Pozawałowa przebudowa serca – rozstrzeń lewej komory
jako potencjalny cel terapeutyczny
Remodeling after myocardial infarction – left ventricular dilation as potential therapeutic target
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Streszczenie
Œwie¿y zawa³ miêœnia sercowego uruchamia zjawisko pozawa³owej przebudowy lewej komory serca, które odbywa siê jednoczeœnie na kilku poziomach: makroskopowym, polegaj¹cym na zmianie geometrii (wielkoœci, kszta³tu i gruboœci œcian) lewej komory, mikroskopowym, obejmuj¹cym zmiany liczby kardiomiocytów i struktury sercowej tkanki ³¹cznej oraz submikroskopowym, polegaj¹cym na zmianach zachodz¹cych w poszczególnych kardiomiocytach. Zjawisko to jest napêdzane z jednej strony mechanicznym wzrostem obci¹¿enia kardiomiocytów, z drugiej aktywacj¹ uk³adów neurohumoralnych. Najwa¿niejszy element procesu przebudowy – rozstrzeñ lewej komory – jest zjawiskiem niekorzystnym, le¿¹cym u podstaw progresji do niewydolnoœci serca, a poniewa¿ coraz wiêcej argumentów wskazuje na to, ¿e jest to proces odwracalny, byæ mo¿e w przysz³oœci uda siê opracowaæ interwencje swoiœcie ukierunkowane na zmniejszenie lub przynajmniej zahamowanie pozawa³owej rozstrzeni lewej komory.

Abstract
Acute myocardial infarction triggers post-infarction left ventricular remodeling and proceeds concurrently on several levels:
macroscopic, involving modification of left ventricular geometry (size, shape and wall thickness), microscopic, involving change
of the number of cardiomyocytes and structure of cardiac connective tissue and submicroscopic, involving changes within cardiomyocytes. This phenomenon is triggered on one side by mechanical increase of cardiomyocyte load and on the other side
by activation of neurohumoral systems. The most important element of the remodeling process – left ventricular dilation – is
an adverse phenomenon, underlying progression to heart failure. Since more and more arguments indicates that this phenomenon is reversible, it is possible that in future interventions will be developed aimed at decreasing or at least halting post-infarction left ventricular dilation.
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Opis zjawiska
Œwie¿y zawa³ miêœnia sercowego uruchamia zjawisko pozawa³owej przebudowy lewej komory serca (remodeling), która stanowi odpowiedŸ tkanki na uszkodzenie i próbê przystosowania siê do funkcjonowania
w zmienionych warunkach [1, 2]. Zjawisko przebudowy
dotyczy zarówno segmentu objêtego zawa³em, jak
i nieobjêtego martwic¹, a odbywa siê jednoczeœnie na
kilku poziomach: makroskopowym, polegaj¹cym na
zmianie geometrii (wielkoœci, kszta³tu i gruboœci œcian)
lewej komory, mikroskopowym, obejmuj¹cym zmiany
liczby kardiomiocytów i struktury sercowej tkanki ³¹cznej oraz submikroskopowym, polegaj¹cym na zmia-

nach zachodz¹cych w poszczególnych kardiomiocytach
(Tabela I). Wszystkie powy¿sze zmiany prowadz¹ do
zmiany czynnoœci lewej komory serca. Zjawisko przebudowy zachodzi w dwóch fazach: wczesnej i póŸnej [1].
Wczesna faza przebudowy – ekspansja zawału
Ju¿ w kilka godzin od pocz¹tku zawa³u rozpoczyna
siê zjawisko powiêkszania siê jamy lewej komory, która
dodatkowo zmienia kszta³t z eliptycznego na bardziej
sferyczny. Jest to efekt postêpuj¹cego rozci¹gania segmentu objêtego zawa³em [3], co z jednej strony prowadzi do jego œcieñczenia, z drugiej do rozstrzeni lewej komory. Zjawisko to nazywamy ekspansj¹ zawa³u [4]. To-
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Tabela I. Ró¿ne poziomy pozawa³owej przebudowy serca
makroskopowy

