
1. Badanie zawartości wybranych pierwiastków w płynach biologicznych 

kobiet ciężarnych z preeklampsją 

 

Skład pierwiastkowy człowieka ulega znaczącym zmianom w zależności od stanu 

fizjologicznego, sposobu odżywiania czy środowiska, w którym żyje. Podobnie skład 

chemiczny płynów ustrojowych zależny jest od wielu czynników, w tym od hormonów, 

enzymów, czy zachodzących procesów biologicznych. Oszacowane są zakresy stężeń 

pierwiastków w poszczególnych tkankach i płynach biologicznych, których przekroczenie 

może wpływać na zaburzenie funkcjonowania komórek, tkanek i w efekcie może skutkować 

konsekwencjami dla całego organizmu, jednakże wciąż poszukuje się nowych rozwiązań 

analitycznych, które pomogłyby dokładniej określić konsekwencje wynikające z zaburzenia 

homeostazy pierwiastkowej. Znaczącą rolę może odgrywać stres, dieta, infekcje, czy 

narażenie na pewne niekorzystne warunki środowiska. Badania korelacji 

międzypierwiastkowych dowiodły, że pierwiastki niezbędne takie jak magnez, wapń, selen 

mogą pełnić funkcję ochronną przed toksycznymi, takimi jak ołów czy kadm. Znajomość 

zależności pomiędzy konkurującymi pierwiastkami jest zatem kluczowa do zrozumienia 

skutków ich oddziaływania na metabolizm, a także przewidywania możliwości wystąpienia 

pewnych zaburzeń związanych z dyshomeostazą. Dane literaturowe wskazują, że niedobory 

żywieniowe oraz narażenie środowiskowe może wpływać na zwiększone wchłanianie 

toksycznych pierwiastków, bądź też spowodować zwiększone wydalanie tych niezbędnych. 

Poznanie wyników analizy pierwiastkowej może być pomocne w diagnostyce, prewencji oraz 

leczeniu wielu schorzeń, których etiologia nie została w pełni poznana. Przykładem 

zaburzenia o nie do końca wyjaśnionej etiologii jest preeklampsja (PE). Liczba pierwiastków 

mogących mieć istotny związek z rozwinięciem tego zaburzenia wciąż pozostaje do końca 

nieokreślona.  Istnieje zatem potrzeba badań o wysokiej jakości w aspekcie pierwiastków 

chemicznych i PE. Brakuje takich badań dotyczących populacji Polek. 

Zaprezentowana rozprawa doktorska opisuje aktualny stan wiedzy na temat preeklampsji, 

jej etiopatogenezę, objawy, wpływ na organizm matki oraz rozwijającego się dziecka, oraz 

możliwe korelacje z zawartością wybranych pierwiastków. Omówiona została także metoda 

spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), która została wykorzystana do 

przeprowadzenia badań stanowiących podstawę niniejszej pracy. Przedstawione zostały 

wyniki obrazujące zawartość poszczególnych pierwiastków i jonów w płynach biologicznych 

kobiet ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ołowiu oraz jodu.  



Głównym celem pracy było oznaczenie wybranych pierwiastków u kobiet ciężarnych 

z preeklampsją oraz ocena znaczenia ich stężeń w aspekcie wystąpienia tego zaburzenia. 

Wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

 Dokonanie przeglądu i analizy dotychczas przeprowadzonych badań naukowych 

dotyczących oznaczenia poszczególnych pierwiastków u kobiet ciężarnych z PE, 

obejmujące: kadm, ołów, arsen, nikiel, molibden, kobalt, chrom, mangan, selen, jod, 

żelazo, stront, miedź, cynk, wapń, magnez, potas i sód, z uwzględnieniem rodzaju 

badanego materiału oraz techniki analitycznej; 

 Porównanie wyników badań wielu pierwiastków uzyskanych u pacjentek z PE  

z wynikami uzyskanymi od  zdrowych ciężarnych oraz ocena istotności statystycznej 

pomiędzy wynikami, wyznaczenie tendencji zwiększonej bądź zmniejszonej zawartości 

pomiędzy grupami, sprawdzenie czy autorzy danej publikacji użyli certyfikowanego 

materiału odniesienia do weryfikacji metody badawczej, sprawdzenie pozostałych 

ograniczeń w dotychczas opublikowanych pracach o PE; 

