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Stężenie reduktazy glutationowej i całkowity status antyoksydacyjny we krwi 

chorych z udarem niedokrwiennym mózgu 

  

WSTĘP. Udar mózgu stanowi istotny problem społeczny, gdyż stanowi jedną z 

głównych przyczyn chorobowości i długotrwałej niesprawności, a także drugą pod względem 

częstości przyczynę zgonów na świecie. Tak niekorzystne dane epidemiologiczne motywują 

do poszukiwania skutecznych metod zapobiegania i leczenia udaru niedokrwiennego mózgu 

poporzez lepsze poznanie jego patomechanizmu. Jedną z teorii dotyczących patomechanizmu 

udaru niedokrwiennego mózgu jest teoria udziału wolnych rodników i reaktywnych form 

tlenu powstających podczas niedokrwienia i reperfuzji. Badania przeprowadzone w ciągu 

ostatniej dekady udowodniły istotną zależność pomiędzy niedokrwieniem mózgowym a 

stresem oksydacyjnym u człowieka. Wykazano także, że neutralizowanie reaktywnych form 

tlenu dzięki terapii antyoksydantami jest klinicznie możliwą interwencją, pozwalającą 

ograniczyć uszkodzenia spowodowane niedokrwieniem mózgu. Jednym z enzymów 

antyoksydacyjnych stanowiących barierę wolnorodnikową jest reduktaza glutationowa, 

będąca  elementem układu  przeciwutleniającego  związanego  z glutationem. Jej podstawową 

funkcją jest utrzymywanie prawidłowego stężenia zredukowanego glutationu w komórkach 

dzięki zdolnością do przekształcenia go z formy utlenionej do zredukowanej. Enzym ten 

wykorzystuje NADPH w reakcji redukowania utlenionego glutationu  do formy aktywnej. W 

ten sposób przywraca mu właściwości antyoksydacyjne oraz umożliwia ponowny udział w 

reakcjach katalizowanych przez inny enzym antyoksydacyjny - peroksydazę glutationową. 

Wszystkie antyoksydanty spełniają zasadniczo tę samą rolę: zapobiegają niekontrolowanym, 

wolnorodnikowym reacjom utleniania. Całkowity status  antyoksydacyjny (TAS)  to zdolność 

organizmu do obrony przed działaniem wolnych rodników, polegająca na ich inaktywowaniu 

do substancji o obojętnym ładunku. Można przyjąć, że wartości TAS są nieenzymatycznym 

markerem antyoksydacyjnym, który odzwierciedla całkowitą pojemność bariery 

antyoksydacyjnej danej komórki, tkanki czy narządu. Wartości tego parametru mogą być 

również miarą równowagi prooksydacyjno - antyoksydacyjnej organizmu, wskaźnikiem 

wyczerpania rezerwy antyoksydacyjnej w przebiegu wielu chorób związanych z generacją 

wolnych rodników tlenowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu. 



CEL PRACY. Badania własne dotyczyły oceny stężenia reduktazy glutationowej i 

całkowitego statusu antyoksydacyjnego we krwi pacjentów z udarem niedokrwiennym 

mózgu. 

MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono w grupie 50 pacjentów (27 kobiet 

i 23 mężczyzn) z udarem niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych na Oddziale 

Udarowym. Średnia wieku chorych wyniosła 76 lat. Do badania kwalifikowano pacjentów, 

którzy po wykonaniu tomografii komputerowej (TK) mieli potwierdzony udar niedokrwienny 

mózgu. Dla potrzeb badania dokonano oceny wielkości ogniska udarowego w badaniu TK na 

podstawie najdłuższego wymiaru podanego w milimetrach zawartego w opisach tych badań w 

chwili przyjęcia na oddział,  zawierając go  w przedziałach: do 10 mm; 11 – 20 mm; 21 -30 

mm; 31 – 40 mm, 41 – 50 mm oraz większe niż 50 mm. U pacjentów grupy badanej lekarze 

Oddziału Udarowego ocenili stan neurologiczny za pomocą Skandynawskiej Skali Udaru w I, 

III i VII dobie hospitalizacji. Z badań wyłączono chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, 

u których współistniały choroby mogące wpływać na stężenie badanych parametrów we krwi. 