geometria lewej komory

rozstrzeñ
zmiana kszta³tu z eliptycznego na sferyczny
przerost zdrowej œciany
œcieñczenie czêœci pozawa³owej

mikroskopowy

miêsieñ sercowy

zmniejszenie liczby komórek (apoptoza, nerkoza)
zmiany dotycz¹ce tkanki ³¹cznej w sercu:
– degradacja rusztowania ³¹cznotkankowego
– w³óknienie zastêpcze

submikroskopowy

biologia kardiomiocytu

zaburzenia sprzê¿enia elektromechanicznego
desensytyzacja receptorów b-adrenergicznych
przerost
ekspresja genów p³odowych (ciê¿kie ³añcuchy β-miozyny)

warzyszy temu znaczne przyspieszenie apoptozy kardiomiocytów, zarówno w segmencie zawa³owym, jak
i nieobjêtym zawa³em.
Ekspansja trwa do 2–3 tyg. od pocz¹tku zawa³u. Po
tym okresie w³ókna kolagenowe blizny tworz¹ ju¿ siln¹ sieæ, która nie wykazuje tendencji do dalszej rozstrzeni [5].
Późna faza przebudowy – dalsza rozstrzeń
i przerost ekscentryczny zdrowego mięśnia
Zawa³owa martwica kardiomiocytów prowadzi do
nag³ego wzrostu obci¹¿enia pozosta³ych komórek –
musz¹ one przej¹æ hemodynamiczne obowi¹zki utraconych komórek. Dochodzi do rozci¹gania i przerostu ¿ywych komórek, co prowadzi do dalszej rozstrzeni lewej
komory i przerostu zdrowej czêœci miêœnia sercowego
(klasycznego przerostu ekscentrycznego). Mechanizm
ten staje siê istotny po kilku dniach od pocz¹tku zawa³u [6]. U wiêkszoœci pacjentów po zawale miêœnia sercowego najbardziej intensywna przebudowa zachodzi
w ci¹gu pierwszych tygodni/miesiêcy po uszkodzeniu.
Nastêpnie po osi¹gniêciu nowego stanu hemodynamicznej równowagi proces przebudowy ulega zahamowaniu nawet na wiele lat, a byæ mo¿e do koñca ¿ycia.
U mniejszoœci pacjentów po zawale serca dochodzi do
bardzo intensywnej przebudowy i gwa³townie postêpuj¹cej rozstrzeni. W takim przypadku prawdopodobnie
przerost zdrowej œciany nie nad¹¿a za rozstrzeni¹ komory i u takiej osoby bardzo szybko dochodzi do za³amania hemodynamicznej czynnoœci lewej komory i rozwoju niewydolnoœci serca. Wreszcie w niewielkiej grupie pacjentów po zawale serca rozstrzeñ postêpuje powoli, ale systematycznie, tak¿e prowadz¹c do rozwoju
niewydolnoœci serca po miesi¹cach/latach [7, 8]. Pomimo coraz lepszego poznawania czynników ryzyka pozawa³owej przebudowy miêœnia sercowego, w dalszym
ci¹gu trudno jest przewidzieæ przebieg przebudowy
u konkretnego pacjenta. Schematycznie przebieg pozawa³owej rozstrzeni lewej komory pokazuje Rycina 1.
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Obok zjawiska zmiany geometrii lewej komory dochodzi tak¿e do zmian struktury miêœnia sercowego na
poziomie mikroskopowym. Znacznej przebudowie ulega
wewn¹trzsercowa tkanka ³¹czna: z jednej strony na skutek przewagi aktywnoœci enzymów trawi¹cych w³ókna
kolagenowe, tzw. metaloproteinaz macierzy (MMP) nad
