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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie. W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zachorowañ na
raka krtani. Rozwój nowotworów mo¿e siê wi¹zaæ z zaburzeniami stê¿eñ
pierwiastków œladowych i niektórych metali w organizmie.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy. Celem pracy by³a ocena porównawcza stê¿eñ pierwiastków anty-
oksydacyjnych (¿elaza, miedzi, cynku i magnezu) w surowicy krwi i biopta-
tach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani lub rakiem krtani oraz
osób zdrowych.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. Badania wykonano u 30 chor ych (20 mê¿czyzn i 10
kobiet) w wieku 20-88 lat, których podzielono na trzy grupy: I) 10 chorych
z brodawczakiem krtani wieku doros³ego, II) 10 chorych z rakiem krtani, III)
10 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa kontrolna). Materia³ do
badañ stanowi³y próbki krwi pobrane przed leczeniem operacyjnym oraz
wycinki zmienionych tkanek krtani w przypadku grupy I i II oraz wycinek
chrz¹stki przegrody nosa w przypadku grupy III. Oznaczenia ¿elaza (Fe), miedzi
(Cu), cynku (Zn) i magnezu (Mg) przeprowadzono przy u¿yciu spektrometru
sekwencyjnego Spectroflame-M.
WynikiWynikiWynikiWynikiWyniki. U chorych z rakiem krtani stwierdzono istotnie wy¿sze stê¿enie Fe
i Cu w bioptatach tkankowych oraz istotnie ni¿sze stê¿enie Zn i Mg w biop-
tatach tkankowych oraz Zn w surowicy krwi w porównaniu z grup¹ kon-
troln¹. U chorych z brodaczakiem krtani stwierdzono istotnie ni¿sze stê¿enia
Fe, Zn i Mg w bioptatach tkankowych oraz istotnie ni¿sze stê¿enie Zn
w surowicy krwi w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
WnioskiWnioskiWnioskiWnioskiWnioski. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istnienie znacznych zaburzeñ rów-
nowagi pierwiastków œladowych i metali u badanych chorych co mo¿e mieæ
znaczenie w patogenezie raka krtani.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The incidence of cancer of larynx has increased over the last
years. The pathophysiology of cancers might be related to microelement
disequilibrium in the human body.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess the concentration of the antioxidative
elements (iron, copper, zinc and magnesium) in blood serum and tissue
bioptates  collected from patients with larynx papilloma or larynx cancer as
compared to healthy controls.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study included 30 patients (20 men and 10
women), at the age from 20 to 88 years, divided into three groups: I – 10
patients with mature age larynx papilloma; II – 10 patients with larynx
cancer and III – 10 healthy subjects admitted to the hospital for the surgery
of nasal septum (controls). Blood samples were collected before surgery,
while tissue bioptates (biopsy specimens of larynx in the group I and II, and
nasal septum in group III) were obtained during the surgery. The
concentrations of iron (Fe) copper (Cu), zinc (Zn), and magnesium (Mg)
were measured with sequential spectrometry (Spectroflame-M).
Results.Results.Results.Results.Results. In the group of patients with cancer, the concentrations of Fe and
Cu were significantly higher in the tissue bioptates, while the concentrations
of the other studied elements  were significantly lower in the tissue bioptates
(Zn and Mg) and blood serum (Zn only) as compared to controls. In patients
with larynx papilloma, the concentrations of Fe, Zn and Mg in tissue bioptates
and Zn in blood serum were significantly lower than in the control group.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The results point to significantly disturbed concentrations of
the trace elements and metals in patients with larynx papilloma and cancer
that could be of consequence in the pathogenesis of those diseases.
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Wp³yw pierwiastków œladowych i niektórych metali
na proces karcinogenezy zosta³ stwierdzony stosunkowo
niedawno. Jednak¿e pierwsze doniesienia na ten temat
pojawi³y siê ju¿ pod koniec lat 50, ubieg³ego stulecia,

po tym jak Schroeder [wg 1] spostrzeg³ statystycznie
znamienn¹ korelacjê pomiêdzy twardoœci¹ wody pitnej
a czêstoœci¹ wystêpowania chorób nowotworowych uk³a-
du oddechowego.
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Pierwiastki œladowe mog¹ wp³ywajæ na karcinogene-
zê chemiczn¹ i indukowan¹ innymi metalami na drodze
interakcji metal-metal (zaburzaj¹c m.in. procesy reduk-
cyjno-oksydacyjne), co w konsekwencji mo¿e prowadziæ
do inicjacji procesu nowotworowego [2,3,4,5,6,7].

