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Wpływ dymu papierosowego na goienie ran błony
śluzowei iamy ustnei świnek morskich
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Effects of chlonic exposule to cigatette smoke and its influence on the healing

of olal mucosa wounds in guinea pigs
Summary

Clinical experimentation has indicated that chronic exposure to cigarette smoke affects the healing proce§§ of oral
muco§a in animals. In our study a significant extension of time needed for regeneration was observed, supposedly due to
local chronic inflammation. It seems to influence the healing velocit_v-, and new tissues lvere not lully regenerated. This
process was directly proportional to the dose of cigarette smoke.
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Tytoń znany jest w Europie od XV wieku. Pomimo
wielu powikłań doszukiwano się pozytywnych efek-
tów jego stosowania. Używano go nie tylko do pale-
nia, ale również jako środka odurzającego, nasenne-
go, wymiot ne go, pT zeciwbólowe g o. U ffi any był rów-
niez do przemywania ran i lewatyw (l , ] , 26), Stwier-
dzono, że palenie §toniu powoduje stan zadowolenia,
eulorii. ułatwia zapamiętywanie oraz znosi uczucie
głodu i zmęczenia. Brak dowodow naukowych na
szkodliwość palenia tytoniu przez wiele lat uniemoż-
liwiał skuteczną w alkę z nałogiem.

W chwili obecnej znanych jest ponad 4000 substan-
cji aktyłvnie dziaŁających na organtzmpalacza, które
s ą głównym i pr zy czy nami s chorzeń tytonio zal e żny ch.
Najważniej sze zntchto związklz grupy nikotyny, tle-
nek węgla, wolne rodniki tlenowe, karcinogeny, sub-
stancje drażntące. Znaczący jest ich wpływ na układ
sefcowo-naczyniowy, albowiem znacznie częściej na
skutek skurczu ścian naczyń krwi ono śnych do cho dzi
do wzrostu ciśnienia tętniczego. rozwoju zmian
miażdżycowych, dusznicy bolesnej i zawaŁa mięśnia
sercowego (3,14,24),

Wdychany dym papierosowy jest głównym czynni-
kiem wyr,vołującym rozedmę płuc, a takżeprzyczyną
zwiększonego ryzyka zapadalności na raka oskrzeli
(12,26). Powstałe w procesie spalania wolne rodniki
tlenowe uszkadzaj ąkwasy nukl e inowe prowadząc do
zmian w kodzie genetycznym komórki i do transfor-
macji nowotworowej. Zauwazono również, że dym
papierosowy oddziałaje niekorzystnie na błonę śluzo-
wąj amy ustnej, albowiem u osób przewlekle palących
dochodzi do mikrouszkodzei, a miejscami równiez do
rogowacęnia nabłonka (I, ],9). Badania ptzęprowa-
dzone przęz Eichela i współpracowników (7) wyka-
zaŁy, że u wieloletnich pa7aczy tytoniu dochodzi do

obniżenia stęzenia immunoglobulin w surowicy krwi,
atakże do utraĘ funkcji leukocytów (,I5,21).Te czyn-
niki, jak równiez nikotyna zawatla w dymie papiero-
sowym mająwpĘw na noworworzenie naczyńw przy-
padkach chirurgicznego l eczenia schorzeń przyzębia
(1,18, 19,2I).

Wieloletnie obserwacje chorych leczonych w I Kli-
nice Chirurgii S zc zękowo- Twarzow ej w Zabrzu w ska-
zują że duży procent z nich stanowiąpalacze papiero-
sów, Zwróciło nasząuwagę, że rany pooperacyjne u Ęch
chorych gojąsię gorzej i wolniej, a procesowi temu to-
w arzy szą częściej miej scowe odczyny zapalne.

Celem badańbyło określenie wpływu dymu papie-
rosowego na proces gojenia ran błony śluzowej jamy
ustnej zwter ząt doświadczalnych.