ich inhibitorami – tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy (TIMP), dochodzi do niszczenia ³¹cznotkankowego rusztowania, na którym opieraj¹ siê kardiomiocyty, co prowadzi do ich wzajemnego zeœlizgiwania
siê i rozstrzeni lewej komory [9]. Z drugiej strony na skutek dzia³ania g³ównie aldosteronu i angiotensyny II
w pozawa³owym sercu wzrasta iloœæ w³ókien kolagenowych wokó³ naczyñ (w³óknienie zastêpcze) [10].
Kolejnym efektem pozawa³owej przebudowy miêœnia
sercowego jest zmiana liczby kardiomiocytów. Obecnie
wiadomo, ¿e w doros³ym miêœniu sercowym dochodzi do
regeneracji kardiomiocytów [11]. W pozawa³owym sercu
szybkoœæ regeneracji jest wiêksza ni¿ w sercu zdrowym,
ale nieproporcjonalnie bardziej zwiêkszone jest umieranie miocytów w mechanizmie apoptozy [11], a w zaawansowanej przebudowie tak¿e w mechanizmie nekrozy [12].
Ostatecznym efektem dzia³ania tych mechanizmów jest
systematyczne zmniejszanie siê liczby kardiomiocytów
w miarê postêpowania procesu przebudowy. Co interesuj¹ce, pokazano, ¿e kilkunastokrotne nasilenie apoptozy
w zdrowym sercu myszy, do wartoœci, które s¹ i tak dziesiêciokrotnie ni¿sze od obserwowanych w ludzkim niewydolnym sercu, wystarcza do wywo³ania rozstrzeni
i dysfunkcji skurczowej lewej komory [13].
Wreszcie pozawa³owa przebudowa prowadzi tak¿e
od intensywnych zmian na poziomie poszczególnych
kardiomiocytów. Dochodzi do zmiany ekspresji i funkcji
bia³ek sprzê¿enia elektromechanicznego: spada iloœæ
SERCA (ATP-azy transportuj¹cej Ca2+ do siateczki sarkoplazmatycznej), kana³y rianodynowe odpowiedzialne
za uwalnianie Ca2+ w skurczu staj¹ siê nieszczelne, roœnie odkomórkowy transport wapnia. Zmiany te prowadz¹ ogólnie do spadku zawartoœci Ca2+ w siateczce sar-
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koplazmatycznej i mniejszego wyrzutu jonów wapnia
podczas pobudzenia kardiomiocytów, co prowadzi do
spadku ich si³y skurczu [14]. Obecne na powierzchni
kardiomiocytów receptory β-adrenergiczne oraz wewn¹trzkomórkowe szlaki przekaŸnictwa sygna³ów adrenergicznych staj¹ siê mniej wra¿liwe na stymulacjê
katecholaminergiczn¹ [15], kardiomiocyty przerastaj¹
i dochodzi do ekspresji genów p³odowych (np. genu koduj¹cego ³añcuchy ciê¿kie β-miozyny zamiast wystêpuj¹cej w doros³ym sercu α-miozyny) [16].
Wydaje siê, ¿e zjawiska przebiegaj¹ce w ramach
procesu przebudowy tocz¹ce siê na ró¿nych poziomach
s¹ ze sob¹ sprzê¿one: pokazano, ¿e zmiany na poziomie
submikroskopowym, obejmuj¹ce np. ekspresjê bia³ek
sprzê¿enia elektromechanicznego czy desensytyzacjê
receptorów b-adrenergicznych koreluj¹ z nasileniem
rozstrzeni. Podobnie pokazano, ¿e nasilenie w³óknienia
zastêpczego w pozawa³owych sercach koreluje z nasileniem rozstrzeni i ekspresj¹ ³añcuchów ciê¿kich β-miozyny [17]. Wreszcie wiadomo, ¿e stopieñ sferycznoœci lewej komory zale¿ny jest tak¿e od rozstrzeni [18].

