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U 117 leników w surowicy krwi oznaczano stê¿enie witamin A, E
i C. Stwierdzono znamiennie ni¿sze stê¿enia witaminy A i E w surowicy
krwi osób posiadaj¹cych przeciwcia³a przeciwko B. burgdorferi. Najni¿sze stê¿enie tej witaminy stwierdzono u osób posiadaj¹cych jednoczenie przeciwcia³a IgM i IgG. Natomiast stê¿enie witaminy C w surowicy
krwi osób serologicznie dodatnich nie ró¿ni³o siê istotnie w porównaniu
z osobami serologicznie ujemnymi. Uzyskane wstêpne wyniki sugeruj¹,
i¿ stê¿enie witamin A i E w surowicy krwi osób zaka¿onych krêtkiem
B. burgdorferi mo¿e mieæ wp³yw na rozwój choroby z Lyme.
S³owa kluczowe: borelioza z Lyme, Borrelia burgdorferi, witamina A, witamina E,
witamina C
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WSTÊP
Borelioza z Lyme ( krêtkowica kleszczowa, Lyme disease, Lyme borreliosis) jest przewlek³¹, wielouk³adow¹ chorob¹ odzwierzêc¹, przenoszon¹ przez kleszcze, wywo³an¹ przez
krêtek Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzeli, B. valaisiana okrelanych
jako Borrelia burgdorferi sensu lato. Wywo³uj¹ boreliozê u ludzi, ssaków i ptaków, z tym
¿e B. afzelii najczêciej bywa wykrywana u gryzoni a B. garinii u ptaków (1). Symptomatologia boreliozy z Lyme jest bardzo bogata. Choroba mo¿e powodowaæ wielosystemowe
uszkodzenia ró¿nych narz¹dów i uk³adów. Najczêciej rozpoznawanymi postaciami boreliozy z Lyme s¹ rumieñ wêdruj¹cy, zapalenie stawów oraz neuroborelioza (1,2).
Naturê zaka¿enia krêtkiem B. burdgorferi i sposób w jaki siê ono objawia determinuj¹
liczne czynniki zale¿ne zarówno od samego patogenu, jak i zaka¿onego organizmu. Podkrela siê miêdzy innymi zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ na zaka¿enie, ró¿n¹ zdolnoæ do elimi-
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nacji bakterii przez mechanizmy obronne gospodarza jak równie¿ wp³yw odpowiedzi immunologicznej na rozwój procesów patologicznych (2). Nieliczne prace wskazuj¹ na udzia³
witamin w rozwoju choroby z Lyme (3,4).
Celem pracy by³a ocena stê¿enia witamin A, E i C u pracowników nadlenictwa zaka¿onych krêtkiem B. burgdorferi.
MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto 117 pracowników nadlenictw pó³nocno-wschodniej Polski. U 39
ze 117 badanych pracowników nadlenictwa w wieku od 15 do 56 lat (x = 40,97) nie
stwierdzono obecnoci w surowicy krwi przeciwcia³ przeciw B. burgdorferi. Osoby serologicznie ujemne wyodrêbniono jako grupê kontroln¹ (grupa 1). W grupie 78 osób (grupa
2) w wieku od 18-63 (x = 43,07) lat, stwierdzono w surowicy krwi obecnoæ przeciwcia³
przeciw B. burgdorferi. Wród nich u 13 stwierdzono obecnoæ przeciwcia³ IgM, u 42
obecnoæ przeciwcia³ IgG i u 23 osób przeciwcia³a IgM+ IgG. Przeciwcia³a przeciwko
B. burgdorferi w klasie IgM i IgG w surowicy krwi wykrywano stosuj¹c test immunoenzymatyczny ELISA, przy u¿yciu zestawu Borrelia recombinant IgM i IgG, firmy Biomedica
(Austria). W chwili badania ¿adna z osób nie wykazywa³a objawów zaka¿enia krêtkiem
Borrelia burgdorferi, ani objawów klinicznych pónego stadium boreliozy.Stê¿enie witamin: A i E w surowicy krwi oznaczano metod¹ RP-HPLC z detekcj¹ spektrofotometryczn¹
metod¹ De Leenheer i wsp. w modyfikacji Vatassery i wsp., a kwasu askorbinowego metod¹ RP-HPLS z detekcj¹ spektrofotometryczn¹ wg Ivanovic i wsp. (5,6,7). Uzyskane wyniki
poddano analizie statystycznej z u¿yciem pakietu statystycznego Statistica 6,0 PL 9.
W obliczeniach przyjêto poziom istotnoci p<0,05 jako znamienny statystycznie.
WYNIKI
W grupie kontrolnej (grupa 1) stê¿enie witamin wynosi³o: witaminy A od 0,59 do 2,74
mM/l (x= 1,6 mM/l); witaminy E od 15,62  30,17 mM/l ( x= 23,63 mM/l) i witaminy C od
71,27 do 114,36 mM/l (x = 87,72 mM/l) (tab I).
