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Nikotynizm jako czynnik rodowiskowy
w etiologii choroby Graves-Basedowa
Nikotynizm jest uznanym czynnikiem rodowiskowym w etiopatogenezie wytrzeszczu naciekowo-obrzêkowego (OT) w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa,
prowadz¹cym do uszkodzenia tkanek miêkkich oczodo³u poprzez wywo³anie w nich
hipoksji. Kotynina, metabolit nikotyny, jest markerem nara¿enia aktywnego i biernego na dym tytoniowy. Celem pracy by³a ocena stê¿enia kotyniny w moczu u pacjentów z nadczynnoci¹ tarczycy oraz ocena zale¿noci pomiêdzy poziomem tego
biomarkera a skal¹ nasilenia nikotynizmu analizowan¹ w oparciu o badania ankietowe (test Fagerströma). Badaniem objêto kobiety: 24 z chorob¹ Gravesa-Basedowa (GB) bez oftalmopatii (35,6 ± 14,2 lat) i 23 z OT (42,3 ± 11,0 lat) oraz 25 z
wolem guzkowym nadczynnym (WGN) (34,5 ± 12,3 lat). Ocenê palenia tytoniu oraz
biernego nara¿enia na dym tytoniowy ETS (Environmental Tobacco Smoke) przeprowadzono w oparciu o badania ankietowe  test Fagerströma oraz ocenê stê¿enia kotyniny w moczu. W analizowanej grupie z chorob¹ GB 24 osoby (51,1%) mia³y
wytrzeszcz ³agodny, natomiast u 23 osób (48,9%) stwierdzono wytrzeszcz naciekowo-obrzêkowy wed³ug CAS (ang. Clinical Activity Score). Wartoci pomiaru egzoftalmometrycznego wykaza³y: orbitopatiê ³agodn¹ u 3 (13,0%) osób (od 16 od 20
mm), wytrzeszcz umiarkowany u 15 (65,2%) osób (od 21 do 23 mm) oraz wytrzeszcz
nasilony u 5 (21,8%) badanych (od 24 mm do 29 mm). Najwy¿sze stê¿enie kotyniny
w moczu stwierdzono w grupie pacjentów z OT (1360,9 ± 789,3 ng/mg kreatyniny),
natomiast najni¿sze u chorych z WGN (360,0 ± 318,7 ng/mg kreatyniny). Wykazano
statystycznie istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy stê¿eniem kotyniny u chorych pal¹cych z
OT a pacjentami z GB bez wytrzeszczu (p<0,05). Osoby pal¹ce i niepal¹ce z OT nie
ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w zakresie stê¿eñ TRAb (test Manna-Whitney'a
p=0,16). U chorych z OT nie wykazano korelacji pomiêdzy paleniem papierosów
(stê¿eniami kotyniny), a stê¿eniem TRAb (Pearson r=0,28; p=0,58). Powy¿sze wskaniki nikotynizmu stwierdzone u chorych z oftalmopati¹ tarczycow¹ sugeruj¹ wp³yw
tego czynnika na rozwój choroby.

