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Słowo od Zarządu Sekcji
Kardiologii Eksperymentalnej PTK
W porozumieniu z Redakcją Kardiologii Polskiej wprowadza się zasadę recenzowania prac poglądowych
publikowanych w Suplementach do Kardiologii Polskiej wydawanych pod auspicjami Sekcji Kardiologii
Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prace są recenzowane przez co najmniej
2 członków Kolegium Recenzentów.
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Zbigniew Baj Irena Kasacka
Waldemar Banasiak Iwan Kocic
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Szanowni Państwo,
Jesienne Sympozja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. Mam przyjemność oznajmić, że tegoroczne Sympozjum jest już XV z kolei spotkaniem naszej Sekcji. Z okazji
Jubileuszu inicjatorzy jej powstania i aktywni organizatorzy — profesorowie Bohdan Lewartowski i Andrzej Beręsewicz dzielą się
z Państwem swoimi refleksjami. Gorąco zachęcam do ich lektury.

prof. dr hab. farm. Ewa Chabielska
Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

XV−lecie dorocznych Krajowych Sympozjów
Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej

Uderzający brak powiązań między badaniami podstawowymi a klinicznymi w polskiej medycynie w ogóle, a w kardiologii
w szczególności, od dawna budził niepokój. Pierwsza nieśmiała próba nawiązania ściślejszych między nimi kontaktów w kardiologii
została dokonana na przełomie 1966 i 1967 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go, profesora Edmunda Żery zorganizowałem nieformalną grupę zbierającą się raz w miesiącu w celu wysłuchania i przedyskutowa-
nia referatów dotyczących tematów na pograniczu badań podstawowych i klinicznych. Jej działalność, która ograniczała się
w większej części do Warszawy, po około roku zanikła pod wpływem ówczesnych burzliwych wydarzeń politycznych.

Na początku 1996 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, profesor Michał Tendera, zaproponował profeso-
rowi Andrzejowi Beręsewiczowi zorganizowanie Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK. Profesor Beręsewicz uznał, że najlep-
szym forum, na którym dotąd podzielone środowiska teoretyków i klinicystów mogą skutecznie współpracować, będą ogólno-
polskie sympozja, na których wyniki prac będą przedstawiać i dyskutować zarówno pracownicy zakładów nauk podstawowych,
jak i klinik. Ostatecznym celem byłaby zachęta do wspólnego rozwiązywania zagadnień klinicznych za pomocą metod badań
podstawowych i ewentualnie powstania odpowiednich zespołów, jak również edukacja klinicystów w zakresie metod badań
podstawowych, a teoretyków pracujących na rzecz kardiologii — w zagadnieniach klinicznych.

Zorganizowane przez profesora Beręsewicza spotkanie założycielskie Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, będące jed-
nocześnie pierwszym sympozjum, odbyło się 5–6 grudnia 1996 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Służby Więziennej w Popo-
wie pod Warszawą i zakończyło się wielkim sukcesem. Uczestniczyło w nim około 70 osób, po połowie z zakładów nauk
podstawowych i ośrodków klinicznych. Powołano Zarząd Sekcji w składzie Andrzej Beręsewicz (przewodniczący), Zbigniew
Gaciong, Krzysztof Gołba i Tomasz Siminiak. Na tym pierwszym spotkaniu zapadła decyzja o organizacji takich sympozjów co
roku w innym ośrodku.

W pierwszym sympozjum brali również udział członkowie Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych
PAN (przewodniczący prof. Bohdan Lewartowski) i Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (przewodniczący
prof. Grzegorz Opolski). Obie Komisje zgłosiły akces do tej akcji, a Wydział Nauk Medycznych PAN zapewnił podstawowe
finansowanie wszystkich następnych sympozjów w wysokości 10 000–20 000 zł. Z tego powodu następne spotkania nosiły
nazwę Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Komisji Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN i Komisji
Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN.

W kolejnych dorocznych Sympozjach brało udział 70–100 osób. Zwykle rozpoczynały się one jednym czy dwoma wykłada-
mi inauguracyjnymi wygłaszanymi przez wybitnych badaczy starszych pokoleń, po czym następowały komunikaty przedstawia-
ne przez młodych pracowników naukowych. Początkowo kolejne Sympozja były poświęcane określonej tematyce, np. środbłon-
kowi naczyniowemu, niedokrwieniu serca czy jego niewydolności. Stopniowo jednak zrezygnowano z określania tematyki do-
niesień, gdyż uniemożliwiało to czynny udziału wielu badaczom zajmującym się inną niż wybrana tematyką.

Bardzo ważnym elementem działalności o charakterze dydaktycznym stało się coroczne wydawanie suplementów do Kar-
diologii Polskiej. Poza programem sympozjów i streszczeniami komunikatów zawierają one prace poglądowe związane z tema-
tyką sympozjów.

Z upływem lat wykształcały się ogromnie pozytywne zjawiska. Zarówno merytoryczny poziom badań, jak i forma ich pre-
zentacji są coraz lepsze, tak że od wielu już lat nie ustępują one poziomowi wystąpień na najlepszych zjazdach czy sympozjach
międzynarodowych. Szczególnie cieszy wzrost zakresu i technicznego zaawansowania metod stosowanych zarówno w zakła-
dach nauk podstawowych, jak i w środowiskach klinicznych. W tych drugich znacznie zwiększyła się liczba badaczy rozwiązują-
cych zagadnienia kliniczne za pomocą metod badań podstawowych. Do niezwykle pozytywnych zjawisk należy zaliczyć również
rosnące kompetencje młodych pracowników naukowych i swobodę, z jaką biorą udział w dyskusji.



Byłoby zarozumiałością ze strony organizatorów stwierdzenie, że to nasze sympozja odegrały decydującą rolę w tym postę-
pie, który zależy przede wszystkim od szerokiego otwarcia na naukę światową. Jeżeli jednak mają one w tym jakiś udział, to na
pewno złożyły się na niego ich charakterystyczne cechy. Należą do nich niewątpliwie dobre warunki do swobodnej, często
krytycznej, ale zawsze życzliwej dyskusji. Bardzo ważne jest to, że biorą w niej aktywny udział zarówno młodzi pracownicy
naukowi, którzy przestawiają wyniki swych badań, jak i samodzielni pracownicy naukowi, szefowie ośrodków prezentujących
komunikaty. W ten sposób, poza integracją badań podstawowych i klinicznych, następuje integracja pokoleniowa. Jej zalet nie
trzeba udowadniać. Inną ważną cechą naszych sympozjów jest niezwykle miła atmosfera stwarzana przez kolejnych organizato-
rów, którzy poza znakomitą organizacją obrad potrafią zawsze zapewnić atrakcje natury towarzyskiej często związane z walora-
mi miejsca spotkań. Ułatwiło to nawiązywanie osobistych kontaktów, które w organizacji współpracy naukowej odgrywają za-
sadniczą rolę. Wszystkim organizatorom oraz ich współpracownikom należy się serdeczne podziękowanie. Ich listę przedstawio-
no poniżej. Szczególnie gorące podziękowania należą się profesorowi Andrzejowi Beręsewiczowi i docentowi Krzysztofowi
Gołbie. Profesor Beręsewicz zorganizował Sekcję Kardiologii Eksperymentalnej PTK i zainicjował sympozja, przy czym był orga-
nizatorem 2 początkowych i 1 z kolejnych spotkań, a także zaraził swym entuzjazmem ich uczestników. Był aktywnym uczestni-
kiem wszystkich następnych sympozjów i niezwykle skutecznym animatorem dyskusji. Docent Krzysztof Gołba, kolejny prze-
wodniczący Sekcji, był bezpośrednim znakomitym organizatorem 2 sympozjów. Jednak Jego największą zasługą jest zorganizo-
wanie logistycznych podstaw działalności Sekcji i organizacji sympozjów poprzez zapewnienie im elektronicznej obsługi. Był on
ważnym współorganizatorem wszystkich sympozjów, rozsyłając komunikaty o nich do potencjalnych uczestników, współdziała-
jąc zbieraniu i ocenie nadsyłanych komunikatów oraz przygotowaniu programu i suplementów do Kardiologii Polskiej. Na naszym
ostatnim spotkaniu ten trud odważnie przejęła pani profesor Ewa Chabielska, której serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia.

prof. dr hab. n. med. Bohdan Lewartowski
Przewodniczący Komisji Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych

Polskiej Akademii Nauk

Organizatorzy Sympozjów (sine titulo):
Andrzej Beręsewicz (1996, 1997, 2000)
Krzysztof Gołba (1998, 2004)
Tomasz Siminiak (1999, 2005)
Włodzimierz Buczko, Włodzimierz Musiał (2001)
Ryszard T. Smoleński (2002)
Aldona Dembińska-Kieć (2003)
Walentyna Mazurek (2006)
Urszula Mackiewicz, Michał Mączewski (2007)
Ewa Chabielska (2008)
Zbigniew Baj (2009)
Tomasz Wierzba (2010)

Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Na początku 1996 roku profesor Michał Tendera, ówczesny Prezes Zarządu Głównego PTK, zwrócił się do mnie z propo-
zycją nie do odrzucenia: „zorganizuj Sekcję Kardiologii Eksperymentalnej PTK”. Łatwo powiedzieć zorganizuj, ale skąd brać
wzorce? I czy w kraju, gdzie króluje neurofizjologia, są osoby zajmujące się badaniami podstawowymi w kardiologii? Rada
Prezesa była prosta. Rozproszonych dotąd „kardiologów eksperymentalnych” należy odszukać, zorganizować, zainspirować do
współpracy z kardiologami klinicznymi, a kardiologów klinicznych oswoić z tym, że bez badań podstawowych nie ma postępu
w praktyce klinicznej. Jednym słowem, niech obce sobie dotąd środowiska teoretyków i praktyków spotkają się i polubią, najle-
piej pod patronatem PTK i najlepiej w ramach Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK.



Zjazd założycielski Sekcji odbył się 5–6 grudnia 1996 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Służby Więziennej w Popowie
koło Warszawy. Uczestniczyło w nim około 70 osób, w połowie pracownicy różnych zakładów fizjologii, farmakologii i bioche-
mii, a w połowie klinicyści zainteresowani badaniami podstawowymi. Powołano Zarząd Sekcji w składzie: Andrzej Beręsewicz
(przewodniczący), Zbigniew Gaciong, Krzysztof Gołba i Tomasz Siminiak. W 2001 roku skład Zarządu zmienił się: Andrzej
Beręsewicz — przewodniczący, Włodzimierz Buczko, Stefan Chłopicki, Krzysztof Gołba, Tomasz Siminiak i Ryszard T. Smoleń-
ski. Kolejne wybory Zarządu odbyły się w 2004 roku. Sporządzono mapę krajowych ośrodków zaangażowanych w badania
z zakresu układu sercowo-naczyniowego i wypadła ona nadspodziewanie dobrze. Okazało się, że istnieje w Polsce kilka liczą-
cych się zespołów badawczych zajmujących się tą problematyką. Ujawnili się także liczni klinicyści, którzy odbyli w przeszłości
staże w zagranicznych laboratoriach badawczych i którzy, z różnym skutkiem, usiłowali kontynuować badania w laboratoriach
przyklinicznych w kraju. Wyznaczono także 3 strategiczne cele działania Sekcji.

Po pierwsze, Sekcja ma podejmować różne inicjatywy zmierzające do integracji środowiska osób zajmujących się badania-
mi podstawowymi w kardiologii.

Po drugie, Sekcja ma promować wspólne projekty naukowe teoretyków i klinicystów. W tym celu organizuje doroczne
sympozja naukowe, które stanowią forum do: opracowywania nowych projektów badawczych, nawiązywania współpracy na-
ukowej między różnymi ośrodkami, a także prezentacji i krytycznej oceny bieżących wyników naukowych uzyskanych przez
środowisko Sekcji. Dotychczasowe sympozja Sekcji odbywały się kolejno, w: Popowie, Konstancinie koło Warszawy, Ustroniu,
Kiekrzu koło Poznania, Konstancinie, Białymstoku, Gdańsku i Krakowie (2003 r.). Z tajemniczych powodów sympozja zwykle
odbywały się w ośrodkach różnych „służb mundurowych” (służba więzienna, wojsko, górnicy, księża misjonarze). Współorgani-
zatorami sympozjów zawsze były Komisja Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN (przewodniczący prof.
Bohdan Lewartowski) oraz Komisja Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (przewodniczący prof. Grzegorz Opolski).
Nawiasem mówiąc, już sam współudział tych ważnych Komisji niezbicie świadczy o tym, jak powszechna jest świadomość
o potrzebie działań integracyjnych w środowisku „kardiologów eksperymentalnych”.

Trzeci ważny cel działania Sekcji to edukacja. Chodzi tu zarówno o edukację samych członków Sekcji, jak i o rozpowszech-
nianie wiedzy o fizjologicznych podstawach kardiologii wśród szerokiego grona klinicystów. Temu ostatniemu celowi służą orga-
nizacja sesji edukacyjnych w ramach Kongresów PTK oraz opracowywanie i wydawanie corocznych suplementów edukacyjnych
do miesięcznika Kardiologia Polska. Pierwszy suplement dotyczący patofizjologii śródbłonka naczyniowego powstał w 1998 ro-
ku. W kolejnych latach stworzono suplementy poświęcone niedokrwieniu i reperfuzji mięśnia sercowego, przerostowi i niewy-
dolności serca, nadciśnieniu tętniczemu, ponownie śródbłonkowi oraz nowym perspektywom leczenia chorób układu sercowo-
-naczyniowego (2003 r.).

W ciągu kilku lat Sekcja zrealizowała zasadniczy cel swej działalności, jakim była integracja środowiska. Rzeczywiście spo-
tkania sekcyjne zaowocowały licznymi przyjaźniami osobistymi i naukowymi, wspólnymi projektami badawczymi i publikacjami.
Są to wartości, których nie sposób przecenić. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Zakład Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego

Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
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Pracownia Fizyki Układu Krążenia, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa

S t r e s z c z e n i e

Niniejsza praca omawia podstawowe postulaty teorii homeostazy na gruncie współczesnej fizyki. Analizowane jest pojęcie
homeostazy, oparte na fizycznym założeniu fluktuacji wokół położenia równowagi oraz rozszerzające je pojęcie homeody-
namiki. Wprowadzono postulat fazoczułości oddziaływań, który dopełnia postulat ich toniczności.

Słowa kluczowe: homeostaza, homeodynamika, fazoczułość, synchronizacja, bifurkacje, fluktuacje, oscylacje

A b s t r a c t

We discuss the foundations of the theory of homeostasis within the framework of modern physics. We analyse the paradigm
of homeostasis, which is based on the physical assumption that the internal environment undergoes random fluctuations
around a steady state equilibrium. We show how the notion of homeodynamics extends the concept of homeostasis. We
introduce the paradigm of the phase sensitivity of regulatory activity which supplements the classical paradigm of the tonic
character of such activity.

Key words: homeostasis, homeodynamics, phase-sensitivity, synchronisation, bifurcation, fluctuation, oscillation

Kardiol Pol 2010; 68, supl. V: 391–399

WSTĘP
Fizyka i fizjologia mają korzenie w jednej dysyplinie nauko-
wej: filozofii przyrody. Choć dziś wydają się odległe od sie-
bie, jeszcze w XIX wieku wiele praw fizycznych sformułowali
badacze, którzy badali żywy organizm i opisywali go języ-
kiem fizyki. Przykładem jest choćby prawo Poiseuille’a, opi-
sujące przepływ laminarny cieczy, czy teoria elastyczności ciał
stałych Younga — obydwie teorie zostały wprowadzone na
potrzeby hemodynamiki. Kiedy w XIX wieku nauki przyrod-
nicze, rozgraniczone niegdyś przez Arystotelesa, oddalały się
od siebie, pojęcie „filozofia przyrody” stało się jedynie for-
malnością. Dziś język fizjologii to raczej język biochemii, bio-
logii molekularnej czy genetyki, czego wymownym wyrazem

jest zastępowanie zajęć z fizyki na studiach medycznych
zajęciami z innych nauk podstawowych. Co za tym idzie,
matematyka w medycynie jest zredukowana głównie do sta-
tystyki. Wpływa to na utrudnione porozumienie między fi-
zykami a lekarzami. Podejmowane obecnie badania inter-
dyscyplinarne są w pewnym stopniu próbą „wytyczania
dróg” pomiędzy naukami przyrodniczymi, które czynią
z nich znów filozofię przyrody w zakresie dostępnym rozu-
mowi ludzkiemu.

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, odczytać na grun-
cie nowoczesnej fizyki paradygmat homeostazy, a po drugie,
opisać za pomocą terminologii fizycznej takie zjawiska, jak
zmienność rytmu serca i jego związek z rytmem oddechowym.
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W klasycznej teorii homeostazy sformułowanej przez
Cannona [1] zakłada się, postulowaną jeszcze w XIX wieku
przez Bernarda, stałość środowiska wewnętrznego organizmu
żywego oraz toniczność czynników kontrolnych, które nie-
ustannie przeciwdziałają odejściu od stanu równowagi, co ma
na celu utrzymanie owej stałości środowiska.

Wpisane w kartę pacjenta sformułowanie: „rytm zato-
kowy miarowy” w istocie odnosi się właśnie do postulatu sta-
łości środowiska wewnętrznego. Jak często powtarza współ-
pracownik autorów, kardiolog, naprawdę miarowy rytm za-
tokowy nie występuje u zdrowych ludzi, bo jeśli ktoś nie ma
żadnej zmienności rytmu, to najprawdopodobniej jest cięż-
ko chory (albo stymulatorozależny).

W fizjologii znanych jest obecnie wiele zmienności: ob-
serwuje się zmienność rytmu serca, zmienność ciśnienia tętni-
czego, zmienność rytmu oddechowego, dobową zmienność
temperatury. Wszystkie te wielkości są stałe (według fizyka) je-
dynie w sensie wartości średniej: średnia dobowa częstość ryt-
mu zmierzona dzień do dnia wykaże niewielką zmienność,
mimo że zmienność w obrębie każdej doby będzie większa.

DYNAMIKA UKŁADÓW FIZYCZNYCH
I SPOSÓB JEJ OPISU
W ramach fizyki analizą zmienności zajmuje się dynamika
zajmująca się przyczynami ruchu rozumianego jako wszelka
zmienność w czasie. Analizę ruchu zaczyna się od pytania
o źródło tego ruchu: czy siły działające na układ są determi-
nistyczne czy stochastyczne.

Deterministyczny jest na przykład ruch wahadła: pod
wpływem (deterministycznej, bo stałej w czasie) siły ciężko-
ści wykazuje oscylacje, które zanikają na skutek rozpraszania
(dyssypacji) energii — przez tarcie na osi obrotu, opór powie-
trza i inne czynniki. Wahadło rozpoczyna ruch z pewnego
warunku początkowego: w chwili t = 0 jest odchylone o pe-
wien kąt, a następnie wykonuje oscylacje gasnące, jeśli zaś
w modelu matematycznym zaniedba się tarcie, rozwiązaniem
tego modelu będą oscylacje nieskończone, opisane funkcją
sinus, o stałej amplitudzie i w pełni powtarzalne (okresowe).
Znając stan układu deterministycznego w danej chwili, moż-
na przewidzieć jego stan w dowolnej następnej chwili za po-
mocą deterministycznych reguł, zapisanych w postaci mate-
matycznej: równania różniczkowego, którego rozwiązaniem
jest położenie wahadła jako pewna funkcja czasu. Jeśli jed-
nak zawiesi się wahadło na gałęzi drzewa, można zaobser-
wować wpływ wielu czynników zewnętrznych, które mogą
być przypadkowe: prędkość wiatru w miejscu zawieszenia
wahadła zależy od tak wielu czynników, że nie można go
precyzyjnie opisać. Choć formalnie rzecz biorąc, zderzenia
cząstek gazu mają charakter deterministyczny, nie jest możli-
we komputerowe modelowanie ich ewolucji. W praktyce do
opisu dynamiki gazu używa się fizyki statystycznej (zajmują-
cej się opisem dynamiki bardzo wielu ciał, np. cząsteczek
wchodzących w skład 1 mola gazu), która wykorzystuje ra-
chunek prawdopodobieństwa i zakłada, że siły mają charak-

ter losowy. Układ deterministyczny poddany losowej sile nie
jest już w pełni deterministyczny, ponieważ nie można ściśle
przewidzieć zmian jego położenia pod wpływem wiatru, któ-
rego siła zmienia się losowo. Można jedynie wyznaczyć praw-
dopodobieństwo znalezienia wahadła w danym położeniu,
rozkład tego prawdopodobieństwa zaś jest zmienny w cza-
sie: taki ruch ma charakter stochastyczny (mimo występują-
cej w nim deterministycznej składowej). Dynamika układów
stochastycznych to często losowe fluktuacje wokół pewnej
wartości średniej, wyznaczającej położenie równowagi ukła-
du. Losowość fluktuacji oznacza, że kolejne zmierzone war-
tości są niezależne od siebie (nieskorelowane w czasie —
z pomiaru wartości w chwili t nie można wnioskować o war-
tości pomiaru w chwili późniejszej t + t). Rozkład statystycz-
ny tych fluktuacji jest rozkładem Gaussa. Wahadło z naszego
przykładu, z uwzględnieniem tarcia, zatrzyma się w położe-
niu równowagi, a pod wpływem wiatru będzie wykonywać
jedynie niewielkie wahnięcia.

Opisany obraz dynamiki był znany od XIX wieku, czyli
od czasów Bernarda, i z pewnością wpływał na jego wizję
świata przyrody. Od tamtej pory jednak w dynamice poczy-
niono wiele odkryć. Okazało się, że układy deterministycz-
ne, których zachowanie można w pełni przewidywać, stano-
wią jedynie niewielki ułamek świata przyrody. Cechą, która
odróżnia układy deterministyczne przewidywalne od nieprze-
widywalnych, jest nieliniowość. Przykładem relacji nieliniowej
jest chociażby odruch baroreceptorowy: spadek ciśnienia po-
woduje wzrost częstości rytmu tylko w pewnym zakresie ciś-
nień. Poza nim spadek ciśnienia nie powoduje dalszego wzro-
stu częstości rytmu. W konsekwencji zależności między nimi
nie da się opisać linią prostą w całym zakresie ciśnień, a jedy-
nie krzywą sigmoidalną — relacja jest nieliniowa.

Nieliniowość wykazują na przykład reakcje autokatali-
tyczne [2]: takie, w których prędkość zależy od stężenia re-
agentów. W konsekwencji zmiana stężenia w równaniach
kinetyki reakcji zależy nie od stężenia (jak w równaniach
liniowych), tylko od kwadratu stężenia. Takie równania (i ukła-
dy fizyczne opisane za ich pomocą) matematyka określa jako
nieliniowe. Równań nieliniowych w ogólnym przypadku nie
da się ściśle rozwiązać.

Równaniami nieliniowymi można opisać wzajemnie po-
wiązane łuki odruchowe. Jeśli na przykład rozpatruje się ki-
netykę stężeń 2 neurotransmiterów, z których jeden blokuje
wydzielanie drugiego, w równaniach kinetycznych wystąpi
iloczyn stężeń, a to już jest nieliniowość.

W 1965 roku, podczas badań Lorenza nad fizyką atmos-
fery [3], odkryto nowy stan dynamiczny zwany chaosem de-
terministycznym. Charakteryzuje się on tym, że dla pewnego
zakresu parametrów kontrolnych nieliniowego układu dyna-
micznego zmienne dynamiczne opisujące stan układu, choć
związane w pełni deterministyczną relacją (bez sił losowych),
zmieniają się w sposób nieprzewidywalny, a zatem pozornie
losowy. Aby bowiem w pełni przewidzieć stan układu, nale-
żałoby znać jego położenie początkowe z nieskończoną do-
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kładnością, a to jest fizycznie niemożliwe. W stanie chaotycz-
nym wielkości opisujące układ dynamiczny mogą się zmie-
niać nie tylko sinusoidalnie (jak to było w przypadku ukła-
dów liniowych). Mogą one przypominać szum, choć za po-
mocą różnych metod analizy sygnału (miar złożoności) moż-
na wykazać, że nim nie są.

Odkrycie wielu układów nieliniowych w naukach przy-
rodniczych i wielu dziedzinach techniki oraz badanie ich
matematycznych uogólnień doprowadziły w latach 70. mi-
nionego stulecia do wyodrębnienia dynamiki nieliniowej:
dziedziny znajdującej się pomiędzy klasyczną mechaniką
a wszystkimi tymi dziedzinami.

Ważnym pojęciem wprowadzonym przez teorię chaosu
jest pojęcie bifurkacji. Jeśli zmienia się wybrany parametr
kontrolny układu (np. długość wahadła), to zmienia się okres
drgań, ale ich postać (regularne oscylacje) pozostaje taka sama.
Jeżeli jednak zmieni się parametr kontrolny układu nielinio-
wego, to jego stan może się zmienić jakościowo — np. ze
stanu regularnego przejść do stanu chaotycznego lub odwrot-
nie. Zmiana ta jest nagła — występuje, gdy parametr kontrol-
ny układu przekroczy pewną wartość. Taką jakościową zmia-
nę stanu nazwano bifurkacją. Przykładem bifurkacji wystę-
pującej w fizjologii jest zmiana charakteru aktywności wazo-
motorycznej: przy wzroście parametru kontrolnego,
związanego z aktywnością współczulną. Powyżej wartości
krytycznej tego parametru komórki mięśnia gładkiego ściany
naczynia krwionośnego rozpoczynają rytmiczne i zsynchro-
nizowane skurcze [4]. Układ przechodzi od stanu równowa-
gi (czyli punktu stałego) do oscylacji (czyli cyklu graniczne-
go). W fizyce i technice znanych jest wiele rodzajów bifurka-
cji, różniących się od siebie mechanizmem powstawania nie-
stabilności. Z punktu widzenia opisu matematycznego
bifurkacja występująca w naczyniach to bifurkacja Hopfa.
Innym przykładem tej bifurkacji jest zjawisko flatter: gdy pręd-
kość samolotu przekracza wartość krytyczną, końcówki skrzy-
deł tracą stabilność i zaczynają drgać. Stan układu po bifur-
kacji też jest stacjonarny: jeśli pojawiły się oscylacje, to utrzy-
mują się one tak długo, aż nie zostanie ponownie zmieniony
parametr kontrolny.

HOMEOSTAZA I HOMEODYNAMIKA
Intuicyjnie każdy dobrze rozumie pojęcie równowagi. Jeśli
wrzuci się metalową kulkę do miski, będzie ona oscylować
wokół położenia równowagi, aż się w nim zatrzyma. Energia,
początkowo wysoka, będzie rozpraszana (tracona) wskutek
tarcia i oporu powietrza, aż osiągnie minimum. Taki rodzaj
równowagi jest charakterystyczny dla układów dysypatywnych
— tracących energię do otoczenia. Układy takie nazywa się
też układami otwartymi, w przeciwieństwie do układów za-
mkniętych, których energia pozostaje stała. Jeśli odciągnie się
kulkę od położenia równowagi, zarazem dostarczając ukła-
dowi porcję energii, to kulka po pewnym czasie powróci do
tego położenia.

Z punktu widzenia fizyki statystycznej organizm żywy jest
układem otwartym — jego istnienie jest podtrzymywane przez
ciągłe dostarczanie energii [5]. Dobrym przykładem układu
otwartego jest płomień świecy, który mimo że sam może być
pozornie nieruchomy, istnieje dzięki nieustannie przebiega-
jącemu procesowi spalania — przemiany materii. Ze wględu
na to, że organizmy żywe są układami otwartymi, a wielkości
charakteryzujące ich środowisko wewnętrzne podlegają
zmienności, jako rozszerzenie pojęcia homeostazy proponuje
się wprowadzić pojęcie homeodynamiki [6, 7], którego orę-
downikiem w Polsce od lat jest fizjolog, profesor Trzebski.
Pojęcie homeodynamika ma kilka znaczeń (używa się go m.in.
w genetyce), zaś w omawianym tu znaczeniu do medycyny
wprowadził je Yates. W homeostazie stan środowiska we-
wnętrznego organizmu jest stały — środowisko jest w rów-
nowadze, natomiast wychylenia z położenia równowagi są
tłumione — kompensowane przez łuki odruchowe. Jeżeli
występuje zmienność, to jedynie w postaci niewielkich fluk-
tuacji wokół położenia równowagi, których nie udało się
skompensować. Homeodynamika z kolei zakłada, że para-
metry opisujące stan organizmu są wzajemnie powiązane za-
leżnościami o charakterze dynamicznym. Równowaga wy-
stępująca pomiędzy nimi nie jest statyczna (typowa dla ukła-
dów zamkniętych), a wychylenia z położenia równowagi nie
muszą być tłumione. Stan równowagi nie zawsze jest stały
w czasie. Może on podlegać zmienności (takiej jak zmiana
wartości równowagowej) albo pod wpływem bifurkacji cał-
kowicie zmienić dynamikę (np. pojawiają się oscylacje). Na
przykład chwilowa częstość rytmu serca jest wypadkową wielu
nieustannie działających odruchów regulacyjnych, które
w szczególności mogą wpływać na siebie nawzajem (nielinio-
wość), stan równowagi zaś, rozumiany jako lokalny wzorzec
rytmu serca, zmienia się chociażby na granicy stadiów snu [8].
Homeostaza pozostaje szczególnym przypadkiem homeody-
namiki: kiedy możliwy jest tylko jeden stan dynamiczny.

W homeostazie zmienność sprowadzała się do niewiel-
kich fluktuacji wokół położenia równowagi. W niniejszej pracy
autorzy przeanalizują dynamikę układu krążenia, rozważając
kolejno te pojęcia: najpierw fluktuacje, a później położenie
równowagi.

Fluktuacje
Zgodnie z zasadami dziewiętnastowiecznej fizyki stanów rów-
nowagowych fluktuacje wokół położenia równowagi mają
charakter losowy, zaś ich kolejne wartości są niezależne sta-
tystycznie — nie występują w nich żadne korelacje czasowe.

We współczesnej fizyce statystycznej znacznie rozwinął
się opis procesów losowych (stochastycznych). W takich pro-
cesach mogą występować korelacje: kiedy wartość zmierzo-
na w chwili t + t zależy od tego, jaka wartość wystąpiła
w chwili t. Korelacje te świadczą o tym, że kolejne obserwa-
cje „wiedzą o sobie” — sygnały takie charakteryzują się nie-
zerową wartością funkcji autokorelacji i określa się je jako
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„szum skorelowany”. Przebiegi zmienności obserwowane
w fizjologii wykazują silne korelacje czasowe. Zastosowanie
metod statystycznych wykazuje w rytmie serca charakter ta-
kiego „szumu skorelowanego” [9, 10], co oznacza, że w jego
dynamice występują zarówno składowe deterministyczne, jak
i stochastyczne. Zbadanie widma mocy pozwala odnaleźć
w rytmie serca i oddechu cechy szumu 1/f występującego
w wielu układach fizycznych i elektronicznych [11, 12]. W ana-
lizie korelacji liniowych dla zmienności rytmu serca czy dla
ciśnienia tętniczego stwierdzono, że korelacje są tym silniej-
sze, im większa jest amplituda arytmii oddechowej, natomiast
maleją tym szybciej, im większa jest zmienność rytmu odde-
chowego [13]. Jeśli wykreśli się portret fazowy dla odcinka RR,
widać charakterystyczną spiralę, która powstaje w wyniku ko-
relacji w czasie związanej ze zmiennością oddechową rytmu
serca (ryc. 1).

Korelacje w sygnale mogą także przybierać formę samo-
podobieństwa: sygnał oglądany w różnych skalach (zakresach
częstotliwości) jest podobny do siebie. Zależność różnych
wielkości opisujących sygnał od skali obserwacji, określana
jako skalowanie, stanowi wyraz ich własności fraktalnych.
Fraktale występują powszechnie w naturze, skalowanie wy-
kazują kalafior, chmura, drzewo oskrzelowe, drzewo tętni-
cze i żylne, sygnał zmienności rytmu serca i wiele innych
kształtów i rytmów [14–16].

Natura rozmaitych zmienności, obserwowanych w ukła-
dzie krążenia, jest zazwyczaj bardzo złożona i w przedstawio-

nej argumentacji trudno uznać je za całkowicie losowe fluktu-
acje wokół położenia równowagi, ponieważ wykazują korela-
cje czasowe oraz niezwykle złożoną dynamikę. W zmienność
najważniejszych parametrów, takich jak ciśnienie tętnicze
i chwilowa częstość rytmu, są zaangażowane różne pętle
odruchowe, działające w różnych skalach czasowych: na przy-
kład odnerwienie baroreceptora u szczurów nie wpływa wi-
docznie na zmienność ciśnienia w paśmie oddechowym
(> 0,1 Hz) [17].

Opracowań dotyczących oscylacji w układzie sercowo-
-naczyniowym pojawiło się w ubiegłym wieku bardzo wiele.
Pracę przeglądową na ten temat napisali Cohen i Taylor [18],
a badania nad falami Meyera podsumował Julien [19]. Wy-
stępowanie wielu różnych stanów dynamicznych w naczy-
niach krwionośnych stwierdzono doświadczalnie i na pod-
stawie modeli [20]. Badaniem oscylacji w układzie sercowo-
naczyniowym zajmuje się European Study Group on Cardio-
vascular Oscillations (ESGCO) [21], natomiast problemy
dotyczące zastosowania dynamiki nieliniowej w diagnostyce
i ocenie ryzyka w ostrych stanach klinicznych są głównym
przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia Society for Com-
plexity in Acute Illness (SCAI) [22]. Stowarzyszenie to szczególnie
zajmuje się wprowadzaniem metod dynamiki nieliniowej na
oddziałach intensywnej opieki, modelowaniem rozwoju posocz-
nicy oraz rozwoju stanów zapalnych.

We współczesnej fizyce bada się wiele nieliniowych
układów o złożonej dynamice. W konsekwencji, rozwinęło

Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1. Fragment tachogramu z widocznymi oscylacjami (AAAAA), typowego dla rytmu zatokowego, oraz portret fazowy (BBBBB). Oscylacje
są widoczne w postaci spiralnego skręcenia trajektorii. Fragment trajektorii z gwałtownymi zmianami odpowiada arytmii komoro-
wej, uwidocznionej pod koniec tachogramu (wyniki własne)
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się wiele metod matematycznych badania sygnałów, które
pod nazwą „metod nieliniowych” wykorzystywane są także
do sygnałów fizjologicznych [23]. Trzeba przyznać, że przy
obecnym stanie wiedzy można jedynie w ograniczonym
stopniu powiązać konkretne mechanizmy regulacji z wy-
znaczanymi wartościami indeksów fraktalnych lub innych
miar opisujących stopień uporządkowania (regularności)
sygnału. W badaniach zmienności rytmu serca w różnych
sytuacjach klinicznych wiele spośród miar złożoności wy-
kazuje statystyczną korelację ze stanem klinicznym pacjen-
ta [24]. Dopóki nie wiadomo, które z własności sygnału są
istotne z punktu widzenia fizjologii badanego układu, ja-
kość tych metod można mierzyć jedynie przydatnością kli-
niczną, szczególnie wartością rokowniczą, która w niektó-
rych przypadkach bywa istotna [25].

Położenie równowagi
W fizjologii nie zawsze można znaleźć homeostatyczne po-
łożenie równowagi, wokół którego miałaby oscylować dana
wielkość. Dobrego przykładu dostarcza rozważenie położe-
nia równowagi rytmu zatokowego. Oceniając tachogram,
chociażby w badaniu holterowskim, wyznacza się średnią
częstość rytmu. Rozkład RR w ciągu doby jest najczęściej bi-
modalny (dwugarbny), ale w ciągu dnia i w ciągu nocy jest
opisany w przybliżeniu rozkładem Gaussa [25]. Intuicyjnie
można by stwierdzić, że średnia wartość tego rozkładu wy-
znacza położenie równowagi dla dnia i dla nocy.

Na węzeł zatokowy oddziałują układy: współczulny
i przywspółczulny. Układ przywspółczulny w warunkach

fizjologicznych istotnie wpływa na średnią częstość rytmu.
Pokazano [26], że czasowe wychłodzenie nerwu błędnego
powoduje „odhamowanie” węzła zatokowego i wzrost czę-
stości rytmu do częstości własnej (intrinsic frequency). Tę wła-
śnie wielkość można uważać za równowagową częstość ryt-
mu efektora sercowego [27] (ryc. 2). Kiedy jednak podda się
ten efektor kontroli odruchowej za pośrednictwem nerwu
błędnego, wytwarza się stan równowagi dynamicznej, charak-
teryzujący się niższą średnią częstością rytmu — i tylko ten
stan widać w pomiarach częstości rytmu. W konsekwencji war-
tość średnia rytmu nie odzwierciedla fizycznego pojęcia „stan
równowagi” (jako równowagi statycznej), które stanowi pod-
stawę pojęcia homeostazy. Powyższe rozważania są dobrym
punktem wyjścia do badań nad kolejnym postulatem klasycz-
nej homeostazy: toniczności czynników kontrolnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że z dziewiętnasto-
wiecznego założenia o losowych fluktuacjach wokół stałego
położenia równowagi w fizjologii nie zostaje wiele: fluktu-
acje ogólnie nie są losowe (mogą bowiem mieć charakter
chaosu deterministycznego), zaś położenie równowagi, jakie
obserwujemy i uważamy za stałe, może być wynikiem od-
działywań, których usunięcie ujawni inne, faktycznie stałe po-
łożenie równowagi.

TONICZNOŚĆ CZYNNIKÓW KONTROLNYCH
Dyskutując postulat toniczności czynników kontrolnych,
warto poruszyć 3 zagadnienia: wpływ opóźnienia na dyna-
mikę sprzężenia zwrotnego, występowanie fazoczułości oraz
synchronizacji.

Rycina 2. A. Rycina 2. A. Rycina 2. A. Rycina 2. A. Rycina 2. A. Wynik obustronnego ochłodzenia nerwu błędnego: interwał RR (góra), oddech (dół). Okres ochłodzenia wskazano
strzałkami. Wyeliminowana zmienność oddechowa rytmu serca, zredukowana średnia częstość rytmu. Ponowne ogrzanie przywra-
ca stan pierwotny [26] (przedrukowano za zgodą American Physiological Society); B.B.B.B.B. Porównanie własnej częstości rytmu serca
(trójkąty i średniej dobowej częstości rytmu serca — kółka) [27] (przedrukowano za zgodą wydawnictwa Via Medica)
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Opóźnienie w sprzężeniu zwrotnym
Sprzężenie zwrotne jest powszechnie używanym pojęciem
w fizjologii, zasługującym zaś na odczytanie na nowo. Jest
ono najprostszym modelem kontroli układów dynamicznych.
Przykładem takiego sprzężenia jest próba utrzymania w pio-
nie ołówka na palcu. Jeżeli ołówek odchyla się, trzeba prze-
suwać palec do przodu lub do tyłu, żeby zrekompensować
tę zmianę. Sygnał na wyjściu układu (kąt nachylenia) oddzia-
łuje na wejście (położenie palca) z przeciwnym znakiem:
wzrost kąta przekłada się na takie przesunięcie, które spowo-
duje spadek kąta (ryc. 3). Tego samego modelu używa się
także do opisu odruchowej kontroli pozycji ciała w pozycji
wyprostowanej [28–30].

W dynamice nieliniowej odkryto, że pojawienie się opóź-
nienia podczas przenoszenia sygnału między wejściem ukła-
du a jego wyjściem może wprowadzać niestabilność, zamiast
ją tłumić [31, 32]. Przy pewnej granicznej wielkości opóźnie-
nia zachodzi bifurkacja Hopfa indukowana opóźnieniem [11,
12] i kąt — zamiast fluktuować wokół stałej wartości — za-
czyna oscylować. Przy dalszym wzroście opóźnienia układ
przechodzi kolejne zmiany stanu (bifurkacje) prowadzące do
zmian jakościowego charakteru oscylacji lub ich zaniku, na-
tomiast dla niektórych przedziałów parametru kontrolnego
wykazuje chaos deterministyczny. W fizjologii takie zjawisko
obserwuje się w zaskakująco wielu sytuacjach: przy próbach
utrzymania równowagi w pozycji wyprostowanej [28–30],
przy patologii kontroli narządów ruchu wywołanych uciskiem
na struktury piramidowe w rdzeniu kręgowym, co może pro-
wadzić do opóźnień w przesyłaniu sygnałów wzdłuż rdzenia
i nerwów obwodowych, a także w ważnej z punktu widzenia
układu krążenia pętli odruchowej — regulacji wentylacji przez

chemoreceptor, która prowadzi do oddechu Cheyne-Stoke-
sa [33]. Teoria tego odruchu, stworzona w interdyscyplinar-
nym zespole Francisa i wsp. [34], przewidziała zaskakujący
wynik, który może wytłumaczyć jedynie model fizyczny:
wzrost stężenia dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu
powoduje ustanie oddechu Cheyne-Stokesa. Praca ta wyraź-
nie pokazuje wartość dodaną badań interdyscyplinarnych.

Odruch Cheyne-Stokesa jest przykładem zjawiska, któ-
rego nie wytłumaczy klasyczny model sprzężenia zwrotne-
go, zakładający natychmiastowe przekazywanie informacji
z wyjścia na wejście. Zachowanie pętli regulacji krytycznie
zależy od czasu przepływu informacji: sygnał nerwowy może
mieć odpowiednie natężenie (tonus), ale jeśli zostanie do-
starczony w niewłaściwym czasie (np. zbyt późno), spowo-
duje destabilizację pętli odruchowej.

Fazoczułość
Ważnymi przykładami, ujawniającymi mechanizmy regula-
cji, są działanie wspomnianego już nerwu błędnego i jego
wpływ na układ bodźcoprzewodzący serca, a szczególnie na
węzeł zatokowy. Ze względu na opisaną już różnicę pomię-
dzy średnią częstością rytmu przed blokadą układu przywspół-
czulnego i po niej, aktywność przywspółczulną określa się
jako tonus nerwu błędnego.

