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Wstęp 

Wpływ znieczulenia ogólnego na rozwój neurologiczny dzieci pozostaje nadal przedmiotem dyskusji.  

Od kilkudziesięciu lat badane jest zjawisko pooperacyjnych zaburzeń poznawczych, których 

występowanie potwierdzono w grupie dorosłych pacjentów. Dotychczasowe doniesienia na temat 

wpływu znieczulenia ogólnego na funkcjonowanie poznawcze dzieci opierają się głównie na 

badaniach retrospektywnych, analizujących wyniki w nauce dzieci, które przebyły znieczulenie 

ogólne. Nie są jeszcze dostępne wyniki prowadzonych w tej kwestii badań prospektywnych. 

Odnalezienie markera biologicznego wskazującego na powstawanie pod wpływem środków 

anestetycznych zmian w mózgu mogłoby znacznie ułatwić wyjaśnienie występowania trwałych 

następstw neurologicznych znieczulenia ogólnego u dzieci. Badania w tym kierunku skupiają się 

wokół czynników biorących udział w powstawaniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba 

Alzheimera oraz zmian w mózgu powstających w wyniku niedotlenienia.  

10.2.   Cel pracy 

 

W badanej pracy analizie poddano ekspresję genów presenilin u pacjentów poddanych znieczuleniu 

ogólnemu. Geny te (gen PSEN1 i gen PSEN2) znane są ze swego udziału w rozwoju choroby 

Alzheimera – najczęstszej choroby neurodegeneracyjnej naszych czasów. Ich udział opisywany jest 

również w przypadku zmian w mózgu pojawiających się w następstwie niedotlenienia. Celem 

przeprowadzono badania było: 



a)      Oznaczenie poziomu ekspresji genów PSEN1 i PSEN2 w limfocytach krwi obwodowej u dzieci 

przed przeprowadzeniem u nich zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym i w drugiej dobie po 

zabiegu.  

b)      Ocena zależności ekspresji genów presenilin od cech osobniczych pacjentów (wiek, płeć, masa 

ciała). 

c)      Ocena zależności ekspresji genów presenilin od właściwości znieczulenia (stosowane środki 

znieczulające, czas znieczulenia)  

d)      Ocena zależności ekspresji genów presenilin od cech zabiegu operacyjnego (rodzaj zabiegu, czas 

jego trwania, rozległość).  

e)      Odniesienie wykrytych zależności ekspresji genów do dostępnej w literaturze wiedzy na temat 

negatywnych skutków znieczulenia ogólnego. 

f)      Odniesienie wykrytych zależności ekspresji genów do dotychczasowych ustaleń na temat udziału 

presenilin w powstawaniu pooperacyjnych zaburzeń poznawczych.   

 

10.3.   Materiał i metody 

 

Grupę badaną stanowiło 40 pacjentów w wieku nieprzekraczającym 18 roku życia, którzy leczeni byli 

operacyjnie w znieczuleniu ogólnym, a których hospitalizacja po zabiegu wynosiła co najmniej dwa 

dni.  

Materiałem do badań była krew żylna obwodowa pobierana na EDTA. Od każdego pacjenta 

pobierano dwie próbki krwi – przed zabiegiem i w drugiej dobie po zabiegu operacyjnym.  Z 

uzyskanych próbek krwi izolowano limfocyty metodą wirowania w gradiencie gęstości. Następnie 

izolowano RNA z limfocytów zmodyfikowaną metodą Chomczyńskiego i Sacchi. Po dokonaniu 

pomiaru czystości i stężenia uzyskanego RNA przeprowadzano w termocyklerze reakcję odwrotnej 

transkrypcji. Uzyskane cDNA poddano amplifikacji w reakcji rt-PCR. Poziom ekspresji genu PSEN1 i 

PSEN2 oceniono metodą porównawczą z użyciem genu referencyjnego GAPDH. W końcowym etapie 

badania wyznaczono względną ekspresję genu dla każdego pacjenta (RQ).  

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem głównie testów nieparametrycznych.  

 

10.4.   Wyniki 

W przeprowadzonym badaniu wykazano dodatnią korelację względnej ekspresji genu PSEN1 i genu 

PSEN2.  

Wartości względnej ekspresji badanych genów presenilin u poszczególnych pacjentów były bardzo 

zróżnicowane. U części pacjentów obserwowano wzrost ekspresji, a u innych spadek ekspresji dla 

tych samych genów.  

Uzyskane wartości ekspresji genu PSEN1 odbiegały od rozkładu normalnego, podczas gdy wartości 

ekspresji genu PSEN2 były zgodne z rozkładem normalnym.  

Nie wykazano związku ekspresji badanych genów z płcią pacjentów, ich masą ciała i wiekiem.  

