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Wp³yw ³¹cznego nara¿enia na alkohol i dym
tytoniowy na peroksydacjê lipidów u szczurów
Effect of combined exposure to ethanol and tobacco
smoke on lipid peroxidation in rats
Najczêciej osoby uzale¿nione od
alkoholu s¹ równie¿ palaczami. W pracy oceniono wp³yw ³¹cznego nara¿enia na alkohol i dym tytoniowy u szczurów uzale¿nionych od alkoholu. Uzale¿nienie od alkoholu i jego obecnoæ
we krwi nie wp³ywa na poziom kotyniny, co wskazuje na brak wp³ywu tego
czynnika na metabolizm nikotyny. Podobnie enzymy wiadcz¹ce o uszkodzeniu w¹troby (AspAT, AlAT, ALP) nie
ulegaj¹ zmianie, co wskazuje, ¿e zastosowany model uzale¿nienia i nara¿enie na dym tytoniowy nie wykazuj¹
dzia³ania hepatotoksycznego. £¹czne
nara¿enie na alkohol (uzale¿nienie od
alkoholu) i dym tytoniowy zwiêksza peroksydacjê lipidów w mózgu, w¹trobie
i p³ucach, natomiast obni¿a w surowicy. W przypadku nerek otrzymane wyniki nie s¹ jednoznaczne.

Usually, alcohol addicted persons
smokes cigarettes. In the study, the effect of combined exposure to alcohol
and tobacco smoke in alcohol addicted rats on liver peroxidation was
evaluated. Alcohol abuse and its presence in blood did not influence the
cotinine level, what indicates the lack
of the importance of this factor in nicotine metabolism. Similarly, enzymatic
markers of liver damage (AspAT, AlAT,
ALP) did not change, what showed
lack of hepatotoxic effect studied compounds in applied model of alcohol
addiction and tobacco smoke exposure. Combined exposure to alcohol
and tobacco smoke increases the level
of lipid peroxidation in brain, liver and
lungs however decreases in serum. In
kidneys the results are not unambiguous.

Wstêp
Palenie tytoniu i spo¿ywanie alkoholu to
dwa na³ogi, które od lat stanowi¹ istotny problem zagro¿enia ludzkiego zdrowia i ¿ycia.
Najczêciej osoby uzale¿nione od alkoholu
s¹ równie¿ palaczami tytoniu. Z danych literaturowych wynika, ¿e wiêkszy jest procent pal¹cych alkoholików (80-95%), w porównaniu z osobami niepij¹cymi lub pij¹cymi okazjonalnie (25-30%). Mechanizmy prowadz¹ce do rozwiniêcia uzale¿nienia mog¹
byæ podobne dla alkoholu i nikotyny. Niektóre czynniki, takie jak stres, rozwój tolerancji i wra¿liwoæ na powy¿sze ksenobiotyki, mog¹ jeszcze uzale¿nienie wzmacniaæ
[5,7].
Dym tytoniowy i alkohol etylowy posiadaj¹ zdolnoæ indukcji syntezy reaktywnych
form tlenu (RFT), które w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na toksycznoæ tych ksenobiotyków. Niekontrolowany wzrost produkcji
reaktywnych form tlenu prowadzi do stresu
oksydacyjnego. Stan ten charakteryzuje siê
przewag¹ procesów prooksydacyjnych nad
antyoksydacyjnymi i objawia siê tlenowymi
uszkodzeniami bia³ek, polisacharydów, lipidów i DNA. Skutkiem stresu oksydacyjnego mo¿e byæ obni¿enie odpornoci, zmiany
chorobowe i szybsze starzenie siê organizmu [12]. Szczególnym uszkodzeniem tlenowym jest peroksydacja lipidów; zachodzi
ona zarówno pod wp³ywem dymu tytoniowego, jak i w czasie metabolizmu alkoholu
[10,13]. Proces ten polega na utlenianiu wielonienasyconych kwasów t³uszczowych,