Wydaje się, że wyniki, które uzyskali Jalife i wsp. [35]
oraz Michaels i wsp. [36] z lat 80. ubiegłego stulecia pozwa-
lają na postawienie hipotezy, że mechanizm regulacji przy-
współczulnej rytmu serca, a także kilka innych ważnych me-
chanizmów nie mają charakteru tonicznego. Sygnał regulacji
jest przenoszony w postaci ciągu impulsów nerwowych. Czę-
stość tych impulsów (cecha dynamiczna) odgrywa rolę tonu-
su (własność statyczna). Należy jednak podkreślić, że częstość
impulsów nerwowych na ogół nie jest stała w czasie,
a więc już na tym poziomie widać różnice pomiędzy postu-
latem toniczności a rzeczywistością fizjologiczną. Co więcej,
w swoich badaniach Jalife i wsp. [35] oraz Michaels i wsp.
[36] stwierdzili, że odpowiedź rytmu serca na impulsowe draż-
nienie nerwu błędnego zależy od fazy cyklu sercowego, pod-
czas której impuls został dostarczony (ryc. 4). Podobne bada-
nie, w którym wykazano, że odpowiedź na odbarczenie baro-
receptorów szyjnych także zależy od fazy cyklu oddechowe-
go, przeprowadzili Trzebski i wsp. [37]. W podobny sposób
badano także wpływ bodźców somatycznych na ośrodek od-
dechowy [38]. Wiele wskazuje na to, że informacja regulacyj-
na jest zakodowana nie w częstości impulsów, ale w ich fazie.
Innymi słowy: informacja musi zostać dostarczona w odpo-
wiedniej fazie pewnego cyklu (zegara) związanego z regulowa-
nym efektorem lub ośrodkiem. Układy o takiej własności określa
się jako fazoczułe. Oczywiście, impulsy nerwowe muszą być
podane w odpowiedniej fazie i mieć jednocześnie odpowied-
nie natężenie (liczbę impulsów na jednostkę czasu). Jak widać,
fazoczułość i toniczność są ze sobą związane.

Wynika z tego, że rozmaite zmienne regulacyjne lub re-
gulowane w organizmie żywym są ze sobą związane relacją

Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3. Odwrócone wahadło. Aby doprowadzić kąt q do
0 (pozycja pionowa) zmieniane jest położenie punktu podparcia
(x). Wprowadzenie opóźnienia pomiędzy odczytanie kąta q,
a zmianę x powoduje powstanie oscylacji kąta q
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dynamiczną: zmienność jednych wpływa na zmienność dru-
gich. Aby zrozumieć to zjawisko i móc przewidzieć zacho-
wanie układu przy różnych wartościach parametrów kontrol-
nych, w fizyce proponuje się stworzenie modelu dynamicz-
nego zjawiska. Przykładem modelu dynamicznego są rów-
nania kinetyki reakcji chemicznych. Modele fizyczne siłą
rzeczy zawierają wiele przybliżeń (mówi się nawet, że fizyka
to sztuka stosowania przybliżeń) i nie można oczekiwać od
nich doskonałego odwzorowania rzeczywistości. Ważne jest,
aby przybliżenie było wystarczająco dokładne dla rozważa-
nego problemu — tak aby prawidłowo pokazywało efekty,
które się studiuje. Głównym argumentem za prawidłowością
modelu, używanym także w dyskursie pomiędzy fizyką teo-
retyczną a doświadczalną, jest odnalezienie w doświadcze-
niu efektów przewidzianych przez teorię.

Synchronizacja w układach biologicznych
W badaniach nad zjawiskiem synchronizacji sercowo-odde-
chowej (cardiorespiratory synchronization) [39] stwierdza się,
że zjawisko fazoczułości i wynikająca z niego możliwość syn-
chronizacji 2 układów dynamicznych, chociażby tak istotnych
dla homeostazy jak rytm serca i rytm oddechowy, mogą ode-
grać istotną rolę w fizjologii. Synchronizacja może dotyczyć

pracy organów (np. praca serca i płuc) [39], części organów
(gdy sprzężenie występuje np. pomiędzy sąsiednimi kłębusz-
kami nerkowymi) [40] czy fragmentów tkanki: synchronicz-
ny i rytmiczny skurcz komórek mięśnia gładkiego, wędrujący
wzdłuż naczynia krwionośnego, jest często obserwowaną
formą aktywności wazomotorycznej [4]. Skutki fazoczułości
— zależność ewolucji układu od fazy pobudzenia (czyli
w jakiej fazie potencjału czynnościowego przyjdzie zewnętrz-
ne pobudzenie) — można obserwować w dynamice mięśnia
sercowego. Pobudzenie komórek w fazie refrakcji względnej
potencjału czynnościowego może być przyczyną przedwcze-
snego skurczu, który często rozchodzi się przy tym po tkance
mięśnia z inną prędkością oraz inną drogą niż pobudzenie
fizjologiczne, ze względu na nieukończone procesy repola-
ryzacji tkanki. Tkanka robocza mięśnia sercowego czy ściana
naczynia krwionośnego i wędrujące w niej pobudzenie
z punktu widzenia fizyki stanowią tzw. ośrodek aktywny.
Ośrodki takie rozważa się także w chemii, w której analizuje
się reakcje oscylacyjne (np. Biełousowa-Żabotyńskiego [2]),
oraz w biologii. Kompendium wiedzy na temat synchroniza-
cji oraz dynamiki ośrodków aktywnych stanowi skierowana
do biologów monografia Winfree [41], opatrzona piśmien-
nictwem liczącym ponad 1500 pozycji! Poważny wkład wnio-

Rycina 4.Rycina 4.Rycina 4.Rycina 4.Rycina 4. Odpowiedź rytmu zatokowego u królika na pobudzenie nerwu błędnego szeregiem impulsów dla 2 różnych czasów
trwania szeregu impulsów: 75 ms (AAAAA) i 50 ms (BBBBB) [35, 36]; pozioma kreska — położenie szeregu impulsów. Na osi rzędnych
odłożona jest faza pobudzenia nerwu błędnego wyrażona w ms, czyli odstęp w czasie chwili drażnienia w stosunku do chwili
poprzedniego pobudzenia zatokowego, które miało miejsce w chwili 0 na osi odciętych. Symbolami oznaczono chwile w czasie
5 kolejnych pobudzeń zatokowych. W zależności od tego, w jakiej fazie cyklu (potencjału czynnościowego węzła) zaaplikowano
bodziec, następne pobudzenie zatokowe jest opóźnione, zaś wartość opóźnienia doznaje skoku przy fazie 300 ms (AAAAA). Wartość
opóźnienia pierwszego pobudzenia zatokowego (czarne kółko) w funkcji fazy stanowi krzywą odpowiedzi fazowej. Dla układów
niewykazujących fazoczułości jest to funkcja stała (przedrukowano za zgodą wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins)



S 398

www.kardiologiapolska.pl

Teodor Buchner, Jan J. Żebrowski

sły także publikacje Glassa ([42] i inne) dotyczące propagacji
potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym.

Badania opóźnionego sprzężenia zwrotnego, jak i fazo-
czułości wykazują, że w fizjologii istotna jest nie tylko zmiana
natężenia tonicznego czynnika kontrolnego (która może mieć
znaczenie dla pętli regulacji niewykazujących fazoczułości),
ale także ściśle określony czas zajścia tej zmiany, co umożli-
wia synchronizację w tych pętlach regulacji, które wykazują
fazoczułość. Prawdopodobnie toniczność i fazoczułość to
dwie równorzędne cechy definicyjne regulacji odruchowej,
których uwzględnienie jest konieczne, aby w pełni odzwier-
ciedlać jej istotę.

FIZYKA I FIZJOLOGIA
W niniejszej pracy pokazano jedynie kilka przykładów z bo-
gatego zbioru zjawisk dynamicznych znanych współczesnej
fizyce. Ich poznawanie rozbudza wyobraźnię i pozwala
wszystkim naukom przyrodniczym rozpoznać i prawidłowo
sklasyfikować zjawiska dynamiczne, z którymi się zetkną. To
z kolei daje możliwość oparcia się na wynikach pochodzących
z zupełnie różnych dziedzin, w których wykryto podobne za-
chowania, pozwala na przewidywanie stanu równowagi (sta-
nu asymptotycznego, ale niekoniecznie statycznego) i jego
zmian w funkcji parametru kontrolnego (ciąg bifurkacji). W tym
obszarze połączenie fizyki i fizjologii może przynieść najwięk-
sze efekty. W fizyce z kolei z ciekawością poszukuje się no-
wych układów dynamicznych o interesujących własnościach.

W istocie fizjolodzy korzystają w pracy z metod fizyki,
fizyków zaś inspiruje materia ożywiona, którą chętnie badają
i której własności, takie jak niestacjonarność lub przestrzen-
na rozciągłość, stanowią dla nich nie lada wyzwanie.

PODSUMOWANIE
Autorzy niniejszej pracy starali się pokazać stanowisko współ-
czesnej fizyki, a zwłaszcza dynamiki nieliniowej i fizyki staty-
stycznej stanów nierównowagowych, wobec niektórych pro-
blemów fizjologii oraz wobec jej klasycznego paradygmatu,
jakim jest homeostaza. Przedstawili również obszary fizjolo-
gii, w których fizyka ze swoim aparatem pojęciowym z dzie-
dziny dynamiki nieliniowej może być pomocna. Zdaniem au-
torów między obydwoma kierunkami istnieje niezwykle in-
teresująca przestrzeń badawcza. Wypełnienie tej przestrzeni
przez badania interdyscyplinarne może przybliżyć do jedno-
ści nauk przyrodniczych.

Praca finansowana w ramach grantu Ministerstwa Nauki
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S t r e s z c z e n i e

Mimo agresywnej farmakoterapii niewydolność serca pozostaje ważnym problemem klinicznym. Dostępne leki jedynie
łagodzą symptomy i zwalniają postęp choroby, ale rokowanie pacjentów pozostaje niekorzystne. Wyniki badań epidemiolo-
gicznych, klinicznych i doświadczalnych sugerują, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA omega-3) pocho-
dzące z tłustych ryb mogą być skuteczne w zapobieganiu i leczeniu niewydolności serca. Chociaż mechanizm tego poten-
cjalnie ważnego klinicznie działania pozostaje niejasny, wyniki badań eksperymentalnych sugerują, że może on wynikać
z korzystnej modyfikacji, między innymi metabolizmu lipoprotein, odpowiedzi zapalnej czy funkcji mitochondriów. W ni-
niejszej pracy podsumowano wiedzę na temat skuteczności suplementacji PUFA omega-3 w zapobieganiu i leczeniu niewy-
dolności serca oraz omówiono potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za ten efekt.

Słowa kluczowe: niewydolność serca, lipoproteiny, zapalenie, mitochondria, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3

A b s t r a c t

Despite aggressive pharmacotherapy, heart failure is still clinical problem. Current therapies improve clinical symptoms and
slow progression to heart failure, but overall the prognosis remains poor. Evidence from epidemiological, clinical and experi-
mental studies indicates a beneficial role of the omega-3 polyunsaturated fatty acids (omega-3 PUFA) found in fish oils in the
prevention and management of heart failure. Although the mechanisms is still unclear, clinical and animals studies indicate
that the benefits of omega-3 PUFA may be attributed to a number of distinct biological effects on lipoprotein metabolism,
inflammation response and mitochondrial function. This review summarise the data related to use of omega-3 PUFA supple-
mentation as a potential treatment for heart failure and discussed possible mechanism of action.

Key words: heart failure, lipoproteins, inflammation, mitochondria, omega-3 polyunsaturated fatty acids
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WSTĘP
W Europie żyje prawie 15 milionów, a na świecie ponad
25 milionów chorych z niewydolnością serca (HF, heart fa-
ilure), a ich liczba stale rośnie wraz z wydłużaniem się życia, co
stanowi poważny problem opieki zdrowotnej. Dostępna tera-
pia jest skierowana głównie na zmniejszenie aktywności neu-
rohormonalnej (beta-adrenolityki, inhibitory ACE, antagoniści

receptorów AT i aldosteronu) oraz mechaniczne odciążenie
lewej komory serca. Niestety, leczenie to jedynie łagodzi symp-
tomy oraz prowadzi do przejściowej regresji przebudowy ser-
ca i poprawy parametrów hemodynamicznych. Niewydolność
serca postępuje i rokowanie pacjentów jest niekorzystne.
A zatem istnieje zapotrzebowanie na nowe leki, które mogły-
by skutecznie uzupełnić obecnie stosowaną terapię.
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Obowiązujące standardy dietetyczne [1] rekomendują die-
tę bogatą w tłuste ryby, dostarczającą 400–500 mg/dobę wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (PUFA omega-3,
polyunsaturated fatty acids) w postaci kwasu eikozapentaeno-
wego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA), w profilakty-
ce chorób sercowo-naczyniowych. Suplementacja 1 g/dobę
EPA+DHA jest zalecana w prewencji wtórnej choroby wieńco-
wej, zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentu niedokrwiennego,
arytmii i nagłej śmierci sercowej. Wyższe dawki EPA + DHA
(3–4 g/dobę) są skuteczne w leczeniu hipertriacyloglicerydemii.
Dane epidemiologiczne, a także pierwsze próby eksperymen-
talne i kliniczne sugerują, że PUFA omega-3 mogą być również
skuteczne w leczeniu i zapobieganiu progresji HF. Wyniki tych
badań, jak również potencjalny kardioprotekcyjny mechanizm
działania PUFA omega-3 są tematem niniejszej pracy.

ABC PUFA OMEGA-3
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 należą do tzw.
niezbędnych kwasów tłuszczowych, których organizm ssa-
ków nie może syntetyzować de novo i które muszą być sys-
tematycznie dostarczane. Prekursorem rodziny omega-3 jest
kwas alfa-linolenowy (ALA, 18:3 omega-3), który na drodze
elongacji i desaturacji łańcucha węglowodanowego jest prze-
kształcany do aktywniejszych biologicznie EPA (20:5 omega-3)
i DHA (22:6 omega-3). Metabolizm ALA podlega dużym wa-
haniom osobniczym, ale nie więcej niż 5% ulega konwersji
do EPA i mniej niż 1% do DHA. Dlatego olej lniany, orzechy
czy oliwa z oliwek, bogate w ALA, nie mogą być alternatyw-
nym źródłem EPA i DHA. Kwasy te najobficiej występują
w tłustych czerwonych morskich rybach (np. w łososiu). Co
ciekawe, ryby również nie syntetyzują PUFA omega-3, a je-
dynie je gromadzą, pierwotnym źródłem EPA i DHA jest
plankton i algi morskie. Kwas DHA występuje także w mleku
matek i jajach. Istotny wpływ na metabolizm PUFA omega-3
mają PUFA omega-6 — druga grupa niezbędnych wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych, które konkurują o ten sam
układ enzymatyczny. Dostarczany z olejami roślinnymi kwas
linolowy (LA) jest przekształcany do kwasu dihomo-gamma-
-linolenowego (DGLA) a następnie do kwasu arachidonowe-
go (AA). Metabolity PUFA omega-3 i omega-6 wpływają istot-
nie na komórkowe procesy biochemiczne, jednak ich od-
mienna budowa chemiczna determinuje różną aktywność.
Dlatego niezmiernie ważna jest odpowiednio zbilansowana
ilość obu grup kwasów w diecie; optymalny stosunek PUFA ome-
ga-6 do PUFA omega-3 powinien wynosić 4:1–5:1. W typowej
„wschodniej diecie” stosunek PUFA omega-6 do omega-3
wzrasta do 20:1–30:1 i może być niezależnym czynnikiem
rozwoju HF. Najnowsze badania sugerują, że bezpieczniej-
szym źródłem PUFA omega-3 niż ryby są preparaty farmako-
logiczne zawierające oczyszczone i wysoko skoncentrowane
EPA i DHA. W rybach, oprócz EPA i DHA, gromadzą się rów-
nież rtęć, dioksyny i polichlorowane bifenyle, których źró-
dłem jest zanieczyszczona woda. Jak wykazano, związki te
zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych [2].

PUFA OMEGA-3 W NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Badania epidemiologiczne
Badania populacyjne wskazują, że dieta bogata w EPA + DHA
zmniejsza ryzyko rozwoju HF. Badanie Cardiovascular He-
alth Study, w którym przez 12 lat obserwowano 4738 męż-
czyzn powyżej 65. roku życia, wykazuje, że u osób spożywa-
jących ryby 1–2 razy w tygodniu ryzyko rozwoju HF było
mniejsze o 20%, a u osób jedzących ryby co najmniej 3 razy
w tygodniu — o 31% niż u osób spożywających je rzadziej
niż raz w miesiącu [3]. Dodatkowo ilość EPA + DHA w die-
cie ujemnie korelowała z ryzykiem wystąpienia HF. Wyniki
te potwierdzono w prospektywnym badaniu populacji japoń-
skiej (13-letnia obserwacja 60 000 kobiet i mężczyzn), gdzie
zauważono odwrotną zależność między liczbą spożywanych
ryb i PUFA omega-3 a śmiertelnością z powodu HF [4]. Ostat-
nio opublikowano interesujące wyniki dwóch dużych szwedz-
kich badań. Wśród 36 234 uczestniczek badania Swedish
Mammography Cohort w wieku 48–83 lat zaobserwowano
o 20% mniejsze ryzyko rozwoju HF u kobiet jedzących ryby
raz w tygodniu, o 30% mniejsze — u spożywających 2 razy
i tylko o 9% mniejsze u jedzących ryby 3 i więcej razy,
w porównaniu z kobietami, u których w diecie brakowało
ryb [5]. W drugim z badań, w którym wzięło udział 39 367 mę-
żczyzn w wieku 45–79 lat, wykazano jedynie 12-procentową
redukcję ryzyka rozwoju HF przy spożywaniu ryb raz w tygo-
dniu i brak efektu spożywania ryb 2 razy w tygodniu i częś-
ciej [6]. Obserwowany brak korzyści zwiększonego spoży-
wania ryb i PUFA omega-3 może wynikać z omawianego
wcześniej jednoczesnego wzrostu spożycia dioksyn i rtęci.

Badania kliniczne — GISSI Heart Failure
Dane epidemiologiczne poddano weryfikacji w jedynym jak
dotąd randomizowanym badaniu z grupą placebo — GISSI-
-HF, w którym oceniano, czy PUFA omega-3 zmniejszają za-
chorowalność i śmiertelność u chorych z HF [7]. Pacjentów
w II–IV klasie według NYHA (ok. 63% w II klasie) z frakcją
wyrzutową 33 ± 8,5% (ok. 9,5% z frakcją wyrzutową > 40%)
przydzielono losowo do grup otrzymujących placebo (n = 3481)
lub suplementację PUFA omega-3 (n = 3494) i obserwację
kontynuowano przez 3–4,5 roku (mediana 3,9). Chorzy
w grupie z suplementacją otrzymywali 1 g/dobę PUFA ome-
ga-3, w tym 850–882 mg stanowiły estry etylowe EPA i DHA,
w stosunku 45:55. Farmakoterapia była dobrze tolerowana
przez chorych i wykazano statystycznie mniejszą liczbę pier-
wotnych punktów końcowych definiowanych jako śmiertel-
ność (redukcja o 9%; p = 0,041) i hospitalizacja (redukcja
o 8%, p = 0,009) z przyczyn sercowo-naczyniowych w po-
równaniu z grupą placebo. Interpretując umiarkowane ko-
rzyści ze stosowania suplementacji EPA + DHA, należy zwró-
cić uwagę, że pacjenci zakwalifikowani do badania byli in-
tensywnie leczeni beta-adrenolitykami (65%), inhibitorami
ACE lub antagonistami receptorów AT (93,5%), antagonista-
mi aldosteronu (39%) lub diuretykami (89,5%), a przede
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wszystkim otrzymywali niewielką dawkę EPA + DHA. Wyni-
ki badań eksperymentalnych wskazują, że korzyści wynika-
jące ze stosowania suplementacji są proporcjonalne do ilości
przyjmowanego EPA + DHA [8]. Można spekulować, że za-
stosowanie wyższej dawki EPA + DHA u pacjentów z HF
mogłoby przynieść większe korzyści. Pilotażowe badanie
w grupie 14 pacjentów w klasie III i IV według NYHA wykazu-
je, że dawka 5,1 g/dobę EPA + DHA, zbliżona do dawki sto-
sowanej w leczeniu hipertriacyloglicerydemii, była bezpieczna
i dobrze tolerowana przez pacjentów przez 12 miesięcy [9].
Najczęstszą przyczyną zgonów u pacjentów z HF jest nagła
śmierć sercowa, która następuje w mechanizmie komorowych
zaburzeń rytmu. Kwasy PUFA omega-3 wpływają na czyn-
ność elektryczną mięśnia sercowego i mogą działać antyaryt-
micznie. Zagadnienie to zostało dokładniej omówione we
wcześniejszej pracy autorów niniejszego doniesienia [10].

Badania eksperymentalne
Dodatkowych argumentów na korzystne działanie PUFA
omega-3 dostarczają badania eksperymentalne. Wykazano,
że PUFA omega-3 zapobiegają przerostowi, przebudowie
i upośledzeniu funkcji skurczowej lewej komory u szczura
w modelu HF indukowanej przeciążeniem ciśnieniowym [8, 11,
12]. Efekt był proporcjonalny do wielkości suplementacji
EPA + DHA, odpowiadającej dawkom ~1,6, 5,1 i 15,5 g/dzień
EPA + DHA u ludzi [8]. W pracy tej nie obserwowano kar-
dioprotekcyjnego działania suplementacji ALA–PUFA ome-
ga-3 obecnym w olejach roślinnych. Korzystny wpływ suple-
mentacji rybim olejem na funkcję serca i przeżywalność po-
twierdzono u myszy transgenicznych z brakiem karnityny,
u których HF rozwija się wtórnie do upośledzenia metaboli-
zmu kwasów tłuszczowych [13]. Jednocześnie EPA + DHA
w dawce odpowiadającej 5,1 g/dobę nie zapobiegały prze-
budowie i upośledzeniu funkcji skurczowej LV u szczura
z HF indukowaną niedokrwieniem mięśnia sercowego [14].

AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA PUFA OMEGA-3
I JEJ POTENCJALNY MOLEKULARNY MECHANIZM
Kwasy EPA i DHA jako biologicznie czynne substancje regu-
lują wiele procesów zachodzących w organizmie. Korzystnie
wpływają na profil lipidowy krwi, obniżają ciśnienie tętnicze.
Łagodzą odczyn zapalny, zmniejszając produkcję prozapal-
nych eikozanoidów i cytokin, a zwiększając ekspresję adipo-
nektyny i resolwin. Wpływają na funkcję mitochondriów
i produkcję ATP. Wszystkie te korzystne efekty PUFA ome-
ga-3 mogą zapobiegać rozwojowi i progresji HF [15].

PUFA omega-3 zmniejszają stężenie
triacylogliceroli
Najlepiej poznanym biologicznym efektem działania PUFA
omega-3 jest obniżanie stężenia triacylogliceroli, którego
wysoka wartość sprzyja rozwojowi chorób układu sercowo-
naczyniowego. Jak wykazano w metaanalizie 72 randomizo-
wanych badań z grupą kontrolną, EPA + DHA w dawce 3–4

g/dobę prowadziły do 25–35-procentowej redukcji stężenia
triacylogliceroli w surowicy, czemu towarzyszył niewielki,
1–3-procentowy wzrost frakcji HDL oraz 5–10-procentowy
wzrost stężenia i wielkości cząsteczek LDL [16]. Należy za-
uważyć, że większe ryzyko chorób układu sercowo-naczy-
niowego jest związane z wysokim stężeniem małych, gęstych
cząsteczek LDL. Za redukcję triacylogliceroli w surowicy może
odpowiadać kilka mechanizmów [17]. Po pierwsze, zmniej-
szenie dostępności wolnych kwasów tłuszczowych, substra-
tu do produkcji triacylogliceroli. Jak wykazano w badaniach,
myszy karmione dietą wzbogaconą rybim olejem miały ob-
niżone stężenie triacylogliceroli i niską wątrobową ekspresję
mRNA dla czynnika transkrypcyjnego SREBP-1c (transcrip-
tion factor sterol regulatory element-binding protein 1c) [18].
Czynnik SREBP-1c aktywuje syntezę karboksylazy acetylo-
CoA i syntazy kwasów tłuszczowych, istotnych enzymów
w syntezie de novo kwasów tłuszczowych. Kwasy EPA i DHA
są ligandami dla jądrowych czynników transkrypcyjnych
(PPAR, peroxisome proliferator-activated receptor) alfa, które
stymulują ekspresję genów odpowiedzialnych za beta-oksy-
dację kwasów tłuszczowych w mitochondriach, co również
prowadzi do spadku dostępności substratu do syntezy triacy-
logliceroli. Po drugie, EPA i DHA zmniejszają aktywności dia-
cyloglicerolacylotransferazy i fosfohydrolazy fosfatydowej,
SREBP-1c-zależnych enzymów kluczowych w syntezie czą-
steczek triacylogliceroli [17]. Po trzecie, suplementacja PUFA
omega-3 zwiększa klirens bogatych w triacyloglicerole VLDL,
wtórnie do aktywacji w śródbłonku naczyń włosowatych li-
pazy lipoproteinowej [19].

PUFA omega-3 obniżają ciśnienie tętnicze
Równie dobrze udokumentowano hipotensyjny efekt suple-
mentacji PUFA omega-3, obserwowany jedynie u chorych
z nadciśnieniem. Metaanaliza 36 randomizowanych badań
wykazuje, że EPA + DHA w dawce około 3,7 g/dobę prowa-
dziły do spadku o 2,1 mm Hg i o 1,6 mm Hg (p < 0,001)
odpowiednio ciśnienia skurczowego i rozkurczowego [20].
Efekt ten można przypisać towarzyszącej suplementacji
EPA + DHA efektywniejszej produkcji tlenku azotu i popra-
wie funkcji śródbłonka naczyń [21].

PUFA omega-3 osłabiają odpowiedź zapalną

Cytokiny i czynnik transkrypcyjny NF-kappaB
Profil biochemiczny surowicy pacjentów z HF charakteryzu-
je się wzrostem stężenia prozapalnych cytokin — TNF-alfa,
IL-1 i IL-6 [22], czemu zapobiega suplementacja EPA + DHA [9].
Efekt ten jest wtórny do zmiany aktywności czynnika trans-
krypcyjnego NF-kappaB, który kontroluje syntezę cytokin
i którego aktywność wzrasta w HF [23]. Wykazano, że w ho-
dowli kardiomiocytów szczura agoniści PPAR alfa i gamma
hamują indukowaną lipopolisachrydem aktywność NF-kap-
paB i ekspresję mRNA dla TNF-alfa [24]. Czynnik NF-kappaB
kontroluje syntezę licznej grupy białek, istotnych w rozwoju
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i progresji HF, m.in. proapoptycznych kaspaz 8 i 11 oraz czyn-
nika wzrostowego TGF-beta, który odpowiada za przebudo-
wę macierzy zewnątrzkomórkowej, regulując aktywność me-
taloprotein oraz syntezę kolagenu. Podsumowując, EPA i DHA
jako aktywatory PPAR mogą zmniejszać aktywność NF-kap-
paB i syntezę prozapalnych cytokin oraz czynników stymu-
lujących apoptozę i przebudowę serca. Dodatkowo aktyw-
ność NF-kappaB jest kontrolowana przez adiponektynę.

Adiponektyna
Adiponektyna jest kardioprotekcyjnym hormonem uwalnia-
nym przez tkankę tłuszczową, której synteza jest kontrolo-
wana przez PPAR-gamma. A zatem EPA i DHA, jako aktywa-
tory PPAR, zwiększają produkcję i stężenie adiponektyny
w krążeniu. Obecność receptorów dla adiponektyny typu 1
i 2 w sercu sugeruje, że hormon wywiera bezpośrednie dzia-
łanie na mięsień. Potwierdzają to badania na myszach po-
zbawionych genu dla adiponektyny, u których przeciążenie
ciśnieniowe [25] i zawał serca [26] prowadzą do przerostu,
przebudowy i upośledzenia funkcji skurczowej. Tym efek-
tom zapobiegała terapia genowa przywracająca produkcję adi-
ponektyny. Ochronne działanie adiponektyny może być zwią-
zane z aktywacją kinaz białkowych zależnych od AMP (AMPK)
i zahamowaniem proprzerostowej kinazy białkowej B (Akt)
[26]. Jednak zmian aktywności AMPK i Akt nie obserwowano
u szczurów z indukowanym przeciążeniem ciśnieniowym
i karmionych dietą z EPA + DHA [11]. U zwierząt proporcjo-
nalnie do wzrostu stężenia adiponektyny w osoczu obserwo-
wano działanie zapobiegające przebudowie i dysfunkcji skur-
czowej lewej komory serca [8]. Obserwowany kardioprotek-
cyjny efekt może być związany z przeciwzapalnym działa-
niem adiponektyny, której stężenie ujemnie korelowało
z prozapalnymi mediatorami [27].

Eikozanoidy
Jak wykazano w badaniach — zarówno u zwierząt [8], jak
i u ludzi [28] — suplementacja PUFA omega-3 zmienia kom-
pozycję fosfolipidów błon komórkowych. Obserwowano pro-
porcjonalny do ilości EPA i DHA w diecie wzrost zawartości
tych kwasów w fosfolipidach sercowych, czemu towarzyszył
spadek ilości kwasu arachidonowego. Podobny efekt stwier-
dzono w błonie erytrocytów, płytek krwi i komórek zapal-
nych. Spadek dostępności kwasu arachidonowego prowadzi
do spadku produkcji prostaglandyny E2 (PGE2), tromboksa-
nu A2 (TXA2), leukotrienów B4 i E4 (LTB4 i LTE4) i kwasu 5-hy-
droksyeikozatetraenowego (5-HETE), silnych prozapalnych
eikozanoidów. Alternatywnym substratem dla cyklooksyge-
nazy i lipooksygenazy staje się EPA, co prowadzi do syntezy
3 serii prostaglandyn i tromboksanów o mniejszej aktywno-
ści biologicznej [29]. Ostatnie doniesienia wykazują, że EPA
i DHA są substratem do produkcji resolwin przez cyklooksy-
genazę 2, naturalnych substancji wygaszających proces za-
palny [30]. Podsumowując, suplementacja EPA + DHA

zmniejsza produkcję silnych prozapalnych eikozanoidów
i zwiększa syntezę naturalnych wygaszaczy odpowiedzi za-
palnej, co może wywierać korzystny efekt w HF.

PUFA omega-3 a funkcja mitochondriów
Opisane wcześniej zmiany kompozycji fosfolipidów, towa-
rzyszące suplementacji EPA + DHA, wpływają na właściwo-
ści błon, również mitochondrialnych. W konsekwencji pro-
wadzi to do modyfikacji funkcji receptorów, kanałów jono-
wych i enzymów, co może korzystnie wpływać na upośle-
dzoną w HF pracę mitochondriów. W modelu zwierzęcym
wykazano, że dieta wzbogacona EPA + DHA zapobiega utra-
cie kardiolipin w sercach obciążonych ciśnieniowo [12]. Kar-
diolipiny to difosfatydyloglicerole znajdujące się w wewnę-
trznej błonie mitochondrialnej, które zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie łańcucha oddechowego. W izolowanych
sercach szczurów karmionych dietą z rybim olejem obser-
wowano wzrost efektywności pracy serca, co przejawiało się
spadkiem konsumpcji tlenu bez upośledzenia funkcji hemo-
dynamicznej zarówno w warunkach tlenowych, jak i w re-
perfuzji po niedokrwieniu [31]. A zatem suplementacja EPA
+ DHA, zmieniając skład fosfolipidów błon mitochondrial-
nych, może modulować funkcję mitochondriów i prowadzić
do efektywniejszej produkcji ATP.

PODSUMOWANIE
Na podstawie obserwacji epidemiologicznych powstała hi-
poteza, że PUFA omega-3 zmniejszają ryzyko rozwoju HF.
Jak przedstawiono w niniejszej pracy, PUFA omega-3 wywie-
rają wiele korzystnych efektów biologicznych, które mogą
temu sprzyjać. Badania eksperymentalne i pierwsza próba
kliniczna potwierdzają korzyści wynikające ze stosowania
PUFA omega-3, co sugeruje że te kwasy mogą się stać uzu-
pełnieniem klasycznej terapii stosowanej w HF. Jednak osta-
teczne potwierdzenie skuteczności działania PUFA omega-3
w zapobieganiu i leczeniu HF u pacjentów wymaga dalszych
badań. W kolejnych próbach klinicznych należałoby zasto-
sować zdecydowanie wyższą dawkę PUFA omega-3, zbliżoną
do dawki 3–4 g/dobę, stosowaną w leczeniu hipertriacylogli-
cerydemii.

Monika K. Duda jest beneficjentką programu Homing 2008
FNP i grantu MNiSW N401031537.
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Wpływ wieku biologicznego na czynność
komórek progenitorowych śródbłonka
The influence of the biological age on function of endothelial progenitor cells

Eugeniusz Hrycek, Wojciech Wojakowski

III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

S t r e s z c z e n i e

Starzenie według biologii organizmu polega na stopniowej utracie jego potencjału regeneracyjnego. Wiek biologiczny stano-
wi przedmiot zainteresowania wielu nauk, takich jak genetyka, nefrologia czy onkologia. Komórki progenitorowe śródbłonka
(EPCs) odpowiadają za regenerację endotelium. Istotnym ogniwem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest dys-
funkcja EPCs, która wydaje się konsekwencją starzenia biologicznego. Polega ona na zmiejszeniu liczby, zdolności do migra-
cji oraz osłabieniu potencjału różnicowania EPCs. Celem artykułu jest scharakteryzowanie niektórych istotnych aspektów
starzenia komórek progenitorowych śródbłonka na podstawie doniesień na temat wieku biologicznego. Artykuł definiuje
założenia wieku biologicznego. Ponadto przedstawia charakterystykę wybranych markerów wieku biologicznego (telome-
rów, białek regulujących cykl komórkowy, proteaz) oraz czynników go modulujących, takich jak stosowane leki czy spożywa-
ne związki chemiczne. Szczególny nacisk położono na przedstawienie tych działań lekarskich, które powodują ingerencję
w wiek biologiczny EPCs.

Słowa kluczowe: wiek biologiczny, starzenie biologiczne, komórki progenitorowe śródbłonka, telomery

A b s t r a c t

Aging in relation to organism biology is a gradual loss of restoration potential. Biological age is a subject of interest in many
fields as genetics, nephrology and oncology. Endothelial progenitor cells (EPCs) are responsible for regeneration of endothe-
lium. The dysfunction of EPCs, which seems to be the consequence of the aging process, may lead to the development of
cardiovascular disorders. EPCs disturbances may reduce EPCs number, impair the migration ability and clonogenic potential
of EPCs. This paper presents some aspects of aging process of EPCs according to the latest reports concerning the biological
age. It contains the description of biological age conception. Moreover it shows the chosen markers of biological age (telo-
meres, proteins regulating cell cycle, proteases) and modulating factors like administered medications and ingested chemical
compounds. Some therapeutic actions which may interfere in biological age are also presented.

Key words: biological age, senescence, endothelial progenitor cells, telomeres
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WSTĘP
Postęp w dziedzinie genetyki oraz biologii molekularnej umoż-
liwił zredefiniowanie pojęcia procesu starzenia komórek i tka-
nek. Obecnie uważa się, że starzenie jest m.in. konsekwencją
stopniowego wyczerpania się potencjału regeneracyjnego
organizmu. W układzie sercowo-naczyniowym procesy re-

generacji zachodzą przez całe życie człowieka, a dzięki ba-
daniom prowadzonym w ostatnich latach można identyfiko-
wać komórkowe markery procesu starzenia. Tematem niniej-
szego artykułu jest charakterystyka i znaczenie procesów sta-
rzenia dla czynności komórek progenitorowych śródbłonka
naczyniowego.
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POWIĄZANIA SZLAKÓW
PRO- I ANTYAPOPTYCZNYCH
Apoptoza jest programową śmiercią komórki. Apoptozę roz-
poczynają zarówno komórki o wyczerpanym potencjale re-
generacyjnym, jak i komórki nowotworowe. Apoptoza może
przebiegać w wielu mechanizmach:
— zewnątrzkomórkowym;
— wewnątrzkomórkowym;
— związanym z retikulum endoplazmatycznym.

Wybrane szlaki pro- i antyapoptyczne przedstawiono na
rycinie 1. Niezależnie od mechanizmu apoptoza przebiega
w 3 etapach: 1. faza inicjacji, 2. faza wykonawcza, 3. faza
zniszczenia.

Autofagia natomiast jest mechanizmem polegającym na
trawieniu wybranych fragmentów komórki w lizosomach.
Autofagię można podzielić na:
— makroautofagię — trawione są organella lub ich fragment;
— mikroautofagię — trawione są fragmenty błony komórkowej;
— autofagię przebiegającą z udziałem białek opiekuńczych

— chaperonów.
Do induktorów aktywności szlaków proapoptycznych

należą między innymi: TNF-alfa, czynnik Fas, uszkodzenie
DNA oraz deficyt związków odżywczych. Istotną rolę w in-
dukcji proapoptycznych szlaków odgrywa białko p53. Nasila
ono między innymi ekspresję białek hamujących cykl komór-
kowy (p21), białek naprawczych DNA (GADD45) oraz wielu
białek proapoptycznych: BAX, NOXA, kompleks PUMA. Biał-
ko p53 wykazuje zdolność hamowania kinazy PI3K/AKT
w wyniku indukcji ekspresji fosfatazy PTEN. Ponadto białko
to należy do induktorów aktywacji kinazy AMPK. Jest to ki-
naza serynowo-treoninowa, której aktywność zależy od do-
stępności składników energetycznych. Jest ona aktywowana
przez wzrost stężenia AMP, co jest równoznaczne dla ko-
mórki ze stanem niedoboru składników odżywczych. Kom-
pleks AMPK wykazuje działania w zakresie regulacji metabo-
lizmu, aktywuje również kompleks hamartyna/tuberyna
(TSC1, 2), który w konsekwencji zyskuje aktywność białka
aktywującego GTP-azy. Z kolei GTP-aza, w wyniku przekształ-
cenia GTP-zależnego białka GTP-RHEB w białko GDP-RHEB,
inaktywuje antyapoptyczną kinazę mTOR.

Za aktywację szlaków antyapoptycznych odpowiadają
kinazy AKT i mTOR. Szlak PI3k/AKT, którego składowymi są
wymienione kinazy, jest aktywowany przez różne czynniki
wzrostu, insulinę oraz macierz pozakomórkową (w wyniku
interakcji z integrynami oraz indukcji szlaku aktywności ki-
nazy FAK1). Kinazy AKT oraz mTOR w wyniku fosforylacji
inaktywują wiele proapoptycznych czynników, takich jak
AMPK, kompleks TSC1, 2, białka p27 i p21. Ponadto fosfory-
lacja białka MDM powoduje rozkład białka p53 poprzez ubi-
kwitynację. Szlak PI3k/AKT wpływa również na białka rodzi-
ny Bcl-2 oraz na kaspazy — w wyniku fosforylacji blokuje
bezpośrednio, a także pośrednio, poprzez stymulację kinazy
mTOR, proapoptyczne czynniki BIM, BAD oraz kaspazę 9.
Kinaza Akt blokuje także syntezę proapoptycznych białek

rodziny BCL-2 w wyniku supresji czynników rodziny FOXO.
Fosforylacja indukuje utrzymanie białek FOXO w cytoplazmie,
hamując tym samym transkrypcję. Szlak Pi3K/Akt indukuje
również syntezę oraz wzrost aktywności antyapoptycznych
białek rodziny Bcl-2 w wyniku stymulacji czynnika NFkappa-B
oraz hamowania kinazy JNK. Do innych mechanizmów pro-
tekcyjnego wpływu na wiek biologiczny kinazy AKT należy
stymulacja: kompleksu TERT, czynnika NFkappa-B oraz syn-
tezy cykliny D1 (w efekcie pobudzenia szlaku WNT).

Mechanizmy antyapoptyczne są mediowane przez ki-
nazę serynowo-treoninową mTOR, która jest aktywowana
przez kinazę AKT. Do wspomnianych mechanizmów należą:
hamowanie autofagii w wyniku fosforylacji białek ATG, akty-
wacja białek indukujących translację (eIF4E, P70S6K), induk-
cja angiogenezy oraz inaktywacja białek proapoptycznych
(BAD). U ssaków kinaza mTOR jest blokowana pośrednio
przez rapamycynę i dlatego jest nazywana także ssaczym ce-
lem rapamycyny. Wynika to z tego, że rapamycyna (siroli-
mus) w wyniku interakcji z białkiem FKBP12 blokuje mTOR.

Do grupy antyapoptycznych czynników zalicza się także
sirtuiny, które są białkami należącymi do grupy NAD+ zależ-
nych deacetylaz histonów. Indukują one zmiany struktural-
ne w obrębie histonów, regulując w ten sposób ekspresję
genów. Wydaje się to częściowo wyjaśniać mechanizmy
ochronnego wpływu na wiek biologiczny między innymi diety
ubogokalorycznej, która powoduje zwiększenie ilości NAD+
kosztem NADH. Sirtuina 1 jest przedstawicielem omawia-
nych enzymów występującym w jądrze komórkowym. Sty-
muluje ona między innymi czynnik FOXO, indukując synte-
zę białek naprawczych (GADD45), dysmutazy ponadtlenko-
wej i katalazy. Ponadto w wyniku deacetylacji powoduje in-
aktywację białka p53 oraz spadek aktywności czynnika
NFkappa-B. W najnowszych pracach sugeruje się także, że
sirtuina 1 może być zaangażowana w hamowanie całego szla-
ku mTOR poprzez stymulację kompleksu TSC1/2.