Tobacco smoking as an environmental factor in etiology
of Graves' disease
Tobacco smoking is a recognized environmental factor in aetiology of ophthalmopathy in patients with Graves' disease leading to destruction of soft tissue around
the eye orbits due to induced hypoxia. Cotinine is a nicotine metabolite that is a
biomarker of the exposure (active and passive to tobacco smoke). The aim of this
study was to measure the level of cotinine in urine of the patients with hyperthyroidism and analyse the relationship between level of this biomarker and score in
tobacco dependence test (Fagerström test). Twenty four women with Graves' disease without ophthalmopathy (GB) (35.6 ± 14.2 yrs), 23 with Graves Opthalmopathy
(GO) (42.3 ± 11.0 yrs) and 25 with toxic nodular goiter (TNG) (34.5 ± 12.3 yrs). The
evaluation of smoking or exposure to tobacco smoke was performed on the base
of Fagerström questionnaire, and cotinine level in urine. In analyzing a group with
GB disease: 24 people (51.1%) had mild exothalmous, while 23 people (48.9%) diagnosed with malignant exothalmous accoring to CAS (Clinical Activity Score). Measured values with an exothalmometer showed: mild exothalmous in 3 (13.0%) patients (from 16 to 20 mm), medium exothalous in 15 (65.2%) patients (from 21 to 23
mm) and pronounced exothalmous in 5 (21.8%) patients (from 24 mm to 29 mm).
The highest statistically significant level of cotinine in urine was observed in patients with GO was (1360.9 ± 789.3 ng/mg creatinine), while the lowest was in TNG
patients (360.0 ± 318.7 ng/mg creatinine). There was statistically significant difference between smoking patients with GO and in the patients with GB without
ofthalmopathy (p < 0,05). Smokers and non-smokers with GO had no differences in
level of TRAb (Mann-Whitney test p=0.16). No correlation was found between tobacco smoking (cotinine level) and the level of TRAb in patients with GO (Pearson
r=0.28 p=0.58). The higher values of the markers of tobacco smoking in thyroid
ophthalmopathy patients can suggest influence of nicotine on Graves
opthalmopathy.
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Wstêp
Oftalmopatia (OT) wystêpuj¹ca w chorobie Gravesa-Basedowa (GB) uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi i rodowiskowymi. Genetyczne predyspozycje zwi¹zane s¹ z obecnoci¹
odpowiednich antygenów zgodnoci tkankowej. Najczêstsze z nich
to antygeny: HLA-DW3 i HLA-B8 (rasa bia³a), przy czym obecnoæ antygenu HLA-DW-3 stwarza dwukrotnie wiêksze ryzyko
zachorowania w porównaniu z antygenem HLA-B8. Wyniki ostatnich badañ wskazuj¹ na zwi¹zek pomiêdzy dwoma loci, które
predysponuj¹ do zmian patologicznych w GB: DRB1 i CTRLA-4.
Wykazano równie¿ przewagê znaczenia allelu DRB1*07 nad
DRB1*03 w etiologii tej choroby [2,9].
Do innych czynników usposabiaj¹cych do wst¹pienia zmian
ocznych obok p³ci ¿eñskiej, wieku oraz rodzaju stosowanej terapii w leczeniu nadczynnoci tarczycy nale¿y palenie tytoniu. Nikotynizm zwiêksza ryzyko wyst¹pienia OT u osób predysponowanych do jej ujawnienia [18]. Ponadto, jako uznany czynnik rodowiskowy w etiopatogenezie wytrzeszczu naciekowo-obrzêkowego, prowadzi do uszkodzenia tkanek miêkkich oczodo³u poprzez wywo³anie w nich hipoksji. Prawdopodobnie pochodne antracenu, substancje smoliste i nikotyna zawarte w dymie tytoniowym, poprzez upoledzenie nadzoru immunologicznego, mog¹
prowadziæ do nasilenia reakcji immunologicznych. Udowodniono, ¿e u palaczy dochodzi do obni¿enia poziomu witaminy B6,
która dzia³a ochronne poprzez zmniejszenie obrzêku tkanek miêkkich ga³ek ocznych [15].
Aktywne i bierne nara¿enie na dym tytoniowy ocenia siê na
podstawie pomiaru stê¿enia kotyniny w moczu. Kotynina jest ona
najczêciej wykorzystywanym biomarkerem, pozwalaj¹cym odró¿niæ osoby pal¹ce od niepal¹cych czy nara¿onych na dym tytoPoni¿ej 7 punktów  uzale¿niony od nikotyny, a palenie tytoniu jest dla Pani/
Pana b¹d wyuczonym, b¹d psychospo³ecznie uwarunkowanym zachowaniem.
W rzucaniu palenia powinna wystarczyæ Pani/Panu silna wola i motywacja
zostania abstynentem, skrupulatne wykonanie dobrze zaplanowanego programu
samokontroli oraz wsparcie ze strony otoczenia. Zasadne mo¿e okazaæ siê
równie¿ skorzystanie z porad psychologa lub psychoterapeuty w celu leczenia
psychogennego uzale¿nienia od nikotyny. Farmakologiczne rodki odwykowe,
w tym substytuty nikotyny, nie bêd¹ prawdopodobnie potrzebne.
7 punktów i wiêcej  jest Pani/Pan prawdopodobnie farmakologicznie uzale¿niona/
uzale¿niony od nikotyny. Po zaprzestaniu palenia g³ówny Pani/Pana problem
mog¹ stanowiæ dolegliwoci zwi¹zane z odstawieniem nikotyny, w tym g³ód
nikotynowy (o objawach odstawienia nikotyny mo¿e Pani/Pan przeczytaæ na
kolejnych stronach poradnika). Poza zastosowaniem samokontroli i skorzystaniem
z porad psychoterapeuty, nale¿y rozwa¿yæ, czy nie skorzystaæ ze rodków
farmakologicznych zawieraj¹cych nikotynê np. nikotynowej gumy do ¿ucia lub
naskórnych plastrów nikotynowych lub innych leków przepisywanych przez
lekarza, ³agodz¹cych objawy odstawienia nikotyny.