Mechanizmy i determinanty
pozawałowej przebudowy
Zjawisko pozawa³owej przebudowy napêdzane jest
przez dwie grupy czynników: czynniki mechaniczne
oraz czynniki neurohumoralne.
Czynniki mechaniczne
Zarówno we wczesnej, jak i w póŸnej fazie przebudowy kluczowe znaczenie dla rozstrzeni oraz przerostu
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lewej komory ma naprê¿enie, czyli rozci¹ganie poszczególnych kardiomiocytów. Wzrost naprê¿enia we wczesnej fazie prowadzi do ekspansji zawa³u, w póŸnej fazie
do przerostu i wyd³u¿ania miocytów. Naprê¿enie z kolei,
zgodnie ze prawem Laplace'a, dane jest wzorem:
S=

gdzie S oznacza naprê¿enie, P – ciœnienie skurczowe w lewej komorze, r – promieñ krzywizny komory,
h – gruboœæ œciany komory. Zatem intensywna przebudowa lewej komory bêdzie zachodzi³a w przypadku du¿ego naprê¿enia œciany lewej komory, czyli w przypadku wysokiego ciœnienia skurczowego krwi (odzwierciedlaj¹cego wysokie ciœnienie skurczowe w lewej komorze) i cienkiej œciany komory. Dodatkowo powiêkszenie
komory sprzyja dalszej jej rozstrzeni, tak¿e w mechanizmie wzrostu naprê¿enia kardiomiocytów. Widaæ st¹d,
¿e wyjœciowy przerost lewej komory, obecny w momencie wyst¹pienia zawa³u miêœnia sercowego, chroni
przed pozawa³ow¹ rozstrzeni¹, podobnie jak obni¿enie
ciœnienia têtniczego, zarówno w ostrej fazie zawa³u, jak
i w okresie póŸniejszym.
Czynniki neurohumoralne
Œwie¿y zawa³ serca prowadzi do aktywacji wielu
uk³adów neurohumoralnych, z których dla procesu
przebudowy najwa¿niejsze s¹ uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) i wspó³czulny uk³ad nerwowy.
Spadek pojemnoœci minutowej serca i ciœnienia têtniczego krwi, wtórny do martwicy kardiomiocytów i po-
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Rycina 1. Schemat pozawa³owej przebudowy serca. W zdrowym sercu odleg³oœci a i b odpowiadaj¹ odleg³oœci od punktu œrodkowego lewej komory do odpowiednio przegrody i wolnej œciany. Zawa³ (pokazany
na czarno) prowadzi do procesu przebudowy: we wczesnej fazie (godziny – dni) dochodzi do ekspansji zawa³u, polegaj¹cej na rozstrzeni martwiczej tkanki; w póŸnej fazie (tygodnie – lata) dochodzi do rozstrzeni
i przerostu ekscentrycznego ¿ywego miêœnia, a wielkoœæ blizny nie ulega dalszym zmianom. Widocznym
efektem przebudowy jest powiêkszenie wymiarów lewej komory

Kardiologia Polska 2005; 63: 4 (supl. 2)