bêd¹cych podstawowymi sk³adnikami b³on
biologicznych [1]. Reakcje te zachodz¹ zarówno na drodze nieenzymatycznej, jak i w
wyniku przemian enzymatycznych, z utworzeniem wielu reaktywnych produktów.
G³ównymi produktami peroksydacji lipidów s¹ aldehydy: dimalonowy (MDA) i 4hydroksynonylowy (HNE) [16]. W ocenie
dzia³ania peroksydacyjnego ksenobiotyków,
mikroorganizmów i w przebiegu schorzeñ
najczêciej wykorzystywane jest badanie
poziomu substancji reaguj¹cych z kwasem
tiobarbiturowym (TBARS, thiobarbituric acid
reactive species) ze wzglêdu na prostotê
wykonania. Aldehydowe produkty peroksydacji lipidów tworz¹ barwny kompleks z kwasem tiobarbiturowym, oznaczany spektrofotometrycznie lub fluorymetrycznie [4,8,9].
Celem badañ by³a ocena wp³ywu ³¹cznego dzia³ania alkoholu etylowego i dymu
tytoniowego u szczurów uzale¿nionych od
alkoholu na proces peroksydacji lipidów w
ró¿nych narz¹dach.
Materia³ i metodyka

Protokó³ eksperymentu na zwierzêtach zosta³ zatwierdzony przez Lokaln¹ Komisjê Etyczn¹ do Spraw
Dowiadczeñ na Zwierzêtach w Poznaniu, Uchwa³a nr
2/2008.
Zwierzêta i przebieg ekspozycji
Szczury samce szczepu Wistar o masie cia³a 240
± 20 g pochodzi³y z hodowli w Katedrze i Zak³adzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zwierzêta przetrzymywano w
klatkach polietylenowych zawieraj¹cych wióry z drzew
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Tabela I
Stê¿enie bia³ka w surowicy i narz¹dach w badanych grupach zwierz¹t.
Concentration of protein in serum and organs in studied groups.

Grupa

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Narz¹d

Bia³ko [m g/g(m l)]
rednia

SD

M inim um

M aksim um

Surow ica

49,96

3,63

44,76

54,84

W¹troba

32,75

5,65

27,06

43,35

M ózg

28,80

7,95

22,49

40,18

P³uca

75,10

6,42

50,34

68,21

Nerki

38,52

17,20

11,88

51,61

Surow ica

54,81

4,42

51,62

57,73

W¹troba

25,04*

4,77

18,36

30,82

M ózg

23,39

6,79

12,84

32,67

P³uca

26,46*

6,65

14,60

32,67

Nerki

34,16

10,50

22,76

52,05

Surow ica

55,93

3,63

52,50

60,32

W¹troba

23,78*

4,61

17,88

29,94

M ózg

15,17*

2,12

12,80

18,71

P³uca

28,55*

4,18

23,93

34,82

Nerki

30,26

6,08

23,10

39,17

#

Objanienia: * ró¿nica statystycznie znamienna w stosunku do Grupy I; # rednia z 6 pomiarów
500

Kotynina [ng/mg kreatyniny]