Stê¿enie witaminy A w grupie 78 pracowników posiadaj¹ych w surowicy krwi przeciwcia³a przeciwko B. burgdorferi by³o znamiennie ni¿sze ni¿ w grupie 1 i wynosi³o od
0,03do 2,74 mM/l (x = 1,41 mM/l). Wród 13 osób, u których stwierdzono w surowicy krwi
obecnoæ przeciwcia³ w klasie IgM stê¿enie witaminy A (x = 1,62 mM/l) nie ró¿ni³o siê
istotnie w porównaniu z grupa kontroln¹ (x = 1,6 mM/l). Natomiast stê¿enie witaminy A
w grupie osób posiadaj¹ych przeciwcia³a IgG (x = 1,26 mM/l) lub IgM+IgG (x = 1,22 mM/l)
by³o znamiennie ni¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nie wykazano zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem witaminy A a wiekiem badanych osób (tab I).
Stê¿enie witaminy E w grupie 78 osób maj¹cych przeciwcia³a przeciwko B. burgdorferi by³o znamiennie ni¿sze ni¿ w grupie 1 i wynosi³o od 10,03 do 32,10 mM/l (x = 20,87
mM/l). Wród 13 osób posiadaj¹cych przeciwcia³a w klasie IgM jej stê¿enie (x = 18,73
mM/l) by³o znamiennie ni¿sze w porównaniu z grupa kontroln¹ (x = 23,63 mM/l). Tak¿e
w grupie osób posiadaj¹cych przeciwcia³a w klasie IgG (x = 20,09 mM/l) lub IgM+IgG
(x = 18,81 mM/l) by³o ono znamiennie ni¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nie wykazano zale¿noci miêdzy stê¿eniem witaminy E w surowicy krwi a wiekiem badanych osób
(tab. I).

Stê¿enie witamin w surowicy krwi badanych osób i analiza korelacji pomiêdzy stê¿eniem witamin a wiekiem badanych.
Vitamin serum concentration of analysed patients and analysis of correletions between vitamin concentration and age of patients

¯ obni¿enie stê¿enia witamin  decrease concentrations of vitamins

* istotnoæ statystyczna p< 0,05  statistical significance

Ta b e l a I .
Ta b l e I .
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Stê¿enie witaminy C w grupie 78 osób, u których stwierdzono przeciwcia³a przeciwko
B. burgdorferi wynosi³o od 12,02-119,04 mM/l (x = 87,69 mM/l) i nie ró¿ni³o siê istotnie
od jej stê¿enia wykazanego w grupie kontrolnej (x = 87,72 mM/l Równie¿ stê¿enie witaminy C w grupie 13 osób posiadaj¹cych przeciwcia³a w klasie IgM (x = 85,37 mM/l), przeciwcia³a IgG (x = 88,19 mM/l) oraz IgM+IgG (x = 88,05 mM/l) nie ró¿ni³o siê znamiennie
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nie wykazano zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem witaminy
C w surowicy krwi a wiekiem badanych osób (tab. I).
DYSKUSJA
System immunologiczny chroni cz³owieka przed ró¿nymi czynnikami zakanymi: bakteriami grzybami, wirusami i paso¿ytami. Stan od¿ywienia jest wa¿nym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do prawid³owego funkcjonowania uk³adu immunologicznego. Sugeruje
siê, ¿e niedobór aminokwasów, mikroelementów: g³ównie cynku (Zn), miedzi (Cu), ¿elaza
(Fe), selenu (Se), kwasu foliowego, witamin: B6, B12, C, E, A i E powoduje os³abienie
funkcjonowania uk³adu immunologicznego i mo¿e byæ przyczyn¹ zwiêkszonej wra¿liwoci na zaka¿enie jak równie¿ zwiêkszaæ ryzyko zachorowañ na niektóre choroby nowotworowe (8,9,10,11,12). Flecher i wsp. w badaniu, które objê³o 1214 osób w wieku od 75 do
84 lat, nie wykazali wp³ywu stê¿enia w surowicy krwi antyoksydantów (alfa-tokoferolu,
beta-karotenu i retinolu) na umieralnoæ w badanej populacji. Wykazali, ¿e stê¿enie witaminy C w badanej populacji by³o obni¿one i jedynie stê¿enie tej witaminy korelowa³o ze
wskanikiem umieralnoci w badanej populacji (13).