DŁUGOŚĆ TELOMERÓW I INNE MARKERY
WIEKU BIOLOGICZNEGO
Telomery są kompleksami białek oraz kwasów dezoksyrybo-
nukleinowych, które odpowiadają za stabilizację chromoso-
mów komórek eukariotycznych. Pozwalają one również w pełni
odtworzyć strukturę DNA podczas replikacji. Każdy gatunek
charakteryzuje niepowtarzalna sekwencja nukleotydów w ob-
rębie telomeru. W przypadku ludzi jest to sekwencja TTAGGG.
Wiek biologiczny organizmu można określić na podstawie dłu-
gości telomerów w leukocytach krwi obwodowej (LTL, leuco-
cyte telomere length). Istnieje między nimi odwrotna zależność.
Należy podkreślić, że telomery chronią DNA komórek zarów-
no dzielących się intensywnie, jak i pozostałych. Znajdują się
one na obu końcach chromosomów, gdzie tworzą przestrzen-
ne struktury, w których skład wchodzą pętle D oraz T. Istnieje
wiele białek oddziałujących z telomerami. Intensywnie bada-
ny jest TRF-2 (telomeric repeat binding factors 2). Białko to łączy
się z telomerami oraz reguluje ich długość [1].
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Rycina 1. Rycina 1. Rycina 1. Rycina 1. Rycina 1. Wybrane szlaki zaangażowane w starzenie komórek
4E/BP — białko wiążące czynnik eIF4E; A-CDK2 — kompleks cykliny A oraz kinazy zależnej od cyklin 2; AIF — białko AIF; AKT — kinaza AKT; AMPK —
kinaza AMPK; APAF-1 — białko APAF-1; ASF1A — białko ASF1A; ASK1 — kinaza ASK-1; ATF — czynnik indukujący apoptozę; ATG — białko ATG;
ATM — białko ATM; ATR — białko ATR; BAD — białko BAD; BAK — białko BAK; BAX — białko BAX; B-CDK1 — kompleks cykliny B oraz kinazy zależnej
od cyklin 1; Bcl-2 — białko Bcl-2; Bcl-XL — białko Bcl-XL; BIM — białko BIM; Chk1 — kinaza CHK1; Chk2 — kinaza CHK2; CK1epsilon 1 — kinaza
CK1epsilon; CK1gamma — kinaza CK1gamma; CytC — cytochrom C; D-CDK4 — kompleks cykliny D oraz kinazy zależnej od cyklin 4; DVL — białko
DVL; E2F — czynnik E2F; E3 — ligaza ubikwityny; E-CDK2 — kompleks cykliny E oraz kinazy zależnej od cyklin 2; ECM — macierz pozakomórkowa;
EGF — czynnik wzrostu naskórka; eIF4E — eukariotyczny czynnik inicjujący translację 4E; FADD — białko FADD; FAK1 — kinaza FAK1; FAS — białko
FAS; FAS-L — ligand FAS; FGF — czynnik wzrostu fibroblastów; FOXO — czynnik FOXO; FRAT1 — białko FRAT1; Frizzled — receptor Frizzled;
GADD45 — białko GADD45; GBP — białko GBP; GDP-RHEB — kompleks guanozynodiforanu i białka RHEB; GSK-3 — kinaza syntezy glikogenu 3;
GTP-RHEB — kompleks guanozynotrifosforanu i białka RHEB; G1 — faza G1 cyklu komórkowego; G2 — faza G2 cyklu komórkowego;
H3 — histon H3; HGF — czynnik wzrostu hepatocytów; HIRA — białko HIRA; HP1 — białko HP1; HSP70, HSP90, HSP27 — białka szoku cieplnego;
IAP — białko inhibitorowe apoptozy; IGF1 — insulinopodobny czynnik wzrostu 1; IkB — inhibitor kappa B; IkKs — kinazy inhibitorów kappa B;
JNK — kinaza JNK; LEF — czynnik transkrypcyjny; LRP5/6 — białko LRP5/6; macroH2A — histon macroH2A; M — faza M cyklu komórkowego; MDM2 —
białko MDM2; MEK4 — kinaza MEK4; mTOR — ssaczy cel rapamycyny, kinaza mTOR; NAD+ — dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (forma utleniona);
NFkB — czynnik jądrowy kappa B; NOXA — białko NOXA; P16INK — białko P16INK; p21 — białko p21; P27 — białko P27; p53 — białko p53; P70S6K
— kinaza p70S6; PAR-1 — kinaza PAR-1; PDGF — płytkopochodny czynnik wzrostu; PDK1 — kinaza PDK1; PI3K — kinaza fosfatydylo-3-inozytolu; PIP2 —
4,5-difosforan fosfatydyloinozytolu; PIP3 — fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan; PML — ciałko jądrowe PML; PTEN — fosfataza PTEN; PUMA —
białko PUMA; RB — białko retinoblastoma; RHEB — białko RHEB; RIP — białko RIP; S — faza S cyklu komórkowego; SAHF — kompleks SAHF; SIRT1 —
sirtuina 1; SMAC/DIABLO — kompleks SMAC/DIABLO; SOD — dysmutaza ponadtlenkowa; TCF — czynnik TCF; TERT — podjednostka katalityczna
telomerazy; TGF — transformujący czynnik wzrostu; TGF-beta — transformujący czynnik wzrostu beta; TNF-alfa — czynnik martwicy nowotworów typu
alfa; TNFR1 — receptor dla TNF-alfa; TRADD — białko TRADD; TRAF — czynnik TRAF; TRAF2 — białko TRAF2; TSC1 — hamartyna; TSC2 — tuberyna;
VEGF — czynnik wzrostu śródbłonka naczyń; WNT — białko WNT; XIAP — białko XIAP

Telomeraza jest enzymem odpowiedzialnym za wydłu-
żanie telomerów. Należy ona do grupy odwrotnych trans-
kryptaz oraz charakteryzuje się złożoną budową. W jej skład
wchodzą między innymi podjednostka o aktywności katali-
tycznej (TERT, telomerase reverse transcriptase) oraz RNA
(TERC, telomerase RNA component) pełniący rolę matrycy
dla wspomnianej jednostki [2]. Telomeraza występuje jedy-
nie w komórkach wykazujących intensywną aktywność mi-
totyczną: w komórkach macierzystych oraz nowotworowych.

W dojrzałych komórkach nie dochodzi do ekspresji telome-
razy bądź jej aktywność jest znikoma.

Drugą grupę markerów procesu starzenia stanowią nie-
które białka regulatorowe cyklu komórkowego, których funk-
cja polega na hamowaniu podziałów potencjalnie dysfunk-
cyjnej komórki. Hamują one działanie białek katalizujących
przejścia między kolejnymi fazami cyklu — tzw. kinaz zależ-
nych od cyklin (CDK, cyclin-dependent kinases), do których
należą białka p16, p53 oraz p27 [3–5]. Kolejnym markerem
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jest tak zwana SA-beta-galaktozydaza (senescence-associated
beta-galactosidase), która jest enzymem pochodzenia lizoso-
malnego [6]. Jej obecność świadczy o tym, że dysfunkcyjna
komórka weszła na szlak apoptozy.

Podsumowując, stare komórki charakteryzują się zmniej-
szoną zdolnością do migracji i różnicowania. Cechują je krót-
kie telomery, zmniejszona aktywność telomerazy oraz nasi-
lenie ekspresji regulatorów cyklu komórkowego (p27, p16,
p53), której zadaniem jest uniemożliwienie podziałów po-
tencjalnie niewydolnej komórki.

Charakterystyczną cechą DNA komórek o upośledzonej
funkcji telomerów jest powstawanie podwójnych pęknięć nici
DNA (DSBs, double-strand breaks). Kolejną cechą DNA ko-
mórek starzejących się jest obecność odcinków heterochro-
matyny, zwanych SAHF (senescence associated heterochro-
matin foci). Odcinki SAHF inaktywują geny indukujące proli-
ferację (stymulowane między innymi przez czynnik E2F), które
się wyciszają w wyniku tworzenia się SAHF. W formowaniu
SAHF uczestniczą: histon macroH2A i histon H3, białko HP1,
ciałka jądrowe PML oraz białka chaperonowe (HIRA i ASF1A).
Proces formowania SAHF przedstawiono na rycinie 1. Nale-
ży zaznaczyć, że zależy on od aktywności białka GSK3 będą-
cego również supresorem szlaku WNT [7]. Ponadto w ko-
mórkach starzejących się dochodzi do uwolnienia lizosomal-
nej SA-beta-galaktozydazy w celu sfinalizowania apoptozy.
Jedną z głównych płaszczyzn przyszłego praktycznego zasto-
sowania markerów wieku biologicznego są przeszczepy au-
togeniczne komórek macierzystych. Wiek biologiczny komó-
rek, który jest wyznacznikiem ich sprawności, może poważ-
nie się przyczynić do izolacji komórek o oczekiwanym po-
tencjale regeneracyjnym, gdyż istotnie wpływa na ich funkcję
klonogenną, żywotność oraz liczbę.

WPŁYW WYBRANYCH PATOLOGII
UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
NA BIOLOGICZNY WIEK KOMÓREK
PROGENITOROWYCH ŚRÓDBŁONKA
Komórki progenitorowe śródbłonka wywodzą się ze szpiku
kostnego. Mogą pochodzić również z komórek CD14+ linii
mieloidalnej. Mają zdolność do podziałów, migracji, prolife-
racji oraz różnicowania do komórek wyścielających naczy-
nia. Charakteryzują się błonową ekspresją białka CD34 oraz
receptora drugiego dla czynnika wzrostu naczyń (EGFR-2).
Biorą udział w niezwykle istotnych dla organizmu procesach,
takich jak naprawa śródbłonka czy angiogeneza. Istotą wpływu
progresji wieku biologicznego na EPCs jest zmniejszenie ich liczby
oraz upośledzenie funkcji. W związku z tym starzenie się EPCs
uważa się za jeden z głównych mechanizmów odpowiedzial-
nych za rozwój miażdżycy [8–9]. Teorię tę wydają się potwier-
dzać wyniki badań, w których wykazano skrócenie długości
telomerów w EPCs u pacjentów z zespołem metabolicznym
i chorobą wieńcową. Należy zaznaczyć, że największa progre-
sja wieku biologicznego dotyczyła pacjentów z przebytym za-
wałem serca [10]. Ponadto zaobserwowano, że progresja wie-

ku biologicznego może być indukowana przez nadciśnienie,
cukrzycę oraz wady zastawek [11–12]. W komórkach śród-
błonka pochodzących ze zwężonych zastawek aortalnych
stwierdzono zwiększoną ekspresję beta-galaktozydazy. U pa-
cjentów ze stenozą aortalną występowała natomiast zmniej-
szona liczba EPCs, które charakteryzowały mniej nasilona eks-
presja TRF-2 oraz zmniejszona zdolność do migracji [13].

WPŁYW STOSOWANYCH LEKÓW
NACZYNIOWYCH NA WYZNACZNIKI
STARZENIA EPCS
Inny aspekt badań nad czynnością EPCs stanowi wpływ sto-
sowanych leków na ich wiek. Wybrane procesy metabolicz-
ne zaangażowane w starzenie się EPCs przedstawiono na
rycinie 2. Istotną rolę w protekcyjnym działaniu prawdopo-
dobnie odgrywa TRF-2. W 2004 roku wykazano ex vivo na
ludzkich EPCs, że statyny zapobiegają skracaniu telomerów
poprzez posttranskrypcyjną modyfikację ekspresji TRF-2 oraz
działanie antyoksydacyjne [14, 15]. Potwierdzono doświad-
czalnie, że wdrożenie intensywnej terapii hipolipemizującej
u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) powodowało pre-
wencję skracania telomerów EPCs [16]. Drugą badaną grupą
leków w aspekcie protekcyjnego działania na wiek biologicz-
ny są tiazolidynodiony. Należ tu podkreślić, że PPAR-gam-
ma, którego agonistami są tiazolidynodiony, przeciwdziała
starzeniu na wielu metabolicznych płaszczyznach. Zaobser-
wowano między innymi prewencję apoptozy indukowaną
pioglitazonem [17]. Scharakteryzowano ponadto protekcyj-
ny wpływ pioglitazonu indukowany ingerencją w układ reni-
na–angiotensyna oraz w metabolizm reaktywnych form tle-
nu. Pioglitazon powoduje zmniejszenie ekspresji genu AT1R.
Istotnym działaniem wspomnianego receptora wydaje się
nasilenie stresu oksydacyjnego. Jest ono konsekwencją induk-
cji ekspresji genu gp91phox, który koduje białko wchodzące
w skład kompleksu oksydazy NADPH [18, 19]. Pioglitazon
w wyniku hamowania opisanego mechanizmu niweluje ne-
gatywny wpływ indukowanego przez AT1R stresu oksydacyj-
nego na długość telomerów [20, 21]. Kolejnym protekcyj-
nym mechanizmem, który indukuje PPAR-gamma, jest nasi-
lenie aktywności PI3K/AKT. Udokumentowano również pro-
tekcyjny wpływ sartanów [22]. Jest on mediowany poprzez
blokowanie receptora AT1R. W aktualnych doniesieniach su-
geruje się, że blokada AT1R może działać protekcyjnie na
wiek biologiczny również poprzez stymulację PPAR-gamma
[23]. W przeciwieństwie do wymienionych leków sirolimus
powoduje progresję wieku biologicznego. Poprzez białko
FKBP12 indukuje on zmniejszenie aktywności telomerazy
oraz nasilenie ekspresji p27(kip1) [24].

ZNACZENIE WYBRANYCH ZWIĄZKÓW
W PROGRESJI WIEKU BIOLOGICZNEGO EPCS
Opisano także wpływ wielu związków na wiek biologiczny
EPCs. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na rolę ukła-
du białek PI3K/AKT. Układ białek PI3K/AKT ma prawdopo-
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dobnie istotne znaczenie w kontroli cyklu życia komórek.
Białko PI3K jest kinazą fosfoinozytydów, natomiast białko AKT
jest kinazą serynowo-treoninową, zwaną również kinazą biał-
kową B (PKB). Są one zaangażowane między innymi w re-
modeling miokardium czy neoangiogenezę po zawale [25–
–27]. W kontekście protekcyjnego wpływu na wiek biolo-
giczny układ ten stymuluje telomerazę. Do substancji działa-
jących protekcyjnie w wyniku indukcji opisanego mechani-
zmu należą: wyciąg z miłorzębu dwuklapowego (gingko bi-
loba), resveratrol (występujący w winach) oraz, paradoksal-
nie, nikotyna [28–30]. Mechanizm protekcyjnego wpływu
resweratrolu na wiek biologiczny prawdopodobnie tłumaczą
doniesienia o sirtuinach. Wynika to z faktu, że opisywany zwią-
zek należy do stymulatorów sirtuin. Udokumentowano też,
że chociaż nikotyna nasila mobilizację EPCs, to poprzez mo-
dyfikację cząsteczek LDL dym tytoniowy indukuje zahamo-
wanie ich różnicowania oraz zmniejszenie aktywności telo-
merazy w wyniku upośledzenia fosforylacji Akt [31]. Hamo-

wanie szlaku PI3k/AKT przez frakcję L5 cholesterolu LDL przy-
czynia się także do upośledzenia czynności EPCs w wyniku
supresji szlaku WNT. Na marginesie należy zaznaczyć, że ho-
mocysteina podobnie działa na wiek EPCs [32].

WYBRANE PATOMECHANIZMY
ZAANGAŻOWANE W STARZENIE EPCS
Poznano kilka mechanizmów zaangażowanych w starzenie
EPCs oraz jego prewencję. Proces zapalny jest jednym z głów-
nych czynników powodujących starzenie organizmu. Zjawi-
sko to wykazano na przykładzie TNF-alfa, który należy do
rodziny cytokin prozapalnych. Jego działanie jest mediowa-
ne przez białko p38 (kinazę aktywowaną mitogenami). Mimo
że w populacjach EPCs eksponowanych na TNF-alfa nie od-
notowano skrócenia telomerów, to cechowały się one zwięk-
szonym stężeniem p16(INK4a) [33]. Białka C-reaktywne in-
dukuje natomiast powstawanie reaktywnych form tlenu, któ-
re działają hamująco na telomerazę [34]. Innymi czynnikami

Rycina 2. Rycina 2. Rycina 2. Rycina 2. Rycina 2. Starzenie się komórek progenitorowych śródbłonka naczyniowego
A-CDK2 — kompleks cykliny A oraz kinazy zależnej od cyklin 2; ATII — angiotensyna II; AKT — kinaza białkowa B; AT1R — receptor 1 dla angiotensyny II;
CDKN1B — inhibitor CDKN1B kinaz zależnych od cyklin; CDKN2A — inhibitor CDKN2A kinaz zależnych od cyklin; CRP — białko C-reaktywne;
D-CDK4 — kompleks cykliny D oraz kinazy zależnej od cyklin 4; A-CDK2 — kompleks cykliny A oraz kinazy zależnej od cyklin 2; E-CDK2 — kompleks
cykliny E oraz kinazy zależnej od cyklin 2; FKBP — białka wiążące FK506; G1 — faza G1 cyklu komórkowego; G2 — faza G2 cyklu komórkowego;
gp91phox — gen gp91phox; HGF — czynnik wzrostowy hepatocytów; HGFR — receptor dla czynnika wzrostowego hepatocytów; IGF1 — insulinopo-
dobny czynnik wzrostu; IGF-1R — receptor dla insulinopodobnego czynnika wzrostu 1; LOX-1R — receptor LOX-1R; M — faza M cyklu komórkowego;
NAPDH — dinukleotyd nikotynamidoadeninowy; Ox-LDL — utlenione cząsteczki LDL; p27Kip1 — białko p27Kip1; P16INK — białko p16INK;
P53 — białko P53; PI3K — kinaza fosfatydyloinozytolu; PPAR — receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów; RB — białko retinoblastoma;
ROS — reaktywne formy tlenu; S — faza S cyklu komórkowego; SA beta-gal — SA-beta-galaktozydaza; TERT — podjednostka katalityczna telomerazy;
TNF-alfa — czynnik martwicy nowotworów typu alfa; TNF-R — receptor dla czynnika martwicy nowotworów; TRF-2 — białko telomerowe 2; VLDL —
lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości
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powodującymi nasilenie starzenia EPCs są działanie angio-
tensyny mediowane przez receptor AT1R oraz ekspresja genu
SHC, który koduje białko p66. Estrogeny działają antagoni-
stycznie w stosunku do angiotensyny II, co wpływa na wiek
biologiczny. Efekt jest mediowany przez układ PI3K/Akt i wią-
że się przede wszystkim z indukcją ekspresji jednostki katali-
tycznej telomerazy (TERT) [35]. Estrogeny ingerują również
w układ renina–angiotensyna poprzez zmniejszenie ekspresji
receptora AT1R, a w konsekwencji regresję ekspresji genu
gp91phox [36]. Podobne protekcyjne działanie, które jest
mediowane przez układ PI3K/Akt, wykazuje IGF-1 [37]. Czyn-
nik wzrostu hepatocytów natomiast powoduje spadek eks-
presji gp91phox [38].

Należy zaznaczyć, że na starzenie EPCs wpływa też pro-
ces interferencji RNA. Mediatorami starzenia są w tym wy-
padku cząstki mikroRna (miR). MikroRNA są jednoniciowy-
mi cząstkami RNA o długości około 20 nukleotydów, które
mogą specyficznie blokować translację. Związek ten wyka-
zano między innymi na przykładzie miR 34a, które hamuje
syntezę antyapoptycznych genów. W wyniku supresji SIRT1
wspomniana cząstka mikroRNA upośledza działanie czynni-
ka FOXO1 i hamuje syntezę indukowanych przez niego ge-
nów. Ponadto stwierdzono, że statyny mogą zapobiegać eks-
presji proapoptycznych cząstek mikronu: miR 221 oraz miR
222 w EPCs. Natomiast cząstką, która wpływa protekcyjnie
na czynność EPCs, jest prawdopodobnie miR27b.

PODSUMOWANIE
Dysfunkcja EPCs odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego. U podstawy działań w prewencji
zarówno pierwotnej, jak i wtórnej wspomnianych chorób nie-
jednokrotnie leży protekcyjny wpływ na wiek biologiczny
EPCs. Czynniki ryzyka, takie jak: palenie tytoniu, cukrzyca,
zaburzenia lipidowe czy nadciśnienie, indukują progresję
wieku biologicznego EPCs. Powoduje to zmniejszenie zarów-
no ich liczby, jak i zdolności proliferacyjnej komórek, a tym
samym upośledza ich funkcję naprawczą. Z drugiej strony
jednak istnieją substancje znajdujące zastosowanie w prewen-
cji chorób układu sercowo-naczyniowego o udowodnionym
działaniu protekcyjnym w stosunku do wieku biologicznego,
takie jak: statyny, sartany, tiazolidynodiony, wyciąg z miło-
rzębu dwuklapowego czy resveratrol. Niezwykle istotny dla
starzenia się EPCs jest prawdopodobnie układ PI3K/AKT. Wiek
biologiczny może być interesującym markerem, ponieważ od-
zwierciedla skutki działania szerokiego spektrum czynników.
W przyszłości może się stać parametrem, który będzie wpły-
wał na decyzje podejmowane w praktyce klinicznej.
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Indukowane pluripotencjalne komórki
macierzyste — geneza, problemy
oraz perspektywy wykorzystania
w terapii chorób serca
Induced pluripotential stem cells — perspectives of
clinical application in cardiovascular diseases

Tomasz Kolanowski, Maciej Kurpisz

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk, Poznań

S t r e s z c z e n i e

W 2006 roku opublikowano pierwsze wyniki badań nad genetycznymi podstawami indukcji pluripotencji komórkowej
z finalnie zróżnicowanej komórki somatycznej dorosłego organizmu. Dokonano w tym celu transfekcji i wywołano efek-
tywną nadekspresję 4 czynników (OCT4, SOX-2, c-MYC, KLF4) umożliwiającą osiągnięcie pluripotencji przez komórki znaj-
dujące się w końcowym stadium zróżnicowania, co dotąd było możliwe jedynie przez klonowanie w wyniku transferu
diploidalnego jądra komórkowego do enukleowanego oocytu. Wkrótce pojawiły się kolejne doniesienia ukazujące możli-
wość przeprowadzenia opisanego procesu na różnych komórkach człowieka, co otworzyło możliwości zastosowania tych
komórek w medycynie regeneracyjnej. W niniejszej pracy autorzy starają się podsumować dotychczasową wiedzę na temat
indukowania pluripotentności, opisując współczesną wiedzę i problemy, które nadal trzeba rozwiązać, aby rozpocząć próby
kliniczne z wykorzystaniem indukowanych, pluripotentnych komórek macierzystych. Szczególną uwagę poświęcono zasto-
sowaniu tej technologii w dziedzinie leczenia chorób naczyniowo-sercowych.

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, indukowane komórki pluripotencjalne, medycyna regeneracyjna, choroby
naczyniowo-sercowe

A b s t r a c t

In 2006 were reported first results on induction of pluripotential stem cells from adult somatic cells. It was successfully
performed transfection by using genetic engineering and the effective overexpression of four transcription factors, OCT4,
SOX2, c-MYC, KLF4 has been obtained. Thus pluripotency was induced in finally differentiated mammalian somatic cells
with comparable to embryonic stem cells morphological and transcriptomic profiles. Before, it was only possible by using
cloning procedure with diploid nucleus transfer to enucleated oocyte. Soon after range of reports appeared describing
genetic modifications of variety human somatic cells enabling them pluripotency. The aim of this article was to summarise
a present knowledge with several listed goals to be achieved before the first clinical trials with induced pluripotent stem cells
can be feasible. Aspects of cardiovascular diseases treatment have been outlined.

Key words: stem cells, induced pluripotency, regenerative medicine, cardiovascular disease
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WSTĘP
Terapia komórkowa jest wykorzystywana w celach medycy-
ny regeneracyjnej już od prawie 20 lat. Mimo opracowania
nowych technologii (m.in. hodowla płatów skóry do prze-
szczepów) wiele dziedzin, w tym również kardiologia, nadal
oczekuje na przełom, jaki miały przynieść komórki macie-
rzyste. Opracowanie technologii regeneracji pozawałowego
mięśnia sercowego bądź biologicznego rozrusznika (pacema-
ker) pozwoliłoby milionom pacjentów na powrót do normal-
nego trybu życia.

Spośród wielu rodzajów komórek macierzystych najwięk-
sze emocje wzbudzają embrionalne komórki macierzyste
(ESC, embryonal stem cells), które dzięki możliwości różnico-
wania się w dowolną komórkę dorosłego organizmu mogły-
by znacznie poszerzyć wachlarz zastosowań medycyny rege-
neracyjnej. Wątpliwości budzi natomiast sposób ich pozy-
skania łączący się z wykorzystaniem ludzkich zarodków.
Doniesienie Takahashiego i Yamanaki [1] na temat indukcji
pluripotentności komórek mysich oraz później ludzkich
w 2007 roku wymusiło pewną zmianę stanowiska naukowców
w stosunku do komórek embrionalnych. Otóż opracowana
technika indukowania pluripotentności, dzięki zastosowaniu
zaawansowanych metod inżynierii genetycznej, umożliwiła po-
zyskiwanie z komórek somatycznych osobników dorosłych ko-
mórek o potencjale rozwojowym podobnym do ESC.

INDUKCJA PLURIPOTENCJI
KOMÓREK SOMATYCZNYCH
Na podstawie wcześniejszych doniesień informujących
o możliwości przeprogramowania jąder komórek somatycz-
nych po ich fuzji z embrionalnymi komórkami macierzysty-
mi [2, 3] grupa Takahashiego, wybrała 24 geny odpowiedzial-
ne za utrzymanie stanu pluripotentności. Następnie, wyko-
rzystując wektor retrowirusowy, doprowadzono do ich egzo-
gennej ekspresji w różnych kombinacjach i w efekcie
wyselekcjonowano 4 geny kodujące, niezbędne dla procesu
odróżnicowywania komórek somatycznych czynniki. Są to:
OCT-3/4, SOX2, KLF4 i c-MYC. Dwa pierwsze uważa się za
kluczowe w utrzymywaniu pluripotentności komórek [4, 5].
Geny KLF4 i c-MYC to czynniki protoonkogenne, lecz jak
wykazała grupa Takahashiego, tylko one z całego zestawu zna-
nych protoonkogenów są konieczne do indukcji pluripoten-
cji. Uważa się, że czynnik transkrypcyjny c-MYC działa po-
przez indukcję globalnej acetylacji histonów [6] (prawdopo-
dobnie ma > 25 000 miejsc wiązania w genomie ssaczym
[7]), umożliwiając w ten sposób OCT-3/4 i SOX2 wiązanie
do własnych specyficznych miejsc. Funkcja KLF4 w tym me-
chanizmie nie jest do końca sprecyzowana, jednak Takaha-
shi i Yamanaka [1] uważają, że poprzez hamowanie ekspresji
białka P53 [8], które z kolei jest między innymi inhibitorem
NANOG podczas różnicowania ESC [9], KLF4 może się przy-
czyniać do aktywacji NANOG i innych czynników specyficz-
nych dla embrionalnych komórek macierzystych. Inhibitor

NANOG jest zaś, poza OCT3/4 i SOX2, uważany za najważ-
niejszy czynnik utrzymujący pluripotentność komórek [4, 5].

Prócz podobieństwa wykazanego przez prawie identycz-
ny wzór ekspresji (w badaniach z wykorzystaniem mikroma-
cierzy [1]) indukowane pluripotentne komórki macierzyste
(iPSC, induced pluripotent stem cells) mają inne właściwości
charakterystyczne dla komórek izolowanych z wczesnych
zarodków. Należą do nich:
— formowanie kul zarodkowych (EB, embryonic bodies);
— tworzenie zarodków chimerowych i indukowanie poten-

cjału rozwojowego osobników dorosłych (ssaki) poprzez
iniekcję komórki pluripotencjalnej do blastocysty;

— tworzenie potworniaków po podskórnym podaniu komó-
rek myszom immunokompetentnym, w wyniku czego
obserwuje się powstawanie tkanek wywodzących się
z wszystkich 3 listków zarodkowych [10].
Dalsze doświadczenia doprowadziły do otrzymania ludz-

kiego odpowiednika omawianych komórek przy użyciu ta-
kiego samego zestawu genów [11]. Potwierdzono w ten spo-
sób konserwatywność systemu kontroli etapu różnicowania
komórkowego oraz jednocześnie wykazano, że czynniki KLF4
i c-MYC zwiększają jedynie efektywność procesu odróżnico-
wywania, nie są zaś niezbędne do jego wystąpienia.

Bazując na wymienionych odkryciach, inne zespoły ba-
dawcze opracowały alternatywne zestawy genów umożliwia-
jące indukcję pluripotentności (tab. 1). Wnioskując z dostęp-
nej literatury, oczywiste zdaje się przypuszczenie, że liczba
i rodzaj czynników, których nadekspresję należy wywołać,
mogą w pewien sposób zależeć od stopnia zróżnicowania
komórek wyjściowych. Sądząc po dynamice badań w tym
zakresie, w niedalekiej przyszłości uda się zaindukować plu-
ripotentność w wielu innych typach komórek. Obserwując
różnice w już ustalonych protokołach, prawdopodobnie
z wielu różnych możliwości zostanie wyselekcjonowany mo-
del najlepiej odpowiadający wymaganiom klinicznej medy-
cyny regeneracyjnej.

MOLEKULARNY MECHANIZM
ODRÓŻNICOWYWANIA
W większości przypadków podczas omawiania rodzajów
komórek macierzystych przedstawia się je w sposób zhierar-
chizowany: w kolejności od komórek o największym poten-
cjale rozwojowym (totipotencjalne), do będących jedynie
prekursorami komórek funkcjonalnych (unipotencjalne).
Z powodu takiego przedstawienia zjawisko różnicowania ko-
mórek uznaje się za proces nieodwracalny i odbywający się po-
przez stopniowe wyciszanie czynników odpowiedzialnych za
kolejne poziomy zróżnicowania, limitujący jednocześnie możli-
wość powrotu do poprzedniego stanu oraz powodujący akty-
wację genów związanych z bardziej zaawansowanym stanem
zróżnicowania komórki. Odkrycie możliwości odróżnicowywa-
nia komórek oraz techniki transferu jąder somatycznych do ko-
mórek embrionalnych podają te założenia w wątpliwość.
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MacArthur i wsp. [12] sugerują istnienie innego mecha-
nizmu kontrolującego stan zróżnicowania komórek. Przed-
stawili oni komputerowy model oparty na biologicznej roli
rozpoznanych czynników endo- i egzogennych. Podstawą
opracowania systemu były 3 odkrycia:
— zakonserwowany rdzeń mechanizmu odróżnicowywania

utworzony przez OCT4/SOX2/NANOG [13];
— 3 wymienione czynniki oddziałują ze sobą, tworząc kom-

pleksy białkowe, i wpływają na siebie, wzajemnie się ak-
tywując [5];

— OCT4, NANOG i SOX2 są czynnikami o szerokim spek-
trum działania, regulując ekspresję wielu innych genów
prowadzących do różnicowania komórek [4]; brak ich
ekspresji prowadzi do utraty stanu pluripotentności i roz-
poczęcia procesu różnicowania.
W komputerowej symulacji MacArthur i wsp. starali się

odzwierciedlić mechanizmy zachodzące w trakcie procesu
różnicowania w komórki mezodermalne. Wyznaczono pod-
stawowe zależności pomiędzy czynnikami odpowiedzialny-
mi za utrzymanie pluripotencji (OCT4, SOX2 i NANOG) oraz
tymi, które determinują procesy specyficzne: osteogenezę
(RUNX2), chondrogenezę (SOX9) oraz adipogenezę (PPAR-g).
Jak przyjęto w analizie, geny warunkujące pluripotentność
stymulują swoją ekspresję poprzez wywieranie presji w kie-
runku powstawania kompleksów białkowych. Kompleksy te
zaś, prócz efektu dodatniego sprzężenia zwrotnego, hamują
ekspresję wszystkich czynników różnicowania (LSMGs, line-
age-specifying master genes). Czynniki LMSGs działają poprzez
autoaktywację oraz hamują geny odpowiedzialne za tworze-
nie iPSC, a także czynniki z grupy LMSGs, lecz aktywujące inną
linię różnicowania. Dodatkowo cała sieć zależności była mo-
dyfikowana przez stymulację czynnikami zewnętrznymi, taki-
mi jak BMP2 czy TGFb.

Aby zrozumieć mechanizmy rządzące procesem odróż-
nicowywania, należy porównać stan ekspresji omawianych
czynników do trójwymiarowych wykresów płaszczyznowych,
zaś zachowanie komórki do kuli poruszającej się po nierów-
nościach obrazujących stany mniej bądź bardziej prawdopo-

dobne. Każdy stan komórki jest określany poprzez pewne
lokalne minimum (najbardziej prawdopodobny poziom zróż-
nicowania w danych warunkach ekspresji), natomiast mini-
mum globalne jest definiowane jako stan osiągany w całko-
witym zróżnicowaniu komórki. Minima oraz drogi definiują-
ce stany pośrednie pomiędzy nimi mogą być modyfikowane
przez zastosowanie odpowiednich czynników egzogennych.
Aby przejść do następnego stanu, należy początkowo dostar-
czyć bodziec (ekspresja czynnika destabilizującego aktualny
stan komórki) i pokonać barierę definiującą minimum lokalne.

Dalsza symulacja potwierdziła obserwacje o stabilności
poszczególnych stanów zróżnicowania — kolejne minima
lokalne (stany zróżnicowania) cechują się coraz większą sta-
bilnością i mniejszą podatnością na egzogenny czynnik de-
stabilizujący wpływający na kierunek rozwoju komórki. Dla-
tego konieczne było zastosowanie wystarczająco wysokiej
ekspresji niespecyficznych czynników transkrypcyjnych
(OCT4 lub SOX2) przez dany okres, aby nie tylko zainicjo-
wać proces indukcji pluripotencji, lecz także prowadzić go
do końca. Zdaniem autorów, ten sam efekt można osią-
gnąć przez niespecyficzne zwiększenie szumu tła ekspresji
różnorodnych czynników, co powoduje silną destabilizację
całego układu.

Omawiana teoria tłumaczy zjawisko silnej heterochro-
matynizacji [14] rejonów kodujących czynniki OCT4 i SOX2
podczas różnicowania komórek w trakcie ontogenezy —
zmniejszenie ryzyka destabilizacji stanu komórki poprzez ich,
choćby nikłą, ekspresję. Ponadto, zgodne z omówioną teorią
zdają się obserwacje wielu grup badawczych dotyczące zwięk-
szania wydajności tworzenia iPSC w przypadku użycia do-
datkowych czynników, takich jak c-MYC i KLF4 [15, 16], które
będąc niespecyficznymi aktywatorami ekspresji, mogą zwięk-
szać „szum tła”. Innym zjawiskiem pozostającym w zgodzie
z omawianymi faktami jest utrzymanie pluripotentności ko-
mórek po usunięciu przejściowej ekspresji czynników wywo-
łujących pluripotencję, zostaje zatem osiągnięte minimum
lokalne będące jednocześnie najwyżej leżącym na płaszczyź-
nie z rozpatrywanych stanów.

Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Przykładowe źródła indukowanych, pluripotencjalnych komórek     macierzystych

Rodzaj materiału wyjściowego Autorzy Zastosowana konstrukcja

Fibroblasty Takahashi i Yamanaka, 2006 [1] Oct 3/4, Sox2, Klf4, c-Myc/Oct 3/4,
Yu i wsp. 2007 [32] Sox2, Nanog, Lin28

Fibroblasty płodowe Takahashi i Yamanaka, 2006 [1] Oct 3/4, Sox2, Klf4, c-Myc

Komórki hematopoetyczne Yu i wsp., 2007 [32] Oct 3/4, Sox2, Nanog, Lin28

Mezenchymalne komórki macierzyste Yu i wsp., 2007 [32] Oct 3/4, Sox2, Nanog, Lin28

Hepatocyty Aoi i wsp., 2008 [33] Oct 3/4, Sox2, Klf4, c-Myc

Komórki nabłonkowe żołądka Aoi i wsp., 2008 [33] Oct 3/4, Sox2, Klf4, c-Myc

Komórki izolowane ze skóry właściwej Tsai i wsp., 2010 [34] Oct 3/4, Klf4

Komórki macierzyste pochodzenia neurogennego Kim i wsp., 2009 [35] Oct 4
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MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNEGO
ZASTOSOWANIA INDUKOWANYCH
PLURIPOTENCJALNYCH KOMÓREK
MACIERZYSTYCH
Ze względu na podobieństwo embrionalnych komórek ma-
cierzystych i o indukowanej pluripotencji wiele doświadczeń
przeprowadzonych z wykorzystaniem ESC z pewnością znaj-
dzie swoje odzwierciedlenie w przypadku iPSC. Bezpośred-
nie porównanie iPSC z ESC wynika nie tylko z badań nad ich
ekspresją i morfologią — wykazano również ich podobny
potencjał kardiomiogenny oraz możliwość różnicowania do
kardiomiocytów przy użyciu podobnych protokołów [16].
Istnieją już doniesienia o zakończonych sukcesem próbach
różnicowania iPSC także w miocyty mięśni gładkich czy ko-
mórki endotelialne [17].

Badania nad wykorzystaniem komórek pluripotencjal-
nych w terapii regeneracyjnej serca można podzielić na kilka
obszarów:
1. Regeneracja mięśnia sercowego poprzez zwiększenie licz-

by funkcjonalnych kardiomiocytów
2. Tworzenie biologicznych rozruszników serca pozyskanych

z komórek macierzystych
3. Stabilizacja elektryczna serca pozawałowego.

W doświadczeniach przeprowadzonych przy użyciu ESC
zróżnicowanych w kardiomiocyty udowodniono możliwość
oraz bezpieczeństwo tego typu terapii [18]. Najważniejszą
obserwacją wynikającą z opisywanych doświadczeń jest po-
zytywne oddziaływanie implantacji na frakcję wyrzutową oraz
inne parametry funkcjonalne serca i, co ważne, nie wydaje
się ona spowodowana niekardiogennymi pochodnymi ko-
mórek embrionalnych [18, 19]. Choć prace dotyczące czasu
trwania efektu poprawy funkcjonowania narządu nie są zgod-
ne, to aby podjąć dyskusję na ten temat, należałoby przepro-
wadzić zdecydowanie większe badania kliniczne. Przypusz-
cza się, że właśnie technologia indukcji pluripotentności
umożliwi prowadzenie badań nad regeneracją narządów na
większą skalę, gdyż dotychczasowe opierają się jedynie na
embrionalnych komórkach macierzystych.

Próby opracowania skutecznej terapii komórkowej
uszkodzonego miokardium, skupiające się zasadniczo na
transplantacjach zastępczych wobec kardiomiocytów, czę-
sto nie uwzględniają istotnej roli innych tkanek, choć same
kardiomiocyty stanowią jedynie 30% komórek tworzących
serce w ujęciu ilościowym [20]. Wśród innych typów komó-
rek wyróżnia się fibroblasty, mięśnie gładkie naczyń krwio-
nośnych czy komórki endotelialne [20]. Odmiennym typem
są komórki układu bodźcotwórczo-przewodzącego różniące
się morfologicznie od innych komórek mięśnia sercowego.
Dysfunkcja na jakimkolwiek z poziomów układu bodźcotwór-
czo-przewodzącego serca może prowadzić do wystąpienia
arytmii. Statystyki podają, że 3 miliony ludzi na świecie mają
sztuczny rozrusznik serca, zaś prawie 600 tysięcy poddaje się
co roku takiej operacji [21]. Choć urządzenia te są użyteczne
w korekcji schorzeń związanych z zaburzeniami przewodzenia,

to jednak same powodują również wiele zagrożeń i proble-
mów, wśród których można wyróżnić: zwiększoną podatność
na infekcje, ograniczoną długość funkcjonowania baterii, dys-
komfort związany ze stałą implantacją sztucznego obiektu czy
brak odpowiedzi rozrusznika na regulację nerwową i hormo-
nalną pochodzącą z ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Wymienione problemy doprowadziły do rozpoczęcia badań
nad stworzeniem biologicznego rozrusznika poprzez implan-
tację komórek o właściwościach bodźcotwórczych [22, 23].
Przykładem badań nad terapią, w której teoretycznie mogły-
by zostać wykorzystane iPSC, jest transplantacja zdetermino-
wanych wcześniej w kierunku kardiomiocytów ESC (formu-
jących ciała embrionalne) do serca świni z całkowitym blo-
kiem przewodzenia. W wyniku tego zabiegu komory serca
utrzymywały akcję skurczową na poziomie 60 uderzeń/mi-
nutę [24].

Częstym powikłaniem po przebytym zawale jest arytmia
serca. Grupa Fleischmanna [25] wykazała, że transplantacja
kardiomiocytów w modelu mysim, mających podobne wła-
ściwości fizjologiczne do kardiomiocytów pozyskiwanych
w wyniku różnicowania ESC, wywołała efekt protekcyjny, po-
wodując zmniejszenie o ok. 60% częstość występowania aryt-
mii w sercu pozawałowym. Z drugiej jednak strony rozważa-
nia czysto teoretyczne sugerują, że komórki te mogą się przy-
czyniać do powstawania bodźców proarytmicznych poprzez
wszystkie fundamentalne mechanizmy arytmii: wykazują
pewną automatyzację skurczów [23], są podatne na zabu-
rzenia repolaryzacji [26] oraz występowanie zjawiska re-en-
try poprzez heterogenność elektrofizjologiczną popula-
cji [27]. Z tego względu konieczne są dodatkowe badania
w celu zrozumienia zjawiska stabilizacji elektrycznej wyka-
zanej przez grupę Fleischmanna [25].

OBECNY STAN WIEDZY
Indukowane, pluripotencjalne komórki macierzyste mają
wiele bezdyskusyjnych zalet, którymi są: praktycznie nieogra-
niczona możliwość podziałów komórkowych, neutralność
immunologiczna (są to zwykle komórki autologiczne) oraz
wybór dowolnej tkanki, w którą można je różnicować. Nie-
stety jednak, omawiane komórki cechują się również kilko-
ma wadami dotyczącymi głównie ich bezpieczeństwa i tech-
niki pozyskania. Poniżej przedstawiono największe trudno-
ści wraz z propozycjami rozwiązań.

Pierwszym problemem, który został już częściowo roz-
wiązany, było wysokie ryzyko nowotworzenia spowodowa-
ne zastosowaniem czynników proonkogennych w metodzie
Takahashiego [1]. Jak wcześniej wspomniano, udało się jed-
nak wywołać indukcję pluripotentności bez nadekspresji
c-Myc i Klf4 oraz jednocześnie zniwelować liczbę nowotwo-
rów u myszy chimerowych i ich potomstwa do zera. Rów-
nież inne, wcześniej wymienione zespoły badawcze mają na
tym polu znaczne osiągnięcia.

Innym powodem do obaw są wektory używane do trans-
fekcji komórek. Ich wirusowe pochodzenie, a zwłaszcza
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konieczność integracji z genomem, może powodować zmiany
w sekwencjach genów ważnych dla prawidłowego funkcjo-
nowania komórki. Trwają jednak poszukiwania nowych wek-
torów do transfekcji komórek spełniających stawiane warun-
ki. W standardowej metodzie Takahashiego zakładano wy-
korzystanie wektorów retrowirusowych integrujących z ge-
nomem. Późniejsze doniesienia informują o możliwości
przeprowadzenia całego procesu dzięki wykorzystaniu wielu
innych znanych systemów transfekcji komórek eukariotycz-
nych, co przedstawiono w tabeli 2.

Kolejną trudnością jest prawdopodobnie sam proces róż-
nicowania komórek, ponieważ obecnie stosowane protoko-
ły różnicowania ESC oraz iPSC do kardiomiocytów nie osią-
gnęły jeszcze oczekiwanych wydajności. Obserwuje się jed-
nak znaczący postęp w liczbie pozyskiwanych komórek
(< 50% kardiomiocytów z komórek pluripotentnych) [28–
–30] oraz w zwiększaniu jednorodności otrzymanej popula-
cji dzięki zastosowaniu w trakcie procesu różnicowania se-
lekcji komórek metodami cytometrycznymi.

Innym problemem towarzyszącym różnicowaniu, zwią-
zanym z rodzajem wektora używanego do wprowadzania
genu jest brak optymalnej metody wygaszenia ekspresji spo-
wodowanej czynnikami egzogennymi. Mimo wielu propo-
zycji, przedstawionych częściowo w tabeli 2, każda z metod
powoduje pewne problemy, z którymi należałoby się upo-
rać, zanim znajdą one zastosowanie kliniczne. Najciekawszą
propozycją wydaje się system z wykorzystaniem transpoza-
zy, który zapewnia odpowiednią ekspresję czynników odróż-
nicowujących, po zakończeniu procesu zaś całą konstrukcję

można usunąć z genomowego DNA, uzyskując komórki
o niezmienionym kodzie genetycznym. Najnowsze systemy
zastosowane m.in. przez Woltjena i wsp. [31] generują bar-
dzo mało błędów, co znacząco przybliża tę technologię do
zastosowania klinicznego.