S 486

gorszenia sprawnoœci hemodynamicznej serca, prowadzi do aktywacji uk³adu wspó³czulnego i osoczowego
uk³adu RAA, natomiast wzrost naprê¿enia w œcianie lewej komory pobudza dodatkowo lokalny wewn¹trzsercowy uk³ad RAA [19]. Wiadomo, ¿e co prawda aktywacja receptorów β-adrenergicznych na kardiomiocytach
krótkotrwale zwiêksza ich kurczliwoœæ, ale d³ugotrwale
wywo³uje szereg zmian typowych dla pozawa³owej
przebudowy (zwiêksza przerost lewej komory, nasila
œmieræ komórek w mechanizmie apoptozy, zaburza wewn¹trzkomórkowe sprzê¿enie elektromechaniczne [15]).
Dodatkowo aktywacja receptorów α-adrenergicznych
tak¿e ma dzia³anie pro-przerostowe. Angiotensyna II
bezpoœrednio, dzia³aj¹c przez receptory AT1 na kardiomiocytach oraz poœrednio, zwiêkszaj¹c produkcjê endoteliny, pobudza przerost kardiomiocytów [19], pobudza
wewn¹trzsercow¹ produkcjê metaloproteinaz [20],
wreszcie stymuluje produkcjê aldosteronu, który zwiêksza syntezê kolagenu wewn¹trz miêœnia sercowego,
prowadz¹c do jego zw³óknienia. Pobudzenie receptorów
AT1 na zakoñczeniach nerwów wspó³czulnych zwiêksza
uwalnianie noradrenaliny, z kolei uk³ad wspó³czulny na
kilku poziomach stymuluje uk³ad RAA [21].
Istotn¹ rolê uk³adu wspó³czulnego i RAA w pozawa³owej przebudowie potwierdzaj¹ obserwacje pokazuj¹ce, ¿e interwencje terapeutyczne hamuj¹ce aktywnoœæ tych uk³adów, odpowiednio blokery receptorów β-adrenergicznych oraz inhibitory enzymu konwertuj¹cego, blokery receptorów angiotensynowych
AT1 i blokery receptorów aldosteronowych, zmniejszaj¹ nasilenie pozawa³owej przebudowy miêœnia sercowego zarówno w warunkach eksperymentalnych, jak
i klinicznych [2].