 Zbadanie poziomu ołowiu w krwi pacjentek z preeklampsją w porównaniu do zdrowych 

ciężarnych oraz zdrowych kobiet nieciężarnych, pochodzących z nieprzemysłowego 

regionu południowo-wschodniej Polski, nie narażonych zawodowo na działanie ołowiu, 

korelacja z wynikami pomiarów ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) 

oraz przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników; 

 Zbadanie i porównanie poziomu jodu w moczu (UIC) u kobiet z PE ze zdrowymi 

ciężarnymi oraz zdrowymi kobietami nie będącymi w ciąży oraz odniesienie uzyskanych 

wyników do poziomów hormonów: tyreotropowego, wolnej trójjodotyroniny, i wolnej 

tyroksyny w surowicy krwi; 

 Sprawdzenie, czy kobiety suplementujące jod są narażone na jego niedobór i czy 

ewentualne narażenie uwydatnia się w przebiegu preeklampsji. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz uzyskanych wyników sformułowano kilka 

najważniejszych wniosków: 

 Dokonany przegląd literatury przynosi bardzo zróżnicowane wyniki odnośnie 

możliwych korelacji pomiędzy zawartością wybranych pierwiastków a możliwością 

wystąpienia PE. Większa część analizowanych prac wskazuje na niepoprawne użycie 

metody analitycznej, bądź jej niewłaściwe zweryfikowanie, gdyż uzyskane wartości 



w większości przypadków znacznie wykraczały poza normy ustalone jako wartości 

referencyjne dla populacji; 

 Analiza opublikowanych danych z lat 2008-2018 dowodzi, że wyznaczenie tendencji 

zwiększonej bądź zmniejszonej zawartości dla wybranych pierwiastków pomiędzy 

grupami jest niemalże niemożliwe. Metaanaliza wykazała silny trend w kierunku 

niższej zawartości u kobiet z PE dla wapnia, magnezu, a także dla miedzi i żelaza. 

W przypadku manganu i selenu badania prezentowały mniejsze stężenie tych 

pierwiastków u kobiet z PE przez co można wnioskować, że obniżony ich  poziom 

może korelować z wystąpieniem PE. W przypadku cynku kobiety z PE prezentowały 

generalnie istotnie niższe stężenie tego pierwiastka w porównaniu do zdrowych 

ciężarnych. Pierwiastki takie jak: selen, cynk, miedź, mangan, które wykazały niższe 

stężenia u kobiet z PE wykazują działanie antyoksydacyjne. Ich obniżona zawartość 

w badanych schorzeniu może świadczyć o potencjalnym wpływie stresu 

oksydacyjnego lub braku równowagi oksydo-redukcyjnej u pacjentek cierpiących na 

PE; 

 Kobiety z PE prezentowały istotnie wyższy poziom ołowiu we krwi w porównaniu 

z kobietami zdrowymi, jak również SBP i DBP były istotnie wyższe. Zawartość 

ołowiu koreluje z podwyższonym ciśnieniem krwi jak również wystąpieniem stanu 

przedrzucawkowego; 

 Niedobór jodu może mieć wpływ na wystąpienie stanu przedrzucawkowego, jak 

i innych zaburzeń związanych ze stanem ciąży, w tym zaburzeń pracy tarczycy. 

Kobiety w ciąży cierpiące na stan przedrzucawkowy, bądź zagrożone jego 

wystąpieniem powinny stosować odpowiednią suplementację jodem jak również 

monitorować poziomy UIC, aby uniknąć możliwych powikłań zdrowotnych. 

Rekomendowane jest prowadzenie dalszych badań w celu weryfikacji możliwych 

korelacji pomiędzy stężeniem badanych pierwiastków a wystąpieniem preeklampsji oraz 

wyjaśnieniem etiologii tego schorzenia. 

 

 

 