PODSUMOWANIE
Podsumowując zagadnienie indukowania pluripotencjalnych
komórek macierzystych (iPSC), ich wytwarzanie jest prawdo-
podobnie przełomem w badaniach nad regeneracją narzą-
dową. Dotychczasowa terapia wykorzystująca autologiczne
komórki macierzyste pozyskiwane z organizmów dorosłych,
mimo częściowych sukcesów, napotykała problemy związa-
ne z ich niewielką plastycznością, w przypadkach stosowa-
nia (allogenicznych) komórek embrionalnych konieczna zaś
była immunosupresja. Ponadto badania nad ESC w większoś-
ci, ze względów bezpieczeństwa, ograniczały się do modeli
zwierzęcych.

Poprzez sam sposób uzyskiwania i podstawową ich właś-
ciwość — pluripotencję — iPSC zyskują przewagę nad inny-
mi rodzajami komórek macierzystych w medycynie regene-
racyjnej. Nie dziwią więc duże zainteresowanie badaczy tą
właśnie tematyką oraz ogromne środki poświęcane na zba-
danie mechanizmu indukcji pluripotencji, a także różnic po-
między ESC oraz iPSC. Po 4 latach od momentu odkrycia
możliwości przeprowadzenia procesu indukowania pluripo-
tencji istnieją już wymierne korzyści z tak intensywnych ba-
dań. Praktycznie każdy z początkowo napotkanych proble-
mów oddzielających iPSC od ich zastosowania klinicznego

Tabela 2. Tabela 2. Tabela 2. Tabela 2. Tabela 2. Przykładowe wektory wykorzystywane dla indukcji pluripotencji w komórkach zróżnicowanych

Nazwa nośnika Autorzy Uwagi

Wektor retrowirusowy Takahashi i Yamanaka, 2006 [1] Integrujący z genomem, odpowiednia pojemność,
 największe ryzyko wywołania mutacji

Wektor adenowirusowy Stadtfeld i wsp., 2008 [36] Nieintegrujący z genomem,
stosunkowo niska wydajność transfekcji

Wektor lentiwirusowy Yu i wsp., 2007 [32] Nieintegrujący, zwiększona wydajność
transfekcji w stosunku do adenowirusów

Wektor na bazie wirusa Sendai Fusaki i wsp., 2009 [37] Nieintegrujący z genomem wirus RNA,
liczba jednostek wirusowych w komórkach

zmniejsza się w czasie, niska wydajność

Wektory plazmidowe Okita i wsp., 2008 [38] Wektor niewirusowy, mała pojemność, konieczność
wykorzystywania większej liczby wektorów

System transpozazy Woltjen i wsp., 2009 [31] Integrujący, możliwość dokładnego usunięcia sekwencji,
ryzyko wystąpienia mutacji insercyjnej

Modyfikowane białka Zhou i wsp., 2009 [39] Nieintegrujący, konieczność kontroli stężenia
podczas trwania procesu, niska wydajność

System ekspresji oparty na Wernig i wsp., 2008 [40] Możliwość indukcji pluripotencji komórek
promotorze indukcyjnym  w dowolnym okresie rozwoju, konieczność

stworzenia linii zwierząt transgenicznych,
brak zastosowania w klinice
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został częściowo zniwelowany. Jednocześnie intensywne
badania nad zjawiskiem odróżnicowywania dostarczają do-
datkowej wiedzy na temat molekularnych podstaw rozwoju
embrionalnego.

Najprawdopodobniej indukowane, pluripotencjalne ko-
mórki macierzyste znajdą zastosowanie w szerokim spektrum
prób klinicznych nie tylko z dziedziny chorób sercowo-
-naczyniowych, lecz także dotyczących uciążliwych chorób
układu nerwowego.
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Współzależności między wadami
wrodzonymi serca a jego rozwojem
w świetle współczesnych badań naukowych
Relationship between heart development and pathogenesis
of congenital heart defects in current literature
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S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat rozwoju serca oraz podjęto próbę wyjaśnienia patogenezy wad
wrodzonych na podstawie aktualnego stanu badań. Serce rozwija się z 2 obszarów, pól sercotwórczych, które różnią się
ekspresją genów oraz charakteryzują się odmienną wrażliwością na niektóre substancje (np. kwas retinowy). Pola sercotwór-
cze dostarczają kardiomiocytów oraz komórek wsierdzia dla rozwijającej się cewy serca. Komórki grzebienia nerwowego
docierające do serca biorą udział w budowie błony środkowej wielkich naczyń oraz przegrody aortalno-płucnej. Ważną rolę
w rozwoju serca odgrywa oddziaływanie między komórkami wtórnego pola sercotwórczego a komórkami grzebienia nerwo-
wego migrującymi do serca. Oddziaływanie to odbywa się za pomocą różnych substancji mediatorowych wydzielanych do
otoczenia (m.in. aktywacji Notch, która wyzwala czynniki wzrostu, np. Fgf8). Zaburzenia przenoszenia sygnałów między
tymi populacjami komórek prowadzą do powstania wad stożka i pnia tętniczego serca. Źródłem komórek śródbłonka na-
czyń wieńcowych jest zatoka żylna, natomiast przednasierdzie dostarcza komórek do budowy nasierdzia, miocytów gład-
kich i fibroblastów.

Słowa kluczowe: pierwotne pole sercotwórcze, wtórne pole sercotwórcze, sercowe komórki grzebienia nerwowego,
zapętlanie, przednasierdzie, podział serca, wady wrodzone serca

A b s t r a c t

This work presents current ideas on embryonic heart development and is an attempt to elucidate pathogenesis of congenital
heart defects. The heart develops from 2 areas, the so-called “heart fields”, which differ in the expression of various genes
and in sensitivity to certain substances (for example retinoid acid). Heart fields are the source of cardiomyocytes and en-
docardial endothelial cells for the developing heart tube. Neural crest cells attaining the heart take part in the formation of
tunica media of great vessels and the aorto-pulmonary septum. An interaction between the cells of the secondary heart field
and neural crest cells migrating to the heart plays a significant role in heart development. This interaction is accomplished by
various mediators released into the cell environment (e.g. activation of Notch, which induces secretion of growth factors such
as Fgf8). Disturbances in signaling between these cellular populations lead to malformations of the cardiac outflow tract. The
sinus venosus is the source of endothelial cells of the coronary vasculature, whereas the proepicardium provides cells for the
epicardium, smooth muscle cells and fibroblasts.

Key words: primary heart field, secondary heart field, cardiac neural crest cells, looping, proepicardium, septation,
congenital heart disease

Kardiol Pol 2010; 68, supl. V: 418–427
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WSTĘP
Obecna wiedza na temat mechanizmów morfogenetycznych
rozwoju serca opiera się w większości na wynikach badań na
zarodkach ptaków, szczurów, myszy oraz myszy zmodyfiko-
wanych genetycznie. Badania na zwierzętach pozwalają na
lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju serca u człowie-
ka i stanowią podstawę poznania patogenezy wad wrodzo-
nych serca.

PIERWOTNE I WTÓRNE POLE SERCOTWÓRCZE
Komórki będące prekursorami serca jako pierwsze ulegają
gastrulacji: migrują na boki i do przodu od smugi pierwotnej
oraz osiadają po obu stronach zarodka w mezodermie bocz-
nej, początkowo tworząc 2 pola, a następnie płytkę w kształ-
cie podkowy [1]. Płytkę tę nazwano pierwotnym polem ser-
cotwórczym (FHF, first heart field) i zawiera ona komórki pre-
kursorowe dla 2 linii komórkowych: kardiocytów i komórek
śródbłonka wsierdzia (ryc. 1). Komórki te wchodzą w skład
mezodermy sercotwórczej FHF wywodzącej się z mezodermy
trzewnej wczesnego zarodka [2, 3] [ok. 7,5. dpc (days post
coitus) u myszy]. Różnicowanie się mezodermy kardiogen-
nej kontroluje kaskada czynników ulegających ekspresji w tym
rejonie zarodka, takich jak czynniki wzrostu fibroblastów (FGF,
fibroblast growth factor), czynniki wzrostu kości (BMP, bone
morphogenetic protein), białka Wnt, oraz czynniki transkryp-
cyjne, takie jak Tbx5, Gata4, Baf60c [4–6]. Komórki FHF dają
początek przedsionkom serca i lewej komorze oraz w mniej-
szym stopniu biorą udział w budowie komory prawej i drogi
odpływu.

Drugim składnikiem powstającego serca są komórki wtór-
nego pola sercotwórczego (SHF, second heart field), dojrze-
wającego później, początkowo bezpośrednio przylegającego
po stronie przyśrodkowej do pierwotnego pola sercotwórcze-
go [7–9] (ryc. 1). Gdy podczas bocznego i głowowego fałdo-

wania się zarodka powstaje pierwotna cewa serca (będąca
pochodną FHF), wtórne pole sercotwórcze znajduje się po
jej grzbietowej stronie i rostralnie (dogłowowo) w mezoder-
mie gardłowej. Obecnie badania nad SHF są ułatwione dzię-
ki odkryciu kilku genów, które ulegają ekspresji w komór-
kach SHF. Dzięki znakowaniu komórek SHF za pomocą ge-
nów reporterowych, np. poprzez włączenie nlacZ do locus
genu dla Fgf10, wykazano, że komórki te stanowią materiał
budulcowy dla komory prawej oraz drogi odpływu, a także
błony środkowej odcinków proksymalnych wielkich tętnic [8,
10]. Dostarczają one budulca komórkowego dla ściany mio-
kardium oraz dla struktur mezenchymalnych poduszeczek
wsierdziowych drogi odpływu [11]. Nieliczne komórki SHF
znakują się także w przedsionkach serca oraz w pierwotnej
przegrodzie międzyprzedsionkowej [11]. W stadium 8. dpc
u myszy rozpoczyna się tworzenie drogi odpływu z materiału
komórkowego SHF [9]. Proces ten odbywa się poprzez do-
dawanie komórek SHF do rozwijającej się cewy serca, dzięki
czemu wydłuża się ona do stopnia umożliwiającego prawi-
dłowe jej zaginanie [12]. Innym genem ulegającym transkrypcji
w komórkach SHF w tym czasie rozwoju serca jest Islet1.
Czynnik transkrypcyjny Isl1 jest niezbędny dla proliferacji,
migracji i przeżycia komórek linii wtórnej. Według współcze-
snych badań wiele innych czynników transkrypcyjnych (Tbx1,
Foxc1/c2, Foxh1, Mefc2, Hand2, Smyd1) oraz pozakomórko-
wych molekuł sygnałowych (SHH1, Fgf10, Fgf8, BMP4), któ-
re ulegają ekspresji w mezodermie trzewnej i w mezodermie
łuków gardłowych, jest funkcjonalnie związanych z rozwo-
jem SHF. Obszar zajmowany przez SHF jest zmienny dyna-
micznie podczas rozwoju zarodkowego oraz zajmuje różne
granice, zależnie od markerów genowych użytych do jego
identyfikacji.

CEWA SERCA
W wyniku bocznego fałdowania się tarczki zarodkowej 2 czę-
ści mezodermy trzewnej serca zbliżają się do siebie i zlewają
w środkowej części, formując pojedynczą cewę (7,75. dpc
u myszy), która zaczyna rytmicznie bić w 22. dniu u człowieka
i w stadium 9. dpc u myszy [13]. Różnicowanie kardiocytów
w polu sercotwórczym poprzedza nieco tworzenie cewy ser-
ca. Począwszy od 24.–25. doby, ta pierwotna cewa serca pom-
puje krew. Jeśli fuzja 2 pól sercotwórczych w jedną cewę zo-
staje zaburzona, pozostałe 2 obszary rozwijają się niezależnie,
tworząc podwójne serce (cardia bifida). Jest to wada letalna,
w której powstają 2 niezależnie bijące serca: takie płody
u człowieka obumierają wcześnie lub zaraz po urodzeniu [14].
Dalszy rozwój serca jest procesem dynamicznym, gdyż prze-
biega podczas jego rytmicznych skurczów, czyli podczas pra-
cy pompującej krew z bieguna żylnego do tętniczego serca.
Cewa serca na całej długości składa się z zewnętrznego mio-
kardium, wewnętrznej warstwy komórek śródbłonka oraz
położonej między nimi bezkomórkowej warstwy tkanki łącznej
substancji galaretowatej serca [11]. Cewa serca jest przytwier-
dzona do ciała zarodka za pomocą krezki grzbietowej.

Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1. Schemat rozwoju pierwotnego i wtórnego pola
sercotwórczego i tworzenia cewy serca. Kolejne stadia rozwoju
zarodka (A, B, CA, B, CA, B, CA, B, CA, B, C) ze schematycznym pokazaniem pól: pierwot-
nego (obszar pomarańczowy) i wtórnego (obszar żółty). Po
zagięciu głowowym zarodka (stadium BBBBB), obszar SHF przemiesz-
cza się dogłowowo i dorsalnie (poniżej płaszczyzny schematu)
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ZAGINANIE SIĘ SERCA
Prosta cewa sercowa zaczyna tworzyć strukturę podobną do
litery C, która jest typowym kształtem dla wczesnego zagina-
nia się serca („zapętlania się”, looping) (ryc. 2). U myszy ten
etap się odbywa w 8. dpc, a u człowieka rozpoczyna się na
początku 4. tygodnia rozwoju. W następnym stadium zagię-
cie cewy serca zmienia się z kształtu C na nieco podobny do
litery S, w wyniku czego skraca się odległość między żylną
a tętniczą częścią pierwotnej cewy serca (convergence). Rów-
nocześnie na tym etapie przerywa się krezka grzbietowa ser-
ca w części środkowej cewy serca, co pozwala na ruch cewy
serca [15]. W okresie zaginania się serca zaczynają się uwi-
daczniać regiony serca, w części odpowiadające przyszłym
jamom, czyli pierwotny przedsionek prawy i lewy, komora
lewa oraz opuszka serca. Pomiędzy tymi regionami zaryso-
wują się niewielkie przewężenia. Opuszka serca przekształci
się w komorę prawą oraz drogę odpływu (stożek i pień tętni-
czy). Wraz z dalszym rozwojem pierwotna cewa serca wy-
dłuża się w części żylnej i tętniczej, m.in. poprzez dodawanie
komórek SHF. W czasie zaginania się serca komórki SHF znaj-
dują się rostralnie w stosunku do cewy serca w mezodermie
gardłowej. Dalsza morfogeneza drogi odpływu odbywa się
także dzięki dodawaniu migrujących komórek grzebienia ner-
wowego (NCC, neural crest cells), które docierają do serca
myszy w 10. dpc. Wydłużenie drogi odpływu jest niezbędne
dla prawidłowego zaginania się serca, pełnej rotacji oraz do-
stosowania (alignment) aorty i pnia płucnego do odpowied-

nich ujść komorowych podczas powstawania przegród ser-
ca. Po zakończeniu zaginania się serce nabiera 4-jamowego
wyglądu, choć nadal jest pojedynczą cewą z przewężeniem
pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą, zwanym ka-
nałem przedsionkowo-komorowym (ryc. 3).

PRZEDNASIERDZIE I ZATOKA ŻYLNA
Podczas zaginania się serca na powierzchni brzusznej obu
rogów zatoki żylnej powstają uwypuklenia, które wrastają
w stronę jamy osierdziowej w kierunku grzbietowej części
zaginającej się cewy serca. Uwypuklenia te nazwano przed-
nasierdziem [16]. Przednasierdzie w miarę wzrostu dociera
do powierzchni serca i przykleja się do niej [17, 18] (ryc. 4).
Na powierzchni serca komórki przednasierdzia tworzą peł-
zającą i proliferującą pokrywę z komórek nabłonkowych, któ-
ra staje się nasierdziem. Pokrywanie serca nasierdziem zosta-
je zakończone u myszy w 10. dobie. Komórki przednasier-
dzia, a tym samym nasierdzia, stanowią materiał prekursoro-
wy dla wielu struktur serca: komórek mięśni gładkich błony
środkowej oraz fibroblastów przydanki naczyń wieńcowych,
fibroblastów śródmiąższowych i zastawkowych serca oraz nie-
licznej populacji kardiomiocytów. Wszystkie te składniki ko-
mórkowe powstają w wyniku transformacji nabłonkowo-me-
zenchymalnej (EMT, endothelial/epithelial-mesenchymal trans-
formation), która polega na wpuklaniu się komórek nabłon-
kowych do podnasierdzia i ich przekształcaniu w komórki
mezenchymalne, a następnie w zróżnicowane komórki

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 2.2.2.2.2. Etapy zaginania się serca (A–FA–FA–FA–FA–F) z pokazaniem migracji komórek SHF do pierwotnej cewy serca (FFFFF — pola żółte);
z — zatoka żylna; p — przedsionek; k — zawiązek komory lewej; b — opuszka serca (bulbus cordis), która przekształci się
w prawą komorę oraz stożek i pień tętniczy serca
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Rycina 4. Rycina 4. Rycina 4. Rycina 4. Rycina 4. Przednasierdzie, skrawki histologiczne przekroju
strzałkowego zarodka myszy w stadium 9,5. dpc, pochodzące
z badań autorów. Przednasierdzie, położone na brzusznej
powierzchni zatoki żylnej (Z), zaznaczone strzałką; A, BA, BA, BA, BA, B — kolejne
skrawki pokazujące uwypuklanie się przednasierdzia do jamy
osierdziowej i przyleganie do przeponowej powierzchni serca;
CCCCC — powiększenie przednasierdzia ukazujące niezróżnicowane
komórki mezenchymy w jego budowie histologicznej; P — przed-
sionek; K — zawiązek komory lewej; B — opuszka serca (droga
odpływu); Ł — łuki gardłowe

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 3.3.3.3.3. Serce myszy po zagięciu się w stadium 10. dpc w mikroskopie skaningowym; A.A.A.A.A. Powierzchnia mostkowa; B.B.B.B.B. Powierzch-
nia przeponowa; kanał przedsionkowo-komorowy widoczny w przewężeniu pomiędzy przedsionkiem lewym i komorą lewą;
PP — prawy przedsionek; LP — lewy przedsionek; PK — tworząca się prawa komora; LK — lewa komora; B — opuszka serca.
Fotografię wykonano dzięki uprzejmości prof. E. Czarnowskiej z Centrum Zdrowia Dziecka
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odrębnych linii komórkowych. Komórki śródbłonka naczyń
wieńcowych pochodzą ze zróżnicowanego śródbłonka zato-
ki żylnej przez odróżnicowanie, tworzenie wypustek i wzrost
pod nasierdziem (ryc. 5), a następnie różnicowanie się w ko-
mórki śródbłonka tętnic wieńcowych, żył serca i kapilar [19].
Wypustki naczyniowe docierają do aorty, tworząc drożne
połączenia, które stają się lewą i prawą tętnicą wieńcową.
Proces ten odbywa się w etapie 13,5. dpc u myszy i w 42. do-
bie u człowieka. Wzrost naczyń postępuje od nasierdzia do
wsierdzia (ryc. 5) [20]. Sygnał do rozwoju wypustek naczy-
niowych pochodzi z nasierdzia i jest przesyłany za pomocą
czynników wzrostu [śródbłonkowego czynnika wzrostu
(VEGF, vascular endothelial growth factor), FGF, płytkopo-
chodnego czynnika wzrostu (PDGF, platelet derived growth
factor)] oraz innych substancji [erytropoetyny, kwasu retino-
wego (RA, retinoic acid)].

KOMÓRKI GRZEBIENIA NERWOWEGO
Komórki „sercowe” grzebienia nerwowego (CNCC, cardiac
neural crest cells) stanowią w fałdach rynienki nerwowej po-
pulację, która będzie zasiedlać tętnice łuków gardłowych

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 5.5.5.5.5. Angiogeneza naczyń serca (badania własne autorów).
Skrawki poprzeczne z drogi odpływu (A, BA, BA, BA, BA, B) oraz prawej komory
(CCCCC) serca myszy z 13. dpc znakowane anty-CD31; zawiązek
tętnicy wieńcowej prawej, widoczny w bruździe aortalno-
-płucnej (strzałka), nie wykazuje jeszcze połączenia z aortą na
seryjnych skrawkach (A, BA, BA, BA, BA, B); pt — pień płucny, a — aorta,
KP — komora prawa

i serce. W 8. dpc u myszy (7–9 somitów) rozpoczyna się mi-
gracja CNCC, które docierają do obszaru w pobliżu serca po
jego zapętleniu (w 10. dpc). Wcześnie migrujące CNCC za-
siedlają ściany tętnic łuków gardłowych i skondensowaną
mezenchymę przegrody aortalno-płucnej, grupując się
w postaci parzystych ostrych wąsów. Późno migrujące CNCC
zasiedlają proksymalne części łuków gardłowych. Komórki
sercowe grzebienia nerwowego regulują wydłużanie się dro-
gi odpływu przez SHF oraz biorą udział w budowie przegro-
dy aortalno-płucnej, uczestniczą w formowaniu się unerwie-
nia współczulnego i przywspółczulnego serca, kształtowaniu
łuków aorty oraz właściwej funkcji miokardium [21]. W ba-
daniach z zastosowaniem niektórych markerów CNCC (Ple-
xinA2-Cre, Wnt1-Cre — oznaczenie modyfikacji genetycznej
genomu myszy z użyciem rekombinazy Cre, która umożli-
wia znakowanie określonych populacji komórek, np. tych,
które wykazują ekspresję genu Plexin A2, Wnt; geny te ule-
gają ekspresji w komórkach grzebienia nerwowego) wykaza-
no, że komórki te migrują także do bieguna żylnego serca
i zasiedlają rejony poduszeczek wsierdziowych przedsionko-
wo-komorowych, osiedlając się wokół systemu przewodzą-
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cego serca [21]. Migracja ta jest opóźniona w porównaniu
z migracją do bieguna tętniczego. Migracja CNCC jest wrażli-
wa na niedostateczne stężenia kwasu foliowego [22]. Odpo-
wiednie lokalne stężenie kwasu foliowego przyczynia się do
wzmożenia migracji oraz różnicowania się komórek grzebie-
nia nerwowego we włókna nerwowe oraz miocyty gładkie.
Przy niedoborach kwasu foliowego dochodzi do zaburzeń
migracji tych komórek do serca i innych narządów przez nie
kolonizowanych, co powoduje wady stożka, cewy nerwo-
wej i twarzoczaszki. Najczęstszymi wadami stożka i pnia tęt-
niczego są wówczas tetralogia Fallota (ToF, tetralogy of Fal-
lot) czy wspólny pień tętniczy (PTA, persistent truncus arte-
riosus). Komórki CNCC oddziałują za pomocą wyzwalanych
sygnałów — czynników wzrostu z komórkami SHF oraz
z rozwijającym się miokardium. Ablacja CNCC u zwierząt
doświadczalnych prowadzi do braku wydłużania się cewy
serca i dodawania komórek SHF. Powstają wówczas opisane
wady stożka i pnia tętniczego oraz wady serca z dwuujściową
prawą komorą (DORV, double outlet right ventricle). Komór-
ki SHF są wrażliwe na duże stężenia RA oraz na niedobór tej
witaminy w przedziale czasu między 7,75. a 10,5. dpc my-

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 6.6.6.6.6. Wada stożka serca (TGA) i niescalenie po kwasie retinowym; preparaty histologiczne serca myszy w 16. dpc (badania
własne autorów); wybrane pola z seryjnie krojonych skrawków, barwione hematoksyliną–eozyną; aorta (a) i pień płucny (pt)
w pozycji „bok-do-boku” (A, B, CA, B, CA, B, CA, B, CA, B, C); aorta uchodzi znad prawej komory (KP), pień płucny — znad lewej komory (KL), widoczny ubytek
części mięśniowej przegrody międzykomorowej, zaznaczony dużą strzałką (DDDDD), oraz cechy niescalenia komory prawej (małe strzałki; DDDDD),
patrz: Rozwój ściany miokardium

szy. W przypadku braku RA pole utworzone przez SHF sięga
dalej doogonowo i komórki składowe SHF nie migrują do
drogi odpływu serca podczas zaginania się cewy serca. Po-
woduje to skrócenie drogi odpływu; wówczas przy zaginaniu
się serca aorta nie przyjmuje pozycji „wklinowania” pomię-
dzy komory, lecz przemieszcza się na prawo, przyczyniając
się do powstawania serca z DORV, transpozycją wielkich
tętnic (TGA, transposition of the great arteries) lub ToF [12]
(ryc. 6). Odpowiednie stężenie lokalnego RA w rejonie SHF
jest regulowane przez Fgf8 produkowane przez endodermę
gardłową oraz SHF [23]. Fgf8 wysyła sygnał do CNCC, które
mają udział w regulacji morfogenezy drogi odpływu, ale nie
działa za pomocą receptorów dla Fgf, lecz za pośrednictwem
innego rozpuszczalnego czynnika — BMP4 [24]. Innym czyn-
nikiem poprzedzającym Fgf8 w kaskadzie sygnałowej i regu-
lującym jego lokalną ilość jest Notch, produkowany w ko-
mórkach SHF [24]. Przekazywanie sygnału poprzez czynnik
Notch jest głównym mechanizmem regulującym oddziały-
wanie między komórkami SHF a CNCC. Zahamowanie sy-
gnału Notch w tym rejonie serca powoduje wady takie jak
przy ablacji CNCC: PTA, DORV, wady tętnic łuków gardło-
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wych. Czynnik transkrypcyjny Shh (sonic hedgehog) pocho-
dzący z endodermy gardłowej jest niezbędnym sygnałem dla
komórek SHF oraz CNCC i w związku z tym prawidłowej
morfogenezy drogi odpływu [21].

Podsumowując, CNCC regulują lokalną dostępność czyn-
ników zlokalizowanych w mezodermie gardłowej, która wpły-
wa na dodawanie komórek SHF do wydłużającej się cewy
serca podczas jego zapętlania. W przypadku braku CNCC
(ablacja) Fgf8 w mezodermie gardłowej powoduje nadmierną
proliferację miokardium SHF, co zapobiega jego przyłącza-
niu do zaginającej się cewy serca [25].

PODUSZECZKI WSIERDZIOWE
W stadium 8,5. dpc następuje ekspansja substancji galareto-
watej tworzącej poduszeczki wsierdziowe w kanale przed-
sionkowo-komorowym oraz w drodze odpływu. W pozosta-
łych obszarach cewy serca substancja galaretowata zanika.
W kanale przedsionkowo-komorowym tworzą się poduszecz-
ki — górna (zwana także przednio-górną bądź brzuszną)
i dolna (zwana odpowiednio tylno-dolną lub grzbietową) oraz
zaraz po nich 2 boczne: lewa i prawa. W drodze odpływu
w części stożkowej tworzą się poduszeczki wsierdziowe stożka
i pnia tętniczego: prawa i lewa [11] (ryc. 7). W początkowo

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 7.7.7.7.7. Tworzenie poduszeczek wsierdziowych przedsionkowo-
-komorowych oraz stożka i pnia tętniczego (drogi odpływu);
zdjęcia mikroskopowe skrawków barwionych hematoksyliną,
pochodzące z badań własnych autorów; przekrój poprzeczny
serca z 12,5. dpc myszy; A.A.A.A.A. Małe powiększenie; B.B.B.B.B. Droga
odpływu; C.C.C.C.C. Kanał przedsionkowo-komorowy; PG — podu-
szeczka wsierdziowa górna; PD – poduszeczka wsierdziowa
dolna; PL — poduszeczka wsierdziowa lewa; PP — poduszeczka
wsierdziowa prawa

bezkomórkowej macierzy poduszeczek wsierdziowych po-
jawiają się komórki. Komórki te tworzą się ze śródbłonka
wsierdzia poprzez ich wpuklanie się do wnętrza poduszeczki
wsierdziowej w procesie EMT [26]. Komórki te są prekurso-
rami przyszłych fibroblastów zastawek przedsionkowo-
-komorowych oraz półksiężycowatych. Poduszeczki wsierdzio-
we przedsionkowo-komorowe stają się materiałem do roz-
woju zastawek przedsionkowo-komorowych oraz procesu
tworzenia przegrody serca. Zasiedlaniu poduszeczek wsier-
dziowych przez komórki sprzyjają sygnały wyzwalane przez
czynniki wzrostu, takie jak BMP2 i 4, transformujący czyn-
nik wzrostu 2 (TGF-b2, transforming growth factor b-2), VEGF
i FGF [27].

„WKLINOWANIE”
Podczas procesu „wklinowania” (wedging) następują prze-
mieszczenie drogi odpływu z prawej połowy serca na lewą
i jej usytuowanie pomiędzy komorami. W tym samym czasie
kanał przedsionkowo-komorowy przemieszcza się z lewej
strony serca na środek. Poduszeczki wsierdziowe górna i dol-
na zlewają się ze sobą i dzielą ujścia przedsionkowo-komo-
rowe na dwa kanały: lewy (mitralny) i prawy (trójdzielny). Pro-
cesy morfogenetyczne zachodzące podczas tego etapu nie
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RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 8.8.8.8.8. Etapy podziału przedsionków; A, C.A, C.A, C.A, C.A, C. Widok wnętrza
serca, połowa dorsalna; B, D.B, D.B, D.B, D.B, D. Widok z boku na przegrodę
międzyprzedsionkową od strony prawego przedsionka; A, B.A, B.A, B.A, B.A, B.
Shematy serca ludzkiego z około 30. doby rozwoju embrional-
nego; C, D. C, D. C, D. C, D. C, D. Schematy serca ludzkiego z 40. doby rozwoju
embrionalnego; sp — przegroda pierwotna (septum primum),
żółta; op — otwór pierwotny (ostium primum); ss — przegroda
wtórna (septum secundum), niebieska; os — otwór wtórny
(ostium secundum); fo — otwór owalny (foramen ovale); sv —
kolec przedsionkowy (spina vestibuli); poduszeczki wsierdziowe

są dostatecznie poznane i nie wiadomo, jaki mechanizm
wpływa na to przemieszczenie.

TWORZENIE PRZEGRÓD SERCA
Tworzenie przegrody międzyprzedsionkowej jest złożonym
procesem. U człowieka początkowo, w około 33. dobie z gór-
nej części przedsionka wzrasta w stronę poduszeczek wsier-
dziowych przedsionkowo-komorowych przegroda, która nie
dorasta do poduszeczek, pozostawiając otwór pierwotny
(ostium primum) (ryc. 8). W czasie wzrostu przegrody na jej
wiodącym końcu pozostaje „czapeczka mezenchymalna”,
która pomaga zarosnąć otworowi pierwotnemu po dojściu
przegrody do poduszeczki wsierdziowej górnej. Czapeczka
mezenchymalna w części przedniej łączy się z poduszeczką
wsierdziową górną, podczas gdy od tylnej strony sięga do kolca
przedsionkowego, czyli mezenchymalnej tkanki wchodzącej
w skład kompleksu przegrodowego przedsionków. Kolec
przedsionkowy jest tkanką mającą połączenie z krezką grzbie-
tową serca. W czasie, kiedy otwór pierwotny zarasta, w gór-

nej części przegrody pierwotnej powstaje nowy otwór, zwa-
ny otworem wtórnym (ok. 38.–40. dnia rozwoju u człowie-
ka). Równocześnie od strony prawego przedsionka rośnie
w stronę poduszeczek wsierdziowych druga przegroda, któ-
ra nie zarasta całkowicie, pozostawiając w środkowej części
otwór, zwany otworem owalnym. Rozwijająca się żyła płuc-
na, która jest początkowo położona centralnie, przyjmuje lewą
pozycję względem kolca przedsionkowego, podczas gdy ten
wrasta do jamy przedsionkowej. Tkanka mezenchymalna
kolca przedsionkowego zlewa się z przegrodą międzyprzed-
sionkową i poduszeczką wsierdziową górną. Perturbacje
w rozwoju tej tkanki są jednym z kilku najważniejszych czyn-
ników w powstawaniu defektów przegrody międzyprzedsion-
kowej i/lub wad przedsionkowo-komorowych [11].

Rozwój przegrody międzykomorowej odbywa się z udzia-
łem poduszeczek wsierdziowych stożka i pnia tętniczego, któ-
re zlewają się ze sobą wzdłuż linii podziału stożka na aortę
i pień płucny. Dorasta do nich właściwa przegroda mięśniowa
pochodząca z tkanki komory lewej i prawej, która rośnie pro-
stopadle do płaszczyzny poduszeczek wsierdziowych górnej
i dolnej i zlewa się z dolną poduszeczką wsierdziową (ryc. 9).

Morfogeneza drogi odpływu, składającej się początko-
wo z pojedynczej cewy w części stożkowej i pnia tętniczego
serca, odbywa się poprzez wykształcenie poduszeczek wsier-
dziowych — lewej i prawej, które rosną naprzeciwko siebie
w świetle pnia tętniczego i stożka serca, układając się spiral-
nie względem siebie.

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy (AVSD, atrio-
ventricular septal defect) jest złożoną wadą serca z ubytkiem
przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium primum, ubyt-

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 9. 9. 9. 9. 9. Powstawanie przegrody międzykomorowej. Schemat
serca przedstawiający jego wnętrze z 35. doby z zaznaczeniem
struktur biorących udział w podziale komór na lewą i prawą:
poduszeczki wsierdziowe przedsionkowo-komorowe — górna
i dolna (pomarańczowe), przegroda mięśniowa (niebieska) oraz
poduszeczki drogi odpływu — lewa (żółta) i prawa (różowa).
Struktury te łączą się ze sobą podczas powstawania przegrody
międzykomorowej
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zwartego i luźnego (tzw. gąbczastego) miokardium. Taka
struktura miokardium ułatwia odżywianie ściany serca przez
krew omywającą wsierdzie wówczas, gdy nie ma jeszcze
naczyń wieńcowych. Przed rozwinięciem pierwotnej sieci
naczyń wieńcowych ściana miokardium grubieje, m.in. po-
przez konsolidację podstawnych części beleczek wsierdzio-
wych [28]. Staje się to sygnałem do intensywnej waskulary-
zacji, rozpoczynającej się od nasierdzia. Innym czynnikiem
wpływającym na pogrubienie ściany miokardium jest proli-
feracja kardiomiocytów, która pojawia się w warstwie zbitej
pod wpływem sygnałów przekazywanych z nasierdzia m.in.
za pośrednictwem RA, FGF, Wnt, erytropoetyny [29]. Zle-
wające się beleczki tworzą mięśnie brodawkowate zastawek
mitralnej i trójdzielnej. Jeśli proces konsolidacji podstawnych
części beleczek i zlewania się beleczek warstwy gąbczastej
miokardium zostanie zaburzony, powstaje kardiomiopatia
z przetrwałymi beleczkami — niescalony mięsień serca [30]
(ryc. 10).

kiem przegrody międzykomorowej oraz ze wspólną zastawką
przedsionkowo-komorową. Do niedawna etiologię AVSD
wiązano z wadą rozwojową poduszeczek wsierdziowych.
W ostatnich badaniach m.in. u myszy z zespołem trisomii
16 (odpowiednik zespołu Downa u ludzi) wykazano, że na
powstawanie tej wady wpływa nieprawidłowy rozwój mezen-
chymy odpowiadającej kompleksowi przegrody międzyprzed-
sionkowej.

ROZWÓJ ŚCIANY MIOKARDIUM
Miokardium podczas rozwoju serca podlega przeobrażeniom,
które prowadzą do pogrubienia i przebudowy ściany serca.
W stadium pierwotnej cewy serca miokardium składa się
z jednej warstwy kardiomiocytów. Po zagięciu się serca po-
wstają beleczki wpuklające się do wnętrza jam serca. U my-
szy odpowiada to 10. dpc rozwoju, a u człowieka — końco-
wi 1. miesiąca rozwoju. Ściana serca, począwszy od stadium
12,5. dpc, jest zbudowana z 2 składników morfologicznych:

RycinaRycinaRycinaRycinaRycina 10. 10. 10. 10. 10. Preparat histologiczny serca myszy w 16. dpc (D, E, FD, E, FD, E, FD, E, FD, E, F) z widocznym niescaleniem komory prawej (strzałki) oraz
odpowiadające skrawki histologiczne serca w 16. dpc prawidłowego z normalną grubością miokardium (A, B, CA, B, CA, B, CA, B, CA, B, C), badania własne
autorów. Skala powiększenia: 100 µm
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— the role of gene polymorphisms
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S t r e s z c z e n i e

Na wielkość stabilnej dawki antagonistów witaminy K (VKA) w leczeniu przeciwzakrzepowym, oprócz znanych czynników
klinicznych, środowiskowych i demograficznych, duży wpływ mają również czynniki genetyczne. Ich udział w przewidywa-
niu dawki VKA ocenia się na 40–50%. Kluczowe znaczenie mają polimorfizmy genetyczne 2 enzymów uczestniczących
w metabolizmie witaminy K i/lub VKA — podjednostka 1 reduktazy epoksydu witaminy K (VKORC1) i izoformy 2C9 cyto-
chromu P450 (CYP2C9). Mniejsze lub niewielkie znaczenie mają genetyczne polimorfizmy innej izoformy P450 (CYP4F2),
apolipoproteiny E (APOE) oraz g-karboksylazy (GGCX). W populacji europejskiej wyróżnia się 3 haplotypy VKORC1:
VKORC1*2, VKORC1*3 i VKORC1*4, determinujące 99% zmienności genetycznej tego enzymu. Obecność polimorfizmu
VKORC1 –1639G>A wiąże się z większym zapotrzebowaniem na VKA. Warianty alleliczne CYP2C9*2 i CYP2C9*3 (wystę-
pujące odpowiednio u 8–12% i 3–8% chorych) warunkują wolniejszy metabolizm VKA i tym samym zwiększają ryzyko
krwawień, zwłaszcza na początku terapii. Dostępne algorytmy farmakogenetyczne uwzględniające polimorfizmy genów
VKORC1 i CYP2C9 ułatwiają przewidzenie dawki VKA, szczególnie gdy zapotrzebowanie na lek jest małe lub umiarkowane.
Wciąż jednak brak przekonujących danych o zmniejszeniu ważnych klinicznie powikłań leczenia VKA dzięki znajomości
profilu farmakogenetycznego pacjenta.

Słowa kluczowe: antagoniści witaminy K, polimorfizm genetyczny, reduktaza epoksydu witaminy K, cytochrom P450,
oporność, farmakogenetyka, stabilna antykoagulacja

A b s t r a c t

The magnitude of a maintenance vitamin K antagonist (VKA) dose during anticoagulant therapy depends not only on clinical,
environmental, and demographic factors, but also on genetic factors. Known genetic polymorphisms explain 40–50% of the
variance in VKA dosing. Polymorphisms of two genes encoding enzymes involved in vitamin K and/or VKA metabolism such
as vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) and cytochrome P450 2C9 isoform (CYP2C9) play a key role in
this variance. Polymorphisms of cytochrome P450 4F2 isoform (CYP4F2), apolipoprotein E (APOE) and gamma-glutamyl
carboxylase (GGCX) are of minor or negligible importance. In European populations, 3 haplotypes of VKORC1, VKORC1*2,
VKORC1*3 and VKORC1*4 — have been identified and they determined 99% of genetic variability of this enzyme. The
presence of –1639G>A VKORC1 polymorphism is associated with increased VKA dose requirements. Allelic variants of CYP2C9*2
and CYP2C9*3 (found in 8–12% and 3–8% of individuals, respectively) increase the risk of haemorrhage due to slow VKA
metabolism, especially at the therapy initiation. Pharmacogenetic algorithms incorporating VKORC1 and CYP2C9 genotypes help
to predict the VKA dosage, particularly if the dose requirements are low or moderate. However, there is no compelling evidence
showing reduced risk for clinical adverse events during VKA therapy following the identification of the patient’s genetic profile.

Key words: vitamin K antagonists, genetic polymorphism, vitamin K epoxide reductase, cytochrome P450, resistance,
pharmacogenetics, stable anticoagulation

Kardiol Pol 2010; 68, supl. V: 428–435
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WSTĘP
Znane od ponad 60 lat pochodne 4-hydroksykumaryny, czyli
warfaryna, acenokumarol i fenoprokumon, są związkami
o działaniu antagonistycznym do witaminy K (VKA, vitamin K
antagonists). Pochodne te stosuje się jako leki pierwszego
wyboru w przewlekłej profilaktyce powikłań zakrzepowo-
-zatorowych u osób z migotaniem przedsionków, sztucznymi
zastawkami serca oraz żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Przeciwkrzepliwy efekt działania VKA polega na zaha-
mowaniu aktywności enzymatycznej kompleksu reduktazy
epoksydu witaminy K (VKORC, vitamin K epoxide reductase
complex) (ryc. 1). Konsekwencją jest niedobór zredukowanej

postaci witaminy K (hydroksychinonu), która jest niezbędna
do g-karboksylacji zależnych od witaminy K czynników krzep-
nięcia syntetyzowanych w wątrobie. Gamma-karboksylacja,
będąca potranslacyjną modyfikacją prekursorowych białek
układu krzepnięcia (czynników krzepnięcia II, VII, IX, X oraz
inhibitorów krzepnięcia — białka C, S i Z), umożliwia wiąza-
nie przez te białka jonów wapniowych i w konsekwencji, two-
rzenie kompleksów z fosfolipidami błon komórkowych
— tenazy zewnątrz- i wewnątrzpochodnej oraz protrombi-
nazy — zapewniających ostatecznie sprawną generację trom-
biny [1]. Niekarboksylowane pochodne tych białek, zwane
PIVKA (protein induced by vitamin K absence), upośledzają

Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1. Przemiany witaminy K w wątrobie i ich modyfikacja przez antagonistów witaminy K (VKA). Zredukowana postać witaminy K
(H2) jest niezbędna do g-karboksylacji zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia (F) przy udziale enzymu gamma-karboksylazy
(GGCX). W wyniku tego procesu witamina K utlenia się do postaci epoksychinonu. Kompleks reduktazy epoksydu witaminy K
(VKORC) redukuje utlenioną witaminę K do postaci zredukowanej (H2) i tym samym przywraca dostępność witaminy K w procesie
g-karboksylacji prekursorów czynników krzepnięcia. Pochodne 4-hydroksykumaryny (VKA) blokują aktywność VKORC, ograniczają
dostępność witaminy K oraz sprzyjają nagromadzeniu niekarboksylowanych pochodnych białek krzepnięcia (PIVKA). R, S-enancjo-
mery VKA są wchłaniane w ok. 99% z przewodu pokarmowego. Część z nich ulega biotransformacji, głównie przy udziale izoformy
cytochromu CYP2C9, który hydroksyluje S-enancjomery warfaryny i acenokumarolu [3]; zmodyfikowane
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aktywność kompleksów tenaz i protrombinazy na zaktywo-
wanych płytkach, a w konsekwencji przyczyniają się do po-
wstawania zakrzepu w miejscu uszkodzenia ściany naczynia.