W ostatnich latach obserwuje siê ci¹g³y wzrost za-
chorowañ na raka krtani. Uwa¿a siê, ¿e jedn¹ z g³ów-
nych przyczyn powstawania nowotworów krtani s¹ czyn-
niki karcynogenne, w tym 3,4-benzopiren zawarty w dy-
mie tytoniowym. Inn¹ przyczynê zwiêkszaj¹cej siê liczby
zachorowañ stanowi nieustanny wzrost chemicznych
karcynogenów, wytwarzanych przez cz³owieka w proce-
sie produkcji przemys³owej. Przyjmuje siê obecnie, ¿e co
czwarta losowo wybrana do badañ substancja chemiczna
mo¿e indukowaæ powstawanie nowotworów.

We wczeœniejszych badaniach analizowano stê¿enie
pierwiastków antyoksydacyjnych w stanach przedrako-
wych krtani [8,9]. Celem tej pracy by³a porównawcza
ocena stê¿enia pierwiastków antyoksydacyjnych (¿elaza,
miedzi, cynku i magnezu) w surowicy krwi i bioptatach
tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani lub ra-
kiem krtani oraz osób zdrowych.

BADANI I METODY

Badani
Badania wykonano u 30 chorych (20 mê¿czyzn i 10

kobiet) w wieku 20-88 lat (œrednia 59±0,5), leczonych
w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Miejskiego w
Lubaniu, których podzielono na trzy grupy:
- I – 10 chorych (7 mê¿czyzn i 3 kobiety) w wieku 43-73

lat (œrednia 59±0,5) z brodawczakiem krtani wieku
doros³ego,

- II – 10 chorych (8 mê¿czyzn i 2 kobiety) w wieku
42-88 lat (œrednia 66±0,5) z rakiem krtani.

- III – 10 chorych (5 mê¿czyzn i 5 kobiet) w wieku
20-41 lat (œrednia 33±0,5) ze skrzywieniem przegro-
dy nosa, bez innych schorzeñ ogólnych i w zakresie
nosa, gard³a, krtani i uszu (grupa kontrolna).
U chorych grupy I i II histopatologicznie rozpozna-

no, odpowiednio brodawczaka wieku doros³ego i raka
krtani, po uprzednim usuniêciu brodawczaka w mikro-
laryngoskopii bezpoœredniej metod¹ Kleinsassera oraz
raka metod¹ Retiego. U chorych grupy kontrolnej wy-
konano operacjê plastyczn¹ przegrody nosa.

Metody
Materia³ do badañ stanowi³y próbki krwi pobrane

od badanych grup chorych przed leczeniem operacyj-
nym oraz wycinki zmienionych tkanek krtani w przy-
padku grupy I i grupy II oraz wycinek chrz¹stki prze-
grody nosa, w przypadku grupy III (kontrolnej).

Oznaczenia pierwiastków œladowych wykonano
w Zak³adzie Chemii Analitycznej Instytutu Chemii
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach.

