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Streszczenie  

WSTĘP  

Znieczulenie jest nierozłącznym elementem zabiegów operacyjnych. Wpływ znieczulenie ogólnego na 

organizm człowieka jest wciąż mało poznany i wymaga wielu badań. W większości przypadków 

efektem zabiegu operacyjnego jest ostry ból pooperacyjny. Genetyka bólu jest również obszarem 

nauki, który będąc mało poznanym wymaga prowadzenia badań naukowych.  

  

CELE PRACY1  

● Ocena ekspresji wybranych genów COMT i GCH1, związanych z powstawaniem i odczuwaniem bólu 

u pacjentów poddanych różnym rodzajom znieczulenia ogólnego.  

● Ocena zmian poziomu ekspresji genu GCH1 po zastosowaniu znieczulenia ogólnego u badanych 

pacjentów w punktach czasowych (przed operacją, jeden dzień po operacji, trzy dni po operacji, 

siedem dni po operacji).  

● Ocena zmian poziomu ekspresji genu COMT po zastosowaniu znieczulenia ogólnego u badanych 

pacjentów w punktach czasowych (przed operacją, jeden dzień po operacji, trzy dni po operacji, 

siedem dni po operacji).  



● Ocena korelacji wyników badań ekspresji genów z parametrami klinicznymi badanych pacjentów.  

● Ocena korelacji wyników badań ekspresji genów z przebiegiem pooperacyjnym.   

  

MATERIAŁ  

Materiał do badań stanowiła krew żylna, obwodowa pobrana od 36 pacjentów operowanych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny. Materiał 

badawczy pobierany był od każdego pacjenta w czterech punktach czasowych: przed operacją (T0), 

po operacji (2 godziny po zakończonej operacji) (T1; w pracy oznaczone również jako pobranie "w 

pierwszej dobie"), w 3 dobie po operacji (T3) oraz w 7 dobie po operacji (T7).  

  

METODY  

Do metod badawczych zastosowanych w pracy należą: izolacja limfocytów z krwi obwodowej, PCR z 

odwrotną transkrypcją (RT-PCR) oraz PCR z monitorowaniem przyrostu produktu w czasie 

rzeczywistym (real-time PCR).  

WNIOSKI  

1. Znieczulenie ogólne, bez względu na rodzaj znieczulenia, nie wpływa istotnie na zmiany poziomu 

ekspresji genu COMT w czasie.  

2. Znieczulenie ogólne nie wpływa istotnie na zmiany poziomu ekspresji genu COMT w danym 

punkcie czasowym pomiędzy rodzajami znieczuleń OG, OG ZOP, TIVA.  

3. Znieczulenie ogólne wpływa istotnie na zmiany poziomu ekspresji genu GCH1 w czasie. Wpływ ten 

jest zależny jest od rodzaju znieczulenia i został stwierdzony w grupach pacjentów znieczulonych 

metodami OG oraz TIVA.  

4. Rodzaj znieczulenia istotnie wpływa na zmiany poziomu ekspresji genu GCH1 w trzeciej oraz 

siódmej dobie. Nie stwierdzono takiego wpływu w  pierwszej dobie.  

5. Wiek koreluje dodatnio z poziomem ekspresji genu COMT w siódmej dobie po znieczuleniu u 

wszystkich pacjentów, natomiast korelacja ta jest silniejsza u pacjentów znieczulanych metodą OG 

ZOP. Nie ma korelacji wieku z poziomem ekspresji genu COMT u pacjentów znieczulanych metodami 

OG oraz TIVA.  

6. Wiek koreluje dodatnio z poziomem ekspresji genu GCH1 w pierwszej oraz siódmej dobie u 

pacjentów znieczulanych metodą OG ZOP. Nie ma korelacji wieku z poziomem ekspresji genu GCH1 u 

pacjentów znieczulanych metodami OG oraz TIVA.  

7. Czas trwania znieczulenia koreluje ujemnie z poziomem ekspresji genu COMT w grupie pacjentów 

znieczulanych metodą OG ZOP i zmniejsza się z czasem. Czas trwania znieczulenia koreluje dodatnio z 

poziomem ekspresji genu COMT w siódmej dobie w grupie pacjentów znieczulanych metodą TIVA. 

Nie ma korelacji pomiędzy czasem znieczulenia, poziomem ekspresji genu COMT w grupie pacjentów 

znieczulonych metodą OG.  

8. Czas trwania znieczulenie koreluje ujemnie z poziomem ekspresji genu GCH1 w grupie pacjentów 

znieczulanych metodą OG oraz OG ZOP. Nie stwierdza się obecności korelacji czasu trwania 

znieczulenia z poziomem ekspresji genu GCH1 w grupie pacjentów znieczulanych metodą TIVA.  



9. Stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych nie wpływa na zmiany poziomu ekspresji genów 

COMT oraz GCH1 niezależnie od rodzaju zastosowanego znieczulenia.  

10. Stosowanie nieopioidowych leków przeciwbólowych nie wpływa na zmiany poziomu ekspresji 

genów COMT niezależnie od rodzaju zastosowanego znieczulenia.  

11. Stosowanie nieopioidowych leków przeciwbólowych obniża poziom ekspresji genu GCH1 w 

trzeciej dobie u pacjentów znieczulonych metodą OG. Wśród pacjentów znieczulanych pozostałymi 

metodami nie obserwuje się wpływu stosowania leków nieopioidowych na poziom ekspresji genu 

GCH1.  

  

Abstract  

INTRODUCTION  

Anesthesia is an inseparable element of surgical procedures. The effect of general anesthesia on the 

human body is still not well understood and requires a lot of research. In most cases, the effect of 

surgery is acute postoperative pain. The genetics of pain is also an area of science which, being little 

known, requires research.  

  

AIM OF THE WORK  

   ● Evaluation of the expression of selected genes related to the generation and perception of pain in 

patients undergoing general anesthesia.  

   ● Evaluation of changes in the level of GCH1 gene expression after general anesthesia in the 

examined patients at time points (before surgery, 1 day after surgery, 3 days after surgery, 7 days 

after surgery).  

   ● Evaluation of changes in the level of COMT gene expression after general anesthesia in the 

examined patients at time points (before surgery, 1 day after surgery, 3 days after surgery, 7 days 

after surgery).  

   ● Evaluation of the correlation of the results of gene expression studies with the clinical parameters 

of the patients examined.  

   ● Evaluation of the correlation of the results of gene expression studies with the postoperative 

course.  

  

MATERIAL  

The test material was venous blood, peripheral blood collected from 36 patients operated on in the 

Provincial Specialist Hospital. St. Rafał in Czerwona Góra, Chęciny. The research material was 

collected from each patient at four time points: before surgery (T0), after surgery (2 hours after 

surgery) (T1), on day 3 after surgery (T3) and on day 7 after surgery (T7).  

  

METHODS  



The research methods used in the work include: isolation of peripheral blood lymphocytes, reverse 

transcription PCR (RT-PCR) and PCR with real-time PCR product growth monitoring.  

CONCLUSIONS  

  ● General anesthesia, regardless of the type of anesthesia, does not significantly affect changes in 

the level of COMT expression over time.  

  ● General anesthesia does not significantly change the level of COMT gene expression at a given 

time point between types of OG, OG ZOP and TIVA anesthesia.  

  ● General anesthesia significantly influences changes in the level of GCH1 expression over time. This 

effect depends on the type of anesthesia and was found in the groups of patients anesthetized with 

the OG and TIVA methods.  

  ● The type of anesthesia significantly influences changes in the level of GCH1 gene expression in the 

third and seventh days. There was no such effect in the first day.  

  ● The age correlates positively with the level of COMT gene expression in the seventh day after 

anesthesia in all patients, whereas this correlation is stronger in patients anesthetized with the OG 

ZOP method. There is no correlation between age and the level of COMT gene expression in OG and 

TIVA anesthetized patients.  

  ● The age correlates positively with the level of GCH1 gene expression on the first and seventh day 

in patients anesthetized with the OG ZOP method. There is no correlation between age and the level 

of GCH1 gene expression in OG and TIVA anesthetized patients.  

  ● The duration of anesthesia correlates negatively with the level of COMT expression in the group 

of patients anesthetized with the OG ZOP method and decreases with time. The duration of 

anesthesia correlates positively with the level of COMT gene expression at seven o'clock in the TIVA 

anesthetized patients. There is no correlation between the time of anesthesia and the level of 

expression of the COMT gene in the group of patients anesthetized with the OG method.  

  ● Duration of anesthesia correlates negatively with the level of GCH1 gene expression in the group 

of patients anesthetized with the OG and OG ZOP methods. There is no correlation between the 

duration of anesthesia and the level of GCH1 gene expression in the TIVA anesthesia group.  

  ● The use of opioid analgesics does not affect changes in the expression of COMT and GCH1 genes, 

regardless of the type of anesthesia used.  

  ● The use of non-opioid analgesics does not change the level of COMT gene expression, regardless 

of the type of anesthesia used.  

  ● The use of non-opioid analgesics reduces the level of GCH1 gene expression in the third day in 

patients who are anesthetized with OG. Among patients anesthetized with the remaining methods, 

the effect of using non-opioid drugs on the level of GCH1 gene expression is not observed. 