liciastych i karmiono standardow¹ pasz¹ dla zwierz¹t
laboratoryjnych z nieograniczonym dostêpem do wody.
Temperatura otoczenia wynosi³a 20-22°C, wilgotnoæ
50-60%, a owietlenie by³o regulowane w cyklu 12 godzin wiat³o/12 godzin ciemnoæ.
Uzale¿nianie szczurów od alkoholu
W celu uzale¿nienia szczurów od alkoholu podawano im alkohol etylowy wed³ug schematu:
Tydzieñ I - zwierzêta otrzymywa³y do picia 10%
roztwór etanolu.
Tydzieñ II - IV - zwierzêta otrzymywa³y do picia do
wyboru wodê lub etanol.
Tydzieñ V - zwierzêta otrzymywa³y do picia do wyboru wodê lub etanol, prowadzono pomiar spo¿ytego
p³ynu.
Tydzieñ VI-VII - zwierzêta otrzymywa³y do picia
wodê.
Tydzieñ VIII - zwierzêta otrzymywa³y do picia do
wyboru wodê lub etanol, prowadzono pomiar spo¿ytego p³ynu.
Tydzieñ IX - zwierzêta otrzymywa³y do picia do
wyboru wodê lub etanol, prowadzono pomiar spo¿ytego p³ynu. Na podstawie pomiaru iloci wypijanych p³ynów podzielono zwierzêta na uzale¿nione od etanolu,
preferuj¹ce i nieuzale¿nione. Zwierzêta preferuj¹ce alkohol wy³¹czono z badañ.
Podzia³ szczurów na grupy
Szczury uzale¿nione od alkoholu podzielono na 3
grupy po 6 zwierz¹t w ka¿dej grupie.
Grupa I - szczury uzale¿nione od alkoholu poddane ekspozycji na dym tytoniowy.
Grupa II - szczury uzale¿nione od alkoholu, którym
podano jednorazowo sond¹ do¿o³¹dkowo roztwór 10%
alkoholu etylowego w dawce 2 g/kg m.c.
Grupa III - szczury uzale¿nione od alkoholu, które
zosta³y poddane ekspozycji na dym tytoniowy, a po zakoñczeniu ekspozycji zwierzêtom podano jednorazowo
sond¹ do¿o³¹dkowo roztwór 10% alkoholu etylowego w
dawce 2g/kg m.c.
Ekspozycja szczurów na dym tytoniowy
Zwierzêta z grupy I i III umieszczone zosta³y w komorze toksykologicznej [3]. Ekspozycjê prowadzono
przez 5 dni, po 6 godzin dziennie. Papierosy marki "Poznañskie", bez filtra, po 20 sztuk w opakowaniu (Imperial Tobacco Polska S.A.) o deklarowanej przez producenta zawartoci substancji smolistych - 10 mg, nikotyny - 0,9 mg i tlenku wêgla - 8 mg w dymie z jednego
papierosa, umieszczane by³y w urz¹dzeniu do spalania. Zawartoæ tlenku wêgla w powietrzu komory kontrolowano i utrzymywano na poziomie 1500 mg/m3.
Materia³ do badañ
Po up³ywie 3 godzin od zakoñczenia ekspozycji na
dym tytoniowy (grupa I) i po up³ywie 3 godzin od podania alkoholu (grupa II i III) szczury umiercano przez podanie domiêniowe ksylazyny (40 mg/kg m.c.) z ketamin¹ (5 mg/kg m.c.). Pobrano krew z serca do probówek bez antykoagulanta oraz narz¹dy: w¹trobê, nerki,
p³uca i mózg.
Homogenizacjê tkanek przeprowadzono w homogenizatorze T25 basic, firmy Kika Labortechnik. Homogenaty wirowano przez 10 minut przy 6000 obrotów/min.
Nastêpnie zebrano nads¹cz do badañ. Krew wirowano
w analogicznych warunkach. Oddzielone przez wirowanie surowicê i homogenaty zamra¿ano w temp. -80°C
do czasu wykonania badañ biochemicznych.
Oznaczanie kotyniny
Kotyninê oznaczano metod¹ enzymoimmunologiczn¹ z zastosowaniem testu Cotinine Direct Elisa (BioQuant, USA), któr¹ wczeniej zaadoptowano i zwalidowano w Laboratorium Badañ rodowiskowych Katedry
i Zak³adu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu [17]. Zastosowana metoda cechowa³a siê
du¿¹ specyficznoci¹ i czu³oci¹ - limit wykrywalnoci
wynosi³ 1 ng/ml, wspó³czynnik zmiennoci w ci¹gu dnia
i pomiêdzy dniami by³ ni¿szy od 10%. Bia³ko w surowicy
i homogenatach otrzymanych z narz¹dów oznaczano
metod¹ Lowry (pimiennictwo). Poziom TBARS oceniono stosuj¹c metodê kolorymetryczn¹: do 100 ml badanego materia³u (surowica, homogenat) dodano 0,9 ml
buforu fosforanowego o pH=7,4 i inkubowano 60 minut
w temperaturze 37°C. Nastêpnie do ka¿dej próbki do-
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Rycina 1
rednie stê¿enia kotyniny w surowicy zwierz¹t w Grupach I i III. Objanienia grup w rozdziale Materia³ i
metody.
Mean concentration of cotinine in serum of rats from group I and III. Description of the groups is present in Materials
and methods chapter.
dano po 1 ml przygotowanej bezporednio przed u¿yciem mieszaniny kwasu tiobarbiturowego, trichlorooctowego i solnego i ogrzewano w ³ani wodnej przez 15
minut, w temperaturze 95°C. Po oziêbieniu wirowano
przez 15 minut przy 3000 rpm, nastêpnie zmierzono
absorbancjê nads¹czu przy d³ugoci fali = 532 nm wobec próby odniesienia (bufor fosforanowy zamiast materia³u badanego). Oznaczanie aminotransferazy asparaginowej (AspAT), alaninowej (AlAT) i fosfatazy alkalicznej wykonano w Centralnym Laboratorium Ginekologiczno-Po³o¿niczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
przy u¿yciu analizatora biochemicznego COBAS INTEGRA.
Analiza statystyczna wyników
Wyniki badañ poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica PL v..0. Do analizy
ró¿nic pomiêdzy grupami wykorzystano analizê warianPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

cji (test Shapiro-Wilka) i homogenicznoæ wariancji (test
Levene'a), a nastêpnie zastosowano test pos-hoc Tukey'a.