niowy. Stê¿enia kotyniny w surowicy i linie s¹ porównywalne,
natomiast w moczu poziom metabolitu jest 5-6 razy wy¿szy. W
wyniku metabolizmu nikotyny jak g³ówny metabolit powstaje kotynina (80%), a pozosta³e zwi¹zki to: nornikotyna, 1'-N-tlenek nikotyny, glukuronian nikotyny, a oko³o 10% niezmienionego alkaloidu wydala siê do moczu. Kotynina ulega dalszym przemianom
w w¹trobie i w nerkach i tylko 5% wydala siê do moczu w postaci
niezmienionej [17,19]. Kotynina jest najczulszym markerem odzwierciedlaj¹cym iloæ wypalanych papierosów w ci¹gu dnia oraz
Tabela I
Test dla osób pal¹cych papierosy wg Fagerströma [4].
Fagerström's test for smokers [4].
1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani zazwyczaj pierwszego papierosa ?


do 5 minut (3 pkt.)



od 6 do 30 minut (2 pkt.)



od 31 do 60 minut (1 pkt.)



po 60 minucie (0 pkt.)

2. Czy sprawia Panu/Pani trudnoci powstrzymanie siê od palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest
to zakazane (np. koció³, biblioteka, kino) ?


- tak (1 pkt.)



- nie (0 pkt.)

3. Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnowaæ ?


- z pierwszego rano (1 pkt.)



- z ka¿dego innego (0 pkt.)

4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ci¹gu dnia ?


- 10 lub mniej (0 pkt.)



- 11-20 (1 pkt.)



- 21- 30 (2 pkt.)



- 31 i wiêcej (3 pkt.)

5. Czy czêciej pali Pan/Pani papierosy w ci¹gu pierwszych godzin po przebudzeniu ni¿ w
pozosta³ej czêci dnia ?


- tak (1 pkt.)



- nie (0 pkt.)

6. Czy pali Pan/Pani podczas choroby, która zmusza Pana/Pani¹ do pozostania w ³ó¿ku przez
wiêksz¹ czêæ dnia ?


- tak (1 pkt.)



- nie (0 pkt.)
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* * p = 0.02
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A  osoby
pal¹ce (od 5 do 50 ng/mg/kreatynina)
kotynina/kreatynina)
BB bierni
palacze
(od 5ETS
do 50
bierni
palacze,
(odng/md
5 do/kreatynina)
50 ng/mg
C  niepal¹cy
i nie nara¿eni na bierne inhalowanie
kotynina/kreatynina)
C  niepal¹cy
i nie nara¿eni (grupa
na bierne
inhalowanie
dymu tytoniowego
kontrolna)
dymu
(grupa kontrolna) (< 5
(<5 tytoniowego
ng/mg /kreatynina)

2 100

- OT (n = 23; 31
- GB (n = 24; 3

600

**

- W G N (n = 25

50

5
0

A -pal¹cy

B - ETS

C -niepal¹cy

Rycina 1
Stê¿enia kotyniny w moczu u pacjentów z nadczynnoci¹ tarczycy.
Concentration of cotinine in urine in patients with hyperthyroidism.
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E. Florek i wsp.

Tabela II
Wskanik aktywnoci klinicznej (CAS - Clinical Activity Score) u
pacjentów bez wytrzeszczu i z oftalmopati¹ w przebiegu choroby
Graves-Basedowa.
Clinical Activity Score (CAS) in patients with and without Graves'
ophthalmopathy in the course of Graves' disease.