Witamina A jest niezbêdna do prawid³owego ró¿nicowania tkanek, nab³onków, procesów reprodukcji, mielinizacji, widzenia oraz prawid³owego funkcjonowania uk³adu odpornociowego. Brak jej w organizmie wynika najczêciej z niedoborów pokarmowych
i wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹ podatnoci¹ na choroby zakane (7,8,12). Niedobór witaminy A
indukuje i nasila proces zapalny (4). Witamina A bierze równie¿ udzia³ w procesach obronnych przed dzia³aniem reaktywnych form tlenu (10,11). Podawanie witaminy A mo¿e powodowaæ zmniejszenie stanu zapalnego poprzez jej wp³yw na uk³ad immunologiczny
i wp³yw na integralnoæ nab³onków. Cantorna i wsp. wykazali, ¿e niedobór witaminy A
u myszy zaka¿onych krêtkiem B. burgdorferi, korelowa³ z ciê¿koci¹ przebiegu zapalenia
stawów. Stwierdzono, i¿ u myszy maj¹cych najni¿sze stê¿enie retinolu zapalenie stawów rozwija³o siê wczeniej i przebiega³o ciê¿ej ni¿ u myszy maj¹cych najwy¿sze
stê¿enie witaminy A. Mo¿na wiêc s¹dziæ, i¿ witamina A mo¿e ³agodziæ ostre zapalenie
stawów (4).
Przeprowadzone w³asne badania s¹ zgodne z obserwacjami Cantorny i wsp. W grupie
osób wykazuj¹cych w surowicy krwi obecnoæ przeciwcia³ przeciwko krêtkom B. burgdorferi wykazano znamienne obni¿enie stê¿enia witaminy A w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Najni¿sze stê¿enie stwierdzono w grupie osób posiadaj¹cych w surowicy zarówno
przeciwcia³a w klasie IgM jak i IgG. Jedynie u osób maj¹cych przeciwcia³a klasy IgM
stê¿enie witaminy A by³o porównywalne do stê¿enia u osób niezaka¿onych krêtkiem
B. burgdorferi. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e zaka¿enie krêtkiem B. burgdorferi powoduje stopniowe obni¿anie siê stê¿enia witaminy A w organizmie. Mo¿e to wskazywaæ, ¿e powstaj¹cy niedobór witaminy A jest jednym z czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi boreliozy
z Lyme.
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Witamina E  a-tokoferol jest najwa¿niejszym fizjologicznym antyoksydantem hydrofobowym chroni¹cym b³ony komórkowe. Witamina E hamuj¹c utlenianie wielonienasyconych kwasów t³uszczowych jest stabilizatorem b³on komórkowych i lizozomalnych.
U cz³owieka niedobór witaminy E powoduje skrócenie czasu ¿ycia erytrocytów, zaburzenia neurologiczne i choroby miêni oraz zaburzenia funkcjonalne uk³adu odpornociowego, a dynamika stanu redukcyjno-oksydacyjnego witaminy E w b³onach biologicznych obrazuje stres oksydacyjny bêd¹cy konsekwencj¹ wielu procesów chorobowych. (9,11,14,15)
Witamina E zapobiega peroksydacji lipidów i rozwojowi mia¿d¿ycy têtnic. PanczenkoKresówka i wsp. stwierdzili, i¿ suplementacja witaminami antyoksydacyjnymi: C, A i E,
chorych z niedokrwienna chorob¹ serca obni¿a stê¿enie nadtlenków lipidów we krwi, co
wiadczy³o o spowolnieniu procesów peroksydacji lipidów i wp³ywa³o korzystnie na przebieg choroby (16). W uzyskanych wynikach zwraca uwagê znamienne ni¿sze stê¿enie witaminy E w surowicy krwi osób posiadaj¹cych przeciwcia³a przeciwko B. burgdorferi
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Najni¿sze rednie stê¿enie witaminy E wykazano u pracowników maj¹cych przeciwcia³a klasy IgM a najwy¿sze u osób posiadaj¹cych przeciwcia³a klasy IgG. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e zaka¿enie krêtkiem B. burgdorferi jest przyczyn¹
obni¿enia stê¿enia witaminy E w organizmie i to obni¿one stê¿enie utrzymuje siê przez
d³ugi czas. Mo¿e to wskazywaæ na udzia³ witaminy E w rozwoju boreliozy z Lyme.