Do iloœciowej analizy sk³adu chemicznego roztwo-
rów zastosowano metodê spektrometrii emisyjnej [10]
ze wzbudzeniem w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie
(ICP-AES). Oznaczenia ¿elaza (Fe), miedzi (Cu), cyn-
ku (Zn) i magnezu (Mg) przeprowadzono przy u¿yciu
spektrometru sekwencyjnego Spectroflame-M (prod.
Spectro Analytical Instruments - Niemcy) o nastêpuj¹-
cych warunkach pomiarowych: moc – 1,1 kW, czêsto-
tliwoœæ – 27,12 MHz, palnik – rozbieralny kwarcowy,
gaz zewnêtrzny – 14,0 l/min, gaz poœredni – 0,5 l/min,
gaz noœny – 1,0 l/min, nebulizer – pneumatyczny typu
Meinhard, komora mgielna – typu Scott, zu¿ycie prób-
ki – 1,0 ml/min, siatka dyfrakcyjna – holograficzna
2400 rys/mm, dyspersja odwrotna w pierwszym rzêdzie
– 0,55 nm/mm, zakres monochromatora – 165-460 nm.

Statystyka
Uzyskane wyniki badañ poddano analizie statystycz-

nej, wyliczaj¹c wartoœci minimum, maximum, œredni¹
arytmetyczn¹ x oraz odchylenie standardowe (SD). Do
weryfikacji hipotezy statystycznej orzekaj¹cej o ró¿nicy
wartoœci oczekiwanych rozk³adów prawdopodobieñstwa
badanych cech w dwóch grupach chorych, zastosowano
nieparametryczny test Manna-Whitney’a [11] na po-
ziomie istotnoœci p<0,05.

WYNIKI

Œrednie stê¿enia ¿elaza (Fe) w surowicy krwi u pa-
cjentów zawiera³y siê w zakresie od 2,03 µg/ml w gru-
pie I z brodawczakiem krtani do 2,18 µg/ml w grupie
II z rakiem krtani i nie ró¿ni³y siê istotnie. Natomiast
œrednie wartoœci ¿elaza w bioptatach tkankowych wyno-
si³y odpowiednio 40,62 µg/g w grupie I, 80,59 µg/g
w grupie II oraz 62,07 µg/g w grupie III. Ró¿nice miê-
dzy grupami by³y znamienne statystycznie (p<0,05).

Szczegó³owe wyniki oceny stê¿enia ¿elaza w suro-
wicy krwi i bioptatach tkankowych podano w tab. I.

Tabela I.      Stê¿enie ¿elaza (Fe) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych
u badanych chorych

Grupa Wartoœci Fe w surowicy krwi w µg/ml Wartoœci Fe w bioptatach w µg/g Liczba
min. max. x SD min. max. x* SD chorych

I
brodawczak 0,66 3,89 2,03 0,54 20,73 72,58 40,62 0,58 10
krtani

II
rak krtani 0,99 5,56 2,18 0,84 19,02 172,03 80,59 21,01 10

III
kontrolna 1,01 3,41 2,13 0,39 12,46 280,20 62,07 1,19 10

* œrednie stê¿enia ¿elaza ró¿ni¹ siê istotnie statystycznie miêdzy grup¹ I a III, I a II oraz II a III (p<0,05)
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Tabela II.     Stê¿enie miedzi (Cu) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych
u badanych chorych

Grupa Wartoœci Cu w surowicy krwi w µg/ml Wartoœci Cu w bioptatach w µg/g Liczba
min. max. x SD min. max. x* SD chorych

I
brodawczak 0,47 1,38 0,83 0,30 0,16 4,63 1,89 0,98 10
krtani

II
rak krtanix 0,79 1,44 1,13 0,19 0,16 4,63 1,89 0,98 10

III
kontrolna 0,74 1,14 0,92 0,12 0,01 10,49 1,61 2,21 10

* œrednie stê¿enia miedzi w bioptatach osób grupy II jest istotnie wy¿sze w porównaniu z grup¹ I oraz
grup¹ III (p<0,05)

Tabela III.     Stê¿enie cynku (Zn) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych
u badanych chorych

Grupa Wartoœci Zn w surowicy krwi w µg/ml Wartoœci Zn w bioptatach w µg/g Liczba
min. max. x* SD min. max. x* SD chorych