Tabela IVa
Wyniki stê¿enia kotyniny w moczu oraz testu Fagerströma u
pacjentów z OT.
Results of concentration of cotinine in urine and Fagerström
questionnaire in patients with GO.
Zakres w artoci
norm y koty niny
w m oczu
(ng/m g kreaty niny ) 1

Stê¿enie koty niny
w m oczu
u chory ch z OT
(ng/m g
kreaty niny )

Badania ankietow e
u badany ch z OT
(punkty )
zakres i r. pkt.

<5

3,1 ± 1, 6
(n = 3)

0 pkt. (n = 1)

NS

23

5 - 50

10,5 ± 5,3
(n = 1)

od 0 do 7 pkt.;
r. 4,0 (n = 8)

NS



20

> 50



15

od 5 do 11 pkt.;
r. 8,2 (n = 15)

NS

obrzêk m iêska ³zow ego

1360,9 ± 789,3
(n = 19)

obrzêk lub uczucie pe³noci pow iek



23

C AS*

GB
n = 24

OT
n = 23

sam oistny ból pozaga³kow y

6

21

ból podczas ruchów ga³ek

15

23

zaczerw ienienie pow iek

12

19

nastrzy kniêcie spojów ek

11

obrzêk spojów ek

*ka¿dy objaw dodatni = 1 punkt,
zakres 0-7; postaæ aktywna > 4 punkty
Tabela III
Stê¿enie kotyniny w moczu oraz ocena stopnia zaawansowania
orbitopatii tarczycowej w przebiegu Gravesa-Basedowa.
The level of urine cotinine and estimation of the advancement
degree of Graves' ophthalmopathy.
Objaw y

Oceniany param etr

Orbitopatii

Wy trzeszcz
(m m )

Podw ójne
w idzenie 1

Stê¿enie koty niny
w m oczu
(ng/m g kreaty niny ) 2

£agodne
n = 3 (13,0%)

19-20

Okresow e

24,6 ± 18,3

Um iarkow ane
n = 15 (65,2%)

21-23

Niesta³e

74,4 ± 48,2

Nasilone
n = 5 (21,8%)

> 24

Sta³e

1254,5 ± 664,8

Orbitopatia zaaw ansow ana = co najm niej:
- jeden objaw nasilony
- dw a objaw y um iarkow ane
- jeden objaw um iarkow any i dw a ³agodne

Podwójne widzenie:
- okresowe (obecne tylko po wysi³ku wzrokowym)
- niesta³e (obecne przy spojrzeniu ku górze i/lub na boki)
- sta³e (obecne przy spojrzeniu na wprost i/lub ku do³owi)
2
A - niepal¹cy i nie nara¿eni na bierne inhalowanie dymu tytoniowego
(grupa kontrolna) (< 5 ng/mg kotynina/kreatynina)
B - bierni palacze, ETS (od 5 do 50 ng/mg kotynina/kreatynina)
C - osoby pal¹ce (od 5 do 50 ng/mg kotynina/kreatynina)
1

pozwala oceniæ tzw. biernych palaczy (bierne nara¿enie na dym
tytoniowy, (ETS  Environmental Tobacco Smoke).
W dostêpnym pimiennictwie nie znaleziono prac dotyczacych oceny nasilenia nikotynizmu w oparciu o stê¿enie kotyniny,
zarówno wród pacjentów z OT jak równie¿ w przypadku innych
zaburzeñ tyreologicznych (chorobie Gravesa-Basedowa, wolu
guzkowym nadczynnym).
Celem pracy by³a próba wykorzystania oznaczeñ kotyniny w
moczu i testu Fagerströma w ocenie znaczenia palenia tytoniu w
nadczynnoci tarczycy
Materia³y i metody