Matetiał i metody

Do badań lżyto 16 dorosłych świnek morskich obu płci
w równej liczbie. Zwierzęta podzielono na cztery grupy,
dwie kontrolne Kl iK2 oraz dwie doświadczalne Dl iD2.
Grupa K1 liczyła 4 zwterzęta, natomiast grupy K2, D1, D2
po 24 zwierzęta każda. Zwierzęta grup doświadczalnych
przez 3 miesiape 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dzien-
nie były narażone na działanie dymu papierosowego, W
tym celu umieszczano je w dwu komorach toksykologicz-
nych o temperaturze 20'C i wilgotności 60%. Do obu ko-
mór w sposób ciagły doprowadzano dym papierosowy przy
pomocy zmodyfikowanego ssaka chirurgicznego §pu SK-7.
Grupa D J poddana była działaniu dymu powstałego ze spa-
lenia 20, a grupa D2 40 papierosów o zawartości 18 mg
substancj i srnolistych t I,2 mgnikotyny na 1 papieros (dane
zamieszczonę przęz producenta na opakowaniu papiero-
sów). Zwierzęta grup K1 i K2 przebywały w oddzielnych
klatkach w stale wietrzonym pomieszczeniu w temperatu-
rze I]-20oC. Wszystkie zwierzętapoddano zabiegom chi-
rttrgicznym w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu
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miejscowym 1 nl2%o lignokainy po uprzedniej prernedy-
kacji 3 mg diazepamu podanymi domięśniowo.

Zwierzęton z grupy K1 pobierano fragmenty błony ślu-
zowej jamy ustnej dla stworzenia wzorca jej obrazu mi-
kroskopowego, a po ich zabiciu w tym salnyln celu pobie-
rano wycinki z wątroby i nerek. W grupach K2,DI,D2
wykonywano nacięcie błony śluzowej jamy ustnej długo-
ści l cm. Zwierzęta grrrpy K2 umieszczano w ich stałych
pomieszczcniach, natotniast grupy Dl i D2 poddanc były
narazeniu na dym papierosowy zgodnie z wcześnlej przy-
jętyrn schetnateln. W czasie doświadczenia zwicrzęta rrie
otrzymywały żadnych leków, jedynie wodę i karmę typo-
wą i pełnowartościową bez ograniczeń. Po zabiciu zwie-
rząt wykonywano badania nakroskopowe oraz mikrosko-
powe wycitlków błony śluzowej uszkodzonej zabiegiem w
3, 7, 10, 14, lB i 21 dobie. Pobrane wycinki opracowywa-
no identycznie, Po utrwaleniu ich w 10% roztworze zobo-
jętnionej fonnaliny, przeprowadzono jc w sposób typowy;
zatapiano w bloczkach parafinowych. Następnie skrar,vano
mikrotomcm uzyskując skrawki grubości 6 pm, które od-
parafinowywano, a następnie barwiono lrematoksyliną i

eozynaJ Otrzymane skrawki oceniano w mikroskopie świetl-
nym w powiększeniu od 40 do 400 razy.

Badania doświadczalne wykonano w Centralnej Zrł,ie-
rzętami Doświadczalnej SAM w Katowicach-Ligocie. Na
przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Kornisji Bioetycz-
ncj ds. Badań naZwierzętach SAM.

Wyniki iomówienie
Ocena makroskopowa ran błony śluzowej w grupach

K2, D1, D2 wskazała na postępujący z czasem proces
gojenia. W 3 dobie rany błony śluzowej byĘ wyraźnie
widoczne, wypełnione kruchą skrzepliną o ciemnym
zabarwieniu. Brzegi ran byĘ zaczęrwięnione i obrzęk-
nięte. Przy próbach ich rozchylenia krwawiĘ.