I
brodawczak 0,21 0,64 0,40 0,37 1,71 7,65 4,24 0,61 10
krtani

II
rak krtani 0,24 0,37 0,31 0,15 0,94 6,59 3,18 0,78 10

III
kontrolna 0,36 1,05 0,69 0,33x 0,05 42,70 15,71 0,81 10

* zarówno w surowicy krwi, jak i w bioptatach stê¿enie cynku jest istotnie ni¿sze w grupach I i II
w porównaniu z grup¹ III (p<0,05)

Tabela IV.     Stê¿enie magnezu (Mg) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych
u badanych chorych

Grupa Wartoœci Mg w surowicy krwi w µg/ml Wartoœci Mg w bioptatach w µg/g Liczba
min. max. x SD min. max. x* SD chorych

I
brodawczak 10,62 16,24 11,41 0,13 5,30 55,17 33,53 0,56 10
krtani

II
rak krtani 10,49 15,04 12,86 0,14 1,13 6,89 3,46 0,98 10

III
kontrolna 13,35 16,72 14,79 0,06 68,92 962,00 242,09 1,07 10

* ró¿ne stê¿enia w bioptatach tkankowych grupy I i grupy II jest istotnie ni¿sze ni¿ w grupie III
(p<0,05)

Tabela II przedstawia stê¿enia miedzi (Cu) w surowi-
cy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych chorych.

Œrednie stê¿enia miedzi w surowicy krwi by³y zbli-
¿one i wynosi³y 0,92 µg/ml w grupie kontrolnej,
0,83 µg/ml u doros³ych z brodawczakiem krtani oraz
1,13 µg/ml u chorych z rakiem krtani. Ró¿nice miêdzy
grupami nie by³y istotne statystycznie (p>0,05). Nato-
miast œrednie wartoœci miedzi w bioptatach tkankowych
chorych z rakiem krtani (4,08 µg/g) by³a istotnie wy¿-
sza zarówno w porównaniu z grup¹ chorych z brodaw-
czakiem krtani (1, 89 µg/g), jak i z grup¹ kontroln¹
(1,61 µg/g).

Stê¿enia cynku (Zn) w surowicy krwi i w bioptatach
tkankowych u badanych chorych przedstawiono w tab. III.

Œrednie wartoœci Zn w surowicy krwi wynosi³y
0,40 µg/ml, 0,31 µg/ml i 0,69 µg/ml odpowiednio
w grupie I, II i III. Natomiast zawartoœæ Zn w biopta-
tach tkankowych wynosi³a œrednio 4,24 µg/g, 3,18 µg/g
i 15,71 µg/g odpowiednio w grupie I, II i III.

Zarówno w surowicy krwi, jak i w bioptatach tkanko-
wych œrednie wartoœci stê¿enia cynku w grupie I z bro-
dawczakiem krtani i w grupie II z rakiem krtani by³y
znacznie ni¿sze ni¿ w grupie kontrolnej i statystycznie
istotne (p< 0,05).

Œrednie wartoœci stê¿enia magnezu (Mg) w surowi-
cy krwi u badanych chorych by³y zbli¿one (waha³y sie
od 11,41 µg/ml w grupie II do 14,79 µg/ml w grupie
III) i nie ró¿ni³y siê statystycznie (tab. IV). Natomiast
œrednie stê¿enia Mg w bioptatach tkankowych w grupie
I (33,53 µg/ml), a zw³aszcza II (3,46 µg/ml) by³y znacz-
nie ni¿sze ni¿ w grupie III (242,09 µg/ml), a ró¿nice
miêdzy nimi znamienne statystycznie (p<0,05).