Znaczenie pozawałowej przebudowy:
czy jest to proces korzystny,
czy niekorzystny?
OdpowiedŸ na to pytanie nie jest prosta, gdy¿ przebudowa obejmuje szereg ró¿nych procesów tocz¹cych
siê na ró¿nych poziomach. Natomiast z punktu widzenia terapeutycznego jest to kluczowe pytanie, gdy¿
gdyby uda³o siê udowodniæ, ¿e jest to proces szkodliwy,
móg³by siê staæ punktem uchwytu interwencji terapeutycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie pozawa³owej œmiertelnoœci lub wystêpowania niewydolnoœci
serca. Dlatego ró¿ne poziomy przebudowy trzeba rozpatrywaæ odrêbnie.
Zmiana geometrii lewej komory
Z teoretycznego punktu widzenia rozstrzeñ i zmiana kszta³tu lewej komory na bardziej sferyczny s¹ wybitnie niekorzystne: prowadz¹ do wzrostu naprê¿enia
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w œcianie lewej komory (p. prawo Laplace'a), wiêkszego
zu¿ycia tlenu przez miêsieñ sercowy, desynchronizacji
skurczu, niedomykalnoœci zastawki mitralnej. Dodatkowo wzrost ciœnienia koñcoworozkurczowego prowadzi
do ucisku w fazie diastole na naczynia subedokardialne i zaburzenia przep³ywu wieñcowego w tej warstwie.
Obserwacje kliniczne potwierdzaj¹ s³usznoœæ tych teoretycznych rozwa¿añ: pokazano, ¿e po zawale serca
u ludzi objêtoœæ koñcowoskurczowa jest silnie skorelowana z pozawa³ow¹ œmiertelnoœci¹ i czêstoœci¹ wystêpowania niewydolnoœci serca [1, 22]. Dodatkowo
pokazano, ¿e leki zmniejszaj¹ce postêp pozawa³owej
rozstrzeni lewej komory, takie jak blokery receptorów
β-adrenergicznych oraz inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê, jednoczeœnie przynosz¹ korzyœæ
pod wzglêdem zmniejszenia œmiertelnoœci [23]. Wreszcie w badaniach eksperymentalnych pokazano, ¿e myszy Timp (-/-), genetycznie pozbawione tkankowego inhibitora metaloproteinaz 3, a w zwi¹zku z tym wykazuj¹ce nadmiern¹ aktywnoœæ enzymów degraduj¹cych
szkielet ³¹cznotkankowy serca [24], w ci¹gu kilku tygodni rozwijaj¹ przebudowê przypominaj¹c¹ tê wystêpuj¹c¹ po zawale, z podobnymi zmianami na poziomie
tkanki i komórek. Zmianom tym mo¿na zapobiec, stosuj¹c inhibitory MMP. Powy¿sze dane sugeruj¹, ¿e rozstrzeñ lewej komory jest wybitnie niekorzystna i ¿e mo¿e braæ udzia³ w progresji do niewydolnoœci serca.
Dodatkowo w ramach przebudowy dochodzi do
œcieñczenia obszaru objêtego zawa³em: szczególnie
niekorzystne wczeœnie, bo zagra¿a pêkniêciem. Wreszcie znaczenie pozawa³owego przerostu miêœnia lewej
komory jest nie do koñca poznane. Z jednej strony badania eksperymentalne pokazuj¹, ¿e nasilenie pozawa³owego przerostu zdrowej œciany lewej komory jest
zwi¹zane z mniejsz¹ rozstrzeni¹ i zachowaniem czynnoœci skurczowej komory [25]. To potwierdza teoretyczne przes³anki bazuj¹ce na prawie Laplace'a, które
wskazuj¹, ¿e pogrubienie œciany komory i zmniejszenie
naprê¿enia rzeczywiœcie powinno mieæ korzystny
wp³yw na rozwój rozstrzeni. Z drugiej jednak¿e strony
badania epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e przerost lewej
komory wi¹¿e siê z wiêksz¹ œmiertelnoœci¹, prawdopodobnie w mechanizmie zaburzeñ rytmu [26].
Zmiany na poziomie mięśnia sercowego
i kardiomiocytów
Wiadomo z badañ eksperymentalnych, ¿e zarówno
ubytek liczby kardiomiocytów, jak i degradacja ³¹cznotkankowego podœcieliska oraz zw³óknienie zastêpcze s¹
zjawiskami niekorzystnymi [10]. Natomiast znaczenie
zmian na poziomie poszczególnych kardiomiocytów nie
jest oczywiste: co prawda ogólnie zmiany te prowadz¹
do zmniejszonej kurczliwoœci kardiomiocytów (np. za-
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burzenie sprzê¿enia elektromechanicznego czy desensytyzacja β-receptorów), co przek³ada siê na mniejsz¹
sprawnoœæ hemodynamiczn¹ serca. Nie mo¿na jednak
wykluczyæ mo¿liwoœci, ¿e s¹ to zmiany adaptacyjne,
chroni¹ce komórki miêœnia sercowego przed prze³adowaniem jonami wapnia i nadmiern¹ stymulacj¹ neurohumoraln¹, które w d³u¿szej perspektywie czasowej
wyd³u¿aj¹ czas prze¿ycia komórek. Podobnie w przypadku ekspresji genów p³odowych – pokazano na przyk³ad, ¿e powsta³e w taki sposób ³añcuchy ciê¿kie β-miozyny zu¿ywaj¹ mniej tlenu [16].
Dlatego trzeba podkreœliæ, ¿e pozawa³owa przebudowa jest z³o¿onym zjawiskiem, w ramach którego niektóre procesy s¹ jednoznacznie niekorzystne (rozstrzeñ
lewej komory), natomiast znaczenie innych nie jest do
koñca poznane i nie mo¿na wykluczyæ, ¿e maj¹ one
charakter korzystny (przerost kardiomiocytów, desensytyzacja β-receptorów).