We wszystkich grupach stwierdzono zmniejszanie
się powierzchni ran. W grupach D1 i D2 obraz ran był
podobny lecz dodatkowo obserwowano niewielką ilośc
mętnego wysięku i kruchej, krwawiącej ziarniny. W
grupie K2 od 14 doby obserwowano linijną bliznę, a
w czasie pobierania materiału do badania histopatolo-
gicznegonie dochodziło do rozchodzenia się brzegów
ran. W grupie Dl i D2 rany byĘ jeszcze widoczne,
pokryte delikatnym nabłonkiem, ptzezktóry prześwie-
cała zlaminą natomiast w 18 dobie nabłonek pokry-

Tab. 1. Zestawienie zmian morfologicznych, grupa K2, Dl, D2

,,,,,,,,, 1,69

wał całąpowierzchnię ran. W grupie K2 i Dl w 21 do-
bie rany były w pełni wygojone, a blizny słabo widocz-
ne. Nie dochodziło do rozchodzenia się brzegów ran
przy pteparowaniu tkanek. W grupie D2 obserwowa-
no wyraźną różniącąsię od otoczeniabltznę. Częściej
dochodziło w czasie pleparowania do jej rozęrwania.

Ocena mikroskopowa błony śluzowej jamy ustnej
(wyniki badań morfologicznych przedstawiono w ta-
beli 1). W grupie K2 w 3 dobie po zabiegu obserwo-
wano ubytek tkankowy wypełniony wysiękiem zapal-
nym i resztkami martwiczych tkanek.

W 7 dobie nabłonek wielowarstwowy płaski był
pogrubiały z wyraźnie ukształtowanymi warstwami.
W grupie Dl w 3 i 7 dobie po ztanieniu szeroki uby-
tek błony śluzowej wypełniony był ropnym wysiękiem
i fragmentami martwiczych tkanek. W dolnej części
ubytku pojawiła się luzna, obrzękła tkanka łączna,w
której obserwowano rozrost śródbłonków naczynio-
wych. W grupie D2 w 3 dobie obserwacji w miejscu
zr anienta sp o strze gano głęb oki e ow rzo dzenie wyp eł-
nione martwymi tkankami i wysiękiem ropnym,

W 7 dniu nabrzegu owrzodzenia pojawił się nabło-
nek wielowarstwowy płaski z cechamt odnowy i od-
czynem zapalnym w warstwie powierzchniowej. W
warstwi e podśluzowej obserwowano tkankę ziarnino-
w ąz licznyml naczyniami włosowatymi.

W grupie K2 w 10 dobie okolica ztantenia pokryta
była dojrzaĘm nabłoŃiem, a wśród irbroblastów po-

-'l ł: ,

.,:="-='łś:, i

Ryc. l. Proces włóknienia pod nabłonkiem, (grupa K2). Barw.
H.E., pow. 63x

Rana błony śluzowej jamy gębowei

D1 (20 papierosów) D2 (40 papierosów)R2

3

7

10

14

18

21

0wrzodzenie, odnowa nabłonka

Rozplem fibroblastów, zialniniaki
o!brzymiokomó*owe

ptoces włóknienia

Blizna w lazie szkliwienia

Włóknienie i cechy odnowy mięśni

Blizna

0wrzodzenie z ziarninowaniem

0wrzodzenie z zialninowaniem

0dczyn zapalny na brzegu owrzodzenia

0dnowa nabłonka i rozrosl fibroblastów

Procesy włóknienia w okolicy mięśnia

Blizna i próby odnowy włókien mięśniowych

0wrzodzenie

0wrzodzenie, odnowa nabłonka,
ziarnina

Ziarnina

Rozplem libroblastów

włóknienie

Blizna, podnabłonkowy odczyn zapalny



Ryc. 4. Ubytek tkan kowy w miej sc u zr anienia z rozrostem fi b ro-
blastów i odnową nabłonka (grupa D1). Barw. H.E., pow. 40x

jawiły się fibrocyty i włókna kolagenowe (ryc. 1). W
grupie D1 i D2 pojawił się niezróżnicowany nabłonek,
pod którym obserwowano przewlekĘ o dczyn zapalny.

W grupie K2 w 14 dobie obserwowano w błonie
p o dś luzowej b liznę złożoną z ni e li cznych fi bro cytów
i oblrtych włókien kolagenowych, ulegaj ących zW-
rodnieniu szklistemu. W grupie D1 obserwowano w
miejscu zranięnla szczelinę tkankową która w gómej
strefie wypełniała się regenerującym nabłonkiem pła-
skim, a głębiej młodą tkanką łącznązłożonąz ftbro-
blastów inaczyń włosowatych (ryc. 4).W grupie D2
utrzymywał się pod nabłonkiem żywy rozplem fibro-
blastów i fibrocytów ze znacznym zredukowaniem
naczyiwłosowatych (ryc. 5).

