
7. Streszczenie  

 

Tryptofan (TRP) należy do grupy aminokwasów egzogennych i jest prekursorem 

licznych ważnych substancji endogennych oraz białek o fundamentalnej roli w utrzymaniu 

homeostazy organizmu. Do związków chemicznych powstających na drodze przemian 

metabolicznych TRP należą m.in. serotonina, niacyna, melatonina, czy NAD
+
. Ważnym 

szlakiem katabolizmu tryptofanu, odpowiedzialnym za ok. 90-95% rozpadu tego aminokwasu 

jest szlak kynureninowy. Zmiany stężeń powstałych na jego drodze metabolitów, w tym L-

Kynureniny i kwasu kynureninowego (KYNA) zostały dobrze udokumentowane w przebiegu 

chorób związanych z odpowiedzią zapalną ustroju, jak i w patogenezie licznych chorób 

neurologicznych i psychicznych. Niewiele badań poświęcono dotychczas ocenie wpływu 

znieczulenia na metabolizm aminokwasów, w tym tryptofanu (TRP). Brak jest doniesień 

porównujących wpływ znieczulenia regionalnego i ogólnego na przemiany TRP. Ze względu 

na istotną rolę biologiczną produktów przemiany TRP słusznym zatem wydaje się być 

podjęcie badań mających na celu wykazanie różnicy w przemianie tryptofanu u pacjentów 

poddanych jednakowej procedurze chirurgicznej.  

Celem badań była analiza zmian stężenia  tryptofanu i jego wybranych metabolitów – 

kynureniny i kwasu kynureninowego w osoczu pacjentów poddanych planowej 

protezoplastyce stawu biodrowego z zastosowaniem trzech metod znieczulenia: 

podpajęczynówkowego, ogólnego wziewnego z użyciem sewofluranu oraz ogólnego 

całkowicie dożylnego z użyciem propofolu. 

Badanie miało charakter prospektywny, obserwacyjny. Badaniem objęto 67 pacjentów 

poddanych planowemu zabiegowi operacyjnemu całkowitej endoprotezoplastyki stawu 

biodrowego w latach 2017-2018 w ramach I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

Kliniki  Ortopedii i Traumatologii oraz Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Przyporządkowanie do grup badawczych zależało od 

wskazań/przeciwwskazań do przeprowadzenia określonego typu znieczulenia oraz wyrażenia 

na nie świadomej zgody przez pacjenta. Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy badawcze : 



SEV - grupa znieczulana ogólnie wziewnie z użyciem sewofluranu, TIVA - grupa znieczulana  

ogólnie całkowicie dożylnie z użyciem propofolu, PP - grupa znieczulana 

podpajęczynówkowo z użyciem ropiwakainy. 

 Materiałem badawczym była krew pacjentów pobierana w 5 punktach czasowych: 1. 

Przed początkiem znieczulenia (T1), 2. Po indukcji znieczulenia, przed początkiem operacji 

(T2), 3. W 30 minucie trwania operacji (T3), 4. Po zakończeniu znieczulenia (T4), 5. Rano w 

pierwszej dobie pooperacyjnej (T5). Próbki z krwią pełną odwirowywano i uzyskane osocze 

mrożono w temperaturze -72
o
C do czasu analizy. Oznaczenia stężeń tryptofanu, kynureniny i 

kwasu kynureninowego wykonywano w oparciu o metodę HPLC/MS. Analizę statystyczną 

przeprowadzono z użyciem programu Statistica 13.1 (Dell, Round Rock, USA). 

 We wszystkich badanych grupach obserwowano istotny spadek stężenia TRP we 

wczesnym okresie okołooperacyjnym, z następującym wzrostem stężenia w pierwszej dobie 

pooperacyjnej. Największą zmianę stężenia, w porównaniu do punku początkowego(T1), 

obserwowano w T3 i wynosiła ona w grupach SEV, PP i TIVA odpowiednio 27%, 22% i 32%. 

Przejściowy wzrost stężenia L-KYN oraz KYNA obserwowano w grupie SEV. Maksymalny 

wzrost stężenia L-KYN o 38% i  KYNA o 60% stwierdzono w T3 w porównaniu do T1. 

Stężenie tych związków osiągnęło wartości wyjściowe w T5. W grupach PP i TIVA nie 

obserwowano istotnych zmian zawartości L-KYN i KYNA w osoczu. Dodatkowo, 

stwierdzono wpływ badanych rodzajów znieczulenia na zmiany wartości współczynnika 

Kyn/Trp, odzwierciedlający aktywność IDO w osoczu, przy czym największe wahania 

stwierdzono w grupie SEV. W badanych grupach SEV, PP i TIVA obserwowano największy 

wzrost kinetyki tego enzymu o 100%, 20% i 31% w T3,  w porównaniu do T1. Aktywność 

IDO zmniejszyła się w pierwszej dobie pooperacyjnej osiągając wartości początkowe we 

wszystkich badanych grupach. Nie obserwowano zależności zmiany stężeń TRP, L-KYN i 

KYNA od czasu operacji i znieczulenia w grupach SEV, PP i TIVA.   

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski:  

1. Znieczulenie podpajęczynówkowe z użyciem ropiwakainy, ogólne wziewne z użyciem 

sewofluranu oraz ogólne całkowicie dożylne z użyciem propofolu skutkuje spadkiem 



stężenia tryptofanu w osoczu pacjentów poddanych  protezoplastyce stawu biodrowego. 

Efekt ten jest przejściowy i niezależny od rodzaju znieczulenia.  

2. Znieczulenie wziewne z użyciem sewofluranu powoduje przejściowy, okołooperacyjny 

wzrost stężenia L-KYN i KYNA.  

3. Znieczulenie podpajęczynówkowe z użyciem ropiwakainy, ogólne wziewne z użyciem 

sewofluranu oraz ogólne całkowicie dożylne z użyciem propofolu wpływa na wzrost 

aktywności IDO. Najsilniej na wzrost aktywności tego enzymu wpływa sewofluran.  

4. Obserwowane różnice w zakresie wpływu badanych metod znieczulenia na tryptofan i 

metabolity szlaku kynureninowego wydają się wynikać z rozbieżności we 

właściwościach immunomodulujących analizowanych rodzajów znieczulenia. 

 