Krew do badań uzyskano przy okazji badań diagnostycznych pobieranych u chorych na 

Oddziale Udarowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 

lutego do maja 2012 roku. Od każdego badanego pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu 

pobierano trzy próbki krwi żylnej; w I, III i VII dobie hospitalizacji. Krew w ilości 5 ml 

pobierano z żyły pośrodkowej łokcia do probówek w celu wytworzenia skrzepu, który w 

laboratorium był następnie odwirowywany z szybkością 3000 obr./min. w celu uzyskania 

surowicy. Surowica była zamrażana w temperaturze -56˚C do momentu wykonania oznaczeń. 

Jednorazowo próbkę krwi żylnej pobrano od ochotników tworzących grupę kontrolną dobraną 

pod względem wieku i płci do grupy badanej, z wykluczeniem chorób mogących wpłynąć na 

barierę antyoksydacyjną. Oznaczanie stężenia reduktazy glutationowej w krwi dokonano na 

automatycznej platformie immunochemicznej Architect CI 400 firmy Abbott zgodnie z 

aplikacją producenta odczynnika. Jako odczynników użyto gotowego  zestawu firmy 

RANDOX  Laboratories Ltd, nr katalogowy GR 2368. W pomiarach zastosowano metodę 

kolorymetryczną polegającą na absorbancji dla światła. Stężenie całkowitego statusu 

antyoksydacyjnego w surowicy krwi oznaczano na automatycznej platformie 

immunochemicznej Architect CI 400 firmy Abbott zgodnie z aplikacją producenta 

odczynnika. Jako odczynników użyto gotowego  zestawu firmy RANDOX  Laboratories Ltd., 

nr katalogowy NX 2332. W  pomiarach zastosowano metodę kolorymetryczną polegającą na 

absorbancji dla światła. Analiza statystyczna wyników badania została przeprowadzona z 



wykorzystaniem podstawowych statystyk deskryptywnych (średnia arytmetyczna, mediana, 

odchylenie standardowe, współczynnik asymetrii, kurtoza). Zasadnicza analiza wymagała 

zastosowania metod statystyki matematycznej (wnioskowania statystycznego). Weryfikacja 

hipotez odbywała się przy przyjęciu powszechnie stosowanego progowego poziomu 

istotności =0,05. Jeśli prawdopodobieństwo testowe p było niższe od przyjętego  (p<0,05), 

hipotezę zerową odrzucano. Obliczenia wykonano w pakiecie statystycznym IBM SPSS 

Statistics 22.0. 

WYNIKI. We wszystkich trzech pomiarach stężenie reduktazy glutationowej było 

istotnie (w sensie statystycznym – p < 0,0001*) wyższe w przypadku pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu niż w grupie kontrolnej. W I dobie hospitalizacji u pacjentów z 

udarem niedokrwiennym mózgu obserwowano podobne stężenie TAS jak u osób grupy 

kontrolnej (p = 0,085), niemniej jednak w kolejnych dobach różnice te pogłębiły się;  w  III i 

VII dobie hospitalizacji stężenie TAS było istotnie statystycznie niższe w grupie pacjentów z 

udarem niedokrwiennym mózgu w odniesieniu do grupy kontrolnej (p < 0,0001*). Całkowity 

status antyoksydacyjny wykazywał tendencję malejącą – we wszystkich kolejnych pomiarach 

stężenie TAS było niższe niż w poprzednich rejestracjach, niemniej jednak największe (i 

istotne statystycznie) obniżenie stężenia TAS zaobserwowano w dobie III. Pod względem 

stężenia reduktazy glutationowej, jak również stanu neurologicznego istotnie wyróżniali się 

pacjenci, u których zdiagnozowano duże ognisko udarowe, przekraczające 40 mm. W 

przypadku tej grupy pacjentów wyraźnie wyższe było stężenie reduktazy glutationowej (we 

wszystkich trzech pomiarach), znacznie niższy natomiast  poziom SSU. Tak więc związek 

między wielkością ogniska udarowego  a stężeniem  reduktazy glutationowej był zauważalny 

przy ognisku udarowym największym powyżej 40 mm (p=0,011*). Brak jest tak znaczących 

różnic w odniesieniu do TAS. Stężenie TAS w VII dobie było natomiast istotnie powiązane 

ze stanem neurologicznym. Im wyższy poziom SSU w I, III i VII dobie, tym wyższe stężenie 