Czy proces przebudowy jest odwracalny?
Rozpatrzmy oddzielnie ka¿dy z poziomów przebudowy.
Zmiana geometrii lewej komory
Dane kliniczne pokazuj¹, ¿e przynajmniej u niektórych pacjentów mo¿liwe jest odwrócenie procesu przebudowy na poziomie geometrii lewej komory. Najlepszym przyk³adem s¹ zmiany wystêpuj¹ce po wszczepieniu urz¹dzenia, wspomagaj¹ce pracê lewej komory
u pacjentów opornych na leczenie, oczekuj¹cych na
przeszczep serca [27]. Pokazano, ¿e u takich pacjentów
mechaniczne odci¹¿enie komory prowadzi do zmniejszenia objêtoœci lewej komory oraz zwiêkszenia gruboœci jej œcian [28]. Ostatnio pokazano, ¿e w niewydolnoœci terapia resynchronizuj¹ca tak¿e zmniejsza objêtoœci
koñcowoskurczow¹ i koñcoworozkurczow¹, poprawia
frakcjê wyrzutow¹ i zmniejsza masê lewej komory [29].
Interwencje farmakologiczne, takie jak inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê czy blokery receptorów β-adrenergicznych prowadz¹ do mniej spektakularnych zmian: raczej zatrzymuj¹ progresjê rostrzeni ni¿
s¹ w stanie zmniejszyæ wielkoœæ lewej komory [2].
Zmiany na poziomie mięśnia sercowego
i kardiomiocytów
Nie dysponujemy dowodami na to, ¿e jakakolwiek
interwencja jest w stanie przywróciæ kardiomiocyty
utracone w procesie apoptozy/nekrozy. Podobnie wydaje siê, ¿e patologiczne zw³óknienie miêœnia sercowego w najlepszym przypadku jest tylko czêœciowo odwracalne [30]. Natomiast dane eksperymentalne sugeruj¹, ¿e naj³atwiej ustêpuj¹ zmiany na poziomie poszczególnych kardiomiocytów: pokazano, ¿e zarówno
inhibitory enzymu konwertuj¹cego, jak i blokery recep-
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torów β-adrenergicznych przywracaj¹ prawid³owe
sprzê¿enie elektromechaniczne, gêstoœæ i funkcjê receptorów β-adrenergicznych, prowadz¹ do regresji
przerostu kardiomiocytów [14].
Dane te pokazuj¹, ¿e odwrócenie procesu przebudowy pozawa³owej jest mo¿liwe, przy czym po zastosowaniu interwencji zmiany na poziomie kardiomiocytów
mog¹ wycofaæ siê ca³kowicie, na poziomie geometrii lewej komory czêœciowo, natomiast na poziomie struktury miêœnia sercowego ustêpuj¹ najtrudniej.

Podsumowanie – możliwości terapeutyczne
Powy¿sze obserwacje sugeruj¹, ¿e podstawowym
elementem przebudowy pozawa³owej jest rozstrzeñ lewej komory, która jest zjawiskiem niekorzystnym, pogarszaj¹cym warunki pracy lewej komory, le¿¹cym
u podstaw progresji do niewydolnoœci serca. Poniewa¿
coraz wiêcej danych pokazuje, ¿e jest to proces odwracalny, byæ mo¿e w przysz³oœci uda siê opracowaæ interwencje swoiœcie ukierunkowane na zmniejszenie lub
przynajmniej zahamowanie pozawa³owej rozstrzeni lewej komory. Badania nad takimi interwencjami s¹ w toku. Z jednej strony s¹ to próby ingerencji w uk³ad metaloproteinaz/tkankowych inhibitorów metaloproteinaz,
zmierzaj¹ce do zachowania ³¹cznotkankowego zrêbu
miêœnia sercowego, z drugiej s¹ to ró¿ne interwencje
chirurgiczne, takie jak czêœciowa wentrykulektomia
(tzw. operacja Batisty) [31] czy rekonstrukcja zastawki
mitralnej [32]. Takie interwencje hamuj¹ce lub odwracaj¹ce niekorzystn¹ przebudowê w przysz³oœci byæ mo¿e
bêd¹ stanowiæ uzupe³nienie dla leków hamuj¹cych
uk³ady neurohumoralne w leczeniu pacjentów z pozawa³ow¹ dysfunkcj¹ skurczow¹ i niewydolnoœci¹ serca.
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