enie
maciczno-³o¿yskowe jak i p³odowo-³o¿yskowe. Wiadomo, ¿e ekspresja endotelialnej
syntazy tlenku azotu zachodzi w syncytiotrofoblacie a powstaj¹cy w naczyniach kosmków ³o¿yskowych tlenek azotu utrzymuje przep³yw krwi na prawid³owym poziomie
os³abiaj¹c dzia³anie czynników naczyniozwê¿aj¹cych, takich jak endotelina I i tromboksan A [15,16]. Przypuszcza siê, ¿e wydzielany przez trofoblast tlenek azotu mo¿e
hamowaæ adhezjê p³ytek i leukocytów do
powierzchni syncytiotrofoblastu i ich agregacjê w przestrzeniach miêdzykosmkowych.
Z danych literaturowych wynika, ¿e poziom
ca³kowity azotynów, czyli koñcowych produktów metabolizmu NO, znacz¹co wzrasta w kr¹¿eniu krwi podczas ci¹¿y fizjologicznej w porównaniu ze zdrowymi kobietaM. Che³chowska i wsp.

mi nie ciê¿arnymi powracaj¹c do wartoci
sprzed ci¹¿y po 12 tygodniach od rozwi¹zania [3,8,23]. Wartoci uzyskane przez tych
autorów s¹ zbli¿one do prezentowanych w
naszej pracy.
Palenie tytoniu przez kobiety ciê¿arne
prowadzi do upoledzenia rozwoju ³o¿yska.
W pocz¹tkowej fazie ci¹¿y palenie zmniejsza przep³yw krwi, obni¿a proliferacjê cytotrofoblastu oraz zwiêksza produkcjê czynników angiogenetycznych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu p³odu. Wyst¹pienie wewn¹trzmacicznego zahamowania wzrostu mo¿e byæ powi¹zane
równie¿ z podwy¿szeniem poziomu wolnych
rodników co skutkuje zaburzon¹ produkcj¹
i spadkiem dostêpnoci NO. Wzrost produkcji wolnych rodników oraz obni¿one mo¿liwoci ich dezaktywacji do zwi¹zków nieaktywnych poprzez mechanizmy antyoksydacyjne u kobiet pal¹cych w przebiegu ci¹¿y
by³y przez nas przedstawiane we wczeniejszych badaniach [6,7]. Jak ju¿ wspomniano
zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej mog¹ wp³ywaæ na obni¿enie syntezy i spadek dostêpnoci NO. Z badañ Ulm
i wsp. [25] wynika, ¿e poziomy osoczowej
L-argininy bêd¹cej naturalnym prekursorem
tlenku azotu s¹ u pal¹cych kobiet ciê¿arnych
ni¿sze ni¿ u abstynentek tytoniowych. Istniej¹ równie¿ doniesienia potwierdzaj¹ce, ¿e
u¿ycie w terapii hipotrofii wewn¹trzmacicznej wlewów z L-argininy, maj¹ce na celu
poprawê przep³ywu maciczno-³o¿yskowego
mo¿e skutkowaæ cofaniem siê zmian biochemicznych i popraw¹ trofii p³odu.
Wp³yw palenia tytoniu bezporednio na
stê¿enia NO w surowicy kobiet ciê¿arnych
badali jedynie Ozeroll i wsp. [19] oraz Andersen i wsp. [1]. Autorzy Ci stwierdzili, ze
palenie tytoniu w sposób istotny redukuje
poziom tego zwi¹zku w surowicy krwi. Otrzymane przez nas wyniki s¹ zgodne z tymi
obserwacjami. Andersen i wsp. [1] stosuj¹c
analizê regresji stwierdzili wzajemne powi¹zanie poziomu i aktywnoci eNOS oraz
ma³ej masy urodzeniowej dziecka, postuluj¹c udzia³ estrogenów w tym procesie.
Zmniejszony poziom estrogenów i L-argininy u palaczek prowadzi do wzrostu poziomu ADMA, który obni¿a aktywnoæ eNOS i
przyczynia siê do zmniejszenia produkcji
tlenku azotu. Równie¿ nikotyna alternatywnie (lub dodatkowo) przechodz¹ca od pal¹cych matek do kr¹¿enia p³odu dzia³a nie tylko na ródb³onek prowadz¹c do jego trwa³ych uszkodzeñ, ale równie¿ mo¿e zmniejszaæ syntezê tlenku azotu. Chalon i wsp. [4]
wykazali, ¿e lokalna ostra ekspozycja na
nikotynê in vivo jest powi¹zana z os³abieniem odpowiedzi wynikaj¹cej z dzia³ania
ródb³onkowego tlenku azotu w naczyniach
u ludzi. Doniesienia literaturowe na temat
wp³ywu czasu ekspozycji na iloæ wydychanego tlenku s¹ spójne. Przewlekle d³ugotrwa³e palenie powoduje zmniejszenie NO
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w powietrzu wydychanym, podczas gdy u
osób stosunkowo krótko pal¹cych notowano wzrost iloci wydychanego NO [13,24].
Brak jest jednak jednoznacznej odpowiedzi
czy iloæ wypalanych papierosów mo¿e mieæ
znacz¹cy wp³yw na stê¿enie powstaj¹cego
tlenku azotu. Ozeroll i wsp. [19] nie stwierdzili istotnych ró¿nic pomiêdzy pal¹cymi 27 a 8-20 papierosów dziennie, podczas gdy
w naszych badaniach podobnie jak w badaniach Node i wsp. [18] poziom NO by³ zale¿ny od iloci wypalanych papierosów. Ró¿nica ta mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ nasze pacjentki pali³y rednio od 5 do 20 papierosów
dziennie przez okres co najmniej 2 lat, co
mo¿na uznaæ za ekspozycjê d³ugotrwa³¹ i
przewlek³¹.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e palenie
tytoniu przez kobiety ciê¿arne redukuje stê¿enia tlenku azotu zarówno w surowicy krwi
matki jak i we krwi pêpowinowej, a jego poziom jest zale¿ny od iloci wypalanych dziennie papierosów. U kobiet pal¹cych ni¿sze
stê¿enia NO wspó³istniej¹ z mniejsz¹ ni¿ w
grupie abstynentek tytoniowych mas¹ urodzeniow¹ noworodka, co mo¿e sugerowaæ
istnienie powi¹zañ pomiêdzy tymi parametrami. Przedstawiane wyniki maj¹ charakter pilota¿owy natomiast potwierdzenie tej
zale¿noci bêdzie analizowane w wiêkszej
grupie pacjentek i ich dzieci.
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