Nie wykazano zależności ekspresji genów presenilin od czasu zabiegu, czasu znieczulenia, 

temperatury ciała pacjentów w czasie hospitalizacji.  



Nie wykazano związku ekspresji genów presenilin z podażą podtlenku azotu i sewofluranu w czasie 

znieczulenia ogólnego.  

Wykazano korelację dodatnią ekspresji genu PSEN2 i czasu podaży desfluranu w czasie zabiegu 

operacyjnego, ale nie wykazano związku ekspresji genu PSEN1 i czasu stosowania tego anestetyku 

wziewnego.  

Nie wykazano związku ekspresji genów presenilin z najczęściej stosowanymi w czasie premedykacji 

środkami takimi jak morfina, paracetamol, midazolam.  

Nie wykazano związku ekspresji genów presenilin ze stosowanymi w czasie znieczulenia ogólnego 

środkami, takimi jak atropina, fentanyl, rokuronium.  

Wykazano związek ekspresji genu PSEN2 z zastosowaniem w czasie znieczulenia ogólnego morfiny, 

oraz dodatnią korelację ekspresji tego genu z dawką zastosowanej morfiny i propofolu.  

Nie wykazano związku ekspresji genu PSEN1 z zastosowaniem morfiny i propofolu w czasie 

znieczulenia ogólnego.  

Wykonana analiza nie ujawniła zależności ekspresji genów presenilin od zakresu zabiegu 

operacyjnego, ilości przebytych zabiegów, wystąpienia gorączki w trakcie hospitalizacji, przyczyny 

hospitalizacji oraz pilności zabiegu operacyjnego.  

10.5.   Wnioski 

 

Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że ekspresja genów PSEN1 i genu PSEN2 zmieniała się 

wprost proporcjonalnie u grupie badanych pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Jednak 

względna ekspresja genów presenilin była bardzo zróżnicowana u poszczególnych dzieci. U 

niektórych z nich obserwowano wzrost, a u innych spadek ekspresji genów presenilin. Pozwala to 

wnioskować, że samo doświadczenie znieczulenia ogólnego i leczenia operacyjnego nie determinuje 

wielkości i kierunku zmiany ekspresji genów presenilin. Niektóre środki stosowane w czasie 

znieczulenia ogólnego mogą jednak wpływać na ekspresję tych genów. Przeprowadzona analiza 

ujawniła związek ekspresji genu PSEN2 z czasem podawania desfluranu w czasie zabiegu 

operacyjnego oraz z zastosowaniem morfiny w czasie znieczulenia ogólnego. Stwierdzono również 

dodatnią korelację stosowanych w czasie znieczulenia dawek morfiny i propofolu z ekspresją genu 

PSEN2. Brak oceny zdolności poznawczych pacjentów w czasie badania uniemożliwia wnioskowanie 

na temat związku ekspresji genów presenilin z możliwościami intelektualnymi pacjentów.  Uzyskane 

wyniki zostały odniesione do dostępnych w literaturze informacji na temat oddziaływania 

znieczulenia ogólnego na rozwój neurologiczny dzieci. Dalsze badania w grupie pacjentów 

pediatrycznych leczonych operacyjnie w znieczuleniu ogólnym są konieczne, aby w pełni wyjaśnić 

związek ekspresji genów presenilin z zastosowaniem znieczulenia ogólnego i występowaniem 

pooperacyjnych zaburzeń poznawczych.  

 

  

 

11.     STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

11.1.   Introduction 



The influence of general anesthesia on neurological development of children is still an open issue.   

Postoperative cognitive dysfunctions have been studied for decades. Hitherto studies have 

confirmed the relationship between general anesthesia and postoperative cognition in adults, 

however significant uncertainty remains about harmful long-term effects of general anesthesia on 

cognitive functions in children.  Current observations come from retrospective studies focused on the 

assessment of school achievements in children who underwent surgery under general anesthesia in 

their early years. Therefore prospective studies are necessary to give a new perspective. This kind of 

research began about five years ago, however the results are not available yet.  Identification of 

cerebral neurotoxity biomarkers indicating changes in the brain could help explain permanent 

neurotoxic effects of general anesthesia in children. Researchers have been trying to determine the 

relationship between postoperative cognitive dysfunctions or anesthetic-induced 

neurodevelopmental toxicity and mechanisms causing neurodegenerative disorders like Alzheimer’s, 

and brain changes due to ischemia.  

