
3. Streszczenie 

Wytwarzanie RFT jest nierozerwalnie związane z tlenowym metabolizmem 

wszystkich istot żywych. W stężeniach fizjologicznych RFT pełnią funkcję mediatorów oraz 

regulatorów wielu procesów biochemicznych, jednakże brak równowagi między procesami 

powstawania a unieszkodliwiania RFT prowadzi do utleniania ważnych składników komórek 

(DNA, białek, węglowodanów i lipidów) oraz skutkuje trwałymi zmianami strukturalnymi i 

czynnościowymi licznych narządów. Ten częsty proces zachodzący w organizmie człowieka 

określa się jako stres oksydacyjny. Uważa się, że stres oksydacyjny jest jednym z kluczowych 

czynników prowadzących do postępującej niewydolności gruczołów ślinowych w przebiegu 

chorób metabolicznych oraz autoimmunologicznych a także odpowiada za zwiększoną 

zapadalność na próchnicę, choroby przyzębia i nowotwory.  

Wcześniejsze badania wykazały, że dieta bogatotłuszczowa wpływa na systemy 

antyoksydacyjne gruczołów ślinowych, aczkolwiek nie wykazano czy prowadzi ona do stresu 

oksydacyjnego w tych narządach.  

Przypuszcza się, że podobne zmiany patologiczne mogą wynikać z nadmiaru białka 

pokarmowego w diecie. Powszechnie wiadomo, iż przewlekłe spożycie dużej ilości białka 

prowadzi do wzrostu utleniania aminokwasów w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym. 

Stan ten predysponuje  nie tylko do zwiększonej produkcji RFT, ale również RNS. 

Nie jest znany wpływ diety bogatobiałkowej i bogatotłuszczowej na czynność 

sekrecyjną gruczołów ślinowych przyusznych i podżuchwowych oraz na intensywność stresu 

oksydacyjnego w wymienionych śliniankach. 

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę parametrów stresu oksydacyjnego i 

ocenę funkcji wydzielniczej gruczołów ślinowych przyusznych i podżuchwowych szczurów 

karmionych dietą bogatobiałkową i bogatotłuszczową. 

W obu eksperymentach szczury rasy Wistar zostały podzielone na dwie grupy: 

kontrolną i karmioną dietą bogatotłuszczową oraz kontrolną i karmioną dietą bogatobiałkową. 

Po upływie 8 tygodni stosowania diet, w narkozie z fenobarbitalu zmierzono tempo 

wydzielania śliny niestymulowanej i stymulowanej przez szczury wszystkich grup. Następnie 

pobrano krew z tętnicy brzusznej oraz ślinianki podżuchwowe i przyuszne. Gruczoły ślinowe 

poddano homogenizacji i sonifikacji oraz wirowaniu. Do dalszych badań zachowano płyn 

nadosadowy. W płynach nadosadowych i surowicy krwi oznaczono stężenia produktów 

peroksydacji lipidów, oksydacji białek i DNA oraz stężenie białka, a w przypadku 



eksperymentu z dietą bogatobiałkową- wybrane elementy obrony antyoksydacyjnej. 

Wyliczono całkowitą zdolność antyoksydacyjną, całkowitą zdolność oksydacyjną i indeks 

stresu oksydacyjnego.  

Dieta bogatotłuszczowa skutkowała stresem oksydacyjnym w obrębie gruczołów 

ślinowych, przy czym istotnie większe natężenie i większą różnorodność oksydacyjnych 

modyfikacji elementów komórkowych odnotowano w gruczole przyusznym w porównaniu do 

ślinianki podżuchwowej. W przebiegu diety bogatotłuszczowej doszło do zaburzeń 

funkcjonowania gruczołów ślinowych, czego wyrazem była istotna redukcja wydzielania 

stymulowanego śliny. Odnotowany brak korelacji pomiędzy markerami stresu oksydacyjnego 

w surowicy i śliniankach dowodzi, że uszkodzenie oksydacyjne w gruczołach ślinowych 

szczurów karmionych dietą bogatotłuszczową powstaje niezależnie od ogólnoustrojowego 

stresu oksydacyjnego. 

Dieta bogatobiałkowa skutkowała stresem oksydacyjnym w obrębie gruczołów 

ślinowych, przy czym istotnie większe natężenie i większą różnorodność oksydacyjnych 

modyfikacji elementów komórkowych odnotowano w gruczole podżuchwowym w 

porównaniu do ślinianki przyusznej. Systemy antyoksydacyjne gruczołów przyusznych 

okazały się być bardziej efektywne w zapobieganiu oksydacyjnym modyfikacjom w 

porównaniu do systemów antyoksydacyjnych gruczołów podżuchwowych szczurów 

karmionych dietą bogatobiałkową. W przebiegu diety bogatobiałkowej doszło do zaburzeń 

funkcjonowania gruczołów ślinowych, czego wyrazem była istotna redukcja wydzielania 

niestymulowanego śliny. Brak korelacji pomiędzy markerami stresu oksydacyjnego w 

surowicy i śliniankach dowiódł, że uszkodzenie oksydacyjne w gruczołach ślinowych 

szczurów karmionych dietą bogatobiałkową powstaje niezależnie od ogólnoustrojowego 

stresu oksydacyjnego. 