FARMAKOKINETYKA I BIOTRANSFORMACJA
POCHODNYCH KUMARYNY
Farmakokinetyka i farmakodynamika pochodnych kumary-
ny jest różna [2]. Każdy z leków z klasy VKA ma 1 centrum
chiralne, co powoduje, że związki te występują w postaci
2 izomerów optycznych (forma S — lewoskrętna i R — prawo-
skrętna). S-enancjomer ma średnio 2–5-krotnie silniejsze dzia-
łanie antagonistyczne na VKORC niż forma R [3]. S-formy
charakteryzują się większym klirensem, a w związku z tym,
krótszym czasem trwania w porównaniu z R-enancjomerami
[4]. Jednak szacuje się, że S-enancjomer odpowiada za 70%
działania przeciwzakrzepowego warfaryny i acenokumarolu.
Antagoniści witaminy K są produkowani w postaci mieszani-
ny racemicznej obu izomerów w stosunku 1:1. Wszystkie VKA
wchłaniają się niemal całkowicie z przewodu pokarmowego
i w ok. 99% wiążą się z białkami osocza, głównie z albuminą.
Maksymalne stężenie w osoczu VKA osiągają po kilku godzi-
nach, przy czym dla warfaryny czas ten wynosi 0,3–4 godzin,
a dla acenokumarolu około 2 godzin. Czas półtrwania warfa-
ryny wynosi 32–43 godzin, a acenokumarolu przeciętnie
8–11 godzin. Pełne działanie antykoagulacyjne obu leków
pojawia się po 2–5 dniach.

Acenokumarol, podobnie jak warfaryna, jest prawie cał-
kowicie metabolizowany w wątrobie poprzez hydroksylację,
a w mniejszym stopniu redukcję. Za metabolizm VKA są od-
powiedzialne głównie cytochromy P450 [5], spośród których
najważniejszą rolę odgrywa izoforma CYP2C9. Ze względu
na stereo- i izoselektywność CYP2C9 hydroksyluje głównie
S-enancjomery warfaryny (> 90%) i acenokumarolu (100%)
oraz jest częściowo odpowiedzialny za biotransformację
R-acenokumarolu (ok. 60%) [2]. Ponadto w biotransformacji
VKA biorą udział inne izoformy: CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8
i CYP2C19 [2] (ryc. 1).

MONITOROWANIE LECZENIA
ANTAGONISTAMI WITAMINY K
Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w trak-
cie leczenia VKA powinien się mieścić w przedziale 2,0–3,0
(z wyjątkiem części chorych z mechanicznymi zastawkami
serca, u których zaleca się INR 2,5–3,5). W czasie stosowania
VKA jest wymagane regularne monitorowanie wskaźnika INR,
nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie [6]. Warto pamiętać, że ze
względu na hamowanie reakcji g-karboksylacji VKA mogą nie-
kiedy wydłużyć czas częściowej tromboplastyny po aktywa-
cji (APTT), zwykle w przypadku stosowania dużych dawek,
oraz zmniejszają aktywność koagulacyjną czynników krzep-
nięcia zależnych od witaminy K, najczęściej do 30–40% nor-
my. Podstawowym problemem w stosowaniu VKA jest wąski
indeks terapeutyczny, z czym wiąże się ryzyko incydentu za-
krzepowego lub krwawienia, zwłaszcza na początku lecze-

nia. Szacuje się, że powikłanie krwotoczne występuje prze-
ciętnie u 10–17% leczonych VKA, a ryzyko zgonu z powodu
krwawienia w ciągu roku wynosi 1% [2].

Drugi problem to duże międzyosobnicze różnice w daw-
ce VKA potrzebnej do osiągnięcia stabilnej antykoagulacji.
Dzienna dawka VKA jest bardzo zróżnicowana u poszcze-
gólnych chorych i waha się w zakresie 0,5–60 mg (średnio
5 mg) warfaryny [7] i 1–64 mg (średnio 3 mg) acenokumarolu
dziennie. Wahania dawki u poszczególnych chorych podda-
wanych antykoagulacji można ograniczyć tylko częściowo,
informując o interakcji z dietą (zielone warzywa jako ważne
źródło witaminy K1) i lekami, zalecając kontrole w specjali-
stycznych przychodniach (anticoagulation clinics), stosując
aparaty do kontroli INR w domu u wybranych chorych lub
zwiększając częstość pomiaru INR nawet do 1 oznaczenia na
tydzień [6].

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANIE
ANTAGONISTÓW WITAMINY K
Dawka VKA u pacjenta zależy od czynników demograficz-
nych, środowiskowych oraz genetycznych, a udział tych ostat-
nich szacuje się najczęściej na 50% [2, 7]. Czynniki demogra-
ficzne zwiększające wrażliwość na działanie VKA to podeszły
wiek oraz płeć żeńska. Chory o większej masie ciała wymaga
także wyższych dawek VKA [8]. U osób w podeszłym wieku
często współistnieje kilka chorób, które per se wpływają na
metabolizm VKA (np. niewydolność serca), oraz wiążą się ze
stosowaniem innych leków dodatkowo wpływających na sta-
bilność INR. Czynniki związane z dietą lub lekami, np. anty-
biotykami, mogą zwiększać lub zmniejszać INR często tylko
przejściowo, zwiększając ryzyko krwawienia lub incydentu
zakrzepowo-zatorowego.

Ocenia się, że na biotransformację i działanie VKA
może wpływać około 30 genów. Na dużą międzyosobniczą
zmienność w dawkowaniu VKA koniecznym do osiągnięcia
terapeutycznego INR najbardziej wpływają polimorfizmy
2 enzymów — bezpośrednio uczestniczącej w: metaboli-
zmie witaminy K — podjednostki 1 VKORC (VKORC1) oraz
w biotransformacji pochodnych 4-hydroksykumaryny —
CYP2C9 [1, 2, 9]. Znikomy lub mały wpływ przypisuje się
innym polimorfizmom genów, w tym kodujących apolipo-
proteinę E (apoE) [10], S-transferazę A1 glutationu, mikroso-
malną hydrolazę epoksydową oraz g-karboksylazę (GGCX).

VKORC
VKORC jest małym śródbłonkowym białkiem, zlokalizowa-
nym w siateczce wewnątrzplazmatycznej komórek wątroby,
w mniejszych ilościach — komórek trzustki i serca. Gen ko-
dujący kompleks reduktazy epoksydu witaminy K znajduje
się w chromosomie 16. (p11.2) i zawiera 3 egzony oraz
2 introny. Geisen i wsp. [7] wyróżnili 3 haplotypy w populacji
europejskiej: VKORC1*2, VKORC1*3 i VKORC1*4, deter-
minujące 99% zmienności genetycznej tego enzymu; dziki
haplotyp VKORC1*1 stwierdza się bardzo rzadko (u < 0,1%
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osób rasy białej). Na haplotyp VKORC1*2 składa się kilka po-
limorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNPs, single nucle-
otide polymorphism) w obrębie regionów kodujących i nie-
kodujących genu: rs17878363, rs9934438, rs8050894,
rs2359612 (odpowiednio: M2, M17, M18 i M19), tworzą-
cych klaster genowy VKORC1*2A, który odpowiada za
mniejszą o około 50% ekspresję genu VKORC1 (mniejsza
transkrypcja mRNA), a w konsekwencji za mniejszą ilość en-
zymu, co z kolei wpływa na wielkość efektywnej dawki war-
faryny [8]. Natomiast haplotypy VKORC1*1, VKORC1*3,
VKORC1*4 mogą wywoływać oporność na VKA. Ze wzglę-
du na to, że co najmniej kilka alleli genu VKORC1 reguluje
jego ekspresję: 1173C>T (c.174–136C>T), 1542G>C
(c.283+124G>C, rs8050894), 2255T>C (c.283+837T>C,
rs2359612), 3730G>A (c.134G>A), ważne jest przyjęcie
odpowiedniej nomenklatury w klasyfikacji polimorfizmów
VKORC1. Dla populacji europejskiej preferuje się nomen-
klaturę zaproponowaną przez Geisena i wsp. [7]. W popula-
cji amerykańskiej stosuje się nomenklaturę wprowadzoną
przez Riedera i wsp. [11], opierającą się na 5 głównych ha-
plotypach podzielonych na 2 grupy: A — haplotypy warfary-

nowrażliwe (H1 i H2), oraz B — haplotypy warfarynooporne
(H7, H8, H9), które wyodrębniono na podstawie 7 SNPs sil-
nie skorelowanych z wielkością dawki warfaryny 381, 3673
(rs17878363), 5808 (rs2884737), 6484 (rs9934438), 6853
(rs8050894), 7566 (rs2359612) i 9041 (rs7294) oraz jednego
SNP o mniejszym wpływie na dawkowanie VKA 861 (sekwen-
cja referencyjna AY587020). W przybliżeniu haplotyp A
odpowiada VKORC1*2, a haplotyp B odpowiada haploty-
powi VKORC1*3 i VKORC1*4 [8]. Klasyfikacja Reidera i wsp.
wyjaśnia około 25% zmienności dawki warfaryny dla miesza-
nej populacji euro-, afro- i azjatycko-amerykańskiej [12].

Częstość występowania haplotypu VKORC1*2, który jest
głównym genetycznym modulatorem różnic etnicznych
w odpowiedzi na VKA, różni się znacząco w populacjach eu-
ropejskiej (42%), chińskiej (95%) i afroamerykańskiej (14%) [2].
W obrębie promotora (VKORC1 –1639G>A, rs17878363)
SNP sprzężony z 1173C>T w pierwszym intronie genu
często występuje w populacji europejskiej, w tym polskiej
(tab. 1). Częstość występowania haplotypu VKORC1*3 jest
w Europie podobna do częstości VKORC1*2 [8]. W porówna-
niu z homozygotami VKORC1*4 lub VKORC1*3 homozygoty

Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Tabela 1. Częstość alleliczna haplotypów i mutacji białek (enzymów) odpowiedzialnych za metabolizm VKA
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref)

Haplotyp Marker NCBI Reference Analizowana Allel Allel

lub białko  Sequence populacja dziki zmutowany

VKORC1*1 rs7200749 [8] NT_010393.16 Europejska < 0,1 0,99

Afroamerykańska 0,205 0,795

Azjatycka < 0,1 0,99

VKORC1*2 rs17878363 NT_010393.16 Europejska 0,653 0,347

rs9923231 [8] Afroamerykańska 0,857 0,143

Azjatycka 0,042 0,958

Polska* 0,712 0,288

VKORC1*3 rs7294 [8] NT_010393.16 Europejska 0,674 0,326

Afroamerykańska 0,568 0,432

Azjatycka 0,950 0,050

CYP2C9*1 rs1799853** [20] NG_008385.1 Europejska 0,894 0,104

Afroamerykańska 0,944 0,056

Azjatycka 0,99 < 0,1

CYP2C9*3 rs1057910 [20] NG_008385.1 Europejska 0,942 0,058

Afroamerykańska 0,960 0,040

Azjatycka 0,967 0,033

CYP4F2 rs2108622 [1] NC_000019.8 Europejska 0,826 0,174

Afroamerykańska 0,913 0,087

Azjatycka 0,733 0,267

APOE rs429358 NG_007084.2 Europejska 0,149 0,851
rs7412 [20] Azjatycka < 0,1 0,99

*Na podstawie własnych badań genotypów chorych leczonych acenokumarolem lub warfaryną (n = 123; Stępień, dane niepublikowane); **ten sam
marker dla haplotypu CYP2C9*2; APOE — apolipoproteina E; CYP2C9 — cytochrom P450 2C9; CYP4F2 — cytochrom P450 4F2; VKORC1 (vitamin K
epoxide reductase complex subunit 1) — podjednostka 1 kompleksu reduktazy epoksydu witaminy K
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VKORC1*2 wymagają mniejszej dawki warfaryny do osiągnię-
cia tego samego INR, ale także cechują się większymi wahania-
mi INR na początku terapii i w ciągu następnych 12 miesięcy
[12]. Różnica w średniej dawce tygodniowej warfaryny między
tymi haplotypami wynosiła ponad 40 mg (odpowiednio, 11,5 mg
w porównaniu z 58,1 mg), co wiązało się ze znamiennie mniej-
szym stężeniem S-enancjomeru leku w osoczu u homozygo-
tycznych nosicieli haplotypu VKORC1*2 [13]. Jednak częstości
występowania haplotypu VKORC1*2 u osób wymagających
przewlekłej antykoagulacji i u osób zdrowych są podobne [2].
Polimorfizmowi 1173C>T przypisuje się 11–25% zmienności
dawki warfaryny podczas stabilnej antykoagulacji, a osoby z ge-
notypem VKORC1 1173CC cechują się średnio 2,4-krotnie więk-
szym zapotrzebowaniem na ten lek oraz dłuższym czasem po-
trzebnym do osiągnięcia stabilnego INR niż osoby z genotypem
1173TT (haplotyp VKORC1*2) [2].

W badaniu własnym przeprowadzonym wśród 57 pol-
skich chorych leczonych głównie acenokumarolem (n = 50)
wykazano, że VKORC1 –1639G>A wyjaśnia z 53-procento-
wym prawdopodobieństwem większe zapotrzebowanie na
acenokumarol, aby osiągnąć terapeutyczny wskaźnik INR:
nosiciele allelu –1639G wymagali znamiennie większych
dawek acenokumarolu (5,9 ± 1,9 mg/d.) niż chorzy mający
homozygoty –1639AA (4,1 ± 3,3 mg/d.) [13]. Podobną za-
leżność zaobserwowano u chorych leczonych warfaryną [14].

Zjawisko wrodzonej oporności i słabej odpowiedzi na
VKA jest najczęściej uwarunkowane występowaniem muta-
cji i polimorfizmów genu VKORC1. Całkowita oporność na
VKA występuje bardzo rzadko, a zmniejszoną wrażliwość,
często utożsamianą z „opornością na VKA”, definiuje się jako
zapotrzebowanie na warfarynę w dawce ponad 15 mg dzien-
nie, sięgające nawet 100 mg, lub u pojedynczych chorych
całkowity brak odpowiedzi na leczenie VKA [15]. Najczęstszą
przyczyną oporności na VKA jest, jak się obecnie uważa,
mutacja Asp36Tyr w egzonie 3 VKORC1 (w postaci homozy-
gotycznej powoduje ona niedobór czynników krzepnięcia
zależnych od witaminy K typu 2), która wśród Żydów sefar-
dyjskich i aszkenazyjskich występuje z częstością alleliczną
wynoszącą odpowiednio 15% i 4%. W populacji białej jest
rzadka i wiąże się z opornością na warfarynę [16]. Inne muta-
cje opisane u osób z opornością na VKA to punktowa muta-
cja w regionie transbłonowym w domenie katalitycznej —
redox VKORC1 (motyw CIVC; pozycja aa 132–135) lub
w domenie wiążącej 4-hydroksykumaryny (motyw TYA; po-
zycja aa 138–140). Kolejnym regionem wrażliwym na muta-
cje, który odpowiada za zablokowanie funkcji VKORC1
i oporność na VKA, jest zewnątrzbłonowa domena bogata
w cysteiny (Cys43, Cys51, Ser67) [17].

CYP2C9
Gen cytochromu CYP2C9 zawierający 9 egzonów znajduje
się w chromosomie 10 (q23.33). Opisano do tej pory co naj-
mniej 50 SNPs genu CYP2C9. Jednak tylko 3 polimorfizmy
— w pozycjach: 430, 818 i 1075 — mają znaczenie klinicz-

ne w stosowaniu VKA. W 1999 roku Aithal i wsp. [17] po raz
pierwszy wykazali, że polimorfizmy w pozycji 430C>T
(Arg144Cys) w egzonie 3. i w pozycji 1075A>C (Ile359Leu)
w egzonie 7, odpowiedzialne odpowiednio za występowanie
allelicznych wariantów cytochromu CYP2C9*2 i CYP2C9*3,
wpływają na metabolizm warfaryny. Nosiciele allelu CYP2C9*3
charakteryzują się znacznie wolniejszym metabolizmem
S-formy warfaryny (5% w porównaniu z nosicielami CYP2C9*1),
podczas gdy allel CYP2C9*2 cechuje się pośrednią aktywnoś-
cią katalityczną enzymu (70% w porównaniu z nosicielami
CYP2C9*1) [2].

W populacji europejskiej nosicielstwo CYP2C9*2 wystę-
puje częściej niż obecność CYP2C9*3, odpowiednio: 8–12%
(homozygoty 1%) i 3–8% (homozygoty 0,5%) [8, 18]. W po-
pulacjach chińskiej lub japońskiej, i u Afroamerykanów, rza-
dziej występują zmutowane allele CYP2C9*3 (< 1–3%)
i CYP2C9*2 (< 1%) [17] . W populacjach pochodzenia afry-
kańskiego stwierdzono również kilka bardzo rzadkich (< 1%)
alleli CYP2C9: *4, *5, *6, wykazujących znikomą aktywność
enzymatyczną [17] (tab. 1).

Allele CYP2C9*2 lub *3 wiążą się ze zmniejszonym śred-
nim zapotrzebowaniem na warfarynę, dłuższym czasem po-
trzebnym do osiągnięcia stabilnego dawkowania VKA, więk-
szym odsetkiem osób z wysokimi wartościami INR oraz więk-
szym ryzykiem krwawienia w czasie rozpoczynania leczenia
i później. Szacuje się, że w porównaniu z homozygotami
CYP2C9*1 nosiciele homozygotycznej formy CYP2C9*3
wymagają 3,3-krotnie mniejszej dawki warfaryny, aby osią-
gnąć taki sam INR [17]. Podobne dane wyliczono dla cho-
rych przyjmujących acenokumarol, wykazując, że homozy-
goty CYP2C9*3 wymagają 2,5-krotnie mniejszej dawki tego
leku w porównaniu z homozygotami CYP2C9*1 [2]. Odsetki
chorych, u których INR przekroczy 3 w pierwszym tygodniu
podawania warfaryny, wynoszą aż 25% u osób z przynajmniej
jednym allelem CYP2C9*3, 17% u chorych z allelem
CYP2C9*2, a tylko 5% w przypadku najczęstszych homozy-
gotycznych nosicieli CYP2C9*1 [2]. W metaanalizie 9 badań
klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia krwawienia
w czasie stosowania warfaryny jest o 90% większe dla CYP2C9*2
i o 80% dla CYP2C9*3 [19]. W małych badaniach kohorto-
wych stwierdzono, że ryzyko krwawienia u nosicieli
CYP2C9*2 lub CYP2C9*3 może być 2–3-krotnie większe niż
u homozygot CYP2C9*1 [2]. Ryzyko wystąpienia INR ponad
4 w drugim tygodniu terapii warfaryną jest 10-krotnie więk-
sze u nosicieli CYP2C9*3 niż u nosicieli CYP2C9*1 [20]. Dane
dla acenokumarolu są mniej jednoznaczne; np. Tassies i wsp.
[21] nie wykazali zależności między wariantami CYP2C9 i po-
wikłaniami krwotocznymi u chorych przyjmujących aceno-
kumarol. U leczonych acenokumarolem nosicieli alleli
CYP2C9*2 lub *3 częstość występowania mniejszych powi-
kłań krwotocznych również była większa niż u nosicieli allelu
dzikiego CYP2C9*1 [OR=1,99 (95% CI 1,20–3,33)] [9]. Nie
stwierdzono jednak różnic zależnych od tych wariantów al-
lelicznych w częstościach występowania poważnych powi-
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kłań, takich jak krwawienia skutkujące znaczącym spadkiem
hemoglobiny (> 3 g/dl) [16]. Nosiciele wariantów CYP2C9*2
i CYP2C9*3 są narażeni na większe ryzyko krwawień także
w czasie stosowania warfaryny [OR = 3,68 (95%CI, 1,43–
–9,50)] oraz należy podawać im mniejsze dawki tego leku niż
nosicielom wariantu „dzikiego” genu CYP2C9*1 [16]. Pod-
sumowując, zjawisko nadwrażliwości na VKA związane
z ryzykiem krwawienia na początku terapii jest głównie uwa-
runkowane przez częsty polimorfizm genu cytochromu
CYP2C9 odpowiedzialnego za metabolizm S-enancjomerów
VKA [2, 8].

CYP4F2
Gen CYP4F2 znajduje się na chromosomie 19. (q13.12). Poli-
morfizm 7253232C>T (rs2108622) wiąże się z koniecznością
stosowania większych dawek VKA [1]. Częstość występowa-
nia tego polimorfizmu jest stosunkowo duża (ok. 17–23%). Ze
względu na dominującą rolę VKORC1 oraz CYP2C9
w farmakokinetyce leku obecnie oznaczanie tego wariantu ge-
netycznego jest prawdopodobnie nieistotne podczas ustalania
dawki leku u chorych. Polimorfizmowi CYP4F2 bowiem przy-
pisuje się do 5% zmienności dawki warfaryny [22, 23] (tab. 1).

APOE
Apolipoproteina E (APOE) jest składową cząsteczek powsta-
jących w czasie metabolizmu chylomikronów i odgrywa klu-
czową rolę w wychwycie rozpuszczalnej w tłuszczach wita-
miny K oraz jej transporcie do wątroby. Wychwyt ten jest
największy u nosicieli wariantu allelicznego apoE, e4, wystę-
pującego u około 20% Europejczyków, a najmniejszy u nosi-
cieli wariantu e2 stwierdzanego u 10% mieszkańców Europy
(tab. 1). Polimorfizm genu apoE wpływa zatem na biodostęp-
ność witaminy K. Obserwowano, że chorzy leczeni warfa-
ryną, którzy mają wariant e4 lub e2, wymagają mniejszych
dawek niż osoby z wariantem e3 [20]. Z drugiej strony stwier-
dzono, że homozygoty i nosiciele wariantu polimorficznego
genu apoE (e4) wymagają mniejszych tygodniowych dawek
acenokumarolu niż homozygoty e3 (odpowiednio: średnio
12,5 ± 1,6 mg i 16,1 ± 0,04 mg) [11]. W bardzo niejedno-
znacznych wynikach kilkunastu małych badań nad wpływem
polimorfizmu apoE na zapotrzebowanie na VKA wskazuje się
wyraźnie, że te warianty alleliczne raczej nie mają kliniczne-
go znaczenia.

GGCX
Bardzo rzadkie mutacje genu g-karboksylazy zlokalizowane-
go na chromosomie 2. wiążą się z niedoborami zależnych
od witaminy K czynników krzepnięcia. Ten enzym siateczki
endoplazmatycznej ogranicza oksydację redukowanej postaci
witaminy K. Stwierdzono, że przynajmniej 2 SNPs genu GGCX
— 12970C>G (rs11676382) i w pozycji intronu 2.
(rs12714145) — w ograniczonym stopniu wpływają na daw-
kowanie VKA [24]. Uważa się, że oznaczanie tych mutacji

w populacji amerykańskiej nie poprawia stabilności antyko-
agulacji.

METODY ANALIZY GENETYCZNEJ
Najskuteczniejszą metodą służącą do wykrywania różnego
rodzaju mutacji, w tym SNPs, jest metoda sekwencjonowa-
nia DNA. Dzięki tej technice wykryto i sklasyfikowano liczne
mutacje genu VKORC1, w tym polimorfizmy –1639G>A
(rs9923231/17878363) oraz 1173C>T (rs9934438) [8, 14,
15]. Do oznaczania znanych mutacji można zastosować szyb-
sze i tańsze metody diagnostyczne. Jedną z metod genotypo-
wania polimorfizmu typu SNP jest technika analizy polimor-
fizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), w której
produkt genu VKORC1 po reakcji PCR jest trawiony z zasto-
sowaniem enzymu MspI, a następnie rozdzielany w 10-pro-
centowym żelu polioakrylamidowym [15]. Zdecydowanie
szybszą i czulszą analizę uzyskuje się, stosując metodę PCR
w czasie rzeczywistym (real-time PCR) z użyciem specyficz-
nych dla amplifikowanego fragmentu DNA sond fluorescen-
cyjnych typu TaqMan [9]. Nowe możliwości przyniosła me-
toda HRM (high resolution melts), w której detekcja polimor-
fizmów SNP jest oparta na analizie i porównaniu kształtów
krzywych denaturacji oraz precyzyjnym wyznaczeniu tem-
peratury topnienia poszczególnych fragmentów DNA [25].
Ze względu na to, że zarówno gen VKORC1, jak i CYP2C9
są silnie polimorficzne, może zaistnieć potrzeba przeba-
dania większej liczby SNP w krótkim czasie. Takie wyma-
gania spełnia metoda analizy mikromacierzowej (nanoflu-
idic dynamic arrays), ponieważ podczas jej zastosowania
można badać 30––300 SNPs, jest szybka, tańsza i charak-
teryzuje się niskim odsetkiem błędów. Jedna płytka mi-
kromacierzowa wykorzystywana w tej metodzie ma około
2000 dołków reakcyjnych o objętości kilku nanolitrów.
Analiza opiera się na reakcji real-time PCR z wykorzysta-
niem sond TaqMan [26].

W Stanach Zjednoczonych na podstawie danych z 2009 ro-
ku stwierdza się, że przy koszcie badań genetycznych wyno-
szących około 400 dolarów istnieje obecnie tylko 10-pro-
centowa szansa, że dawkowanie warfaryny oparte na ich
wynikach będzie opłacalne [23].

FARMAKOGENETYCZNE ALGORYTMY
STOSOWANIA ANTAGONISTÓW WITAMINY K
W 2007 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(FDA) dodała do ulotki warfaryny informacje o farmakogene-
tycznej ocenie wrażliwości na ten lek na początku terapii, nie
zalecając określonego sposobu wykorzystania tak pozyska-
nych danych. Jednak w wytycznych American College of Chest
Physicians dotyczących profilaktyki i leczenia przeciwzakrze-
powego opublikowanych w 2008 roku i zaadaptowanych do
warunków polskich [6] nie zaleca się genotypowania VKORC1
i CYP2C9 jako metody optymalizacji leczenia VKA do czasu,
gdy dostępne będą wyniki prospektywnych badań z rando-
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mizacją wykazujących korzyści wynikające z takiej strategii
[6]. Dotychczas nie jest bowiem pewne, czy algorytmy daw-
kowania VKA uwzględniające polimorfizmy VKORC1
i CYP2C9 poprawiają kontrolę antykoagulacji i, co ważniej-
sze, zmniejszają ryzyko powikłań takiej terapii. W pierwszym
większym prospektywnym badaniu z randomizacją Ander-
sona i wsp. [27] opublikowanym w 2007 roku wykazano
podczas 3-miesięcznej obserwacji, że dawki warfaryny do-
bierane na podstawie danych farmakogenetycznych pozwo-
liły lepiej przewidzieć wielkość stabilnej dawki leku z rzad-
szymi i mniejszymi zmianami dawkowania, w porównaniu
ze standardowym protokołem. Jednak odsetek INR poza za-
kresem terapeutycznym nie różnił się istotnie między grupa-
mi (odpowiednio: 30,7% i 33,1%) [27]. Międzynarodowe
Konsorcjum Farmakogenetyki Warfaryny [28] opracowało
algorytm dawkowania tego leku oparty na klinicznych i ge-
netycznych danych oraz sprawdziło jego przydatność wśród
ponad 4000 chorych z 9 krajów na 4 kontynentach. Algo-
rytm farmakogenetyczny porównano z algorytmem opartym
jedynie na danych demograficznych i klinicznych [wzrost,
waga, rasa, stosowanie induktorów cytochromów P450
(zwiększających zapotrzebowanie na VKA nawet o 100% —
fenytoiny, karbamazepiny lub rifampicyny) albo amiodaronu
(zmniejszającego zapotrzebowanie na VKA średnio o 50%)].
Zaakceptowany algorytm farmakogenetyczny właściwie prze-
widział niskie dawkowanie warfaryny (maks. 21 mg/tydzień)
u 54% chorych, którzy takich dawek wymagali (v. 33% cho-
rych, u których stosowano algorytm tradycyjny), oraz wyso-
kie dawkowanie warfaryny (min. 49 mg/tydzień stwierdzane
tylko u 12% leczonych) u 26% (v. 9%) [28]. Najczęstsze daw-
kowanie wynoszące 21–49 mg tygodniowo, stwierdzone
u 54% chorych przyjmujących przewlekle VKA, udało się jed-
nak przewidzieć zarówno za pomocą nowego algorytmu
uwzględniającego polimorfizmy genetyczne, jak i za pomocą
2 innych opartych jedynie na danych klinicznych lub „sztyw-
nych” dawkach warfaryny [28]. Oszacowano, że trzeba wy-
konać badania genetyczne u 13 chorych, aby u 1 uzyskać
istotną poprawę dawkowania warfaryny, w porównaniu z al-
gorytmem klinicznym [28]. Jednak ta analiza nie odpowie-
działa na ważne klinicznie pytania: 1. czy farmakogenetycz-
ny algorytm dawkowania warfaryny skraca czas potrzebny do
osiągnięcia stabilnego terapeutycznego INR, 2. czy wydłuża
czas stabilnego INR pacjenta w przedziale terapeutycznym
oraz 3. czy zmniejsza ryzyko wystąpienia krwawienia bądź
incydentów zakrzepowo-zatorowych? Algorytmu farmakoge-
netycznego nie sprawdzono również u osób poniżej
40. roku życia leczonych VKA oraz chorych, u których prze-
dział terapeutyczny INR wynosił 2,5–3,5.

Obecnie kilka ośrodków na świecie stosuje różne algo-
rytmy uwzględniające dane genetyczne, czyli VKORC1
–1639G>A oraz CYP2C9*2 i *3, mimo niepełnych danych
na temat przydatności takiej strategii. Walidacji tych algoryt-
mów dokonano, opierając się zwykle na niewielkich retro-
spektywnych i prospektywnych badaniach kohortowych (naj-

większe obejmowało 2000 chorych). Spośród algorytmów
największą popularność zdobył opracowany przez Gage’a
i wsp. [29] w grupie 203 chorych wymagających antykoagu-
lacji o małej intensywności, który uwzględnił po raz pierwszy
docelowy INR (dostępny dla lekarzy pod adresem www.war-
farindosing.org). W publikowanych w ostatnich miesiącach
analizach porównujących różne algorytmy stwierdza się wiele
trudności w interpretacji wyników, między innymi wynikających
z odmiennych definicji stabilnej antykoagulacji. Panuje przeko-
nanie, że użycie znanych dotąd algorytmów opartych na bada-
niu polimorfizmów genetycznych pozwala zadowalająco prze-
widzieć podtrzymującą dawkę warfaryny w przewlekłej terapii,
ale obserwuje się tendencję do zaniżania dawki tygodniowej pod-
czas stosowania tego podejścia farmakogenetycznego [30]. Obec-
nie są prowadzone duże badania prospektywne mające na celu
ocenę algorytmów dawkowania warfaryny opartych na analizie
polimorfizmów genów VKORC1 i CYP2C9.

PODSUMOWANIE
Łączna ocena polimorfizmów VKORC1 c. –1639G>A (odpo-
wiada za ok. 30% zmienności dawki warfaryny) oraz CYP2C9*2
i *3 (odpowiada za ok. 15% zmienności dawki warfaryny)
u osób rozpoczynających leczenie VKA, u których zapotrze-
bowanie na lek może się różnić nawet 20-krotnie, jest niewąt-
pliwie jednym z najlepiej obecnie poznanych przykładów za-
stosowania zdobyczy farmakogenetyki w praktyce klinicznej.
Prawdopodobnie w najbliższych latach ocena tych polimorfi-
zmów będzie stosowana w terapii, szczególnie u chorych,
u których podejmuje się decyzję o wprowadzeniu wieloletniej
farmakoterapii VKA, a u których obserwuje się czynniki zwięk-
szonego ryzyka krwawienia. Populacją, która jako pierwsza
zacznie korzystać z algorytmów na podstawie farmakogene-
tyki VKA, będą chorzy z migotaniem przedsionków niezwią-
zanym z wadą zastawkową serca. Jest to najliczniejsza grupa
chorych poddawanych przewlekłej antykoagulacji i najlepiej
dotychczas przebadana pod względem przydatności farma-
kogenetycznej strategii prowadzenia leczenia VKA. Wciąż jed-
nak nie można wyjaśnić około 50-procentowej zmienności
międzyosobniczej dawki VKA, opierając się na wynikach ba-
dań genetycznych i danych demograficznych oraz klinicznych.
Warto zatem wciąż pamiętać o przekazaniu choremu leczo-
nemu VKA często niedocenianych wskazówek dotyczących
diety, leków i chorób współistniejących. Nie wiadomo, jak
szybko i w jakim zakresie ocena polimorfizmów genetycz-
nych VKORC1 i CYP2C9 znajdzie się w zaleceniach kardio-
logicznych towarzystw naukowych i będzie stosowana w co-
dziennej praktyce lekarskiej.
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Rola tlenku azotu, siarkowodoru oraz
tlenku węgla w regulacji układu krążenia
i ich potencjał farmakoterapeutyczny
The role of nitric oxide, hydrogen sulfide and carbon monoxide in the regulation
of the circulatory system and their pharmacotherapeutic potential

Marcin Ufnal, Tymoteusz Żera

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

S t r e s z c z e n i e

Wzmożone zainteresowanie udziałem transmiterów gazowych w regulacji układu krążenia pojawiło się w latach 80. XX wieku,
kiedy wykazano, że napięcie mięśniówki naczyń jest kontrolowane przez uwalniany ze śródbłonka tlenek azotu (NO). Obec-
nie wiadomo, że także dwa inne transmitery gazowe, siarkowodór (H2S) oraz tlenek węgla, biorą udział w fizjologicznych
i patologicznych procesach zachodzących w układzie krążenia. Doświadczenia kliniczne ze stosowaną od ponad 100 lat
nitrogliceryną oraz bardzo korzystny profil działania nebiwololu, beta-adrenolityku trzeciej generacji zwiększającego biodo-
stępność NO, pozwalają przypuszczać, że leki oddziałujące za pośrednictwem NO będą nadal odgrywać istotną rolę
w farmakoterapii chorób układu krążenia. Lawinowo rosnąca liczba publikacji dotyczących działań sercowo-naczyniowych
H2S świadczy o tym, że w najbliższych latach zostaną podjęte badania nad związkami modulującymi stężenie H2S
w układzie krążenia i ich zastosowaniem klinicznym. W niniejszej pracy zostaną przedstawione zarys funkcji transmiterów
gazowych w regulacji układu krążenia w zdrowiu i chorobie oraz ich potencjał farmakoterapeutyczny.

Słowa kluczowe: układ krążenia, tlenek azotu, siarkowodór, tlenek węgla, transmitery gazowe, choroby sercowo-naczyniowe

A b s t r a c t

In the eighties of the twentieth century nitric oxide (NO) was identified as the endothelium-derived relaxing factor. This
discovery has triggered an interest in gaseous transmitters and their role in the regulation of the circulatory system. Recently,
it has become evident that hydrogen sulfide (H2S) and carbon monoxide are also involved in physiological and pathological
processes in the cardiovascular system. Nitrates that have been used for over a century and nebivolol, a third-generation
b-blocker with vasodilating properties by increasing bioavailability of NO, provide convincing arguments that the compounds
acting via NO pathway will remain an important class of cardiovascular drugs. A rapidly growing number of publications on
functions of H2S in the circulatory system suggests that the gaseous transmitter may become a promising target for new
treatment strategies in cardiovascular diseases. This review is focused on the role of gaseous transmitters in the regulation of
the cardiovascular system and their pharmacotherapeutic potential.

Key words: circulatory system, nitric oxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide, gaseous transmitters, cardiovascular diseases
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WSTĘP
Toksyczne działania gazów znano i wykorzystywano w ce-
lach wojennych i zbrodniczych od co najmniej 3 tysięcy lat.
Wzmożone zainteresowanie transmiterami gazowymi jako
aktywnymi biologicznie cząsteczkami pojawiło się jednak
dopiero w latach 80. XX wieku, dzięki odkryciu śródbłonko-
wego czynnika rozluźniającego mięśnie gładkie naczyń krwio-
nośnych i wykazaniu, że jest nim tlenek azotu (NO). Obec-
nie wiadomo, że także siarkowodór (H2S) i tlenek węgla (CO)
uczestniczą w wielu procesach życiowych. Szczególnie wie-
le wyników badań przemawia za bardzo ważną rolą tych
związków w regulacji układu krążenia.

TLENEK AZOTU
Pod koniec lat 70. XX wieku Ferid Murad stwierdził, że dzia-
łanie nitrogliceryny w układzie krążenia wiąże się z powsta-
waniem NO [1]. W 1980 roku Robert Furchgott i John Za-
wadzki udowodnili kluczową rolę śródbłonka naczyń w utrzy-
mywaniu napięcia spoczynkowego mięśniówki naczyń po-
przez „śródbłonkowy czynnik rozszerzający naczynia (EDRF)”
[2]. Wkrótce potem Ignarro wykazał, że zależna od śródbłon-
ka relaksacja naczyń wymaga syntezy cGMP, a w 1987 roku
Ignarro i Moncada stwierdzili, że EDRF to NO [3, 4]. W 1998 ro-
ku Ignarro, Murad i Furchgott otrzymali Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizjologii lub medycyny, a następstwem ich od-
krycia była lawina badań nad właściwościami NO oraz moż-
liwością zastosowania leków oddziałujących za pośrednic-
twem tego związku. W prowadzonych w ostatnich latach ba-
daniach wykazano, że oprócz regulacji napięcia mięśniówki
gładkiej naczyń NO jest również ważnym transmiterem
w przekaźnictwie międzykomórkowym wielu narządów, na
przykład w regulacji funkcji układu endokrynnego i immu-
nologicznego, tworzeniu pamięci, rozwoju neuronów oraz
w zjawisku plastyczności synaps.

Substratem do syntezy NO jest L-arginina, a katalizato-
rem reakcji — syntaza tlenku azotu (NOS). Do tej pory zi-
dentyfikowano 3 podstawowe izoformy NOS: neuronalną
n-NOS (NOS-1), indukowalną i-NOS (NOS-2) oraz endote-
lialną e-NOS (NOS-3). Endotelialna-NOS występuje w ko-
mórkach śródbłonka naczyń i charakteryzuje się aktywno-
ścią konstytutywną, podobnie jak neuronalna-NOS, która jest
obecna w neuronach ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego. Indukowalna-NOS występuje głównie w makro-
fagach i neutrofilach, a jej aktywacja wymaga stymulacji przez
czynniki prozapalne, na przykład lipopolisacharyd lub cytoki-
ny. Z powodu krótkiego czasu półtrwania, nieprzekraczające-
go 10 s, NO jest czynnikiem działającym parakrynnie. Tlenek
azotu nie ma specyficznego receptora błonowego, a jego dzia-
łanie wewnątrzkomórkowe zależy głównie od aktywacji cy-
klazy guanylanowej i wzrostu syntezy cGMP, który może ak-
tywować wiele kinaz i fosfodiesteraz w różnego rodzaju ko-
mórkach oraz zmieniać aktywność bramkowanych przez
cGMP kanałów jonowych. Do innych mechanizmów działa-
nia NO należą: otwieranie kanałów potasowych i hiperpola-

ryzacja błony komórkowej, regulacja uwalniania neuroprze-
kaźników oraz S-nitrozylacja białek regulatorowych [4, 5].

Tlenek azotu w układzie krążenia
Rola NO w obwodowej regulacji układu krążenia wiąże się
głównie z działaniem naczyniorozkurczowym, które utrzy-
muje spoczynkowe napięcie mięśniówki naczyń krwiono-
śnych. Wzrost syntezy NO prowadzi do zwiększenia promie-
nia naczyń, co skutkuje wzrostem przepływu krwi oraz spad-
kiem oporu obwodowego w układzie krążenia. Inne istotne
ze względu na prawidłowe funkcjonowanie tego układu dzia-
łania NO to: hamowanie aktywacji i agregacji płytek krwi,
hamowanie proliferacji komórek mięśni gładkich, redukcja
oksydacji cholesterolu frakcji LDL oraz zwiększenie wrażli-
wości komórek na insulinę. Synteza NO w naczyniach wiąże
się głównie z aktywnością e-NOS, która podlega regulacji
zależnej od czynników fizycznych oraz dostępności substra-
tów, kofaktorów i agonistów. W podstawowych warunkach
najważniejszym czynnikiem wpływającym na aktywność
e-NOS jest siła ścinająca (shear stress), która odpowiada si-
łom tarcia wytworzonym przez krew przepływającą wzdłuż
ściany naczynia. Do zwiększenia uwalniania NO dochodzi
pod wpływem zarówno nagłego, jak i powolnego wzrostu
szybkości przepływu krwi. Wielkość siły ścinającej oddziału-
je także na długoterminową regulację syntezy NO poprzez
zmianę ekspresji genów dla e-NOS. Innym czynnikiem wpły-
wającym na aktywność NOS może być dostępność substratu
oraz kofaktora enzymu (tetrahydrobiopteryny, BH4). Substra-
tem do produkcji NO jest L-arginina. Obniżenie syntezy NO
z powodu braku tego aminokwasu w ludzkim organizmie,
a także zwiększenie syntezy NO poprzez suplementację
L-argininy są jednak mało prawdopodobne, ponieważ w wa-
runkach podstawowych stężenie L-argininy zarówno w oso-
czu, jak i wewnątrz komórek jest 20–200-krotnie wyższe od
tego, które jest potrzebne do optymalnego funkcjonowania
NOS. Do wzrostu aktywności NOS dochodzi także pod wpły-
wem acetylocholiny, bradykininy oraz substancji P. Mecha-
nizmy tych reakcji nie są do końca poznane, wiadomo jed-
nak, że chemiczne zablokowanie aktywności NOS w śród-
błonku prowadzi do zahamowania naczyniorozkurczowego
działania tych substancji. Kolejnym, obecnie powszechnie
dyskutowanym, mechanizmem wzrostu aktywności NOS jest
pobudzenie receptorów adrenergicznych typu b3 oraz b2.
Mechanizm ten wydaje się odpowiedzialny za naczynioroz-
kurczające działanie beta-adrenolityku trzeciej generacji, ne-
biwololu [6, 7].

Tlenek azotu w patologii układu krążenia
Nadciśnienie tętnicze. Zarówno w samoistnym, jak i we
wtórnych postaciach nadciśnienia tętniczego często stwierdza
się dysfunkcję śródbłonka naczyń krwionośnych, prowadzącą do
zmniejszenia biodostępności NO. Główną przyczyną zmniej-
szenia dostępności NO jest jego przyspieszona inaktywacja
przez wolne rodniki tlenowe, a zwłaszcza O2

– i oksy-LDL,
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co powoduje zwiększone wytwarzanie nadtlenoazotynów
(ONOO–); postuluje się także wpływ niedoboru L-argininy
lub tetrahydrobiopteryny. Procesom tym towarzyszą powsta-
wanie innych reaktywnych związków tlenu (ROS) oraz wzrost
syntezy czynników naczyniozwężających, takich jak endote-
liny, angiotensyna II, tromboksan A2. Może to sprzyjać zwięk-
szeniu oporu obwodowego i utrwaleniu nadciśnienia tętni-
czego. W procesach tych ważną rolę odgrywają oksydazy,
których aktywność wzrasta w nadciśnieniu tętniczym. Nadal
jednak kwestią sporną pozostaje, w jakim stopniu zaburzona
czynność śródbłonka jest jednym z czynników sprawczych
nadciśnienia tętniczego, a w jakim jego skutkiem [8].