W grupie K2 od 18 doby obserwowano przecho-
dzęnlc warstwy bliznowatej do warstwy mięśniowej,
w której znaleziono cechy odnowy (ryc.2). W grupie
D I i D2 sp o strze gano szeroką strefę włókni e nia z licz-
nymi włóknami kolagenowymi. W 21 dobie w grupie
K2 nie stwierdzono rożntc w porównaniu z poprzed-
nim okresem (ryc. 3). Natomiastw grupach Dl i D2 w
stref,te włóknienia wśród licznych fibrocytów wystę-
powało pogrubienie włókien kolagenowych i odnowa
włókien mięśniowych. Procęs bliznowacenia nie zo-
stał j e szcze zakończony.

Ryc. 3. Blizna łącznotkankowa w pobliżu mięśni, (grupa K2).
Barw. H.E., pow. 63x

Ryc. 5. Ziarnina i odnowa nabłonka w okolicy owrzodzenia
(grupa D2). Barw. H.E., pow. 63x

Od dawna znanych jest wiele czynników mogących
upośledzać proces gojenia ran (1I, 17 ,20). Do najle-
piej poznanych zalicza się zaburzenia mikrokrĘenia
zw lązanę z pr zewlekłą ni ewydo lno ś c i ą kt Ęenia,
miażdżycą czy cukzycą (8, 14,24,25). Dobrze po-
znano wpływ czynników bakteryj ny ch, mechantcz-
nych, chemicznych, a także stresu na proces gojenia
ran(2,4, 5, 10). Stosunkowo mało poznanym czynnl-
kiem wpĘwającym na gojenie ran jest dym papiero-
so\\ry. Znacznie częściej oceniany jest wpĘw poszcze-
gólnych składników dymu tytoniowego na gojenie ran
skóry (6, 13, 74,22,23). Istnieją również nieliczne
prace doświadczalne wykazujące wpĘrv dymu papie-
rosowego na wgajanie się płatów skómych, atakżena
stan naczyń krwionośny ch i przepływ krwi w uszach
zwierząt doświadczalnych (4, 6, 13, 16, 18).

Główny składnik dymu tytoniowego - nikotyna
wyw o łuj e mlkr o zakr zepy p owo d uj ąc zamykani e na-
czyń włosowatych i niedokrwienie na skutek wzrosfu
lepkości krwinek pĘtkowych (12, 15). Mosely i wsp.
uważąą że nikoĘna wywołuje niedokrwienie na sku-
tek utrudnionego dojrzewania erytrocytów (14). Nie-
zmiernie ważnym działaniem nikotyny jest wywoĘ-
wanie skurczu powierzchniowych naczyń poprzez
uwalnianie obwodowych i nadnerczowych katechola-

c!,_§ł.
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min. PotwierdziĘ to wyniki naszych badańponieważ
już w obserwacj ach makroskopowych błona śluzowa
jamy ustnej w grupach Dl i D2 była bledsza niż w
grupie K2, a skrzeplina wypełniająca ranę zwłaszcza
w grupie D2byławiotka i dawała się łatwo usunąć az
do 14 dnia obserwacji. Potwierdziły to badania mi-
kroskopowe, które wykazaĘ, iżw grupie K2naczynia
włosowate widoczne byĘ już w 7 dobie podczas gdy
w grupie D2liczba naczyń włosowaĘch w 14 dobie
była zredukowana.

Niektórzy autorzy uważają żekatecholaminy stymu-
lują wytwarzanie chalon ów, czyli hormonów opoźnia-
jących gojenie ranpoprzez spowolnienie procesu epite-
Iializacjt, a także i nakĘwacj ę mio fi brob l astów c o up o -
śIedza tworzenie tkanki łącznej (9, 19). Badania histo-
patolo giczne potwierdziĘ te spo str zeżęnia. WykazaĘ
też znaczne rożnice w odnowie mięśniowej. Kiedy w
grupie K2 w 18 dobie obserwowano już cechy odnowy
włókien mięśniowych to w grupach DI iDz początki
tego procesu obserwowane byĘ dopiero w 21 dobie.