Badanie przeprowadzono w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnêtrznych Uniwersytetu Medycznegoj im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Objêto nimi wy³¹cznie kobiety Grupy badane stanowi³y 24 pacjentki
z chorob¹ Gravesa-Basedowa bez oftalmopatii (GB) (35,6 ± 14,2 lat), 23 pacjentki z
ró¿nym stopniem nasilenia oftalmopatii tarczycowej (OT) (42,3 ± 11,0 lat) oraz 25
pajentek z wolem guzkowym nadczynnym (WGN) (34,5 ± 12,3 lat).
Za pomoc¹ skali CAS (Clinical Activity Score) u wszystkich chorych oznaczono
wskanik aktywnoci klinicznej OT [11] oraz stopieñ nasilenia oftalmopatii wed³ug
Bartaleny L. i wsp [1]. Nasilenie wytrzeszczu mierzono przy pomocy egzoftalmometru Hertla. Dodatkowo oznaczono stê¿enie przeciwcia³ przeciwko receptorowi TSH TRAb (norma: do 1,5 U/l), metod¹ RIA (firma Brahms).
Ocenê palenia tytoniu oraz biernego nara¿enia na ETS przeprowadzono w
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Analiza
staty sty czna

NS - wynik nieistotny statystycznie
A - niepal¹cy i nie nara¿eni na bierne inhalowanie dymu tytoniowego
(grupa kontrolna) (< 5 ng/mg kotynina/kreatynina)
B - bierni palacze, ETS (od 5 do 50 ng/mg kotynina/kreatynina)
C - osoby pal¹ce (od 5 do 50 ng/mg kotynina/kreatynina)
1

Tabela IVb
Wyniki stê¿enia kotyniny w moczu oraz testu Fagerströma u
pacjentów z GB.
Results of concentration of cotinine in urine and Fagerström
questionnaire in patients with Graves' disease.
Zakres w artoci norm y
koty niny w m oczu
(ng/m g kreaty niny )

Stê¿enie koty niny
w m oczu
u chory ch z GB
(ng/m g
kreaty niny )

Badania ankietow e
u badany ch z GB
(punkty )
zakres i r. pkt.

analiza
staty sty czna

<5

0,0 ± 0,0
(n = 7)

0 pkt.
(n = 7)



5 - 50

33,1 ± 15,9
(n = 8)

od 0 do 7 pkt.;
r. 4,0 (n = 10)

NS

> 50

523,3 ± 112,4
(n = 9)

od 4 do 11pkt.;
r. 8,2 (n = 7)

NS

NS - wynik nieistotny statystycznie
Tabela IVc
Wyniki stê¿enia kotyniny w moczu oraz testu Fagerströma u
pacjentów z WGN.
Results of concentration of cotinine in urine and Fagerström
questionnaire in patients with TNG.
Stê¿enie koty niny
Badania ankietow e
Zakres w artoci norm y
w m oczu
u badany ch z WGN
koty niny w m oczu u chory ch z WGN
(punkty ) zakres
(ng/m g kreaty niny )
(ng/m g
i r. pkt.
kreaty niny )

Analiza
staty sty czna

<5

0,0 ± 0,0
(n = 20)

0 pkt. (n = 20)



5 - 50

35,9 ± 10,6
(n = 2)

od 2 - do 5 pkt.;
r. 4,6(n = 1)

NS

> 50

360,0 ± 318,7
(n = 3)

od 3 - do 11pkt.;
r. 9,6 (n = 4)