Witamina C jest transportowana do wnêtrza wiêkszoci komórek jako kwas askorbinowy lub w formie utlenionej jako dehydroascorbinian (DHA), który jest nastêpnie szybko
redukowany i jako askorbinian (witamina C) gromadzony w komórce. Witamina C jest
uwa¿ana za wa¿ny antyoksydant p³ynów pozakomórkowych w organizmie, jak równie¿
istotny dla ochrony antyoksydacyjnej wewn¹trz komórek. Jest kofaktorem enzymów zaanga¿owanych w syntezê kolagenu, nurotransmiterów i karnityny (17,18). Uwa¿a siê, ¿e witamina C zmniejsza stres oksydacyjny, blokuje peroksydacjê lipidów i poprawia funkcje
immunologiczne komórek (11). Spe³nia równie¿ rolê modulatora cytokinowej cie¿ki przenoszenia sygna³u. Bowie i ONeill wykazali, ¿e witamina C hamuje zale¿n¹ od TNF aktywacjê NF-kappa B (19). Cárnamo i wsp. stwierdzili, ¿e witamina ta hamuje cie¿kê przenoszenia sygna³u indukowan¹ przez GM-CSF, IL-3 i IL-5. Wewn¹trzkomórkowe stê¿enie
witaminy C wp³ywa równie¿ na inne funkcje GM-CSF, np. GM-CSF jest prozapaln¹ cytokin¹ odgrywaj¹c¹ istotna rolê w reumatoidalnym zapaleniu stawów, tak wiêc hamuj¹c
GM-CSF witamina C pe³ni rolê czynnika przeciwzapalnego (20).
Wyniki przeprowadzonych badañ wykaza³y, i¿ stê¿enie witaminy C u osób posiadaj¹cych przeciwcia³a w klasie IgM i IgG przeciwko B. burgdorferi nie ró¿ni³a siê istotnie od
jej stê¿enia w grupie kontrolnej. Chocia¿ stê¿enie witaminy C u osób z obecnoci¹ przeciwcia³ w klasie IgM, a wiêc we wczesnej fazie zaka¿enia krêtkiem, by³y ni¿sze (x = 85,37
mM/l ) ni¿ w grupie kontrolnej (87,72 mM/l), to ten spadek stê¿enia witaminy C nie wykazywa³ znamiennoci statystycznej.
Przeprowadzone wstêpne badania wskazuj¹, ¿e zaka¿enie krêtkiem B. burgdorferi mo¿e
powodowaæ obni¿enie stê¿enia witamin A i E w surowicy krwi badanych, utrzymuj¹ce siê
jeszcze w pónej fazie zaka¿enia, nie ma natomiast wp³ywu na stê¿enie witaminy C.
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WNIOSKI
1. Wykazano znamiennie ni¿sze stê¿enia witaminy A w surowicy krwi osób zaka¿onych
krêtkiem B. burgdorferi. Najni¿sze stê¿enie tej witaminy stwierdzono u osób posiadaj¹cych w surowicy krwi jednoczenie przeciwcia³a klasy IgM i IgG.
2. W surowicy krwi osób zaka¿onych krêtkiem B. burdgorferi stwierdzono znamiennie
ni¿sze stê¿enie witaminy E w porównaniu z grupa kontroln¹. Najni¿sze jej stê¿enie
wykazano we wczesnej fazie zaka¿enia.
3. Stê¿enie witaminy C w surowicy krwi osób zaka¿onych krêtkiem B. burgdorferi nie
ró¿ni³o siê istotnie od jej stê¿enia w surowicy krwi osób zdrowych.
4. Uzyskane wstêpne wyniki sugeruj¹, i¿ stê¿enie witamin A i E w surowicy krwi osób
zaka¿onych krêtkiem B. burgdorferi mo¿e mieæ wp³yw na rozwój choroby z Lyme.
S Pancewicz, E Skrzydlewska, T Hermanowska-Szpakowicz, A Stankiewicz, M Kondrusik,
M Zajkowska, S Grygorczuk
VITAMIN A, E AND C SERUM CONCENTRATION OF PATIENTS SHOWING ANTIBODIES
ANTI-BORRELIA BURGDORFERI PRESENCE  NON-SYMPTOMATIC CARRIERS
SUMMARY
To estimate vitamin A, E and C serum concentrations among forestry workers showin antibodies against Borrelia burgdorferi presence.
Vitamins A, E and C concentrations were evaluated in 117 sera of forestry workers. 78 persons
aged 18-63 (x=43.07) showed antibodies against Borrelia burgdorferi presence. In this group 13
persons showed presence of IgM, 42 persons with IgG and 23 with IgM and IgG. Control group
consisted of 39 persons aged 1856 years (x=40,97), with no detectable anti-Borrelia burgdorferi
antibodies in serum. Serologic diagnosis was performed with use of ELISA kit - Borrelia rekombinat IgM, IgG (Biomedica, Austria). Vitamins A and E serum concentrations were detected by RPHPLC method with spectrophotometric detection (De Leenheet and co.). Vitamin C was detected by
RP-HPLS method with spectrophotometric method (Ivanovic and co). Obtains results were statistically analysed.
Significantly lower of vitamin A and E serum concentration of persons with anti-borrelia antibodies presence. The lowest concentration was observed in group showing presence of IgM and
IgG. No significant difference in vitamin C serum concentration in examined groups was observed.
These results may suggest that low serum concentrations of vitamin A and E may have influence on Borrelia burgdorferi infection development.
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