Istotny wpĘw na gojenie ran ma liczbafibroblastóq
gdyż jej zmniejszenie powoduj e ograniczenie odkła-
dania kolagenu, który powstaje w wyniku hydroksyla-
cji proliny. W procesie Ęm niezbędną substancjąjest
kwas askorbinowy, którego znaczny spadek obserwu-
je się u osób przewlekle narażonych na dym papiero-
sowy. Pośrednio potwierdziły to niniejsze badania
wykazując w grupie K2 widocmąjuż w 14 dobie linij-
ną bliznę na tle niezmienionej błony śluzowej. Obraz
mikroskopowy w §rm okresie uwidaczniał w błonie
podśluzowej obecnośc blizny zbudowanej z włókien
kolagenowych, które ulegĘ pogrubieniu. Ęmczasem
w grupach doświadczalnych DI i D2 makroskopowo
wygojone blizny widoczne byĘ dopiero w 21 dobie.
Badania mikroskopowe ujawniĘ w grupie Dl w 2I
dobie delikatne pogrubienie włókien kolagenowych i
nie zakończony jeszcze proces bliznowacenia. Nato-
miast w grupie D2 w tym okresie występowaĘ wpraw-
dzieb|izny łącznotkankowe ale bez cech szkliwienia.

Duży wpływ na gojenie ranmainny składnik dymu
papierosowego - tlenek węgla. Poprzezpowinowac-
two do hemoglobiny zmniejsza objętość przenoszo-
nego tlenu zerytrocytów do tkanek prowadząc do ko-
mórkowej hipoksji, wzrostu agregacji płytek krwi
oraz zaburzenta ftbrynolizy (I,23). Mniej poznany
składnik dymu papierosowego - cyjanowodór ma
również znaczny wpływ na proces gojenia ran po-
nięważ powoduje komórkową anoksję i tkankową
hipoksję prowadząc do zahamowania syntezy enzy-
mów potrzebnych do transportu i metabolizmu tlenu
na poziomie komórkowym, hamuje aktywność ma-
krofagów (7,22,23).

Coraz częściej zaleca się rzucenie palenia papie-
ro s ów pr zed p l anowany mi zabie gami chirurg iczny -
mi, szczególnie dotyczy to zabiegów plastycznych w
obrębie tw arzy, gdzie liczbapowikłań pooperacyjnych
u palaczy jest znacznte większa (I 4, 20, 23, 26). Ba-
dania kliniczne dowodzą ró wnież, że dym tytoniowy
zmniejsza wskaźnik migracji makrofagów, co obni-

ża zdolność błony śluzowej jamy ustnej do obrony
przed infekcją (I,9, I2,18). Wykazujątakże nega-
tywny jego wpływ naprzyzębie na skutek niedokrwie-
nia tkanek i braku możliwości wytworzeniakrĘenia
obocznego w brodawce dziąsłowej, a także w wyni-
ku zmni ej s zęI\ta obrony dzi ąs łowej pr ze d b akteri ami
płytki nazębnej. Głównym czynnikiem jest w tym
przypadku upośledzenie czynności granulocytów
oboj ętnochłonnych i obniżenie poziomu immuno glo-
bulin (18, 19,2I,27).

podsumowanie

Dym papierosowy powoduje wydłużenie okresu go-
jenia ran błony śluzowej jamy ustnej świnek morskich.
Wielkość zmianjest proporcjonalna do dawki dymu.
Gojeniu ran błony śluzowej świnek morskich towa-
tzyszy przewlekĘ odczyn zapalny opóżniający pro-
ces bliznowacenia i wpĘ,rvający na powstanie niepeł-
now arto ś c i owej bl izny, zyvŁaszcza l zslv ter ząt gru1py D2 .
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