NS

NS - wynik nieistotny statystycznie
oparciu o badania ankietowe (test Fagerströma) (tabela I) [4] oraz pomiar stê¿enia
kotyniny w moczu.
W przypadku uzyskania 7 punktów (lub mniej) w tecie Fagerströma pacjent
nie jest prawdopodobnie uzale¿niony od nikotyny, natomiast wartoæ powy¿ej 7 punktów wskazuje na uzale¿nienie od nikotyny (maksymalna liczba punktów wynosi 11).
Osoby badane, wród których znajdowali siê pacjenci z chorob¹ GB, OT i WGN,
zosta³y podzielone (w zale¿noci od stê¿enia kotyniny w moczu) na trzy grupy:
A  niepal¹cy i nienara¿eni na bierne inhalowanie dymu tytoniowego
(grupa kontrolna) (<5 ng/mg kreatyniny),
B  bierni palacze (od 5 do 50 ng/mg kreatyniny) oraz
C  osoby pal¹ce (od 5 do 50 ng/kreatyniny) [3].
Kotynina by³a oznaczona metod¹ wysokosprawnej chromatografii cieczowej
[7]. Próby moczu zosta³y poddane ekstrakcji do fazy sta³ej (SPE) na kolumnach
Octyl C-8 oraz Silica Gel. Analizê chromatograficzn¹ wykonano z zastosowaniem
chromatografu Crystal 200 (ATI Unicam) z detekcj¹ spektrofotometryczn¹ (254 nm)
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na kolumnie Supelcolil LC-8 (Supelco) wzglêdem wzorca wewnêtrznego 3,4-dihydroksybenzyloaminy. Fazê ruchom¹ o zawartoci 88% wody, 12% acetonitrylu (Sigma), 1,1 g/l oktasulfonianu sodu, 5,95 g/l K2HPO4, pH ustalono na 4,6 stê¿onym
H3PO4. Zakres liniowoci metody wynosi³ od 0 do 2000 ng/ml, zakres oznaczalnoci wynosi³ 5 ng/ml, a wspó³czynnik zmiennoci 10%.
Uzyskane wyniki badañ poddano analizie przy u¿yciu statystyki opisowej. Pos³u¿ono siê programem Statistica PL v 6.0. W przypadku braku rozk³adu normalnego zastosowano test U Manna-Whitneya (istotnoæ statystyczna p<0,05).