TAS w dobie VII. To, jakie stężenie TAS zostało osiągnięte w dobie VII w największym 

stopniu związane było z tym, w jakim stanie neurologicznym pacjenci byli przyjęci do 

szpitala. Stężenie TAS w III dobie praktyczne nie było  powiązane z  poziomem SSU 

(zarówno w dobie III, jak i z jego stanem wyjściowym). Natomiast stężenie TAS w dobie I 

jest istotnie powiązane z SSU. Wyniki wskazują, że SSU wpływa na TAS, a TAS na SSU. 

Stężenie TAS we krwi w dobach hospitalizacji, w których pobierano krew do badań, było 

dodatnio powiązane ze stanem neurologicznym pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. 

Im wyższe stężenie TAS we krwi tym lepszy stan neurologiczny  pacjentów oceniany według 

SSU.  



WNIOSKI. Stężenie reduktazy glutationowej we krwi jest istotnie statystycznie 

wyższe w I, III i VII dobie hospitalizacji u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w 

odniesieniu do grupy kontrolnej, co wskazuje na obecność stresu oksydacyjnego w tej 

chorobie. Stężenie reduktazy glutationowej we krwi zmienia się w kolejnych dobach 

hospitalizacji, w których przeprowadzano badania, co odzwierciedla zmiany  

w obronie antyoksydacyjnej  jakie zachodzą po wystąpieniu udaru niedokrwiennego mózgu. 

Stężenie TAS we krwi jest istotnie statystycznie niższe w III i VII dobie hospitalizacji u 

pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w odniesieniu do grupy kontrolnej, co może być 

spowodowane nadmierną produkcją reaktywnych form tlenu w stresie oksydacyjnym i 

zaangażowaniem potencjału antyoksydacyjnego w obronie wolnorodnikowej. Brak zmian w 

stężeniu TAS we krwi chorych w początkowej fazie udaru niedokrwiennego mózgu  (w I 

dobie) w odniesieniu do grupy kontrolnej i istotne statystyczne jego obniżenie w kolejnych 

dobach hospitalizacji sugeruje, że w chwili wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu 

pacjenci posiadają sprawną obronę antyoksydacyjną, która w przypadku trwania 

niedokrwienia ulega wyczerpaniu. Występuje dodatni związek pomiędzy wielkością ogniska 

udarowego a stężeniem reduktazy glutationowej we krwi pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu, który jest najsilniej zaznaczony w przypadku największego ogniska 

udarowego.  Duży  udar, o największym ognisku, powoduje istotny statystycznie wzrost 

stężenia reduktazy glutationowej we krwi w porównaniu z osobami o ognisku mniejszym, co  

świadczy o udziale  stresu oksydacyjnego w patomechanizmie udaru niedokrwiennego 

mózgu. Występuje ujemny związek pomiędzy stężeniem reduktazy glutationowej we krwi a 

stanem neurologicznym pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, który zmienia się w 

trakcie trwania hospitalizacji. Lepszy stan neurologiczny w ocenie według SSU prezentują 

pacjenci z niskim stężeniem tego enzymu. Stężenie TAS we krwi w dobach hospitalizacji, w 

których pobierano krew do badań, jest dodatnio powiązane ze stanem neurologicznym 

pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Im wyższe stężenie TAS we krwi tym lepszy 

stan neurologiczny pacjentów oceniany według SSU. Dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem 

TAS a SSU wskazuje, że pomiar stężenia TAS we krwi może posłużyć do monitorowania 

przebiegu udaru niedokrwiennego i ciężkości stanu neurologicznego chorych. 

 