Wyniki i dyskusja
Kotynina jest podstawowym metabolitem nikotyny i jej poziom w organizmie odzwierciedla stopieñ nara¿enia na dym tytoniowy. W niniejszych badaniach, u szczurów eksponowanych na dym (grupa I i III)
stê¿enie kotyniny w surowicy by³o wysokie i
siêga³o 300 ng/ml (rycina 1). U zwierz¹t tych
nie wykazano wp³ywu uzale¿nienia alkoholowego i zawartoci alkoholu we krwi na
poziom kotyniny.
Oznaczanie bia³ka w badanych próbach
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Rycina 2
Poziom peroksydacji lipidów w mózgu szczurów w grupach I, II, III. Objanienia
grup w rozdziale Materia³ i metodyka. * - ró¿nica statystycznie znamienna
pomiêdzy grup¹ I i II, p< 0,05; ** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy
grup¹ I i III, p< 0,05; *** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy grup¹ II
i III, p< 0,05.
Level of lipid peroxidation in rats' brain. Description of the groups is present in
Materials and methods chapter. * - p< 0.05 group I vs. Group II; ** - p< 0.05 group I
vs. Group III; *** - p< 0.05 group II vs. Group III.
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P e ro k sy d a cja lip id ó w [n g T B A R S /m g b ia ³k a ]

M ó zg

I

20

II
Grupa

15

mia³o na celu przede wszystkim umo¿liwienie przeprowadzenia normalizacji oznaczeñ
aldehydu dimalonowego w homogenatach,
jednak stwierdzono ró¿nice statystycznie
znamienne pomiêdzy rednimi stê¿eniami
bia³ka w poszczególnych grupach (tabela I).
Poziom bia³ka by³ ni¿szy w w¹trobie i
p³ucach w grupie II (po podaniu alkoholu) i
III (nara¿onych na dym tytoniowy i po podaniu alkoholu) w porównaniu z grup¹ I (nara¿ona wy³¹cznie na dym tytoniowy), dodatkowo obni¿eniu uleg³ równie¿ poziom bia³ka w mózgu zwierz¹t z grupy III.
Tkankami najbardziej wra¿liwymi na
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Rycina 4
Poziom peroksydacji lipidów w p³ucach szczurów w grupach I, II, III.
Objanienia grup w rozdziale Materia³ i metodyka. * - ró¿nica statystycznie
znamienna pomiêdzy grup¹ I i II; ** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy
grup¹ I i III.
Level of lipid peroxidation in rats' lung. Description of the groups is present in Materials
and methods chapter. * - p< 0.05 group I vs. group II; *** - p< 0.05 group II vs. group
III.
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Rycina 3
Poziom peroksydacji lipidów w w¹trobie szczurów w grupach I, II, III.
Objanienia grup w rozdziale Materia³ i metodyka. ** - ró¿nica statystycznie
znamienna pomiêdzy grup¹ I i III; *** - ró¿nica statystycznie znamienna
pomiêdzy grup¹ II i III.
Level of lipid peroxidation in rats' liver. Description of the groups is present in Materials
and methods chapter. ** - p< 0.05 group I vs. Group III; *** - p< 0.05 group II vs.
Group III.

Peroksydacja lipidów [ng TBARS/m g bia³ka]
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Rycina 5
Poziom peroksydacji lipidów w nerkach szczurów w grupach I, II, III.
Objanienia grup w rozdziale Materia³ i metodyka. * - ró¿nica statystycznie
znamienna pomiêdzy grup¹ I i III; ** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy
grup¹ II i III.
Level of lipid peroxidation in rats' kidney. Description of the groups is present in
Materials and methods chapter. * - p< 0.05 group I vs. group II; *** - p< 0.05 group II
vs. group III.