OMÓWIENIE

Pierwiastkami odpowiedzialnymi za utrzymanie ba-
riery antyoksydacyjnej u cz³owieka s¹: ¿elazo, cynk,
miedŸ i magnez. Uzyskane wyniki wykaza³y ni¿sze
(o 34,6%) stê¿enie ¿elaza w bioptatach tkankowych
u chorych grupy I z brodawczakiem krtani wieku doro-
s³ego w porównaniu z kontroln¹, natomiast wy¿sze
(o 29,8%) w grupie II z rakiem krtani w odniesieniu do
grupy kontrolnej. Wielu autorów zalicza ¿elazo do czyn-
ników sprzyjaj¹cych powstawaniu raka u ludzi i zwie-
rz¹t [1]. W badaniach prowadzonych na chomikach sy-
ryjskich stwierdzono powstawanie nowotworów górnych
dróg oddechowych po inhalacji Fe2O. Badania nad jego
rozdzia³em przed lub podczas podzia³u komórkowego
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ niekontrolowanej proliferacji [5].
Mechanizm tego procesu ³¹czy siê z b³êdnym rozdzia-
³em indukowanym przez ¿elazo.

Oznaczenia stê¿enia cynku w surowicy krwi i w biop-
tatach tkankowych wykaza³y istotnie ni¿sze wartoœci tego
pierwiastka zarówno u chorych grupy I (o 42,0% i 55,1%
odpowiednio w surowicy krwi i bioptacie), jak i w gru-
pie II z rakiem krtani (o 270,5% i 394,0%) w odniesie-
niu do grupy kontrolnej. Niedobór cynku hamuje po-
wstawanie witaminy A, co mo¿e wzmagaæ procesy nowo-
tworzenia [4]. Przy niedoborze tego pierwiastka zostaje
równie¿ upoœledzona synteza przeciwcia³ humoralnych,
co koreluje z funkcj¹ limfocytów T „helper” i zmniejsza
aktywnoœæ komórek „killer”. Ponadto cynk obni¿a po-
ziom ceruloplazminy i miedzi w surowicy. Jego obec-
noœæ jest istotna dla rozwoju grasicy, która pe³ni wa¿n¹
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rolê regulacyjn¹ w syntezie przeciwcia³, szczególnie IgG
[5]. Obni¿one stê¿enie cynku w surowicy krwi u bada-
nych chorych wp³ywaæ mo¿e na zmniejszenie enzyma-
tycznej aktywnoœci antyoksydacyjnej, co potwierdzaj¹
badania Zalewskiego i wsp. [12].

Stê¿enia miedzi w surowicy krwi nie ró¿ni³y siê sta-
tystycznie miêdzy grupami, natomiast w bioptatach
tkankowych stwierdzono istotny wzrost tego pierwiast-
ka o 153,4% u chorych z rakiem krtani. Wiele prac suge-
ruje, ¿e karcynogenne w³aœciwoœci miedzi zwi¹zane s¹ z za-
burzeniami syntezy DNA, przy czym mechanizm ten
polega na wypieraniu cynku, który jest niezbêdny dla pra-
wid³owego przebiegu biosyntezy DNA [14] Magalova
i wsp. [15] wyjaœniaj¹ wzrost poziomu miedzi w surowi-
cy krwi w przebiegu chorób nowotworowych zwi¹zkiem
z uszkodzoniem metabolizmu ceruloplazminy.

Przeciwnie do stê¿enia Cu, œrednie stê¿enie magne-
zu w bioptatach tkankowych by³o istotnie ni¿sze w gru-
pie I (622,0%), a zw³aszcza w grupie II (6896,8%) w od-
niesieniu do grupy kontrolnej. Magnez wykazuje regu-
lacyjn¹ rolê w stosunku do procesów pro- i antyoksyda-
cyjnych. Prawdopodobnie pierwiastek ten jest niezbêd-
nym katalizatorem syntezy zredukowanej postaci gluta-
tionu (GSH). Spadek stê¿enia magnezu w bioptatach
tkankowych chorych ze stanami przedrakowymi krtani
powoduje spadek enzymatycznej aktywnoœci antyoksy-
dacyjnej, na co wskazuj¹ równie¿ inni autorzy [16].

Uzyskane w pracy wyniki zgodne z wczeœniejszymi
doniesieniami sugerowa³yby zatem istnienie wskazañ do
stosowania farmakoterapii w postaci preparatów cynku
i magnezu, jako dodatkowego czynnika, w profilaktyce
stanów przedrakowych krtani [13, 14].