Wyniki
W analizowanej grupie pacjentek z chorob¹ GB 24 osoby
(51,1%) mia³y wytrzeszcz ³agodny, natomiast u 23 osób (48,9%)
stwierdzono wytrzeszcz naciekowo-obrzêkowy wed³ug CAS (tabela II). Wartoci pomiaru egzoftalmometrycznego wykaza³y: orbitopatiê ³agodn¹ u 3 (13,0 %) osób (od 16 od 20 mm), wytrzeszcz
umiarkowany u 15 (65,2%) osób (od 21 do 23 mm) oraz wytrzeszcz
nasilony u 5 (21,8%) badanych (od 24 mm do 29 mm) (tabela III).
W badaniach nie wykazano korelacji pomiêdzy wysokimi stê¿eniami kotyniny w moczu, wskazuj¹cymi bezporednio na uzale¿nienie od nikotyny, a wynikami badañ metod¹ kwestionariuszow¹. W przypadku OT, gdzie stê¿enie kotyniny wynosi³o 1360,9
± 789,3 ng/mg creatynine w tecie Fagerström wyniki punktacji
zawiera³y siê w przedziale od 5 punktów  brak uzale¿nienia od
nikotyny, do 11 punktów, które ewidentnie wskazuje na silne uzale¿nienie. Analogiczne wyniki uzyskano w przypadku GB i WGN.
Najwy¿sze istotne statystycznie stê¿enie kotyniny w moczu
stwierdzono w grupie pacjentów z OT (1360,9 ± 789,3 ng/mg
creatynine), natomiast najni¿sze u chorych WGN (360,0 ± 318,7
ng/mg creatynine) (tabela IVa-IVc, rycina 1). W przypadku znacznego nasilenia wytrzeszczu (> 24 mm; ³ 4 wed³ug CAS) stwierdzono najwy¿sze stê¿enie kotyniny w moczu (1254,5 ± 664,8 ng/
mg creatynine) (tabela I). Wykazano istotn¹ statystycznie ró¿nicê
pomiêdzy stê¿eniem kotyniny u chorych pal¹cych z OT a grup¹
chorych z GB bez wytrzeszczu (p < 0,05).
Osoby pal¹ce i niepal¹ce z OT nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w zakresie stê¿enia TRAb (test Manna-Whitney'a p =
0,16). U chorych z OT nie wykazano korelacji pomiêdzy paleniem
papierosów (stê¿eniami kotyniny) a stê¿eniem TRAb (Pearson r
= 0,28; p= 0,58).
Dyskusja
Poza przyczynami genetycznymi i psychologicznymi predysponuj¹cymi do wyst¹pienia OT, istnieje wiele ró¿nych czynników
maj¹cych zdecydowany wp³yw na jej wystêpowanie i przebieg,
np. p³eæ ¿eñska predysponuje do wyst¹pienia zmian ocznych czy
rodzaj stosowanej terapii [8]. Wytrzeszcz ³agodny u kobiet wystêpuje znacznie czêciej ni¿ u mê¿czyzn. Liczbowo wyra¿a to siê
stosunkiem 9.3:1. Dysproporcja ta jest mniejsza, je¿eli chodzi o
oftalmopatiê z³oliw¹ i wynosi 1.4:1. Przedzia³ wieku, w którym
najczêciej pojawiaj¹ siê zmiany oczne to 35 a 50 rok ¿ycia. Analiza wp³ywu rodzaju terapii zasadniczej stosowanej w chorobie
GB na zmiany oczne wykaza³a, ¿e terapia 131I mo¿e sprzyjaæ progresji oftalmopatii [20].
Aktualnie du¿¹ rolê przypisuje siê paleniu tytoniu jako czynnikowi rodowiskowemu. Wiersinga [12,24] podaje nikotynizm jako
jeden z nadrzêdnych czynników progresji oftalmopatii. Dym papierosowy mo¿e te¿ potencjalnie uwra¿liwiaæ tkanki miêkkie ga³ki
ocznej na czynniki patogenne, wiod¹ce do ujawnienia i nasilenia
OT. W etiologii OT palenie tytoniu (obok ci¹¿y i stresu emocjonalnego) jest najsilniejszym aktywatorem rodowiskowym. Stwierdzono, ¿e konsekwencj¹ uzale¿nienia od nikotyny jest zmiana
struktury receptora TSH oraz zwiêkszenie jego immunogennoci. Pod wp³ywem hipoksji dochodzi do obni¿enia stê¿enia antagonisty receptora IL-1 (IL-1 ra) i tym samym do os³abienia hamowania efektu zapalnego IL-1 [13,16,21,22]. Obserwowana jest równie¿ zwiêkszona ekspresja HLA-DR na fibroblastach oczodo³u i
zwi¹zana z tym wzmo¿ona produkcja glikozaminoglikanów [10.23].
Podwy¿szone stê¿enie kotyniny u pacjentów pal¹cych z OT
mo¿e sugerowaæ zale¿noæ miêdzy paleniem papierosów a tocz¹cym siê procesem autoimmunologicznym w obrêbie oczodo³u. W analizowanym materiale stê¿enie kotyniny by³o istotnie statystycznie wy¿sze u chorych z OT ni¿ u chorych GB czy WGN, co
wskazywa³oby na zwiêkszon¹ iloæ wypalanego tytoniu. W analizowanym materiale stwierdzono najwy¿sze stê¿enie tego markera w moczu u chorych z najbardziej zaawansowanym stopniem
oftalmopatii.
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Obecnie najlepsz¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na odró¿nienie osób
pal¹cych od niepal¹cych jest oznaczenie stê¿enia kotyniny w
moczu. W Polsce istniej¹ liczne monografie z zakresu badania
stê¿enia kotyniny, ale dotycz¹ problemu nikotynizmu u kobiet ciê¿arnych [5] oraz dzia³anie nikotyny na p³ód [5, 6,7]. Wp³yw nikotynizmu na funkcje tarczycy opisywany by³ w zaledwie pojedynczych
publikacjach dotycz¹cych OT [16,21,22] czy woli guzkowych toksycznych [14].
Istotn¹ role w etiologii OT w przebiegu GB odgrywa palenie
tytoniu. Istnieje wiêc potrzeba zastosowania, w tej grupie pacjentów, obiektywnej metody do oceny nasilenia nikotynizmu w oparciu o oznaczenie stê¿enia kotyniny w moczu.
Badania ankietowe, które niejednokrotnie by³y wykorzystywane
w tym celu nie spe³ni³y oczekiwanej roli, gdy¿ jak ka¿dy kwestionariusz, by³y obarczone b³êdem zwi¹zanym z nie zawsze udzielanymi prawdziwymi odpowiedziami przez respondenta.
Wnioski
1. Wy¿sze wskaniki nikotynizmu, stwierdzone u chorych z
oftalmopati¹ tarczycow¹, sugeruj¹ wp³yw tego czynnika na rozwój choroby.
2. Wydaje siê, ¿e test Fagerströma ma ograniczon¹ wartoæ
walidacyjn¹ w odniesieniu do osób pal¹cych i powinien byæ potwierdzany badaniami toksykologicznymi.
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