 

11.2.   Objective of research 

 

The purpose of this study was to assess the level of expression of presenilin genes in the patients 

who underwent surgery under general anesthesia. The presenilin genes ( PSEN1 and PSEN2) are 

commonly known to be involved in Alzheimer’s disease neuropathogenesis. They can also contribute 

to molecular changes which develop in the brain as a result of ischemia. To determine the 

relationship between presenilin genes and anesthesia-induced neurotoxity the following research 

goals were set: 

a)      to determine presenilin genes expression (PSEN1 and PSEN2) prior to surgery under general 

anesthesia and on the second postoperative day,  

b)      to assess the correlation between presenilin genes expression on individual traits of the 

patients (age, sex, body weight), 

c)      to assess the relationship between presenilin genes expression and anesthetic properties 

(anesthetic agents, duration of anesthesia), 

d)      to assess the relationship between presenilin genes expression and surgical technique (type, 

duration, and extent of surgery),  

e)      to refer determined genes expression level to the current knowledge about negative effects of 

general anesthesia,  

f)      to refer determined genes expression level to current findings on presenilin involvement in the 

development of postoperative cognitive dysfunctions.  

 

11.3.   Material and methods 

 

The study group consisted of 40 patients under the age of 18. The patients were operated on under 

general anesthesia. They were enrolled into the study if discharge from hospital was predicted on the 

second postoperative day at the least. The samples of blood were collected from each patient on 

EDTA: the first blood sample was collected before the surgery, and the other on the second 

postoperative day. The lymphocytes were isolated from the blood samples by density gradient 

centrifugation. The ribonucleic acid (RNA) was then isolated from the lymphocytes by the modified 



Chomczynski and Sacchi’s method. After measuring the purity and concentration of the isolated RNA, 

a reverse transcription reaction was performed in the thermocycler to produce complementary 

deoxyribonucleic acid (cDNA). In the next step, cDNA was amplified by polymerase chain reaction 

with quantitative assessment of the product in real-time (rtPCR). PSEN1 and PSEN2 gene expression 

levels were determined in comparison to GAPDH – endogenous reference gene. At the final phase of 

the study, relative gene expression (RQ, Relative Quantitation) was determined. 

The results were statistically analyzed by Statistica 9; p<0.05 was assumed as statistically significant. 

 

11.4.   Results 

 

The study revealed positive correlation of relative expression of PSEN1 gene and PSEN2 gene. 

 

The obtained values of presenilin genes relative expression (RQ) varied a lot. There was an increase 

in the expression level in some patients while in others a decrease in the expression level was 

observed. 

 

The level of PSEN1 gene relative expression deviated from statistical normal distribution, while the 

values of PSEN2 gene relative expression level were consistent with normal distribution. 

 

The results found  no significant differences in presenilin genes relative expression between patients 

of different sex, body weight and age. 

 

Duration of surgery and anesthesia and body temperature did not influence presenilin genes 

expression level.  

 

There was no correlation between presenilin genes expression and the dose of nitrous oxide and 

sevoflurane. 

 

Positive correlation of PSEN2 gene relative expression level and duration of desflurane inhalation 

during anesthesia was determined. However,  no correlation between PSEN1 gene expression level 

and inhalation dose of desflurane was found. 

 

The results found no relationship between presenilin genes expression level and the premedication 

agents applied, i.e. morphine, paracetamol and midazolam. 

 

No relationship was found between presenilin genes relative expression level and application of 

general intravenous anesthetics, i.e. atropine, fentanyl, rocuronium. 

 



The expression level of PSEN2 gene positively correlated with the dose of morphine and propofol 

administrated during general anesthesia. There was also a significant difference in PSEN2 gene 

expression level between the patients given morphine during anesthesia and those who were not.  

 

No relationship between PSEN1 gene expression level and morphine and propofol administration 

during general anesthesia was reported. 

 

The analysis did not find correlations between presenilin genes expression and the extent of surgery, 

fever during hospitalization, kind of disorder diagnosed, and urgency of treatment. Reoperations did 

not influence  presenilin genes expression level.  

 

11.5.   Conclusions  

 

The study found directly proportional expression of PSEN1 and PSEN2 genes in the children operated 

on under general anesthesia. However, relative expression of presenilin genes (RQ)  differed a lot 

among patients. Both, decreased and increased expression of presenilin genes was observed. These 

results suggest that the fact of surgical treatment under general anesthesia does not determine the 

direction of overall changes in presenilin genes expression.  

 

However, the study revealed the influence of some anesthetic agents on presenilin genes expression 

level. Positive correlation between PSEN2 gene expression and the duration of desfluran inhalation 

was found. Moreover, PSEN2 gene expression depended on the dose of morphine and propofol.  

 

It was impossible to determine presenilin genes expression level with reference to intellectual 

functions of the patients as no cognitive tests were performed in this study. The results were 

referred to current reports on neurological development of children after general anesthesia and 

surgical treatment reviewed in the literature.  

 

Further investigations in group of pediatric patients are necessary to explain the role of presenilin 

genes in the pathogenesis of postoperative cognitive dysfunctions and developmental neurotoxicity 

induced by anesthetics. 