Miażdżyca tętnic. Zmniejszenie dostępności NO wyni-
kające z dysfunkcji śródbłonka jest jednym z mechanizmów
spustowych uruchomienia kaskady patologicznych reakcji pro-
wadzących do rozwoju miażdżycy naczyń tętniczych.
W odcinkach tętnic o upośledzonym uwalnianiu NO z komó-
rek śródbłonka z czasem rozwijają się zmiany miażdżycowe.
Zmniejszone stężenie NO sprzyja przyleganiu i agregacji pły-
tek krwi, proliferacji mięśni gładkich, skurczowi mięśni gład-
kich ściany naczyń oraz nasileniu utleniania lipoprotein [9].

Wstrząs septyczny. We wstrząsie septycznym stwierdza
się stężenia NO przekraczające wartości fizjologiczne, które
powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie
oporu naczyniowego i obniżenie kurczliwości serca. Jedno-
cześnie w różnych obszarach mikrokrążenia dostępność NO
może być obniżona wskutek zwiększonego powstawania
ROS. Procesy te prowadzą do spadku ciśnienia tętniczego
i zaburzenia perfuzji narządów [10].

Leki działające przez tlenek azotu
Za początek stosowania donorów tlenku azotu w chorobach
układu można przyjąć 1879 rok, kiedy na łamach czasopi-
sma Lancet pojawiła się publikacja autorstwa angielskiego le-
karza Murrella Nitro-glycerine as a remedy for angina pectoris
prezentująca wyniki leczenia bólu dławicowego nitroglice-
ryną. Obecnie stosuje się wiele leków, które są bezpośredni-
mi donorami NO lub częścią ich działania jest poprawa bio-
dostępności NO w układzie naczyniowym.

Do klasycznych leków działających przez NO należą
azotany. Ich działanie wiąże się głównie ze zmniejszaniem
napięcia w ścianie dużych naczyń żylnych i dużych tętnic, co
prowadzi do redukcji obciążenia wstępnego oraz, w mniej-
szym stopniu, obciążenia następczego serca, skutkując obni-
żeniem ciśnienia tętniczego i zmniejszeniem zapotrzebowa-
nia serca na tlen. W ostatnich latach zwraca się uwagę na
zwiększanie stresu oksydacyjnego w ścianie naczyń przez tę
grupę leków. Charakterystyczną cechą azotanów jest rozwój
tolerancji na ich działanie. Przedstawicielem tej grupy, stoso-
wanym od XIX wieku, jest krótkodziałająca nitrogliceryna,
którą stosuje się doraźnie w celu znoszenia bólu dławicowe-
go, obniżenia ciśnienia tętniczego oraz w leczeniu ostrej nie-
wydolności serca. Do długodziałających azotanów należą

mono- i diazotany izosorbidu, które stosuje się głównie w le-
czeniu bólu dławicowego u pacjentów ze stabilną chorobą
wieńcową niereagujących na inne formy leczenia. Diazotan
izosorbidu w połączeniu z hydralazyną może być też poda-
wany w terapii przewlekłej niewydolności serca u pacjentów
nietolerujących typowego leczenia farmakologicznego.

Szczególnym azotanem jest pentaerytrytol, który nie
wykazuje tolerancji i nie przyczynia się do zwiększania stęże-
nia ROS w naczyniach krwionośnych. W leczeniu dolegliwo-
ści dławicowych skuteczny jest też nikorandil, który oprócz
aktywowania kanałów potasowych zależnych od ATP jest
również donorem NO [9, 11].

Oprócz azotanów stężenie NO może być zwiększane
przez inne leki. Szczególnie interesujący jest nebiwolol, któ-
ry jest beta-adrenolitykiem trzeciej generacji stosowanym
w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz
niewydolności serca. Nebiwolol występuje w postaci race-
matu izomeru D wiążącego się z receptorami b1 oraz izome-
ru L stymulującego eNOS. Jest on najbardziej wybiórczym
antagonistą receptorów b1, dzięki czemu nie zaburza istot-
nie wrażliwości na insulinę, odpowiedzi spastycznej oskrzeli
oraz potencji. Jednocześnie wykazuje działanie agonistyczne
względem receptorów b2 i b3, które jest prawdopodobnie
odpowiedzialne za aktywność zwiększającą biodostępność
NO i zmniejszającą stres oksydacyjny. Nebiwolol poprawia
również czynność śródbłonka naczyniowego i wykazuje dzia-
łanie wazodylatacyjne, antyagregacyjne oraz hamujące proli-
ferację komórek w ścianie naczyń tętniczych. W wynikach
badania SENIORS wskazuje się, że nebiwolol zmniejsza śmier-
telność w niewydolności serca. Beta-adrenolityk ten jest też
zarejestrowany i bardzo skuteczny w leczeniu nadciśnienia
tętniczego i choroby wieńcowej [12].

Drugim powszechnie stosowanym lekiem tej grupy jest
karwedilol, który nieselektywnie blokuje receptory adrener-
giczne b1 i b2 oraz receptor a1. Część korzystnych efektów
działania tego leku może zależeć od poprawy czynności śród-
błonka i zwiększenia biodostępności NO [13, 14]. Coraz wię-
cej danych świadczy o tym, że zwiększenie biodostępności
NO może być także jednym z istotnych mechanizmów dzia-
łania wielu innych leków stosowanych w farmakoterapii cho-
rób układu krążenia, m.in. inhibitorów konwertazy angioten-
syny, antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny, statyn,
antagonistów wapnia [15].

Wyniki niektórych badań sugerują, że suplementacja
L-argininy może się przyczyniać do poprawy czynności śród-
błonka w naczyniach ze zmianami miażdżycowymi, mimo
że stężenie tego aminokwasu w komórkach i osoczu jest 20–
–200-krotnie wyższe od stężenia optymalnego dla czynności
syntazy NO. Tłumaczy się to przyspieszonym rozkładem
L-argininy przez arginazę w zmienionej ścianie tętnicy. Do-
stępne dane kliniczne są jednak niewystarczające, aby stoso-
wać L-argininę w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych,
i nie jest ona obecnie ujęta w wytycznych farmakoterapii [9].
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SIARKOWODÓR
Siarkowodór (H2S) to bezbarwny gaz o charakterystycznym
zapachu zgniłych jaj, który, podobnie jak CO, jest znany głów-
nie ze swoich toksycznych właściwości. Udział H2S w waż-
nych procesach życiowych nie powinien jednak budzić zdzi-
wienia, biorąc pod uwagę, że jedne z pierwszych żywych or-
ganizmów na ziemi, sinice, wykorzystują go do fotosyntezy
w warunkach beztlenowych. W organizmie ssaków siarko-
wodór jest wytwarzany głównie z cysteiny, a jego stężenie
w płynach ustrojowych i większości tkanek wynosi 50–300 mM.
Najważniejszymi enzymami odpowiedzialnymi za syntezę
siarkowodoru są m-syntaza cystationiny (CBS) oraz g-liaza
cystationiny (CSE), której jest przypisywana główna rola
w syntezie tego transmitera w układzie krążenia [16]. W pH
typowym dla większości płynów ustrojowych siarkowodór
w około 30% występuje w postaci niezdysocjowanej i jako
związek lipofilny łatwo przenika przez błony komórkowe. Siar-
kowodór, podobnie jak NO, nie ma specyficznego receptora
błonowego. Do najważniejszych mechanizmów działania H2S
zalicza się hiperpolaryzację komórek związaną z aktywacją
kanałów potasowych zależnych od ATP (KATP) oraz pobudze-
nie syntezy NO. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań,
które dostarczają dowodów na udział siarkowodoru w regula-
cji licznych procesów fizjologicznych, między innymi w po-
działach komórkowych i apoptozie, metabolizmie glukozy, sta-
nie zapalnym oraz regulacji układu krążenia zarówno na ob-
wodzie, jak i przez mechanizmy neurogenne [17, 18].

Siarkowodór w układzie krążenia
Wykazano, że obwodowe podanie donora siarkowodoru
(NaHS) powoduje spadek ciśnienia tętniczego u szczurów,
natomiast podawanie inhibitorów CSE wywołuje efekt prze-
ciwny. Kolejnym dowodem wskazującym na istotną rolę H2S
w regulacji krążenia są badania, w których wykazano, że
u myszy ze znokautowanym genem dla CSE rozwija się nad-
ciśnienie tętnicze, podobnie jak u zwierząt pozbawionych
genu dla e-NOS [19]. Wpływ H2S na ciśnienie tętnicze jest
prawdopodobnie związany przede wszystkim z jego działa-
niem naczyniowym. W badaniach Dombkowskiego i wsp.
wykazano, że u różnych gatunków zwierząt, włączając ryby,
płazy, gady i ssaki, H2S w zakresie stężeń bliskich występują-
cych w warunkach fizjologicznych wywiera działanie zarów-
no wazokonstrykcyjne, jak i wazorelaksacyjne w zależności
od stężenia H2S oraz gatunku zwierzęcia. W ostatnio opubli-
kowanych badaniach Kubo i Webba stwierdzono wazokon-
strykcyjny wpływ niższych (< 100 mM) stężeń H2S i wazore-
laksacyjny wpływ wyższych (> 100 mM) stężeń H2S na na-
czynia tętnicze szczurów, myszy oraz ludzi. Naczyniorozsze-
rzające działanie H2S jest tłumaczone między innymi
otwarciem kanałów potasowych (KATP), co powoduje hiper-
polaryzację i rozkurcz komórek mięśniówki naczyń. Dodat-
kowo wazorelaksacyjne działanie H2S może zależeć od in-
nych związków uwalnianych ze śródbłonka pod wpływem
H2S, przede wszystkim NO. Wykazano, że zarówno usunię-

cie śródbłonka, jak i farmakologiczne zablokowanie e-NOS
redukuje efekt naczyniowy H2S [20, 21]. Za interakcją po-
między H2S i NO przemawiają także wyniki badań nad rolą
H2S w stanie zapalnym [22]. Wykazano na przykład, że H2S
nasila stymulowaną przez cytokiny syntezę NO w mięśniów-
ce gładkiej naczyń. W ostatnich latach pojawiły się także do-
niesienia o kardioprotekcyjnej funkcji siarkowodoru. W ba-
daniach prowadzonych przez 3 niezależne grupy badaczy za-
obserwowano, że perfuzja mięśnia sercowego donorami H2S
lub cysteiną zmniejsza obszar wytwarzanego eksperymental-
nie zawału serca. Zjawisko to tłumaczy się zmniejszeniem
zapotrzebowania komórek mięśnia sercowego na tlen w wy-
niku działań siarkowodoru — inotropowo ujemnego oraz ob-
niżającego stężenie metabolizmu komórkowego na pozio-
mie mitochondriów [23–25].

TLENEK WĘGLA
Tlenek węgla (CO) to bezwonny i bezbarwny gaz powstający
podczas spalania związków zawierających węgiel w niewy-
starczającej ilości tlenu. Wysokie powinowactwo hemoglo-
biny do CO, około 250-krotnie wyższe niż do tlenu, powo-
duje, że nawet w bardzo niewielkich stężeniach CO skutecz-
nie konkuruje z tlenem o miejsce wiązania z hemoglobiną.
Powstająca w wyniku reakcji CO z hemoglobiną karboksy-
hemoglobina zmniejsza pojemność tlenową krwi, co prowa-
dzi do niedotlenienia i śmierci komórek. Pierwsze dowody
na syntezę CO w ludzkim organizmie opublikowali w 1963 ro-
ku Coburn i wsp. W tkankach ssaków CO powstaje w pro-
cesie katabolizmu hemu, prowadzonego przez oksygenazę
hemową. Dotychczas zidentyfikowano 3 izoformy oksyge-
nazy hemowej (HO). Synteza i aktywność HO-1 są induko-
wane przez endotoksyny, hipoksję oraz siłę ścinającą, HO-2 jest
formą konstytutywną obecną w mięśniówce gładkiej naczyń,
a jej aktywność zależy od kompleksu wapń–kalmodulina,
HO-3 jest również formą konstytutywną, uważaną przez więk-
szość badaczy za wariant HO-2 [26–28]. Pierwszą opisaną
biologiczną funkcją CO był jego udział w procesie plastycz-
ności synaps. Co ciekawe, w badaniach doświadczalnych
wykazano, że ten toksyczny w wysokich stężeniach gaz
w niskich stężeniach może działać przeciwzapalnie i cytopro-
tekcyjnie [29]. W coraz większej liczbie badań wskazuje się, że
CO podobnie do NO i H2S może wpływać na regulację ukła-
du krążenia poprzez działanie naczyniorozkurczające. Wyka-
zano, że w naczyniach tętniczych działanie to jest niezależne
od obecności śródbłonka naczyń i może się wiązać zarówno
z aktywacją cyklazy guanylanowej, jak i aktywacją kanałów po-
tasowych (KCa) mięśniówki gładkiej naczyń [30].

PERSPEKTYWY
Chociaż wyniki badań klinicznych z użyciem donorów NO
wskazują na brak wpływu ich stosowania na śmiertelność, to
poprawiające jakość życia pacjentów z chorobą wieńcową
działanie tej grupy leków jest widoczne w codziennej prakty-
ce lekarza. Zarówno doświadczenia ze stosowaną od ponad
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100 lat nitrogliceryną, jak i bardzo korzystny profil działania
nebiwololu pozwalają przypuszczać, że leki oddziałujące za
pośrednictwem NO mogą odgrywać coraz istotniejszą rolę
w farmakoterapii chorób układu krążenia. W momencie przy-
gotowania niniejszej pracy przekraczająca 1000 liczba publi-
kacji dotyczących wpływu H2S na układ krążenia świadczy
o tym, że w najbliższych latach mogą zostać podjęte badania
kliniczne nad związkami modulującymi stężenie H2S i ich
zastosowaniem w farmakoterapii chorób sercowo-naczynio-
wych. Trudno jednak przewidzieć, czy obserwowane w ba-
daniach eksperymentalnych działania H2S znajdą zastoso-
wanie w praktyce klinicznej.
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Ostry zawał serca w obrazowaniu
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S t r e s z c z e n i e

Obszar zagrożony zawałem, strefa zawału, strefa braku reperfuzji, a w końcu — funkcja lewej komory są kluczowymi para-
metrami decydującymi o bezpośrednim i odległym wyniku leczenia pacjentów z ostrym zawałem serca (AMI). Obrazowanie
metodą kardiologicznego rezonansu magnetycznego, stanowiąc metodę referencyjną do określenia wielkości i funkcji lewej
komory, stało się istotnym narzędziem diagnostycznym do oceny pacjentów z AMI. Rosnąca zawartość wody w objętym
zawałem mięśniu sercowym prowadzi do wydłużenia czasu relaksacji T2, a jego zmiana jest przydatna klinicznie do wyzna-
czenia strefy ryzyka zawału. Technika pierwszego przejścia kontrastu pozwala uwidocznić obszary o spoczynkowym deficy-
cie perfuzji w miokardium objętym zawałem. Po podaniu kontrastu obszar martwicy zawałowej ulega późnemu wzmocnie-
niu (DE) w porównaniu z prawidłowo unaczynionym mięśniem. W badaniach doświadczalnych i klinicznych potwierdzono,
że rozległość obszaru DE ściśle koreluje ze strefą zawału i pozwala prognozować powrót funkcji miokardium objętego zawa-
łem. Strefa obstrukcji mikrokrążenia, na ogół zlokalizowana w centrum obszaru późnego wzmocnienia, jest związana
z histologicznie potwierdzonym obszarem no-reflow. Jej obecność wiąże się z brakiem poprawy czynności lewej komory.

Słowa kluczowe: ostry zawał serca, kardiologiczny rezonans magnetyczny, późne wzmocnienie, obstrukcja mikrokrążenia

A b s t r a c t

Area at risk, infarct area, the size of no-reflow phenomenon and finally left ventricular function determine immediate and
long-term outcome in patients with acute myocardial infarction (AMI). Cardiac magnetic resonance imaging is a gold stan-
dard technique for evaluation of left ventricular volumes and function and therefore has evolved into an important diagnostic
tool in the assessment of patients with AMI. Increased free water content in the infracted myocardium prolongs the T2-
-relaxation time. Differences in T2-relaxation time are clinically useful for detection of area of risk whereas first-pass technique
is useful for the assessment of areas with perfusion deficit at rest. Myocardial necrosis appears hyper-enhanced in comparison
to the normal myocardium after contrast injection with delayed enhancement (DE) technique. Experimental and clinical
studies indicate that extent of DE closely correlates with infarct size and predicts functional recovery of postinfarcted myocar-
dium. The hypo-enhanced zone usually located in the core of hyper-enhanced region indicates microvascular obstruction
(MVO) and corresponds with the area of no-reflow as defined by histopathology. The presence of MVO is associated with
impaired functional recovery after AMI.

Key words: acute myocardial infarction, cardiac magnetic resonance imaging, delayed enhancement, microvascular
obstruction
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PATOLOGIA NIEDOKRWIENIA
I REPERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO
Okluzja tętnicy wieńcowej prowadzi w ciągu kilku sekund
kolejno do przerwania metabolizmu tlenowego mięśnia ser-
cowego, w wyniku narastającej kwasicy wewnątrzkomórko-
wej, zaburzeń fazy rozkurczu, następnie fazy skurczu, w ko-
lejnych minutach do zmian w zapisie EKG, a w końcu — do
powstania objawów klinicznych [1]. Po 20–30 minutach nie-
dokrwienia dochodzi do utraty ciągłości błony komórkowej,
napływu jonów wapnia i sodu do komórek, a następnie obrzę-
ku miocytów i ich martwicy. Proces ten postępuje w czasie
od najwrażliwszej na niedokrwienie warstwy podwsierdzio-
wej w kierunku nasierdzia [2, 3]. Po upływie 3–6 godzin do-
chodzi do powstania pełnościennej martwicy, niemniej nie
dzieje się to liniowo. W pierwszych 2 godzinach niedokrwie-
nia dochodzi do martwicy większości miocytów (60–80%),
w kolejnych — proces ten zachodzi znacznie wolniej. Bez-
zwłoczna reperfuzja jest najskuteczniejszym sposobem ogra-
niczenia konsekwencji zawału. Im wcześniej uda się przy-
wrócić przepływ w tętnicy wieńcowej, tym mniejsze jest
uszkodzenie mięśnia. Mimo zbawiennego działania reperfu-
zji, istnieją dowody na to, że jej początkowa faza wywołuje
dodatkowe, niekorzystne efekty we wcześniej niedokrwio-
nym obszarze [4], dlatego końcowy efekt jest wypadkową
korzyści i zniszczenia, jakie wiążą się z falą reperfuzji [5]. Tem-
po martwicy zależy od stopnia rozwoju krążenia obocznego
do obszaru niedokrwionego [2] i indukcji endogennych me-
chanizmów ochronnych [1, 6], a jej wielkość — od czasu
trwania niedokrwienia [3] i strefy ryzyka [5]. Utrata kurczli-
wości, spowodowana przez niedokrwienie/reperfuzję (I/R), jest
pochodną nieodwracalnego uszkodzenia wynikającego z mar-
twicy miokardium oraz komponentu odwracalnego, będą-
cego skutkiem czynnościowego ogłuszenia. Im większa jest
druga składowa, tym większa szansa na powrót funkcji lewej
komory.

Uszkodzenie I/R obejmuje nie tylko kardiomiocyty, ale
również elementy łożyska naczyniowego zaopatrującego
miokardium [7]. Niedokrwienie/reperfuzja upośledza czyn-
ność śródbłonka, uszkadza jego strukturę, które, wraz z obrzę-
kiem przestrzeni międzykomórkowej i miocytów, leżą u pod-
łoża zjawiska braku reperfuzji (no-reflow phenomenon). Pierw-
szy opis tego zjawiska przedstawili Kloner i wsp. [8] w mo-
delu I/R serca psa in-situ. Wówczas zarówno 40-, jak
i 90-minutowe niedokrwienie wywoływało nieodwracalne
uszkodzenie miocytów, natomiast upośledzenie perfuzji było
widoczne dopiero po 90 minutach. Dalsze badania zespołu
Klonera pozwoliły ustalić, że strukturalne zmiany w obrębie
mikrokrążenia wieńcowego były poprzedzone przez strefy
nieodwracalnego uszkodzenia kardiomiocytów i ograniczo-
ne do tych stref [9]. Również klinicyści obserwują zjawisko
braku reperfuzji. W zależności od rodzaju leczenia i zastoso-
wanej metody diagnostycznej, u 20–80% pacjentów w pierw-
szych minutach po udrożnieniu tętnicy dozawałowej docho-
dzi do powstania zaburzeń perfuzji na poziomie tkankowym.

Najczęściej do końca pierwszej doby ulegają one nasileniu,
a następnie w ciągu kolejnego miesiąca stopniowo ustępują.
Dynamika zjawiska braku reperfuzji u człowieka zależy mię-
dzy innymi od wielkości dystalnej embolizacji podczas re-
perfuzji, stopnia rozwinięcia krążenia obocznego, czasu nie-
dokrwienia i ma istotny wpływ na powrót funkcji lewej ko-
mory oraz jej geometrię [10].

Precyzyjne, powtarzalne, niestety, wciąż drogie, ale co-
raz powszechniej dostępne narzędzie diagnostyczne, jakim
jest obrazowanie metodą kardiologicznego rezonansu mag-
netycznego (CMR, cardiac magnetic resonance imaging), stwa-
rza możliwość oceny większości klinicznie istotnych konse-
kwencji zawału: wielkości i funkcji komór, strefy zagrożenia
zawałem, strefy zawału oraz obszaru o upośledzonej perfu-
zji. Obrazowanie metodą CMR pozwala ocenić skuteczność
terapii reperfuzyjnej na poziomie mikrokrążenia.

OCENA FUNKCJI POZAWAŁOWEGO
MIOKARDIUM W CMR
Kardiologiczny rezonans magnetyczny jest obecnie metodą
referencyjną do pomiaru objętości i globalnej funkcji lewej
komory [11]. Atutem CMR jest możliwość precyzyjnej wizu-
alizacji granic wsierdzia i nasierdzia. Uzyskany w CMR wy-
raźny kontrast między krwią a mięśniem sercowym pozwala
na identyfikację małych struktur, takich jak beleczkowanie
wsierdzia, mięśnie brodawkowate czy płatki zastawek.

Czynność komór serca jest oceniana w technice cine-
-CMR na podstawie ruchomych obrazów uzyskanych w kil-
ku płaszczyznach, których akwizycja odbywa się synchronicz-
nie z zapisem EKG. Aby ocenić objętości komór i kurczli-
wość jej ścian, standardowo całe serce pokrywa się kolejny-
mi przekrojami uzyskanymi w osi krótkiej podczas kilkuna-
stosekundowych okresów bezdechu. Uzyskane obrazy poddaje
się obróbce komputerowej, umożliwiającej automatyczne bądź
manualne obrysowanie wsierdzia i nasierdzia w dowolnej fa-
zie cyklu serca na kolejnych przekrojach. Umożliwia to oblicze-
nie objętości późnorozkurczowej, późnoskurczowej, objętości
wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, masy mięśnia oraz ocenę miej-
scowej grubości ściany i kurczliwości odcinkowej jakościowo
(jako normo-, hipo-, a-, dyskinezę) lub ilościowo (grubienie
ściany [w mm lub %] i ruch ściany). Zaleca się, aby pozycja
przekrojów zastosowanych do oceny funkcji komór była iden-
tyczna z pozycją płaszczyzn sekwencji do oceny perfuzji, póź-
nego kontrastowania i obrzęku mięśnia, co rozszerza możli-
wości interpretacji wyniku badania czynnościowego (ryc. 1).

Rezonans magnetyczny daje również możliwość oceny
kurczliwości odcinkowej w opcji myocardial tagging. W tech-
nice tej ściany serca są podzielone liniami siatki na małe kwa-
draty, których ruch i odkształcenie można śledzić podczas
cyklu serca. Metoda ta pozwala ocenić zaburzenia ruchomo-
ści poszczególnych warstw (endo-, mid- i epikardium) ściany
lewej komory. Ze względu na skomplikowaną obróbkę ob-
razów oraz brak jednoznacznych kryteriów interpretacyjnych,
myocardial tagging nie wyszedł poza obszar opracowań
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naukowych, a jego kliniczne zastosowanie jest wciąż ograni-
czone.

OBRZĘK MIĘŚNIA SERCOWEGO W CMR
Czasy relaksacji T1 i T2, kluczowe dla obrazowania metodą
CMR, są specyficzne tkankowo. Rosnąca zawartość wody
w mięśniu sercowym podczas ostrej fazy zawału, będąca kon-
sekwencją obrzęku miokardium, prowadzi do wydłużenia
czasów relaksacji T1 i T2, a to pozwala na odróżnienie mię-
śnia zagrożonego zawałem, który ulega obrzękowi, od pra-
widłowego. Bez wcześniejszego podania kontrastu parama-
gnetycznego tylko różnice w czasie relaksacji T2 są przydat-
ne klinicznie. Strefa objęta zawałem w obrazowaniu T2-za-
leżnym wykazuje sygnał o zwiększonej intensywności.
Dowiedziono, że istnieje liniowa zależność między czasem
relaksacji T2 a zawartością wody w tkance. Niemniej zależ-
ność między martwicą mięśnia sercowego a czasem T2 re-
laksacji jest bardziej złożona i zależy od czasu, jaki upłynął
od początku zawału. W ostrej fazie strefa martwicy, ocenio-
na tylko na podstawie obrazowania T2-zależnego, może być

przeszacowana, gdyż obejmuje ona również obszar przyle-
gający do strefy martwicy, który nie uległ nieodwracalnemu
uszkodzeniu. W kolejnych dobach strefa obrzęku, a wraz
z nią — strefa o zwiększonej intensywności sygnału w obrazo-
waniu T2-zależnym się zmniejszają i wydaje się lepiej odda-
wać obszar całkowitej martwicy. W miarę upływu czasu, gdy
w obszarze zawału powstaje blizna, T2-zależny sygnał zaczy-
na mieć mniejszą intensywność niż zdrowa tkanka. Obecnie
najczęściej stosowaną techniką do oceny strefy obrzęku kore-
spondującej ze strefą zagrożenia zawałem jest T2-zależna tech-
nika STIR (short-tau inversion-recovery) [11] (ryc. 2).

OCENA PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO
W CMR
Badanie perfuzji mięśnia przeprowadza się po podaniu para-
magnetycznego środka kontrastowego — gadolinu (Gd-
-DTPA). Bezpośrednio po dożylnym podaniu monitoruje się
dynamikę pierwszego przejścia kontrastu przez serce (kolej-
no: przez żyły próżne, jamy prawego serca, naczynia płucne,
jamy lewego serca, tętnice wieńcowe i mięsień). W segmen-

Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1. Funkcja lewej komory w technice cine-CMR u pacjenta z ostrym zawałem uwidoczniona w osi długiej w projekcji
trójjamowej w fazie późnorozkurczowej (AAAAA) i późnoskurczowej (BBBBB) oraz w projekcji strzałkowej w fazie późnorozkurczowej (CCCCC)
i późnoskurczowej (DDDDD). Strzałkami zaznaczono akinetyczny segment ściany przedniej
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tach prawidłowo ukrwionych (jasny mięsień) intensywność
sygnału miokardium narasta szybko i homogennie, natomiast
jest obniżona (strefa hipointensywna, ciemny mięsień) w ob-
szarach o gorszym ukrwieniu. W ostrej fazie zawału deficyt
kontrastowania w czasie pierwszego przejścia wiąże się z upo-
śledzeniem perfuzji na poziomie mikrokrążenia. Typowo roz-
poczyna się on od warstwy podwsierdziowej i w sposób za-
leżny od stopnia uszkodzenia obejmuje zmienną grubość
ściany komory.

MARTWICA MIĘŚNIA SERCOWEGO
I OBSTRUKCJA MIKROKRĄŻENIA W CMR
Badanie perfuzji metodą pierwszego przejścia uzupełnia się
o tzw. późne wzmocnienie (DE, delayed enhancement) [11].
Mechanizm DE po podaniu kontrastu zarówno w ostrej fazie
zawału, jak i w obserwacji odległej jest odmienny oraz nie do
końca poznany, niemniej zależy on od rezydualnej perfuzji
tkankowej, wielkości objętości dystrybucyjnej dla kontrastu
i szybkości wypłukiwania kontrastu [12–14]. Obojętny biolo-
gicznie paramagnetyk Gd-DTPA na drodze biernej dyfuzji
przenika do przestrzeni międzykomórkowej. Obrzęk miokar-
dium zwiększa objętość dystrybucyjną, a utrata ciągłości bło-
ny komórkowej kardiomiocytów, umożliwiająca bierną pe-
netrację kontrastu do wnętrza komórek, upośledza jego wy-
płukiwanie. W obrębie blizny pozawałowej zwiększa się udział
elementów pościeliska międzykomórkowego w stosunku do
elementów komórkowych, co sprzyja gromadzeniu kontra-

stu w tkance i jednocześnie utrudnia jego eliminację. Jedno-
cześnie żywe kardiomiocyty sprawnie usuwają środek kon-
trastowy do przestrzeni pozakomórkowej, co tłumaczy brak
DE w obszarach o zachowanej żywotności. W konsekwencji
paramagnetyczny kontrast w obszarze objętym martwicą lub
blizną gromadzi się w większym stężeniu i zalega znacznie
dłużej, wykazując efekt silnego późnego wzmocnienia,
w porównaniu z prawidłowo ukrwionym mięśniem, który
został już wypłukany ze środka kontrastowego.

W technice DE wybór odpowiedniego czasu inwersji (TI,
time inversion) jest kluczowy w uzyskaniu optymalnej różni-
cy intensywności między prawidłowym mięśniem (ciemno-
szarym) a objętym zawałem (jasnym) [11, 14, 15]. Optymal-
ny dla zobrazowania późnego wzmocnienia TI ulega wydłu-
żeniu w miarę upływu czasu od podania kontrastu. W obra-
zowaniu CMR obszar o upośledzonej perfuzji lub jej braku
nosi nazwę obstrukcji mikrokrążenia (MVO, microvascular
obstruction). W obrazach uzyskiwanych między 10. a 25. mi-
nutą od podania kontrastu zostaje uwidoczniona strefa
martwicy zawałowej (ryc. 3). Ilościowe oszacowanie wielko-
ści martwicy czy MVO (w gramach) mięśnia odbywa się na
drodze manualnego obrysowania obszarów o określonej in-
tensywności sygnału, na każdym z przekrojów w osi krótkiej
pokrywających w całości lewą komorę oraz przemnożeniu
przez grubość warstwy przekroju i współczynnik gęstości mię-
śnia (1,05 g/ml). Półilościowym sposobem oszacowania roz-
miaru strefy późnego kontrastowania jest przyporządkowa-

Rycina 2.Rycina 2.Rycina 2.Rycina 2.Rycina 2. Obrzęk miokardium w technice STIR u pacjenta z ostrym zawałem na kolejnych przekrojach w osi krótkiej. Strzałkami
zaznaczono objętą obrzękiem ścianę przednią i przegrodę na poziomie mięśni brodawkowatych
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nie każdemu segmentowi lewej komory wartości w skali
0–4, w zależności od stopnia transmuralności DE w danym
segmencie (0: brak DE, 1: 1–25%, 2: 26–50%, 3: 51–75%
i 4: 76–100%).

W badaniach eksperymentalnych wykazano, że techni-
ka DE dokładnie odzwierciedla wielkość strefy martwicy
w modelu zawału z reperfuzją i bez reperfuzji. Doświadczenia
w modelu zawału u psa pokazały, że obszar DE mierzonego

Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3.Rycina 3. Strefa zawału i obstrukcji mikrokrążenia w technice późnego wzmocnienia u pacjenta z ostrym zawałem po 3 (panel AAAAA)
i 15 (panel BBBBB) minutach od podania kontrastu, uwidoczniona w osi długiej w projekcji trójjamowej (I), w projekcji strzałkowej (II)
i w osi krótkiej na poziomie mięśni brodawkowatych (III). Strzałkami zaznaczono obszar późnego wzmocnienia w zakresie ściany
przedniej, przegrody i koniuszka (jasny mięsień) otaczający podwsierdziowo zlokalizowaną strefę obstrukcji mikrokrążenia (ciemny
mięsień). Obszar poza strzałkami jest mięśniem nieobjętym zawałem. Między 3. a 15. minutą dochodzi do penetracji kontrastu do
obszaru obstrukcji, która tym samym ulega zmniejszeniu

Panel A Panel B

I

II

III
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ex vivo ściśle koreluje (r > 0,95) z wielkością martwicy w bar-
wieniu TTC od 4. godziny do 8 tygodni od początku zawału
[16, 17]. Istnieją doniesienia dotyczące ostrej fazy zawału,
wskazujące na fakt, że technika DE, zastosowana w ciągu kil-
ku godzin od początku zawału, wiąże się z przeszacowaniem
strefy martwicy, w porównaniu z wynikiem barwienia TTC.
Postuluje się, że paramagnetyk, penetrując obszar obrzęku
tkanki i odczynu zapalnego związanych z wczesną fazą za-
wału, wyznakowuje raczej strefę zagrożenia martwicą niż stre-
fę samej martwicy [18]. Jednocześnie wyniki badań histolo-
gicznych dowodzą, że we wczesnej fazie zawału ubytki kon-
trastowania widoczne w obrębie strefy DE, czyli obszary MVO,
korespondują z obszarami uszkodzenia mikrokrążenia i upo-
śledzonej perfuzji [19, 20]. Wykazano, że CMR wykonany
w ostrej fazie zawału pozwala uwidocznić obszary MVO utrzy-
mujące się mimo skutecznej rekanalizacji nasierdziowej tęt-
nicy wieńcowej [21]. Obecność pełnościennego DE czy stre-
fy MVO wiąże się z brakiem rezerwy inotropowej, brakiem
poprawy czynności lewej komory w odległej obserwacji, jak
również z jej niekorzystną przebudową [19–22]. Porównanie
obszaru deficytu perfuzji podczas pierwszego przejścia kon-
trastu ze strefą DE pozwala przewidzieć, jak duży obszar może
być „uratowany” podczas reperfuzji.

KLINICZNE IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z CMR
Strefa zawału, wyznaczona i oszacowana na podstawie tech-
niki DE, u człowieka koreluje z uszkodzeniem enzymatycz-
nym, wyrażonym w postaci maksymalnej wartości uwolnio-
nego CK-MB [23], jak również z wynikami badań izotopo-
wych. Współczynniki korelacji rozległości DE oraz strefy za-
wału wyznakowanej w badaniu SPECT izotopami Tl-201 [24]
oraz Tc99m-sestamibi [25] wyniosły odpowiednio 0,73 i 0,86.
Zasadniczą zaletą CMR w porównaniu z technikami izoto-
powymi jest jej znacznie większa rozdzielczość przestrzenna
(1–2 v. 10 mm), co umożliwia detekcję znacznie mniejszej
strefy zawału, zwłaszcza w obrębie warstwy podwsierdzio-
wej [14]. W badaniach porównujących CMR i SPECT,
czułość obu metod w rozpoznawaniu małego zawału
(TropT < 3,0 ng/ml) wyniosła odpowiednio 92% i 69% [25],
a 20% małych zawałów stwierdzonych w CMR nie rozpo-
znano w badaniu izotopowym [24].

Technika DE jest przydatna do prognozowania poprawy
funkcji zarówno po rewaskularyzacji długotrwale niedokrwio-
nego miokardium, jak i po zastosowaniu terapii reperfuzyjnej
w zawale. W odniesieniu do ostrej fazy zawału brak lub obec-
ność DE obejmującego co najwyżej 25% szerokości ściany
komory wiąże się z 75-procentową wartością predyktywną
dodatnią i 60–75-procentową wartością predyktywną ujemną
w prognozowaniu powrotu funkcji po okresie 2–7 miesięcy
od zawału [14, 26]. Gdy zawałem jest objęte 25–75% grubo-
ści ściany komory, wartość prognostyczna DE znacznie się
obniża. Istnieją doniesienia, że pozytywna reakcja inotropo-
wa takich segmentów na podanie małej dawki dobutaminy

zwiększa prawdopodobieństwo powrotu funkcji w zakresie
77–95% [14, 27]. Ostatnio wykazano, że strefa zawału, osza-
cowana 2 dni, tydzień i 2 miesiące po zawale, jest najsilniejszą
determinantą przebudowy lewej komory, z kolei MVO jest
istotną determinantą gojenia się strefy zawału [28].

Kliniczne znaczenie zarówno DE, jak i MVO nie jest wy-
starczająco przebadane, a dotychczasowa wiedza pochodzi
z badań obserwacyjnych w grupach o małej liczebności. Wu
i wsp. wykazali, że duża strefa martwicy (DE > 30% lewej
komory) wiąże się z 71-procentową częstością wystąpienia
złożonego punktu końcowego (zgonu, niewydolności serca,
ponownego zawału lub niestabilnej dławicy piersiowej) w sto-
sunku do 30-procentowej w przypadku małego zawału
(DE < 18% lewej komory) w obserwacji 16-miesięcznej. Nie-
zależnie od wielkości obszaru DE, obecność MVO wiązała
się ze znamiennie częstszym wystąpieniem złożonego punk-
tu końcowego (45 v. 9%, p = 0,016), tworzeniem blizny
i niekorzystną przebudową lewej komory [29]. Z kolei w po-
nad półtorarocznej obserwacji 231 pacjentów po przebytym
zawale wielkość dużej blizny pozawałowej obejmującej po-
nad 6 segmentów wiązała się z 6-krotnie większym prawdo-
podobieństwem zgonu [30]. Ponadto rozległość DE była sil-
niejszym czynnikiem prognostycznym zgonu niż wielkość
lewej komory czy frakcja wyrzutowa.

Procedura CMR umożliwia zaawansowaną ocenę poza-
wałowego miokardium, niemniej są potrzebne dalsze bada-
nia, które w dużych grupach pacjentów umożliwią kliniczną
weryfikację poszczególnych parametrów uzyskiwanych dzięki
tej obiecującej technice obrazowania.

Praca powstała dzięki wsparciu stypendialnemu Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej.
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Wpływ metabolitów furnidypiny na parametry
hemodynamiczne oraz komorowe zaburzenia
rytmu u szczurów in vivo

Katarzyna Mitręga, Michał Żorniak, Benoy Varghese,

Szymon Białka, Maurycy Porc, Tadeusz F. Krzemiński

Katedra i Zakład Farmakologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

Wstęp: Ciężkie, komorowe zaburzenia rytmu, takie jak czę-
stoskurcz komorowy (VT) lub migotanie komór (VF), towarzyszą
wielu organicznym chorobom serca, w tym chorobie niedo-
krwiennej. Udowodniono, że pochodne dihydropiridyny mogą
również chronić przed wystąpieniem arytmii komorowych.

Metody: W naszych badaniach porównaliśmy wpływ
trzech metabolitów jednej z dihydropirydyn — furnidypiny:
M-2, M-3 i M-8. Doświadczenia przeprowadzono w modelu
arytmii reperfuzyjnych (7 min zamknięcia LAD, następnie 15 min
reperfuzji) u szczurów Sprague-Dawley, porównując częstość
występowania i czas trwania arytmii komorowych (VT, VF),
śmiertelność zwierząt i parametry hemodynamiczne: ciśnienie
skurczowe (BPs), rozkurczowe i średnie oraz częstość akcji ser-
ca, pośredni wskaźnik zużycia tlenu, stężenie aminotransfera-
zy asparaginianowej (AspAT) i stężenie kinazy kreatyninowej
(CK) w surowicy.

Wyniki: Podanie M-2 i M-3 znamiennie redukowało śmier-
telność zwierząt. Jedynie podanie M-3 całkowicie zapobiegało
występowaniu VF, ponadto skracało czas trwania VT, a także
obniżało stężenie AspAT w surowicy. Kolejne dwa badane me-
tabolity powodowały również znamiennie rzadsze występowa-
nie VF, jak i skrócenie czasu trwania tej arytmii. Nie stwierdzo-
no znamiennych różnic w stężeniu CK w surowicy po podaniu
żadnego z metabolitów.

Wnioski: Spośród metabolitów furnidypiny M-3 posiada
najsilniej zaznaczone, korzystne działanie kardioprotekcyjne
i antyarytmiczne w badanym modelu doświadczalnym.
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The in vivo comparison of antithrombotic
and haemodynamic properties of
two carbon monoxide releasing molecules:
CORM-3 and CORM-A1

Karol Kramkowski1, Andrzej Mogielnicki1,

Agnieszka Leszczyńska1, Roberto Motterlini2,

Stefan Chłopicki3, Włodzimierz Buczko1

1Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny, Białystok
2Department of Drug Discovery and Development,
Italian Institute of Technology, Genova
3Zakład Farmakologii Eksperymentalnej, Katedra Farmakologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Background: Modification of HO-1 expression (CO-gene-
rating enzyme) affects thrombosis induced in rodents (Circ Res,
2007). A new, water-soluble CORM-3 synthesized by Motterlini
et al. (Circ Res, 2002) inhibits platelet aggregation in vitro, due to
released CO (Cardiovasc Res, 2006). CORM-A1 is a new sub-
stance, which does not contain transition metal (sodium borano-
carbonate) and under physiological conditions liberates CO at
a much slower rate than CORM-3 (Biochem Soc Trans, 2007).

Aim and methods: Aim of the study was to compare the in
vivo effects of CORM-3 and CORM-A1 on the base of: (1) antith-
rombotic properties of administered intravenously CORMs in model
of the electrically-stimulated arterial thrombosis in rat and (2) mean
blood pressure changes (MBP) measured directly in left carotid
artery. Additionally we determined the effect of CORMs on: col-
lagen-induced (5 µL) platelet aggregation estimated in whole blo-
od and blood count cell parameters.

Results: CORMs decreased thrombus weight and platelet
aggregation. The highest dose of CORM-3 significantly increased
MBP, while CORM-A1 did not (Table 1). CORMs did not changed
blood cell count parameters (data not shown). We have also exami-
ned inactivated CORMs (i-CORM-3 and i-CORM-A1) to check the
effects of a compound depleted of CO, but we did not observed
statistical differences in comparison to control (data not shown).