dzia³anie dymu tytoniowego i alkoholu by³y
mózg i w¹troba (rycina 2 i 3), gdzie poziom
TBARS w grupie III (³¹czna ekspozycja na
dym i alkohol) znamiennie przekracza³ wartoci uzyskane w grupach I (ekspozycja tylko na dym) i II (ekspozycja tylko na alkohol).
Wzrost poziomu peroksydacji lipidów w
w¹trobie pod wp³ywem etanolu (grupa II)
mo¿e mieæ zwi¹zek ze spadkiem stê¿enia
lipofilowych antyoksydantów w tej tkance, atokoferolu i koenzymu Q10 [14]. Równie¿
wysoka zawartoæ metali przejciowych (¿elaza i miedzi) w w¹trobie, uwalniaj¹cych siê

pod wp³ywem ³¹cznego dzia³ania sk³adników
dymu i metabolitów alkoholu, mo¿e wp³ywaæ na poziom peroksydacji lipidów.
Wysokie stê¿enie TBARS w mózgu
szczurów eksponowanych ³¹cznie na dym i
alkohol potwierdzaj¹ wnioski p³yn¹ce z pracy Qiao i wsp. [11], gdzie Autorzy stwierdzaj¹, ¿e po³¹czenie ekspozycji na dym tytoniowy z innym czynnikiem prooksydacyjnym silnie uszkadza tkankê mózgow¹.
W p³ucach zwierz¹t eksponowanych
wy³¹cznie na dym tytoniowy (grupa I) poziom
peroksydacji lipidów jest najni¿szy w porównaniu z pozosta³ymi grupami (rycina 4).
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Rycina 6
Poziom peroksydacji lipidów w surowicy szczurów w grupach I, II, III.
Objanienia grup w rozdziale Materia³ i metodyka. * - ró¿nica statystycznie
znamienna pomiêdzy grup¹ I i II; ** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy
grup¹ I i III; *** - ró¿nica statystycznie znamienna pomiêdzy grup¹ II i III.
Level of lipid peroxidation in rats' serum. Description of the groups is present in
Materials and methods chapter. * - p< 0.05 group I vs. Group II; ** - p< 0.05 group I
vs. Group III; *** - p< 0.05 group II vs. Group III.

Rycina 7
Aktywnoæ transferazy asparaginianowej (A), alaninowej (B) i fosfatazy
alkalicznej (C) w poszczególnych grupach zwierz¹t.
Activity of asparaginian aminotranspherase (A), alanine aminotranspherase (B), and
alkaline phosphates (C) in studied groups.

Wynikaæ to mo¿e z faktu, ¿e wdychanie
dymu zwiêksza aktywnoæ endogennej
obrony antyoksydacyjnej w tkance, która jest
miejscem pierwszego kontaktu organizmu
z substancjami toksycznymi i RFT zawartymi w dymie tytoniowym [2]. Przedstawione
wyniki sugeruj¹, ¿e metabolizm alkoholu nie
wp³ywa na mobilizacjê endogennych antyoksydantów w p³ucach (grupa II) lub wrêcz
j¹ znosi w przypadku równoczesnej ekspozycji z dymem tytoniowym (grupa III). Badania Jurczyk i wsp. [6] wykaza³y, ¿e ekspozycja szczurów na alkohol etylowy zwiêksza poziom TBARS w p³ucach, pomimo jednoczesnego wzrostu stê¿enia substancji
zawieraj¹cych grupy sulfhydrylowe, dzia³aj¹cych potencjalnie jako przeciwutleniacze.
W nerkach szczurów pod wp³ywem alkoholu etylowego wzrasta aktywnoæ sk³adników endogennej obrony antyoksydacyjnej,
katalazy i peroksydazy glutationu [15], jednak wyniki badañ w³asnych wykazuj¹ najwy¿szy poziom TBARS w grupie zwierz¹t eksponowanych wy³¹cznie na alkohol (rycina 5).
Stê¿enie TBARS w surowicy osi¹ga
najni¿sze wartoci sporód wszystkich badanych tkanek.
U zwierz¹t eksponowanych na dym tytoniowy poziom TBARS by³ najwy¿szy w
porównaniu z grup¹ II i III. Poziom TBARS
w surowicy odzwierciedla metabolizm oksy658

