
9.STRESZCZENIE 

Metronidazol jest chemioterapeutykiem z grupy pochodnych nitroimidazolu. Swoje 

działanie pierwotniako- i bakteriobójcze wykazuje w stosunku do drobnoustrojów 

beztlenowych. Jest lekiem powszechnie stosowanym w chorobach wywołanych przez 

pierwotniaki Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica czy eradykacji 

Helicobacter pylori. Metronidazol jest ordynowany w rzekomobłoniastych zapaleniach jelita 

grubego wywołanych przez beztlenowce, zakażeniach dróg oddechowych, zakażeniach 

układu pokarmowego i w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach OUN, owrzodzeniach kończyn 

dolnych i odleżynach, zapaleniu wsierdzia, zakażeniach ginekologicznych, zapaleniach kości 

i stawów, zakażeniach ran po zabiegu chirurgicznym oraz w profilaktyce lambliozy i zakażeń 

stomatologicznych. Ze względu na działania niepożądane leczenie metronidazolem nie 

powinno trwać dłużej niż 10 dni. W trakcie stosowania metronidazolu mogą wystąpić objawy 

podrażnienia skóry, co skutkuje zaleceniem rzadszego stosowania leku lub czasowego 

przerwania leczenia. Podłoże tego zjawiska nie jest do końca wyjaśnione. 

Preparat WPC-80 jest koncentratem białek serwatkowych otrzymanym na drodze 

ultrafiltracji. Cyfra 80, użyta w nazwie, oznacza 80-procentową zawartość białek pochodzenia 

zwierzęcego. WPC zawiera pełny zakres niezbędnych, egzogennych aminokwasów (leucyna, 

izoleucyna i walina). Szczególnie leucyna jest ważnym czynnikiem wzrostu i naprawy tkanek 

oraz kluczowym aminokwasem metabolizmu białek np. skóry. Preparat białek serwatkowych 

jest również źródłem czynników wzrostu i cytokin regulujących procesy zapalne. 

Udowodniono naukowo, że WPC działa antyoksydacyjnie i przeciwnowotworowo, 

hipotensyjnie, ośrodkowo (jako donor tryptofanu- prekursora serotoniny), przeciwbakteryjnie 

i przeciwwirusowo, immunomodulująco oraz anabolicznie i naprawczo. 

Celem pracy było podjęcie badań oceniających wpływ metronidazolu na wybrane 

parametry nieuszkodzonej skóry starych szczurów oraz oceniających wpływ różnych dawek 

preparatu koncentratu białek serwatkowych na wybrane parametry nieuszkodzonej skóry 

starych szczurów poddanej działaniu metronidazolu. 

Materiał do badań został pobrany w ramach wcześniejszego projektu realizowanego 

w UMB, który uzyskał zgodę IKE. Materiałem do badań będzie ogolona skóra grzbietu 

pobrana od 32 szczurów rasy Wistar o masie ciała 350-450 g, podzielonych na 4 grupy po 8 

osobników każda: 

grupa I – kontrola,  

grupa II – metronidazol w dawce 100 mg/kg mc przez 7 dni,  



grupa III – metronidazol w dawce 100 mg/kg mc przez 7 dni z równoczesnym podaniem 

preparatu WPC-80 w dawce 0,3 mg/kg mc przez 7 dni,  

grupa IV – metronidazol w dawce 100 mg/kg mc przez 7 dni z równoczesnym podaniem 

preparatu WPC-80 w dawce 0,5 mg/kg mc przez 7 dni.  

Po pobraniu materiał został umieszczony w głębokim zamrożeniu w ciekłym azocie, 

a po 24 godzinach umieszczony w zamrażarce niskotemperaturowej w temperaturze – 80
0
C 

do dnia wykonania oznaczeń.  

Metody 

Przy wykorzystaniu kitów immunoenzymatycznych ELISA firmy USCN Live zostaną 

wykonane następujące oznaczenia: 

1. zawartość wybranych enzymów katabolicznych substancji zewnątrzkomórkowej skóry: 

metaloproteinaz 2 i 3 (MMP-2, MMP-3) oraz ich tkankowych inhibitorów 2 i 3 (TIMP-

2 TIMP-3) 

2. zawartość głównych białek pozakomórkowych dominujących w skórze tj. kolagenu 1 

i 3 (KOL-1, KOL-3) 

3. zawartość wybranych enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutazy ponadtlenkowej 2 i 

3 (SOD-2, SOD-3) oraz katalazy (KAT) 

4. stężenie wszystkich białek skórnych (BC): metodą bicynchoninową przy pomocy 

zestawu Termo Scientific PIERCE BCA Protein Assay Kit, Rockford, IL,USA. 

 Oznaczenia będą przeprowadzone w duplikatach. Po wykonaniu doświadczeń 

na podstawie otrzymanych wyników zostanie dokonany dobór testów w celu wykonania 

analizy statystycznej w programie Statistica. 

Wnioski 

1. Metronidazol zmienia układ MMP/TIMP w macierzy międzykomórkowej skóry. 

Dodatek WPC-80 w dawce 0,5mg/kg mc. wyrównuje zaburzenia MMP-2 i TIMP3 

do wartości otrzymanych w grupie kontrolnej. 

2. Metronidazol obniża, zaś zastosowane w doświadczeniu dawki WPC-80 nie 

wpływają, na poziom wybranych antyoksydantów skóry. 

3. Metronidazol i WPC-80, w zastosowanych dawkach, nie wpływają na procesy 

kataboliczne/anaboliczne włókien kolagenowych skóry. 

4. Odpowiednio dobrane dawki i czas stosowania WPC-80 wykazuje działanie 

anaboliczne względem całkowitej zawartości białka. Podanie 100 mg metronidazolu 

nie wpływa na całkowitą zawartość białka we wszystkich grupach badanych. 



5. Odpowiednio dobrane dawki koncentratu białek serwatkowych WPC-80 mogą być 

stosowane w celu obniżenia/zniwelowania niektórych biochemicznych skutków 

ubocznych wynikających ze stosowania antybiotykoterapii metronidazolem. 

 