Table 1. Table 1. Table 1. Table 1. Table 1. Effects of CORM-3 and CORM-A1 on arterial thrombosis, MBP and platelet aggregation

      VEH VEH VEH VEH VEH  CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3 CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3 CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3CORM-3 CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1 CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1 CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1 CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1CORM-A1

1010101010 3030303030 100100100100100 33333 1010101010 3030303030 100100100100100

µmol/kgµmol/kgµmol/kgµmol/kgµmol/kg  µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg  µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg  µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg  µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg  µmol/kg  µmol/kg  µmol/kg  µmol/kg  µmol/kg   µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg µmol/kg

Thrombus 0.81 ± 0.79 ± 0.70 ± 0.55 ± 0.79 ± 0.69 ± 0.62 ± –
weight [mg]  0.02   0.05   0.04*   0.03***  0.02   0.07*  0.03*** 

Platelet aggre- 100 ± – 98.39 ± –17.89 ± 97.29 ± 75.61 ± 58.0 ± –
gation [% of 5.42  8.91 3.52***   25.77 8.13**  11.2***
control response]         

DMBP in –2.6 ± –2.15 ± 12.57 ± 17.17 ± – –11.61 ± – –9.36 ±
40th minute  5.17   7.97   8.44   2.74*   4.71  9.17 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 v. control animals
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Conclusions: In conclusion, we have shown for the first
time in vivo that CORMs inhibit platelets and posses antithrom-
botic activity. However CORM-A1, in contrast to CORM-3 in-
hibited thrombosis in lower doses without altering MBP.
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Współzastosowanie hartowania przez
niedotlenienie i modyfikowanej reoksygenacji
hamuje ich indywidualny efekt ochronny
na czynność ludzkiego mięśnia sercowego
w warunkach in vitro

Tomasz Roleder1, Krzysztof Gołba2, Marek Deja3,

Marcin Malinowski3, Jolanta Biernat2, Grzegorz Smolka1,

Stanisław Woś3

1Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, Górnośląskie Centrum
Medyczne w Katowicach-Ochojcu, Katowice
2Katedra i Klinika Kardiologii, WOK, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Katowice
3II Oddział Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne
w Katowicach-Ochojcu, Katowice

Wstęp: Krótkotrwałe niedokrwienie mięśnia sercowego
przed zamknięciem (hartowanie przez niedokrwienie) lub po
otwarciu (modyfikowana reperfuzja) tętnicy dozawałowej to
dobrze znane endogenne mechanizmy ochrony miokardium
przed skutkami uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnego.
Tematem licznych kontrowersji pozostaje jednak ich wzajem-
na interakcja.

Cel: Celem pracy była ocena jednoczesnego zastosowa-
nia protokołu symulowanego hartowania przez niedotlenienie
i modyfikowanej reoksygenacji na czynność niedotlenionych frag-
mentów ludzkiego mięśnia sercowego w warunkach in vitro.

Metody: Beleczki mięśniowe uzyskane z fragmentów ludz-
kiego uszka prawego przedsionka serca pobranych od pacjen-
tów poddanych pomostowaniu naczyń wieńcowych inkubo-
wano i stymulowano prądem polowym w kąpieli tkankowej.
Każdorazowo beleczkę mięśniową poddano 60-min niedotle-
nieniu z następczą 60-min reoksygenacją. Wyjątek stanowiły
beleczki inkubowane jedynie w stałych warunkach tlenowych
(Sham). W protokole HPN (hartowanie przez niedotlenienie)
beleczkę poddano 5-min niedotlenieniu z następczą 5-min re-
oksygenacją przed 60-min niedotlenieniem. Z kolei w proto-
kole MR (modyfikowana reoksygenacja) po 60-min niedotle-
nieniu beleczkę poddano 3-krotnie powtórzonemu 1-min nie-
dotlenieniu z następczą 1-min reoksygenacją. W ostatnim do-
świadczeniu protokół HPN i MR zastosowano jednocześnie,
odpowiednio przed i po 60-min niedotlenieniu beleczki mię-
śniowej (HPN+MR). Każdy eksperyment kończono podaniem

norepinefryny. Kontrolę stanowiła mięśniówka poddana jedy-
nie 60-min okresowi niedotlenienia. Oceniano parametry czyn-
ności skurczowej (Amax) i rozkurczowej (Slope T) przed
60-min okresem niedotlenienia w okresie reoksygenacji i po
poddaniu norepinefryny.

Wyniki: Oceniane parametry czynności mięśnia sercowe-
go w protokole HPN+MR były niższe dla protokołu Sham, kon-
trolnego, HPN i MR w okresie reoksygenacji; Amax%: Sham
= 53,40+2,4*; Kontrola = 38,59+1,3; HPN = 47,42+2,2*;
MR = 51,5+2,2*; HPN+MR = 30,3+2,5*; SlopeT%: Sham =
= 52,49 ± 2,8; Kontrola = 35,29 ± 1,5; HPN = 44,06 ±
± 2,5*; MR = 52,11 ± 2,4*; HPN+MR = 30,4+3,2 i po
podaniu norepinefryny; Amax%: Sham = 162,4 ± 15,2*; Kon-
trola = 59,57 ± 4,58; HPN = 63,45 ± 7,4; MR = 86,32 ± 8,5*;
HPN+MR = 56,26 ± 5,3; SlopeT%: Sham = 193,18 ± 17,7*;
Kontrola = 69,28 ± 6,1; HPN = 70,60 ± 11,0; MR = 90,86 ±
± 6,1*; HPN+MR = 61,76 ± 11,6; *p < 0,05 v. Kontrola.

Wnioski: Współzastosowanie HPN i MR hamuje ich indy-
widualny wpływ ochronny na czynność niedotlenionych frag-
mentów ludzkiego mięśnia sercowego.
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Two-dimensional, nonlinear oscillator model
of the atrium with the sinoatrial and
atrio-ventricular nodes, first results

Piotr Podziemski1, Jan Jacek Żebrowski1, Rafał Baranowski2

1Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa
2Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

Background: Nonlinear models of the heart conduction
system can be a source of insight and a tool to distinguish, de-
scribe, and understand many cardiovascular phenomena.

Methods: We developed a series of the atrium models,
with differing anatomical simplification varying from a simple
1-dimensional chain of oscillators to a 2-dimensional mapping
of the atrium. The models allowed to relate the local dynamics
of the activation wave to heart rate variability measured in cli-
nical heart rate recordings of certain patients. In particular, the
1-dimensional model explained the occurrence of RR interval
alternans [1]. Also, it allowed to include the effect of breathing
modulation on the heart rate [1]. Moreover conduction effects in
the atrium were studied yielding results comparable with certain
recorded HRV data. Finally, simulation of the AV node reentry
tachycardia (AVNRT type 2 “fast-slow”) was conducted-both in
an extended, semi 1-dimensional model and in 2D model.

Results: The results of our model are comparable to those
obtained for a recent ion-channel 1D model of the atrium [2].
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In our model, we describe the various cardiac tissues by means
of different sets of equations. The two nodes are modeled by
diffusively coupled modified van der Pol oscillators of original
design [1] while the atrial muscle tissue is represented by the
diffusively coupled FitzHugh-Nagumo equations. Our node oscil-
lators were able to reproduce physiologically important proper-
ties such as the refraction period, phase sensitivity, the modes of
change of the action potential frequency and also take into acco-
unt the effect of the autonomous nervous system activity in
a simplified but effective way [1]. The introduction of a second
dimension into the model enables to study the atrio-ventricular
node reentry and phase relations between sinus rhythm and the
location and properties of an ectopic source. The model inclu-
des some anatomical details (e.g. approximate atrium geometry
and vein positions) that need to be introduced into the model to
obtain the desired patho-physiological effects. Attention will be
focused, in particular, on the effect of the structure of the AV
node and of the existence of the slow and fast pathways.

Conclusions: Ultimately, we intend to produce such a two
dimensional model that may be useful for the modeling of abla-
tion procedures.

1. Żebrowski JJ, Kuklik P, Buchner T, Baranowski R. IEEE
Eng In Med Biol Mag, 2009; 28: 24–29; 2. Inada S et al. Bio-
physical J, 2009; 97: 2117–2127.
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Vagal impact on autonomic cardiovascular
control in TNBS-induced colitis

Katarzyna Ciesielczyk, Agata Furgała, Agata Ziomber,

Piotr J. Thor

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Background: Abnormalities of autonomic nervous system
are associated with ulcerative colitis (UC), but the influence of
vagal activity has not been thoroughly studied.

Aim: The objective of the study was to determine the di-
sturbance of sympathetic and parasympathetic reactivity eva-
luated by parameters of heart rate variability (HRV). In the pur-
pose of identifying the potential vagal contribution we explore
vagal afferent nerve activity (VAA) and influence of subdiaph-
ragmatic vagotomy (SDV) in response to the UC progression.

Methods: Model of ulcerative colitis inflammation was
induced by a enema of trinitrobenzenesulfonic acid — TNBS
(50 mg/kg, 0.5 ml, 30% EtOH). SDV was performed on both
vagal nerves. VAA in anaesthetized rats were recorded through
cuff electrode placed on isolated end of afferent nerve of the
cervical left vagus nerve. Autonomic cardiovascular control was
evaluated by the time- and frequency-domain indexes of HRV

— 20-min ECG fragments recorded. Male Wistar rats (n = 32)
were divided into 4 groups: CONTROL, TNBS, SDV,
TNBS+SDV. HRV was compared in each group and VAA were
evaluated in groups: CONTROL, TNBS.

Results: Parasympathetic indexes (HF, RMSSD) compa-
red in groups. HF in CONT 0.92 ± 0.44 ms2 enhanced in TNBS
1.11 ± 0.68 ms2 (NS) whereas in SDV diminished to 0.51 ±
± 0.14 ms2 (p < 0.02). RMSSD in CONT 1.29 ± 0.40 decre-
ased in SDV 1.00 ± 0.08 ms (p < 0.04) and was higher in com-
parison of SDV v. TNBS+SDV 1.46 ± 0.44 (p < 0.01). The sym-
pathetic index LF/HF in CONT 0.02 ± 0.01 raised in TNBS
0.03 ± 0.03 (NS) and in TNBS + SDV 0.04 ± 0.01 (p < 0.003)
and in SDV 0.13 ± 0.15 (p < 0.02) but reduced when we
compared SDV v. TNBS + SDV (p < 0.05). VAA in control
estimate 0.37 ± 0.27 Hz in TNBS increased to 0.98 ± 0.28 Hz
(p < 0.001).

Conclusions: Disturbed sympathetic and also parasympa-
thetic activity indicates pathological changes of the cardiova-
scular system in TNBS-treated rats. Visceral hypersensitivity and
enteric nervous system plasticity of myenteric plexus in respon-
se to injury and inflammation causes enhancement of sympa-
thetic reaction. Noxious stimuli increased as well vagal activity.
Parasympathetic input has protective effects by modulation of
the immune response whereas SDV increased sympathetic ove-
ractivity and excessive hyperalgesia.
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Dynamika arytmii w modelu matematycznym
ściany naczynia

Teodor Buchner1, Jakub Pietkun1, Paweł Kuklik2

1Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa
2Royal Adelaide Hospital, Adelaide

Czynność mięśni gładkich wiąże się nie tylko z propagacją
potencjału czynnościowego, ale także z obecnością fal wap-
nia, związanych nie tyle z krążeniem zewnątrzkomórkowego
wapnia, co z synchronizacją cyklu obiegu wapnia wewnątrz-
komórkowego pomiędzy sąsiednimi komórkami. Ośrodek o ta-
kiej dynamice z punktu widzenia fizyki stanowi ciekawy przy-
kład ośrodka aktywnego w stanie oscylacyjnym (samowzbud-
nym). Własności takiego ośrodka są częstokroć różne od tych
znanych z innego ośrodka aktywnego, jakim jest mięsień ser-
cowy. W szczególności w pracy zajęliśmy się możliwością po-
wstawania, propagacji i zaniku fal spiralnych oraz fal o innych
topologiach w modelu matematycznym [1] komórek mięśni
gładkich w ścianie naczynia. Synchronizacja sąsiednich komó-
rek w omawianym modelu następuje pod wpływem trojakiego
rodzaju sprzężeń: sprzężenia wapniowego, sprzężenia przez
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potencjał czynnościowy oraz sprzężenia przez stężenie IP3.
Pokazujemy, iż model matematyczny przewiduje możliwość
propagacji w tkance fal o topologiach różnych niż fizjologiczna
fala aktywności wazomotorycznej. W szczególności pokazuje-
my, iż lokalna aktywność ośrodka, taka jak na przykład obec-
ność fali spiralnej, może zatrzymać fizjologiczną falę aktywno-
ści wazomotorycznej, co może przyczynić się do osłabienia
odpowiedzi naczyniowej. Postulowane przez nas formy aktyw-
ności mięśni gładkich wydają się możliwe do zaobserwowania
w warunkach laboratoryjnych, co stanowi intencję naszego
wystąpienia.

1. Koenigsberger M, Sauser R, Lamboley M, Beny JL, Me-
ister JJ. Ca2+ dynamics in a population of smooth muscle cells:
modeling the recruitment and synchronization. Biophys J, 2004;
87: 92–104.

970

Centralna rola mitochondriów w powstawaniu
stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonka
w krążeniu wieńcowym

Emilia Klemenska, Anna Konior, Andrzej Beręsewicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Elementem patofizjologii różnych chorób układu sercowo-
-naczyniowego, ale także powikłań związanych ze stosowaniem
np. nitrogliceryny jest zwiększona produkcja anionorodnika
ponadtlenkowego (.O2-) w ścianie naczyń. Próby terapeutycz-
ne z użyciem antyoksydantów (np. witaminy A, E i C) nie przy-
niosły oczekiwanych korzyści. W tej sytuacji wydaje się, że więk-
sze korzyści mogłoby mieć leczenie nacelowane na blokowa-
nie produkcji .O2- zamiast na unieszkodliwianie już powstałe-
go .O2-. Warunkiem opracowania takiego leczenia jest
dokładne poznanie mechanizmu naczyniowego stresu oksyda-
cyjnego. Poprzednio wykazaliśmy, że źródłem .O2- w naczy-
niach są oksydaza NADPH i oksydaza ksantynowa pobudzają-
ce się nawzajem i wobec tego działające jako kompleks czyn-
nościowy. Obecnie testowaliśmy hipotezę, że regulatorem tego
kompleksu i naczyniowej produkcji .O2- są mitochondria.
Eksperymenty zostały wykonane na izolowanych sercach świn-
ki morskiej. Wykazaliśmy w tym modelu, że wymienione poni-
żej interwencje skutkują aktywacją kompleksu NADPH oksy-
daza/oksydaza ksantynowa oraz zwiększoną produkcją .O2-
i że efekty każdej z tych interwencji są blokowane przez inhibi-
tory mitochondrialnego kompleksu II i mitochondrialnych ka-
nałów potasowych zależnych od ATP. (a) endotelina i angio-
tensyna; (b) aktywator mitochondrialnych kanałów potasowych,
diazoksyd (w małym stężeniu 2.5 µM), o którym wiadomo, że
w wyższych stężeniach jest także inhibitorem mitochondrialnej

dehydrogenazy bursztynianowej; (c) inhibitor dehydrogenazy
bursztynianowej, kwas 3-nitro-propionowy (3-NPA); (d) nitrogli-
ceryna, o której wiadomo, że powoduje naczyniowy stres oksyda-
cyjny, a także zahamowanie mitochondrialnej postaci dehydroge-
nazy aldehydowej; (e) benomyl, inhibitor mitochondrialnej po-
staci dehydrogenazy aldehydowej. Postulujemy, że mitochon-
dria są czynnikiem inicjującym naczyniowy stres oksydacyjny,
natomiast jego elementem wykonawczym i zarazem wzmacnia-
jącym jest kompleks oksydaza NADPH/oksydaza ksantynowa.
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Interakcja między układem oreksynergicznym
a wazopresynergicznym w regulacji ciśnienia
tętniczego i tętna w warunkach spoczynkowych
i w warunkach stresu immobilizacyjnego
u szczurów normotensyjnych i szczurów
z nadciśnieniem tętniczym

Stanisław Kowalewski, Agnieszka Wsół, Liana Puchalska,

Ewa Szczepańska−Sadowska

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa

Wstęp: Oreksyny należą do podwzgórzowych peptydów
regulujących bilans energetyczny organizmu. Podanie oreksyn
do płynu mózgowo-rdzeniowego zarówno u zwierząt głodnych,
jak i nasyconych prowadzi do zwiększenia przyjmowania po-
karmu. Komórki wykazujące ekspresję genów dla oreskyn zi-
dentyfikowano w bocznym podwzgórzu (LH) oraz w tylnym
podwzgórzu (PH). Szeroki zakres projekcji neuronów oreksy-
nergicznych od dawna sugerował, że peptydy te mogą odgry-
wać rolę w regulacji także innych zjawisk fizjologicznych. Ba-
dania immunohistochemiczne wykazały obecność długich zstę-
pujących projekcji oreksynergicznych unerwiających wszystkie
poziomy rdzenia kręgowego — od odcinka szyjnego do krzy-
żowego. Zarówno struktury podwzgórza, jak i struktury pnia
mózgu regulujące czynność układu krążenia są unerwione przez
zakończenia oreksynergiczne. Wazopresyna należy do pepty-
dów podwzgórzowych pełniących funkcję neurohormonów
oraz neurotransmiterów/neuromodulatorów. Obwodowo za-
angażowana jest głównie w kontrolę równowagi wodno-elek-
trolitowej oraz ciśnienia tętniczego krwi. Działając ośrodkowo,
wazporesyna wpływa na zdolność zapamiętywania, uczenia się
oraz regulguje czynność układu krążenia, układu oddechowe-
go i układu limbicznego. Rola wazopresyny jest szczególnie sil-
nie wyrażona w warunkach stresowych, a dysfunkcje w ukła-
dzie wazporesynergicznym odgrywają olbrzymią rolę w patofi-
zjologii schorzeń układu krążenia. Wzrost ciśnienia tętniczego
po ośrodkowym podaniu wazopresyny wynika z pobudzenia
układu współczulno-nadnerczowego; efekt ten zależy od sty-
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mulacji receptora V1a w obrębie obszaru RVLM (dogłowowe-
go brzuszno-bocznego obszaru rdzenia przedłużonego).

Cel: Celem projektu było określenie interakcji między ukła-
dem oreksynergicznym a wazopresynergicznym w regulacji ciś-
nienia tętniczego i tętna w warunkach spoczynkowych i w wa-
runkach stresu immobilizacyjnego u szczurów normotensyjnych
i szczurów z nadciśnieniem tętniczym.

Metody: Eksperyment wykonano na 29 szczurach normo-
tensyjnych (WKY) oraz 33 szczurach z nadciśnieniem tętniczym
(SHR). Zwierzęta podzielono na pięć grup eksperymentalnych.
Pierwszą grupę poddano działaniu stresu immobilizacyjnego
poprzez umieszczenie w przezroczystej plastykowej tubie
z pełnym dostępem do powietrza atmosferycznego na okres
25 minut. Drugą grupę poddano trwającej 15 minut ośrodko-
wej infuzji 3,5 nmol oreksyny A w roztworze 10 ul 0,9% NaCl.
W trzeciej grupie podawano ośrodkowo niepeptydowy selek-
tywny bloker receptorów V1a w dawce: 500 ng/10 ul 10%
DMSO. Czwarta grupa otrzymywała jedynie 0,9% NaCl, a pią-
ta grupa — jedynie 10% DMSO.

Wyniki: Średnie wartości ciśnienia tętniczego (MAP)
w warunkach spoczynkowych u zwierząt normotensyjnych wy-
nosiły 120 mm Hg. U zwietrząt z nadciśnieniem tętniczym
wartości MAP wynosiły ok. 170 mm Hg. Podanie oreksyny A
wywoływało istotnie statystyczny wzrost zarówno MAP, jak
i HR u zwierząt WKY, ale nie u SHR. Wzrost MAP był przy tym
wyraźniejszy i obserwowany wcześniej w porównaniu ze zmia-
nami HR. Z drugiej strony, ośrodkowa infuzja blokera recepto-
ra V1a redukowała istotnie statystycznie MAP jedynie u szczu-
rów SHR. Zmiany HR pod wpływem tej infuzji nie były istotne
statystycznie z żadnej z grup zwierząt. Stres immobilizacyjny
spowodował istotną odpowiedź tachyarytmiczną oraz presyjną
jedynie u szczurów SHR, przy czym wzrost HR był wyraźniej-
szy i utrzymywał się dłużej w porównaniu z przyrostami MAP.
Wstępne dane sugerują ponadto: 1) możliwość wywołania od-
powiedzi presyjnej przez stres immobilizacyjny u szczurów
WKY, jeśli uprzednio zostanie podana oreksyna; 2) istotne ogra-
niczanie efektu presyjnego oreksyny u szczurów WKY poprzez
jednoczesną infuzję blokera aV1a; 3) brak wpływu egzogennej
oreksyny na efekty podania aV1a u szczurów SHR.

Wnioski: Wyniki pracy wskazują na dużo większą aktyw-
ność układu oreksynergicznego u szczurów z nadciśnieniem
tętniczym w porównaniu ze szczepem z prawidłowymi warto-
ściami ciśnienia tętniczego oraz potwierdzają udział oreksyny
w regulacji czynności układu krążenia w warunkach stresowych.
Potwierdzenie interakcji między układem oreksyny i wazopre-
syny w regulacji czynności układu krążenia wymaga badania
na większej grupie zwierząt.
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Mechanizm stresu oksydacyjnego i dysfunkcji
śródbłonkowej w sercu świnek morskich
z indukowaną cukrzycą

Anna Konior, Emilia Klemenska, Andrzej Beręsewicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Wstęp: Dysfunkcja śródbłonkowa jest czynnikiem inicju-
jącym proces miażdżycowy. Towarzyszy różnym czynnikom
ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, w tym cukrzycy. Czyn-
nikiem wywołującym dysfunkcję śródbłonkową jest nadproduk-
cja w ścianie naczyniowej anionorodnika ponadtlenkowego
(O2-), który unieczynnia tlenek azotu (NO) i/lub hamuje jego
śródbłonkową produkcję. Nadprodukcja O2- może być wyni-
kiem zwiększonej aktywności i/lub ekspresji enzymów produ-
kujących O2- oraz zmniejszonej aktywacji/ekspresji enzymów
usuwających O2-.

Cel: Celem pracy było zbadanie komórkowego mechanizmu
stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonkowej w cukrzycy.

Metody: Świnki morskie otrzymywały jednorazową do-
otrzewnową iniekcję streptozotocyny (50 mg/kg, cukrzyca) lub
rozpuszczalnika (grupa kontrolna). U zwierząt traktowanych
streptozotocyną skutkowało to glikemią ~300 mg/dl v. ~120 mg/
/dl w grupie kontrolnej. Po 6 tygodniach serca były izolowane
i perfundowane metodą Langendorffa. Mierzono: 1) przepływ
wieńcowy; 2) zmiany przepływu wieńcowego pod wpływem
acetylocholiny (ACh), które były miarą funkcji śródbłonka;
3) sercową produkcję O2- i NO; 4) aktywność oksydazy NADPH
(NOX) i oksydazy ksantynowej (XO) w homogenatach serca;
5) ekspresję białka: podjednostki gp91phox NOX, oxydoredu-
ktazy, oksydazy ksantynowej, eNOS, MnSOD, CuZnSOD
i ecSOD w sercu.

Wyniki: W sercach zwierząt z cukrzycą, w porównaniu
do serc kontrolnych, przepływ wieńcowy wzrósł o 45%, odpo-
wiedź acetylocholinowa spadła o 90%, produkcja O2- wzrosła
o 80%, a całkowita produkcja NO zmniejszyła się o 50%. Zmia-
nom tym towarzyszył ~60% wzrost aktywności NOX i XO.
W sercach cukrzycowych wzrosła ekspresja podjednostki
gp91phox (100%) oraz ekspresja XO (60%). Zmniejszyła się
natomiast ekspresja eNOS (35%) oraz trzech izoform SOD
(50%).

Wnioski: 1. Produkcja O2- w sercu świnki morskiej z cu-
krzycą jest zwiększona w porównaniu z sercami kontrolnymi
i towarzyszy temu dysfunkcja śródbłonka i zwiększony przepływ
wieńcowy. 2. Oksydaza NADPH oraz XO są źródłem zwięk-
szonej produkcji O2- w cukrzycy. 3. Zwiększona aktywność
tych enzymów jest wynikiem ich zwiększonej ekspresji. 4. Dys-
funkcja śródbłonkowa w cukrzycy jest wynikiem zwiększonej
inaktywacji NO przez O2-, jak i zmniejszonej produkcji NO,
na co wskazuje zmniejszona ekspresja eNOS. 5. Na mecha-
nizm stresu oksydacyjnego w cukrzycy składa się zwiększona
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produkcja i zmniejszone usuwanie O2- (o tym ostatnim świad-
czy spadek ekspresji izoform SOD).
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Wczesna zmiana funkcji wymiennika
Na+/Ca2+ po zawale serca u szczura

Urszula Mackiewicz1, Michał Mączewski1, Emilia Klemenska1,

Magdalena Brudek2, Anna Konior1, Elżbieta Czarnowska2,

Bohdan Lewartowski1

1Zakład Fizjologii Klinicznej, Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2Zakład Patologii, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa

Wstęp: Główne zmiany zachodzące na poziomie przeży-
wających zawał lewej komory (LK) kardiomiocytów dotyczą
ekspresji i funkcji białek wewnątrzkomórkowego obiegu Ca2+,
w tym wymiennika Na+/Ca2+ (NCX). NCX jest głównym od-
komórkowym transporterem Ca2+ w znacznym stopniu decy-
dującym o sile skurczu i tempie rozkurczu miocytów. Ponadto,
NCX transportując Ca2+, generuje depolaryzujący prąd, który
w przypadku wzrostu czynności NCX może wywoływać pobu-
dzenia dodatkowe i arytmie. Dotychczas pokazano wzrost czyn-
ności NCX w zawansowanej niewydolności serca. Niewiele
wiadomo o czynności NCX na wczesnych etapach, prowadzą-
cej do niewydolności, przebudowy serca. Rozpoznanie wcze-
snych zmian jest szczególnie ważne, ponieważ stwarza szansę
na zastosowanie interwencji niedopuszczających do rozwoju
niewydolności serca.

Cel: Celem pracy było zbadanie czynności NCX podczas
pozawałowej przebudowy serca, ze szczególnym uwzględnie-
niem pierwszych dni po zawale, i sprawdzenie, czy w indukcji
potencjalnych zmian bierze udział aktywacja głównego szlaku
proprzerostowego w sercu, jakim jest szlak kalcyneuryny (KN).

Metody: U szczurów indukowano zawał LK lub wykony-
wano operację pozorną. W celu zablokowania aktywności KN
szczurom podawano przez 4 doby po zawale (od doby 2. do
5.) cyklosporynę A (CsA) lub sól fizjologiczną w dawce 7,5 mg/
/kg mc. 2 razy na dobę. Miocyty izolowano w dobie 3., 7. i po
upływie 2 miesięcy od zabiegu. W tych samych punktach cza-
sowych echokardiograficznie określano wymiary i kurczliwość
LK. Miarą czynności NCX była szybkość opadania sygnału Ca2+
indukowanego podaniem kofeiny.

Wyniki: W 3. dobie po zawale dochodzi do 7-krotnego
wzrostu aktywności KN, w 7. dobie aktywność ta samoistnie
spada. Podawanie CsA skutecznie znosiło pozawałową akty-
wację KN. W 3. dobie po zawale miał miejsce ponad 40% spa-
dek czynności NCX. Towarzyszył mu wzrost amplitudy sygnału

wapniowego o 75% i siły skurczu o 62%. U szczurów otrzymu-
jących po zawale CsA czynność NCX, amplituda sygnału i siła
skurczu były niezmienione. Zniesienie aktywacji KN i normali-
zacja wewnątrzkomórkowego obiegu Ca2+ zwiększała roz-
strzeń i obniżała frakcję wyrzucania LK w obserwacji odległej
(2 miesiące po zawale).

Wnioski: Wczesny spadek czynności NCX po zawale jest
zależny od aktywacji KN i prowadzi do wzrostu siły skurczu
przeżywających zawał miocytów. Może też stanowić element
dodatniego sprzężenia zwrotnego i podtrzymywać korzystną
dla pozawałowego serca aktywację KN poprzez zwiększenie
wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+.
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Electrical modulation of renal nerve activity
in rats with DOCA-salt hypertension

Agata Ziomber1, Katarzyna Ciesielczyk1, Olga Wisniewska1,

Krzysztof Zaraska2, Piotr J. Thor1

1Department of Pathophysiology, Jagiellonian University
Medical College, Kraków
2Institute of Electron Technology, Kraków

Background: Contribution of renal sympathetic nerves in
DOCA-salt hypertension is suggested. One mechanism by which
the sympathetic activity maintains fluid, electrolyte and there-
fore arterial pressure homeostasis is efferent renal nerves. How-
ever, the underlying mechanisms leading to development and
maintenance of DOCA-salt hypertension remain controversial.
We speculated that electrical modulation of renal sympathetic
tone might influence blood pressure, salt appetite and activity
of the sympathetic nervous system in DOCA-salt treated rats.

Methods: 21 female Sprague-Dawley rats were divided
into 4 subgroups. All rats were unilaterally nephrectomized.
Group 1 (control) received tap water to drink. Group 2 was
DOCA-treated and provided with 1% NaCl solution to drink
(DOCA-salt). Group 3 received DOCA-salt diet and additional
electrical modulation of the left renal nerve activity (RN). In
group 4 denervation (RDNX) of the remaining kidney was per-
formed. During the experiment water balance, systolic blood
pressure (SBP) (tail cuff plethysmography) and heart rate varia-
bility (fast Fourier transform method) were measured.

Results: 3 weeks of DOCA-salt treatment increased SBP
in all groups (174 ± 30 v. 156 ± 30 mm Hg) except RDNX
(135 ± 15 mm Hg). DOCA-NaCl significantly increased HF%
compared to the control (D HF% = 50), but not in the renal
neuromodulated (D HF% = 15) or the renal denervated rats
(D HF% = 10). Both DOCA-salt and RN consumed more saline
and excreted more urine compared to the control; however
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renal neuromodulation stimulated urine output more potent
(159 ± 23 v. 126 ± 30 ml/24 h) leading to significant decrease
in water balance (26 ± 4 v. 62 ± 31 ml/24 h). RDNX preven-
ted from excessive NaCl saline intake compared to the other
groups treated with DOCA-NaCl (48 ± 10 v. 188 ± 10 v. 185 ±
± 21 ml/24 h), leading to near-to-control water balance (18 ±
± 3 ml/24 h).

Conclusions: We conclude that renal sympathetic nerve
tone is critically involved in pathogenesis of DOCA-salt hyper-
tension and salt appetite as renal denervation decreased NaCl
intake and delayed pressure increase. We showed that DOCA-
-salt hypertension is linked to hyperactivity of the sympathetic
system; however other mechanisms cannot be excluded as elec-
trical modulation of the renal nerve decreased HF power, which
although influenced water balance, was not able to prevent
from development of salt-sensitive hypertension.
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A controlled reperfusion with intra coronary
downstream delivery of abciximab and
peripheral anticoagulation with bivalirudin
in the porcine model of myocardial infarction

Piotr P. Buszman1, Marcin Dębiński2, Wojciech Wojakowski1, 3,

Krzysztof Milewski4, Wanda Jackiewicz2, Błażej Trela2,

Michał Jelonek2, Paweł E. Buszman1, 3

1American Heart of Poland, Katowice
2American Heart of Poland, Dąbrowa Górnicza
3Medical University of Silesia, Katowice
4The Skirball Center for Cardiovascular Research, CRF, New York

Background: The influence of intracoronary abciximab and
bivalirudin as an anticoagulant in ST elevation myocardial in-
farction (STEMI) on myocardial salvage and reperfusion injury
(RI) is undetermined.

Methods: In 23 landrace pigs myocardial infarct was in-
duced by the occlusion of over-the-wire (OTW) balloon cathe-
ter in the medial left anterior descending artery for 60 minutes.
Intavenous infusion of bivalirduin was maintained through the
whole procedure. Prior to the reperfusion the animals were
randomized into control group (n = 12) in which intracoronary
downstream 5 ml placebo (0.9% NaCl) through the central lu-
men of the OTW catheter was administred. In the study group
(n = 11) 0.25 mg/kg downstream i.c. abciximab was infused in
the same way. The control coronary angiography and ventricu-
lography was performed before ischemia, 30 minutes and
48 hours after reperfusion. The animals were sacrificed two days
after the ischemia. The infarct area (IA) and area at risk (AAR)
were marked with Tetrazolinum and Evans blue respectively.

The primary endpoint was the percentage of IA in the AAR (IA/
/AAR%) and the left ventricle (IA/LV%). Serum biochemical mar-
kers of necrosis, inflammation and apoptosis were evaluated
12, 24 and 48 hours after ischemia.

Results: The animals in both groups were comparable with
regard to sex and weight. Hearts in the both groups had similar
AAR (41.9 v. 40.5%, p = 0.7). The average infarct size was
comparable in the control and the study group as expressed by
IA/AAR% (58.1 v. 57.3%, p = 0.8) and IA/LV% (28.5 v. 26.3%,
p = 0.5). This corresponded well with peak troponin level (138.8
v. 129.8 ng/ml, p = 0.59) and LV ejection fraction after 2 days
(32.2 v. 36.5%, p = 0.21). There was also no difference in
peak hsCRP (7822 ng/ml v. 8806 ng/ml, p = 0.38) and TNFa
(94.5 v. 64.3 pg/ml, p = 0.51) concentrations. A trend toward
higher peak level of IL-6 (215.6 v. 50.1 pg/ml, p = 0.08) and
adiponectin (11.0 v. 6.8 pg/ml, p = 0.1) in the study group was
observed.

Conclusions: Intracoronary abciximiab with peripheral
bivalirudin is not superior to bivalirudin unaided in myocardial
salvage caused by RI in the porcine ischemia/reperfusion model.
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Suplementacja kwasem dekozaheksaenowym
(DHA), ale nie kwasem eikozapentaenowym
(EPA), zapobiega przerostowi i dysfunkcji
lewej komory serca w odpowiedzi
na przeciążenie ciśnieniowe

Monika Duda, Urszula Mackiewicz, Michał Mączewski

Zakład Fizjologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa

Wstęp: Badania kliniczne i nasze wcześniejsze obserwa-
cje sugerują, że suplementacja mieszaniną EPA i DHA — w3
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi — zapobiega roz-
wojowi niewydolności serca.

Cel: Celem obecnej pracy było porównanie efektu działa-
nia poszczególnych kwasów EPA i DHA na patologie lewej ko-
mory serca (LV) w odpowiedzi na przeciążenie ciśnieniowe.

Metody: U szczurów karmionych dietą kontrolną lub die-
tami z EPA, DHA lub EPA + DHA (1:1) indukowano przecią-
żenie ciśnieniowe, zwężając aortę brzuszną.

Wyniki: Po 12 tygodniach przeciążenie ciśnieniowe pro-
wadziło do 39% przerostu LV, 51% wzrostu objętości późno-
rozkurczowej i 149% wzrostu objętości późnoskurczowej u szczu-
rów karmionych dietą kontrolną. Jak pokazano na rycinie 1,
efektom tym zapobiegały diety z DHA i EPA + DHA, ale nie
z EPA. U zwierząt karmionych dietami z DHA i EPA + DHA
w porównaniu z dietą kontrolną niższe były w surowicy stęże-
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nia wolnych kwasów tłuszczowych (0,27 ± 0,02; 0,28 ± 0,03
v. 0,55 ± 0,06 mmol/l; p < 0,05, odpowiednio), triglicerydów
(0,75 ± 0,5; 0,79 ± 0,05 v. 1,36 ± 0,15 mg/ml; p < 0,05,
odpowiednio) i cholesterolu (0,48 ± 0,02; 0,51 ± 0,02 v. 0,66 ±
± 0,03 mg/ml; p < 0,05, odpowiednio) oraz tylko stężenie wol-
nych kwasów tłuszczowych było niższe u zwierząt karmionych
dietą z EPA (0,39 ± 0,02 v. 0,55 ± 0,06 mmol/l; p < 0,05).

Wnioski: Podsumowując, suplementacja z DHA, ale nie
z EPA, zapobiega przerostowi, przebudowie i upośledzeniu
funkcji skurczowej lewej komory serca w odpowiedzi na prze-
ciążenie ciśnieniowe. Kardioprotekcyjnemu działaniu DHA to-
warzyszyła poprawa profilu lipidowego surowicy.

978

Iwabradyna wywiera działanie
przeciwarytmiczne w modelu
świeżego zawału serca u szczura

Michał Mączewski1, Urszula Mackiewicz1, Joseph Y. Gerges2,

Halina Dobrzynski2, Bohdan Lewartowski1

1Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2University of Manchester, Manchester

Wstęp: Komorowe zaburzenia rytmu są istotną przyczyną
śmiertelności w świeżym zawale serca (ZS).

Cel: Celem badania było sprawdzenie, czy iwabradyna,
lek wybiórczo zwalniający częstotliwość rytmu serca, wywiera
efekt przeciwarytmiczny w modelu świeżego, niereperfundo-
wanego zawału serca u szczura oraz potencjalnych mechani-
zmów tego efektu.

Metody: Przez 24 godziny po ZS prowadzono ciągły zapis
EKG u szczurów otrzymujących iwabradynę lub placebo i reje-
strowano epizody częstoskurczu komorowego (VT) i migotania
komór (VF). 45 minut i 24 godziny po zawale rejestrowano

jednofazowe nasierdziowe potencjały czynnościowe (MAP),
a w kardiomiocytach lewej komory oceniano obieg wapnia oraz
ekspresję i czynność kanałów jonowych.

Wyniki: Iwabradyna zwalniała średnią częstotliwość ryt-
mu serca po ZS o 17%, zmniejszając zarówno częstość wystę-
powania VT/VF, jak i śmiertelność z powodu zaburzeń rytmu.
ZS prowadził do dyspersji czasu trwania MAP po 45 minutach
i 24 godzinach. 24 godziny po zawale rosła ekspresja HCN4
(kanału odpowiedzialnego za potencjalnie proarytmiczny prąd
rozrusznikowy IF) oraz natężenie IF w kardiomiocytach oraz
rozkurczowy wyciek Ca2+ z siateczki sarkoplazmatycznej przez
receptory rianodynowe.

Wnioski: Podsumowując, iwabradyna wywiera działanie
przeciwarytmiczne w świeżym zawale serca u szczura. Poten-
cjalne mechanizmy tego działania obejmują zapobieganie dys-
persji repolaryzacji komory, nadekspresji kanału HCN4 oraz
wyciekowi Ca2+ z siateczki sarkoplazmatycznej. Iwabradyna
może być atrakcyjnym lekiem przeciwarytmicznym w świeżym
zawale serca.
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Ocena stentu elutującego sirolimus
z biodegradowalnego polimeru na modelu
przerostu neointimy tętnic wieńcowych
świni domowej

Piotr P. Buszman1, Krzysztof Milewski2, Wanda Jackiewicz3,

Marcin Dębiński3, Wojciech Wojakowski1, 4, Adam Partyka5,

Michał Jelonek3, Adam Janas3, Paweł E. Buszman1, 4

1American Heart of Poland, Katowice
2The Skirball Center for Cardiovascular Research, New York
3American Heart of Poland, Kostkowice
4Medical University of Silesia, Katowice
5Silesian Heart Center, Zabrze

Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1.Rycina 1. Wpływ przeciążenia ciśnieniowego i suplementacji omega-3 wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na indeks masy
LV do długości kości piszczelowej (prawy panel), objętość późnorozkurczową LV (środkowy panel) i objętość późnoskurczową LV
(lewy panel)
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Wstęp: Celem niniejszego badania jest ocena wpływu sten-
tów elutujących sirolimus z platformy biodegradowalnej (BP-
-SES, Carlo TM, Balton) na przerost neointimy, efekty tkanko-
we oraz środnabłonkowanie na modelu przerostu neointimy
tętnic wieńcowych świni domowej.

Metody: Do badania włączono 8 świń rasy Polska Biała
Zwisłoucha obu płci o masie ciała 37–42 kg. U każdego ze
zwierząt do każdej z tętnic wieńcowych losowo, w stosunku
2:1, wszczepiono 16 stentów badanych BP-SES oraz 8 metalo-
wych (BMS, Chopin2, Balton) przy użyciu techniki nadmierne-
go rozprężenia. Kontrolne badanie koronarograficzne, ultraso-
nografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz eutanazję zaplano-
wano po 1- (4 zwierzęta) i 3-miesięcznej obserwacji. Segmenty
naczyń ze wszczepionymi stentami zostały wypreparowane oraz
utrwalone w celu dalszej analizy histopatologicznej.

Wyniki: W koronarograficznej ilościowej ocenie naczynia
(QCA) po implantacji nie było różnic pod względem rozmiaru
referencyjnego (RD), minimalnego światła naczynia (MLD) oraz
ostrego przyrostu średnicy naczynia (AG) pomiędzy badanymi
grupami. W obserwacji 28-dniowej w grupie badanej zaobser-
wowano mniejszą, aczkolwiek nieistotną statystycznie późną
utratę światła (LL: 0,40 ± 3 mm v. 0,51 ± 0,4 mm; p = 0,5)
oraz mniejszy stopień zwężenia naczynia, również nieistotny
statystycznie (8,5 ± 6% v. 13,6 ± 11%; p = 0,3).

Wnioski: W 1-miesięcznej obserwacji stenty BP-SES wy-
kazały porównywalną z kontrolą koronarograficzną utratę świa-
tła oraz stopień zwężenia światła. Dalsza obserwacja 3-mie-
sięczna, wraz z oceną histopatologiczną, pozwoli na potwier-
dzenie bezpieczeństwa oraz ewentualnej skuteczności bada-
nych stentów, której wyniki zostaną przedstawione w trakcie
prezentacji.
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The influence of the vagal nerve stimulation
with deep breathing and sham feeding on
the autonomic nervous system response

Agata Furgała1, Katarzyna Ciesielczyk1, Anna Machowska1,

Barbara Nowak2, Joanna Szmigiel1, Piotr J. Thor1

1Department of Pathophysiology, Medical College,
Jagiellonian University, Kraków
2Students Science Association by the Department of Pathophysiology,
Medical College, Jagiellonian University, Kraków

Background: Sham feeding (SF), in the opposite to the deep
breathing (DB) test, doesn’t belong to the standard autonomic
nervous system activity evaluation methods, however it is wi-
dely used to the parasympathetic stimulation of the gastrointe-
stinal excretion and motility.

Aim: The aim of the study was to evaluate the influence of
the vagal nerve stimulation with DB and SF tests on the autono-
mic nervous system response in healthy volunteers.