dacyjny w tkankach i narz¹dach oraz ich
wydalanie z moczem. Jak podaj¹ Tokarz i
wsp. produkty peroksydacji lipidów pojawiaj¹
siê w moczu po ekspozycji na dym tytoniowy [18].
Przeprowadzone oznaczenia enzymów
w¹trobowych: aminotransferazy asparaginowej, alaninowej i fosfatazy alkalicznej nie
wykaza³y zmian na skutek ³¹cznego nara¿enia na dym tytoniowy i podawanie alkoholu.
Wyniki tych oznaczeñ przedstawiono na
rycinie 7.
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Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e
uzale¿nienie od alkoholu i jego obecnoæ we
krwi nie wp³ywa na poziom kotyniny, co
wskazuje na brak wp³ywu tego czynnika na
metabolizm nikotyny. Podobnie enzymy
wiadcz¹ce o uszkodzeniu w¹troby (AspAT,
AlAT, fosfataza alkaliczna) nie ulegaj¹ zmianie, co wskazuje, ¿e zastosowany model
uzale¿nienia i nara¿enie na dym tytoniowy
nie wykazuj¹ dzia³ania hepatotoksycznego.
£¹czne nara¿enie na alkohol (uzale¿nienie
od alkoholu) i dym tytoniowy zwiêksza peroksydacjê lipidów w mózgu, w¹trobie i p³uE. Florek i wsp.

cach, natomiast obni¿a w surowicy. W przypadku nerek otrzymane wyniki nie s¹ jednoznaczne.
Pimiennictwo
1. Derejczyk J.: Reakcje wolnorodnikowe i antyoksydanty. Post. Nauk Med. 1999, 12, 3.
2. Florek E., Ignatowicz E., Wrzosek J., Piekoszewski
W.: Effect on rutin on total antioxidant status of rats
exposed to cigarette smoke. Pharmacol. Rep., 2005,
57, 84.
3. Florek E., Marsza³ek A.: An experimental study of
the influences of tobacco smoke on fertility and reproduction. Hum. Exp. Toxicol. 1999, 18, 272.
4. Halliwell B., Chirico S.: Lipid peroxidation: its
mechanizm, measurement, and significance. Am. J.
Clin. Nutr. 1995, 57, 715S.
5. Howard L.A., Miksys S., Hoffmann E. et al.: Brain
CYP2E1 is inducted by nicotine and ethanol in rat
and is higher in smokers and alcoholics. Br. J.
Pharmacol. 2003, 138, 1376.

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

6. Jurczyk A.P., Barzdo M., Jankowska B. i wsp.: Influence of selected alcohols on oxidative stress parameters in rat lungs. Problems Forensic Sci. 2003,
55, 50
7. Little H.J.: Behavioral mechanisms underlying the link
between smoking and drinking. Alcohol Res. Heath
2000, 24, 215.
8. Michel F., Bonnefont-Rousselot D., Mas E. et al.:
Biomarqueurs de la peroxydation lipidique: aspects
analytiques. Ann. Biol. Clin. 1998, 66, 605.
9. Moore K., Roberts L.J. 2nd.: Measurement of lipid
peroxidation. Free Radic. Res. 1998, 28, 659.
10. Nagata K., Suzuki H., Sakaguchi S.: Common
pathogenic mechanism in development progression
of liver injury caused by non-alcoholic or alcoholic
steatohepatitis. J. Toxicol. Sci. 2007, 32, 453.
11. Qiao D., Seidler F.J., Slotkin T.A.: Oxidative mechanisms contributing to the developmental neurotoxicity of nicotine and chlorpyrifos. Toxicol. Appl.
Pharmacol. 2005, 206, 17.
12. Papas A.M.: Determinants of antioxidant status in
humans. Lipids 1996, 31, 77.

13. Pawlosky R.J., Salem N. Jr.: Perspectives on alcohol consumption: liver polyunsaturated fatty acids and essential fatty acid metabolism. Alcohol
2004, 34, 27.
14. Porta E.A.: Dietary modulation of oxidative stress
in alcoholic liver disease in rats. J. Nutr. 1997, 127,
912S.
15. Rodrigo R., Bosco C.: Oxidative stress and protective effects of polyphenols: Comparative studiem
In human and rodent.Comp. Biochem. Physiol.
2006, 142, 17
16. Romero F.J., Bosch-Morell F., Romero J. et al.:
Lipid peroxidation products and antioxidants in human disease. Environ. Health Perspect. 1998, 106
Suppl 5, 1229.
17. Stanek A., Piekoszewski W., Florek E. et al.:
Zastosowanie metody enzymoimmunologicznej do
oznaczania kotyniny w moczu. Przegl. Lek. 2007,
64, 734.
18. Tokarz A., Jeliñska M., Ozga A.: Izoprostany - nowe
biomarkery lipidowej peroksydacji in vivo. Biul. Wydz.
Farm. AMW, 2004, 2.

659