Methods: To the study were included 30 volunteers (age
22.5 ± 2 years, 11 men, 19 women). There were excluded the
persons with diabetes, obesity, cardio-vascular diseases (hyper-
tension, ischemic heart disease, etc.), using drugs influencing
the autonomic nervous system activity. Within all the studied
individuals there were conducted the heart rate variability (HRV)
measurements, BPV and the hemodynamic parameters records
at rest, during the DB test (6 breathing per minute) and after
6 min of SF test with using Task Force Monitor 3040i (CNSys-
tems, Austria), at the same time the gastric myoelectrical activi-
ty was measured with using 4-channel electrogastrography (EGG)
(PolygramNET, Medtronic, USA).

Results: EGG: HRV: Both of the stimulation methods were
causing the increase of the heart rate variability parameters ac-
cording to the pattern of the parasympathetic branch excita-
tion. Making comparison of both of the autonomic nervous sys-
tem responses there was shown that the response to DB was
higher in a range of following parameters (increase of SDNN,
lnLF, nLF) than to SF. On the other hand SF was diminishing
the HR from 64.9 ± 7.5 to 63.78 ± 7 (p = 0.01) and incre-
asing lnHF from 7.01 ± 1.15 to 7.33 ± 1.06 (p = 0.0002). SF
caused changes in the gastric myoelectrical activity: an incre-
ase of dominant power — DP from 10.49 ± 0.89 (log) to
12.3 ± 0.98 (p = 0.03) and the mean SWC from 61 ± 14 to
68.98 ± 10% (p = 0.02) and a decrease in the percentage of
the dysrhythmic gastric slow waves from 20 ± 14 do 17.3 ±
± 11% (p = 0.049). DB induced an increase of dominat frequ-
ency — DF from 2.8 cpm to 3.2 cpm (p = 0.04) and DP.

Conclusions: We conclude that the sham feeding test, as
a simple, non-invasive procedure could be a useful test for eva-
luation the activity of the parasympathetic branch of the auto-
nomic nervous system. Both parasymapthetic stimulations im-
proved gastric myoelectrical activity.
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The influence of the exogenous melatonin
administration on the autonomic nervous
system activity

Anna Machowska, Agata Furgała, Kajetan Juszczak,

Katarzyna Ciesielczyk, Agata Ziomber, Piotr J. Thor

Department of Pathophysiology, Medical College,
Jagiellonian University, Kraków

Background: Melatonin shows multiple biological action
potential. Its influence on peripheral receptors may be trigge-
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red due to the alterations in autonomic activity, connected with
the inhibition of the sympathetic branch of the autonomic ne-
rvous system (ANS).

Aim: The aim of this study was to assess the influence of
exogenous melatonin on the ANS in rats.

Methods: The experimental procedures were conducted
by using heart rate variability measurements in 10 Wistar rats
before and after melatonin administration i.p. in a dosage 100 mg/
/kg. To the HRV analysis there was used PowerLab (Adinstru-
ments, Australia) set; the measurements were conducted
30 min before administration of melatonin and 60 min after;
BP measurements were taken at 10-min intervals. The follo-
wing parameters of HRV were analyzed using software applica-
tion Chart Pro 5: mRR [ms], HR [BPM], LF [ms*ms], HF [ms*ms].

Results: At rest period there was noted domination of pa-
rasympathetic component of ANS and higher value of HF (6.21)
than LF (4.83). In the time interval between 0–30 min after
exogenous melatonin administration there was observed a de-
crease in the heart rate from 346 to 334 beats per minute and
non significant changes of HRV parameters. In the time interval
between 30–60 min after exogenous melatonin administration
there was noted a decrease of TP (7.72 v. 6.48; p < 0.05), LF
(4.83 v. 2.48; p = 0.04) and HF (6.21 v. 4.46; p = 0.03) para-
meters with dominantion of parasympathetic branch and an
increase of normalized HF at 3%.

Conclusions: These marked changes in the activity of the
autonomic nervous system occurring with the triggered point
in melatonin administration may influence sympathetic and
parasympathetic components of the ANS.
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Cell penetrating protein [Lys(Ac)13]TP
modulates phenylephrine vascular action

Ivan Kocić1, Jarosław Ruczyński2, Renata Szczepańska1,

Mariola Olkowicz2, Brygida Parfianowicz2, Izabela Rusiecka1,

Piotr Rekowski2

1Zakład Farmakologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2Wydział Chemii, Gdański Uniwersytet, Gdańsk

Background: The family of peptides able to penetrate cell
membrane (CPP, cell penetrating peptides) attracted conside-
rations as a potential therapeutic tool for delivery of different
substances into the cells.

Aim: In this study we looked for possible interactions be-
tween some of the CPP and phenylephrine vascular action.

Methods: We used isolated rat tail artery and examined the
influence of pretreatment by 7 different CPP on concentration-re-
sponse curve induced by a1 receptor agonist phenylephrine. Pepti-

des were synthesized by the solid phase peptide synthesis (SPPS)
with the use of a 9-fluorenylmetoxycarbonyl (Fmoc) strategy.

Results: From 7 different polipeptides: TP10 (transpor-
tan-10), [Lys(AAc)13]TP, [Lys(CAc)13]TP, [Lys(GAc)13]TP,
[Lys(TAc)13]TP, [Lys(UAc)13]TP, [Lys(Ac)13]TP only
[Lys(Ac)13]TP used at concentration 1 µM (the lowest concen-
tration induced significant change in contraction of isolated rat
stomach in our pilot study) rendered rat tail artery to be signifi-
cantly less sensitive to phenylephrine (Emax, pD2 and Hill co-
efficient decreased significantly).

Conclusions: Our results indicate that [Lys(Ac)13]TP be-
longing to the family of CPP can modify affinity of phenylephri-
ne to a1 adrenergic receptors in rat tail artery. Acetylation of
specific amino acid residues located in extracellular domains
III, IV and V of a1 adrenoceptors seems to be the molecular
mechanism of this interaction.
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Wpływ diety wysokotłuszczowej na rozwój
niestabilnej blaszki miażdżycowej w pniu
ramienno-głowowym i parametry lipidogramu
u myszy pozbawionych genu apolipoproteiny E

Przemysław Węglarz1, Ewa Konarska−Kuszewska1,

Magdalena Kocierz1, Anika Doruchowska1,

Maria Trusz−Gluza1, Christopher Jackson2

1I Klinika Kardiologii, SPSK nr 7, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Katowice
2Bristol Heart Institute, University of Bristol, Bristol

Wstęp: Współczesne badania w zakresie kardiologii eks-
perymentalnej opierają się na zastosowaniu nowoczesnych,
genetycznie modyfikowanych modeli zwierzęcych. Posiadane
przez nas myszy C57BL/6,129 pozbawione apoE (apoE knoc-
kout) są uznanym modelem zwierzęcym hipercholesterolemii
i miażdżycy. Już po 2–3 miesiącach wysokotłuszczowej diety
dochodzi u tych zwierząt do wytworzenia bogatotłuszczowych
blaszek miażdżycowych, które mogą ulegać spontanicznej de-
stabilizacji i pęknięciu. Pień ramienno-głowowy myszy jest miej-
scem cechującym się rozwojem niestabilnych blaszek miażdży-
cowych. Mysi model niestabilnej blaszki miażdżycowej jest
modelem bardzo praktycznym, w którym do destabilizacji blasz-
ki dochodzi nie tylko po krótkim (ok. 8-tygodniowym) okresie
karmienia zwierząt dietą wysokotłuszczową, ale również w ściśle
określonym miejscu anatomicznym. Pozwala to na bardziej
ekonomiczne i szybsze śledzenie procesów przebiegających
w trakcie destabilizacji blaszki miażdżycowej.

Metody: Badaniem objęto grupę 37 myszy (C57BL/6,129)
apoE-/- (samce), karmionych dietą wysokotłuszczową przez
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10 tygodni. Po okresie 10 tygodni zwierzęta zostały poddane
terminacji poprzez dootrzewnowe podanie tiopentalu w daw-
ce 200 mg/kg. Następnie wykonano kaniulację serca. Po prze-
cięciu żył szyjnych przeprowadzono ekssangwinację i perfuzję
z zastosowaniem buforu oraz utrwalacza pod stałym ciśnieniem
100 mm Hg, a następnie wykonano chirurgiczne wypreparo-
wanie pnia ramienno-głowowego. Ocenę zmian miażdżyco-
wych przeprowadzono w proksymalnej części pnia ramienno-
-głowowego za pomocą standardowych ilościowych kompute-
rowych metod morfometrycznych.

Wyniki: Średnia masa ciała myszy w dniu terminacji wyno-
siła 38 ± 6 g. Stężenie cholesterolu całkowitego wynosiło 608–
–1783 mg/dl (śr. 1224 ± 365 mg/dl). Natomiast poziom choleste-
rolu HDL, LDL i triglicerydów wynosił przeciętnie odpowiednio
110 ± 14, 533 ± 39 i 367 ± 284 mg/dl. Badania histologiczne
proksymalnej części pnia ramienno-głowowego są w toku.

Wnioski: U myszy pozbawionych genu apoE zastosowa-
nie diety wysokotłuszczowej powoduje hipercholesterolemię
i hipertriglicerydemię wielokrotnie przekraczającą wartości wy-
stępujące u myszy apoE-/- karmionych dietą niskotłuszczową
oraz u myszy typu dzikiego. Wpływ diety wysokotłuszczowej
na rozwój niestabilnej blaszki miażdżycowej zostanie ocenio-
ny po uzyskaniu wyników badania morfometrycznego.
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Ocena i analiza funkcji śródbłonka
i parametrów sztywności naczyniowej
u pacjentów z genetycznie potwierdzoną
hipercholesterolemią rodzinną

Paweł Lewandowski1, Agnieszka Węgrzyn1, Marta Taszner1,

Rafał Gałąska1, Marcin Gruchała1, Magdalena Chmara2,

Monika Żuk2, Janusz Limon2, Andrzej Rynkiewicz1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdańsk

Wstęp: Dysfunkcja śródbłonka jest jedną z pierwszych
oznak rozpoczynającego się procesu miażdżycowego.

Cel: Celem tego badania była ocena oszacowanej za po-
mocą wazodylatacji tętnicy ramiennej indukowanej niedokrwie-
niem (FMD, flow-mediated dilation) funkcji śródbłonka oraz
parametrów sztywności naczyniowej mierzonych za pomocą
metody e-Tracking w grupie pacjentów z genetycznie potwier-
dzoną bądź wykluczoną hipercholesterolemią rodzinną.

Metody: Do badania włączono 60 pacjentów bez incy-
dentów sercowo-naczyniowych oraz objawów klinicznie jaw-
nej choroby sercowo-naczyniowej (śr. wieku 41,9 ± 7,7 roku):
20 pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL

w surowicy i genetycznie potwierdzoną hipercholesterolemią
rodzinną; 20 pacjentów z podwyższonym poziomem chole-
sterolu LDL w surowicy bez mutacji powodującej hiperchole-
sterolemię rodzinną; 20 zdrowych ochotników z prawidłowym
poziomem cholesterolu LDL w surowicy. W każdej z badanych
grup było 10 mężczyzn i 10 kobiet. Ocenę funkcji śródbłonka
poprzez pomiar wazodylatacji tętnicy ramiennej indukowanej
niedokrwieniem wykonano za pomocą echokardiografu Aloka
SD-Alpha 10-Miro. Nowa ultrasonograficzna metoda e-Trac-
king została użyta w celu oszacowania parametrów sztywności
naczyniowej: wskaźnika sztywności beta (b), wskaźnika elastycz-
ności epsilon (Ep), wskaźnika podatności (AC, arterial complian-
ce), jednopunktowej prędkość fali tętna (PWV, one point pul-
se-wave velocity). Wyniki FMD były istotnie statystycznie niż-
sze u pacjentów z hipercholesterolemią rodziną i u wszystkich
pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL
w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną (10,5 ± 9,6% v.
21 ± 14,3%; p < 0,05; 12,5 ± 10 v. 21 ± 14,3%; p < 0,05).
Nie znaleziono istotnych różnic między pozostałymi grupami
w zakresie FMD. Wazodylatacja tętnicy ramiennej pod wpły-
wem endogennie podanej nitrogliceryny była porównywalna
we wszystkich badanych grupach. Nie znaleziono również róż-
nic wartości parametrów sztywności naczyniowej ocenianych
metodą e-Tracking.

Wnioski: Prawidłowa wazodylatacja tętnicy ramiennej pod
wpływem endogennie podanej nitrogliceryny u wszystkich ba-
danych sugeruje, że obniżone FMD spowodowane jest dys-
funkcją śródbłonka u pacjentów z wysokim poziomem chole-
sterolu LDL. Brak istotnych statystycznie różnic wśród parame-
trów sztywności naczyń może świadczyć, że proces miażdży-
cowy w badanej grupie nie jest zaawansowany. FMD może
być użyte do wczesnego wykrywania procesu miażdżycowego
u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.
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Zależność między funkcją śródbłonka
i parametrami sztywności naczyniowej
u pacjentów z genetycznie potwierdzoną
hipercholesterolemią rodzinną

Paweł Lewandowski1, Agnieszka Węgrzyn1, Marta Taszner1,

Rafał Gałąska1, Marcin Gruchała1, Magdalena Chmara2,

Monika Żuk2, Janusz Limon2, Andrzej Rynkiewicz1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdańsk

Wstęp: Celem badania była ocena zależności między osza-
cowaną za pomocą wazodylatacji tętnicy ramiennej indukowanej
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niedokrwieniem (FMD, flow-mediated dilation) funkcją śródbłon-
ka i parametrami sztywności naczyniowej u pacjentów z gene-
tycznie potwierdzoną bądź wykluczoną hipercholesterolemią ro-
dzinną bez wcześniejszych incydentów sercowo-naczyniowych.

Metody: Do badania włączono 60 pacjentów bez incy-
dentów sercowo-naczyniowych oraz objawów klinicznie jaw-
nej choroby sercowo-naczyniowej (średnia wieku 41,9 ± 7,7 ro-
ku): 20 pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu
LDL w surowicy i genetycznie potwierdzoną hipercholestero-
lemią rodzinną; 20 pacjentów z podwyższonym poziomem
cholesterolu LDL w surowicy bez mutacji powodującej hiper-
cholesterolemię rodzinną; 20 zdrowych ochotników z prawi-
dłowym poziomem cholesterolu LDL w surowicy. W każdej
z badanych grup było 10 mężczyzn i 10 kobiet. Ocenę funkcji
śródbłonka poprzez pomiar wazodylatacji tętnicy ramiennej
indukowanej niedokrwieniem wykonano za pomocą echokar-
diografu Aloka SD-Alpha 10-Miro. Nowa ultrasonograficzna
metoda e-Tracking została użyta w celu oszacowania parame-
trów sztywności naczyniowej: wskaźnika sztywności beta (b),
wskaźnika elastyczności epsilon (Ep), wskaźnika podatności (AC,
arterial compliance), jednopunktowej prędkość fali tętna (PWV,
one point pulse-wave velocity). Oceniono krzywą pulsu i wy-
znaczono wskaźnik sztywności (SI, stiffness index) i wskaźnik
odbicia (RI, reflection index) za pomocą fotopletyzmografu Pul-
se Trace 2 Micro Medical.

Wyniki: Stwierdzono u wszystkich 60 badanych istotne
dodatnie korelacje między FMD i AC (r = 0,39; p < 0,05) oraz
istotne ujemne korelacje między FMD a b, Ep i PWV (r =
= –0,42; r = –0,41; r = –0,53; p < 0,05). Najsilniejsze korela-
cje odnotowano w grupie pacjentów z FH (r = 0,42; r =
= –0,64; r = –0,61; r = –0,7; p < 0,05). Ponadto nie znale-
ziono istotnych korelacji między parametrami sztywności na-
czyniowej oszacowanymi za pomocą metody e-Tracking a wy-
znaczonymi z użyciem fotopletyzmografu.

Wnioski: Zależności między parametrami sztywności na-
czyniowej oszacowanymi za pomocą metody e-Tracking i FMD
wskazują na interakcje między dysfunkcją śródbłonka i prze-
budową strukturalną naczyń tętniczych. Najsilniejsze korelacje
zaobserwowano u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną,
dlatego nowe ultrasonograficzne metody oceny parametrów
sztywności naczyń i dysfunkcji śródbłonka mogą być przydatne
do wczesnego wykrywania remodelingu naczyniowego w tej
grupie chorych.
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Liza erytrocytów w następstwie kardiowersji
elektrycznej u pacjentów z samoistnym
migotaniem przedsionków

Marcin Makowski1, Konrad Masiarek1, Andrzej Fic1,

Karolina Szymańska1, Andrzej Lubiński1, Zbigniew Baj2

1Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM, Łódź
2Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny, Łódź

Wstęp: Kardiowersja elektryczna jest procedurą terapeu-
tyczną stosowaną w celu konwersji różnego rodzaju arytmii do
rytmu zatokowego. Metoda ta jest powszechnie stosowana
w przywracaniu rytmu zatokowego u pacjentów z migotaniem
przedsionków. Wpływ energii elektrycznej użytej w trakcie
kardiowersji na erytrocyty nie jest wyjaśniony.

Cel: Celem badania była ocena wpływu kardiowersji elek-
trycznej na wybrane parametry układu czerwonokrwinkowe-
go. Do badania włączono grupę 25 mężczyzn z samoistnym
migotaniem przedsionków kierowanych do planowej kardio-
wersji elektrycznej.

Metody: Sposób przeprowadzenia kardiowersji elektrycz-
nej był zgodny z obowiązującymi standardami Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego. Pacjenci z przetrwałym migota-
niem przedsionków zgodnie z zaleceniami PTK otrzymywali
leki przeciwkrzepliwe (Acenocumarol pod kontrolą INR 2,0–
–3,0) na 4 tygodnie przed kardiowersją. Każdy pacjent kiero-
wany do kardiowersji elektrycznej wyraził świadomą zgodę na
sposób przerwania arytmii — kardiowersja — oraz na włącze-
nie do badania. Kardiowersję wykonywano energią dwufazową
50–200 J (defibrylator Zoll – Zoll Corp. USA). Krew obwodową
w celu oceny erytrocytów pobierano w dwóch punktach cza-
sowych: T0 — w trakcie trwania migotania przedsionków,
T1 — 30 minut po wykonaniu kardiowersji elektrycznej.
W pracy oceniano liczbę erytrocytów oraz podstawowe para-
metry czerwonokrwinkowe: Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC,
RDW z wykorzystaniem analizatora Pentra 80 Automated Blo-
od Cell Analyzer. Po 6 godzinach oceniano wybrane parame-
try biochemiczne mogące świadczyć o lizie erytrocytów: bili-
rubinę całkowitą i bezpośrednią.

Wyniki: Kardiowersja elektryczna prądem dwufazowym
była skuteczna u wszystkich badanych pacjentów. Średnia ener-
gia użyta w trakcie kardiowersji wynosiła 170 J (± 126 J). Po
wykonaniu kardiowersji elektrycznej zaobserwowano znamien-
ny spadek liczby erytrocytów (4,89 ± 0,07 v. 4,57 ± 0,07;
p < 0,0001), zmniejszenie stężenia hemoglobiny o średnio
1 g/dl (14,96 ± 0,69 v. 14,01 ± 0,29; p < 0,0001) oraz zmniej-
szenie hematokrytu (44,09 ± 0,69 v. 41,11 ± 0,64;
p < 0,0001). W zakresie pozostałych markerów układu czer-
wonokrwinkowego zmian nie obserwowano. Po 6 godzinach
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obserwowano znamienny wzrost stężenia bilirubiny bezpośred-
niej 2,77 ± 0,25 v. 3,22 ± 0,25; p < 0,01.

Wnioski: Kardiowersja elektryczna prowadzi do rozpadu
krwinek czerwonych, co może mieć wpływ na stan kliniczny
pacjentów.
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Wpływ iwabradyny na ciśnienie
centralne u ludzi

Piotr Abramczyk, Anna Dobosiewicz, Maciej Siński

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Wstęp: Iwabradyna jest pierwszym lekiem wybiórczo zwal-
niającym czynność serca. Dzięki selektywnemu hamowaniu
prądu rozrusznikowego If w węźle zatokowym lek ten wydaje
się pozbawiony innych działań hemodynamicznych.

Cel: Celem pracy była ocena wpływu iwabradyny na ci-
śnienie centralne i pochodne parametry oceniane za pomocą
tonometrii aplanacyjnej.

Metody: W badaniu wzięło udział 16 zdrowych ochotni-
ków (9 K, średnia wieku 33 ± 6 lat). Pomiarów dokonywano
przed, a następnie co godzinę po doustnym przyjęciu 7,5 mg
iwabradyny (łącznie 4 pomiary w ciągu 3 h).

Wyniki: Zgodnie z oczekiwaniami stwierdzono istotne
zwolnienie czynności serca, nie obserwowano zmian zarówno
obwodowego, jak i centralnego ciśnienia tętniczego. Zaobser-
wowano natomiast znamienny wzrost centralnego ciśnienia
tętna (cPP), ciśnienia wzmocnienia (AP — różnica pomiędzy
maksymalnym ciśnieniem skurczowym w aorcie a ciśnieniem
w czasie T1 — początek powrotu fali odbitej) oraz wskaźników
wzmocnienia (P2/P1 — iloraz maksymalnego ciśnienia skur-
czowego w aorcie i ciśnienia w czasie T1; AP/cPP — iloraz

ciśnienia wzmocnienia i centralnego ciśnienia tętna), przy czym
zmiany te były najsilniej wyrażone w drugiej godzinie po poda-
niu leku (tab. 1). Co więcej, w dalszej analizie nie stwierdzono
korelacji pomiędzy zmianami ocenianych parametrów a zmniej-
szeniem częstości serca. Korzystną zmianą było natomiast zwięk-
szenie wskaźnika przepływu podwsierdziowego (SEVR — sto-
sunek pola powierzchni pod krzywą aortalnej fali tętna dla fazy
rozkurczowej do fazy skurczowej), spowodowane wydłużeniem
czasu rozkurczu.

Wnioski: Iwabradyna, poza zwalnianiem czynności serca,
wpływa także na inne parametry hemodynamiczne, co nie było
wcześniej stwierdzane.
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Rola białek rodziny RhoA i oddziaływań
mikromechanicznych we wzroście
i różnicowaniu sercowych komórek
macierzystych i progenitorowych

Piotr Wilczek1, Michał Zembala2, Tomasz Cichoń3,

Ryszard Smolarczyk3, Magdalena Jarosz3, Stanisław Szala3,

Marian Zembala2

1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi,
Zabrze
2Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3Instytut Onkologii, Gliwice

Wstęp: Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe
(CSC/CPCs, Cardiac Stem/Progenitor Cells) są nowo odkrytą
grupą komórek multipotencjalnych, zdolnych do wielokrotnej
replikacji i różnicowania się w kardiomiocyty, komórki endo-
telium oraz komórki mięśni gładkich. Wydaje się, że o właści-
wym wzroście komórek macierzystych decydować mogą m.in.

Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1. Wyniki

Parametr Parametr Parametr Parametr Parametr  0 min0 min0 min0 min0 min 120 min120 min120 min120 min120 min PPPPP Korelacja z Korelacja z Korelacja z Korelacja z Korelacja z DDDDDHRHRHRHRHR PPPPP

Częstość serca [1/min] 69,6 ± 9,3 61,6 ± 7,7 < 0,01    

Ciśnienie wzmocnienia: AP [mm Hg] 2,62 ± 2,4  3,87 ± 2,9  < 0,05 –0,218 NS

Wskaźnik wzmocnienia: P2/P1 [%] 114,5 ± 13,2 119,3 ± 14,7 < 0,05 –0,289 NS

Wskaźnik wzmocnienia: AP/PP [%] 11,68 ± 9,1 15,1 ± 0,5  < 0,05 –0,125 NS

Centralne ciśnienie tętna: cPP [mm Hg] 21,6 ± 5,0 23,6 ± 5,5  < 0,05 –0,125 NS

Obwodowe ciśnienie skurczowe: pSBP [mm Hg] 112,4 ± 7,8 113,3 ± 8,9  NS    

Obwodowe ciśnienie rozkurczowe: pDBP [mm Hg] 79,4 ± 6,6 79,7 ± 6,2 NS    

Centralne ciśnienie skurczowe: cSBP [mm Hg] 102 ± 7,4 104 ± 7,7 NS    

Centralne ciśnienie rozkurczowe: cDBP [mm Hg] 80,3 ± 6,6 80,6 ± 6,3 NS    

Wskaźnik przepływu podwsierdziowego: SEVR 150,5 ± 28,4 178,6 ± 28,1 < 0,01 0,9543  0,01 
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czynniki mikromechaniczne wynikające z oddziaływań pomię-
dzy komórkami a elementami macierzy zewnątrzkomórkowej,
w oddziaływaniach tych istotne znaczenie przypisuje się rodzi-
nie białek RhoA. Białka te, aktywne w cytoszkielecie komórki,
zaangażowane są w wiele procesów komórkowych, takich jak
adhezja, proliferacja, migracja oraz różnicowanie.

Cel: Celem badań było określenie roli białek RhoA we
wzroście i różnicowaniu sercowych komórek macierzystych
i progenitorowych.

Metody: Do badań były wykorzystywane fragmenty eksplan-
towanego mięśnia sercowego. Izolowaną tkankę mięśnia sercowe-
go cięto na fragmenty o wielkości 1–2 mm3, poddawano trawieniu
enzymatycznemu z użyciem roztworów 0,2% Trypsyna/EDTA i 0,1%
kolagenoza IV. Następnie trawione fragmenty tkanki płukano
w medium IMDM i przenoszono do naczyń hodowlanych i hodo-
wano w standardowych warunkach. Po okresie około 2–3 tygodni
z przyczepionych fragmentów tkanek uzyskiwano monowarstwę
komórek, wśród których obserwowano małe okrągłe komórki, ja-
sne w kontraście fazowym. Komórki następnie przenoszono na
płytki hodowlane opłaszczone poli-D-lizyną i hodowano aż do
uzyskania pełnej monowarstwy. Z użyciem technik cytometrii prze-
pływowej oceniano fenotyp komórek w hodowli pierwotnej i wtór-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji receptora rodziny
białek RhoA. Dodatkowo ocenie podlegały cechy morfologiczne
komórek, w tym indeks kształtu komórkowego.

Wyniki: W hodowli wtórnej na poli-D-lizynie obserwo-
wano istotny wzrost odsetka komórek c-kit pozytywnych w sto-
sunku do hodowli pierwotnej. Jednocześnie obserwowano
wzrost odsetka komórek pozytywnych względem receptora
rodziny białek RhoA. Równolegle obserwowano zmiany cech
morfologicznych hodowanych komórek wyrażających się zmia-
nami indeksu kształtu komórkowego.

Wnioski: Wydaje się, że o właściwym wzroście, migracji
i różnicowaniu komórek macierzystych serca mogą decydować
m.in. oddziaływania mikromechaniczne komórek z elementa-
mi macierzy zewnątrzkomórkowej, a istotne znaczenie w tym
procesie odgrywają białka rodziny RhoA.
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Toniczna aktywność chemoreceptorów
tętniczych przyczynia się do zwiększonej
aktywacji współczulnej u chorych
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Maciej Siński, Jacek Lewandowski, Joanna Bidiuk,

Piotr Abramczyk, Anna Dobosiewicz, Jacek Przybylski,

Zbigniew Gaciong

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Wstęp: Poza odruchowym zwiększeniem wentylacji w od-
powiedzi na hipoksemię chemoreceptory tętnicze wpływają tak-
że na parametry układu krążenia. Pobudzenie chemoreceptorów
tętniczych aktywuje m.in. układ współczulny. Reakcja na stymula-
cję chemoreceptorów tętniczych jest zwiększona u chorych z nad-
ciśnieniem tętniczym. Co ważne, chemoreceptory tętnicze są ak-
tywowane nie tylko w stanie hipoksemii, ale także pobudzane przez
prawidłowe ciśnienie parcjalne tlenu. Wyłączenie tonicznej ak-
tywności chemoreceptorów tętniczych można uzyskać poprzez
zastosowanie hiperoksycznej mieszanki oddechowej.

Cel: Celem pracy było stwierdzenie, czy u chorych z nie-
leczonym nadciśnieniem tętniczym dezaktywacja chemorecep-
torów tętniczych wpłynie na aktywność współczulną mierzoną
metodą mikroneurograficzną (MSNA).

Metody: W badaniu uczestniczyło 12 mężczyzn z nadci-
śnieniem tętniczym pierwotnym nieleczonym (36 ± 9 lat, BMI
29 ± 4 kg/m2) i 8 pacjentów kontrolnych (37 ± 7 lat, BMI 27 ±
± 5 kg/m2). Podczas badania uczestnicy oddychali 100% i 21%
tlenem, przez maskę z zastawką bezzwrotną, w sposób zaśle-
piony. Mierzono MSNA (burst/minutę i średnią amplitudę bur-
stów — au), skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (SBP
i DBP), czynność serca (HR), EKG, saturację (Sat%), końcowo
wydechowe CO2 (et CO2).

Wyniki: Chorzy z nadciśnieniem tętniczym mieli wyższe
wyjściowe MSNA (38,6 ± 8 burst/min v. 30,3 ± 9 burst/
/min; p < 0,05), SBP (149,1 ± 9,9 mm Hg v. 124,1 ± 11,6 mm Hg;
p < 0,05) i DBP (92,1 ± 8,6 mm Hg v. 78,1 ± 8,9 mm Hg;
p < 0,05) niż pacjenci kontrolni. Oddychanie 100% tlenem
spowodowało istotne zmniejszenie MSNA u chorych z nadciś-
nieniem (z 38,6 ± 8,6 burst/min do 26,3 burst/min ± 6,8
i z 100 ± 0 au do 86 ± 18 au, p < 0,05) i brak zmian w MSNA
u chorych kontrolnych (30,3 ± 5,7 burst/min v. 27,3 burst/min ±
± 6,2 i 100 ± 0 au v. 98 ± 11 au). Ciśnienie tętnicze, et CO2,
częstość oddechów nie zmniejszyły się po zastosowaniu 100%
tlenu, natomiast wystąpiło znamienne zmniejszenie HR w obu
grupach badanych (z 69,6 ± 9 do 64,1 ± 7 u chorych z nadciś-
nieniem; p < 0,05 i u pacjentów kontrolnych z 67 ± 8 do
62,5 ± 7; p < 0,05). Sat% w trakcie oddychania 100% tlenem
wzrosła w obu grupach. Oddychanie 21% tlenem nie wywołało zmian
w obu grupach badanych w zakresie ocenianych parametrów.

Wnioski: Zwiększona aktywacja układu współczulnego ob-
serwowana u chorych z nadciśnieniem tętniczym może wynikać
ze zwiększonej tonicznej aktywności chemoreceptorów tętniczych.
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Krótko- i długoterminowa ocena
przeciwzapalnego działania wysiłku fizycznego
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Magdalena Kosydar−Piechna, Maria Bilińska,

Jadwiga Janas, Ryszard Piotrowicz

Instytut Kardiologii, Warszawa

Wstęp: Proces zapalny odgrywa kluczową rolę w rozwoju
miażdżycy.

Cel: Celem pracy była ocena wpływu 6-tygodniowego tre-
ningu aerobowego na parametry zapalne w grupie pacjentów
z chorobą niedokrwienną serca (CAD).

Metody: 100 mężczyzn w wieku 55 ± 5,1 roku, co naj-
mniej 2 miesiące po CABG zostało zrandomizowanych do
6-tygodniowego treningu aerobowego na cykloergometrze
3 razy w tygodniu z obciążeniem do 60–80% tętna maksymal-
nego uzyskanego w trakcie próby wysiłkowej (grupa trenująca,
TG, n = 50) lub do grupy kontrolnej (n = 50). Przy włączaniu
do badania, po zakończeniu treningu oraz po 6 miesiącach
obserwacji u wszystkich pacjentów zostały wykonane: (1) test
wysiłkowy na bieżni, (2) stężenie w surowicy krwi parametrów
zapalnych, takich jak hsCRP (mg/dL), OB (mm/h), IL-6 (ng/ml),
TNF-a (ng/ml), TNF RI and TNF RII (ng/ml).

Wyniki: W chwili włączania do badania nie obserwowa-
no istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem wszyst-
kich badanych parametrów. Wydolność fizyczna oceniana jako
maksymalne pochłanianie tlenu (max VO2 ml/kg/min) wzrosła
istotnie w obu grupach (TG 24,5 ± 4,6 v. 25,8 ± 4,3; p < 0,02;
grupa kontrolna 24,2 ± 4,3 v. 25,6 ± 5,0; p < 0,05). Jedynie
w TG obserwowano istotny spadek parametrów zapalnych: OB
(10,8 ± 11,3 v. 7,3 ± 5,8; p < 0,002), hsCRP (0,4 ± 1,1 v. 0,2 ±
± 0,2; p < 0,006), IL-6 (3,1 ± 2,5 v. 2,2 ± 1,7; p < 0,007),
TNF RI (1075 ± 336,4 v. 1021,9 ± 313,6; p < 0,04), TNF RII
(2035,0 ± 613,7 v. 1904,5 ± 494,3; p < 0,009). Jednocze-
śnie tylko w TG obserwowano istotną redukcję w tętnie spo-
czynkowym (HR 68,4 ± 11,2 v. 64,5 ± 10,6; p < 0,03) i po-
prawę w przyroście tętna (delta HR 54,4 ± 15,4 v. 61,3 ±
± 14,0; p < 0,05) mierzonych podczas próby wysiłkowej. Po
6 miesiącach obserwacji wydolność fizyczna była istotnie wyższa
w porównaniu z wartościami wyjściowymi (TG 26,8 ± 4,4;
p < 0,0009; grupa kontrolna 25,8 ± 5,33; p < 0,006). Tylko
w TG utrzymywała się istotna redukcja parametrów zapalnych
w porównaniu ze stężeniami wyjściowymi: OB 7,8 ± 6,7; p <
< 0,02; hsCRP 0,2 ± 0,2; p < 0,05; IL-6 2,1 ± 1,9; p < 0,02;
TNF RI 1030 ± 335,7; p < 0,04 i TNF RII 1756,2 ± 525,7;
p < 0,0001. Jedynie w TG nadal obserwowano istotną reduk-
cję HR 64,5 ± 12,3; p < 0,04 i poprawę delta HR 58,5 ±
± 13,0; p < 0,04 w porównaniu z parametrami wyjściowymi.
Poziom TNF-a nie zmienił się istotnie w żadnej z badanych
grup w ciągu całego badania.

Wnioski: 6-tygodniowy trening fizyczny ma korzystny
wpływ na czynniki prozapalne i na poprawę parametrów ak-
tywności układu autonomicznego u pacjentów z CAD i efekt
ten utrzymuje się w obserwacji 6-miesięcznej.
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Fibrin presence within aortic valves in patients
with aortic stenosis: association with thrombin
generation and fibrin clot properties

Joanna Natorska1, Grzegorz Marek1, Marta Hlawaty2,

Jerzy Sadowski1, Wiesława Tracz1, Anetta Undas1

1Institute of Cardiology, Jagiellonian University School of Medicin,
Kraków
2John Paul II Hospital, Kraków

Background: A role of blood coagulation in the pathoge-
nesis of aortic stenosis (AS) is unknown.

Aim: To investigate the fibrin (Fn) presence in calcified
stenotic aortic valve leaflets and to analyze its plasma-derived
determinants.

Methods: Immunofluorescence and morphometric ana-
lysis of the presence of Fn and tissue factor (TF) within aortic
valve leaflets. Ex vivo plasma fibrin clot permeability, compac-
tion, turbidimetry and lysis time, together with plasma proth-
rombin fragment 1+2 (F1.2) and D-dimer, were determined.
21 consecutive patients with dominant AS and 17 well-mat-
ched patients with dominant aortic insufficiency (AI) undergo-
ing aortic valve replacement were studied.

Results: Fn-positive (41.4%) and TF-positive (25.3%) areas
were increased in AS valves compared with AI valves (7.9% and
5.9%, respectively, both p < 0.001). Compared with AI subjects,
patients with AS had elevated plasma fibrin D-dimer (236.4 ±
± 28 v. 142.8 ± 10 ng/ml, p = 0.002) and F1.2 (261.7 ± 27.1 v.
131.2 ± 11.3 pmol/l, p = 0.005). In AS patients Fn-positive are-
as within the leaflets correlated with plasma D-dimer (r = 0.45,
p = 0.018) and F1.2 (r = 0.64, p = 0.002) as well as the time
required for fibrin clot formation (r = 0.44, p = 0.015) and ma-
ximum absorbance of fibrin clots (r = –0.38, p < 0.0001), but not
with clot permeability or lysis time. Thickness of Fn layer within
AS valves was associated with lag phase (r = 0.68, p = 0.048)
and maximum transvalvular gradient (r = 0.41, p = 0.048).

Conclusions: This study is the first to show that in patients
with advanced AS, large fibrin amounts, mostly co-localized with
TF, are present within the valve leaflets. Thrombin generation and
fibrin clot formation are associated with the extent of Fn presence
within leaflets, which might contribute to the AS progression.
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Analiza ekspresji szeregu markerów
miogennych, kardiomiogennych oraz
genów odpowiedzialnych za pluripotencje
oraz właściwości immunogenne
w populacjach mioblastów ludzkich

Grzegorz Cinciała, Natalia Rozwadowska,

Tomasz Kolanowski, Maciej Kurpisz

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii
Rozrodu i Komórek Macierzystych, Poznań

Badania prowadzono na mioblastach (prekursorowych
komórkach mięśniowych) izolowanych z mięśni szkieletowych.
Wykonano analizę kilku klasterów genów, zwracając jednocze-
śnie uwagę na wystąpienie różnic pomiędzy populacjami ko-
mórek wczesno- i późnoadherentnymi, uzyskanymi dzięki tech-
nice „preplate” opisywanej w modelu mysim jako techniki po-
zwalającej na izolację komórek pochodzenia miogennego
o zwiększonej plastyczności. Przeprowadzono odczyn immu-
nohistochemiczny na obecność desminy — dla potwierdzenia
mięśniowego charakteru badanych komórek oraz podjęto pró-
bę wyodrębnienia populacji mioendotelialnej charakteryzują-
cej się obecnością antygenów CD34, CD56 i CD144. Obec-
ność desminy wykazywało ponad 50% komórek, co potwier-
dziło miogenny charakter izolowanych mioblastów. Analizo-
wane geny podzielono na podgrupy: geny miogenezy, geny
związane z kardiomiogenezą, geny charakterystyczne dla sta-
nu pluripotencji oraz związane z immunogennością izolowa-
nych komórek. Najwyższym poziomem ekspresji charaktery-
zowały się geny z grupy miogenezy (MYF5, MYOD, MYOG,
MRF4); co ciekawe zanotowano również ekspresję niektórych
genów kardiomiogennych (MEF2C, MYL2, MYH6), jednak
mRNA kodujące czynniki transkrypcyjne, takie jak GATA4 oraz
NKX2.5 czy ISL1 związane z kardiomiogenezą, nie zostało zi-
dentyfikowane w żadnej z badanych populacji. Interesujący
wydaje się fakt identyfikacji transkryptów dla genu OCT4 —
produkt białkowy tego genu jest ściśle związany z utrzymywa-
niem stanu pluripotencji. Niejednoznaczny wynik uzyskano
w analizie ekspresji genów rodziny MHC — okazało się, że
obecność konkretnych antygenów HLA II jest raczej osobniczo
zależna (delecje), podczas gdy wszystkie badane populacje wy-
kazywały ekspresję HLA I. Analiza cytometryczna antygenów
świadczących o charakterze mioendotelialnym hodowanych
komórek wykazała jedynie stałą obecność CD56. Antygen ten
oznaczono w ok. 70% komórek, co po raz kolejny potwierdza,
iż izolowane przez nas populacje mają charakter miogenny.
Obecność antygenu CD34, charakterystycznego dla macierzy-
stych komórek hematopoetycznych, była bardziej zróżnicowa-
na i wahała się 3–69%. CD144 nie występował na powierzchni

badanych komórek, co bezpośrednio wykluczyło możliwość
uzyskania komórek mioendotelialnych. Dokładna charaktery-
styka stosowanych w terapii regeneracyjnej komórek ma szan-
se wpłynąć na wybór optymalnej populacji komórek, które osią-
gając fenotyp zbliżony do kardiomiocytów, mogłyby w pełni
podjąć funkcje uszkodzonego miokardium.
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Implantacja autologicznych mioblastów
pochodzenia szkieletowego w kardiomiopatii
pozaniedokrwiennej, opis przypadku

Adam Sokal1, Roman Przybylski2, Marian Zembala2,

Natalia Rozwadowska3, Małgorzata Białas3,

Radosław Lenarczyk1, Tomasz Niklewski2,

Karol Miszalski−Jamka2, Beata Średniawa1, Maciej Kurpisz3

1Klinika Kardiologii, Wrodzonych Chorób Serca i Elektroterapii,
Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Chorób Serca, Zabrze
2Klinika Chirurgii Serca i Transplantologii, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Centrum Chorób Serca, Zabrze
3Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk,
Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, Poznań

Pacjent w wieku 45 lat, z rozpoznaniem kardiomiopatii
pozaniedokrwiennej (wykluczono ostre tło infekcyjne) po oce-
nie frakcji wyrzutowej, z charakterystyką spoczynkową w rezo-
nansie magnetycznym oraz po następowym zaimplantowaniu
kardiowertera-defibrylatora (wskutek sprowokowanej arytmii)
został wyselekcjonowany do podania autologicznych miobla-
stów przy okazji wykonania plastyki zastawki mitralnej. Doko-
nano także oceny maksymalnego zużycia tlenu oraz stężenia
(w surowicy krwi) hormonu natriuretycznego (NT). W wyniku
12-miesięcznego monitorowania uzyskano stopniową, ale zna-
czącą poprawę stanu klinicznego. Zaznaczyły się następujące
objawy: spadek klasy NYHA z wyjściowej III stopnia do stopnia
II, wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory z 26% do 40%, wzrost
wysiłkowego (maksymalnego) zużycia tlenu z 18,5 ml/min/kg
masy ciała do 27,7 ml/min/kg masy ciała oraz spadek stężenia
hormonu natriuretycznego z 5337 pg/ml do 198 pg/ml. Tachy-
kardię pochodzenia komorowego opanowywano podawaniem
meksyletyny. Doppler tkankowy wykazywał znaczną poprawę
wraz z ewidentnym wzrostem globalnej funkcji diastolicznej
lewej komory. Badanie to może wskazywać na możliwość prób
klinicznych z implantacją komórek macierzystych także w kar-
diomiopatii o tle pozaniedokrwiennym.
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Gęstość mostkowych połączeń elastynowych
w miokardium jest powiązana z wymiarami
i masą mięśnia lewej komory serca, ale nie
z parametrami jej funkcji u pacjentów
z ciężką stenozą aortalną

Andrzej Koprowski1, Ryszard Smoleński2, Rafał Gałąska1,

Marcin Fijałkowski1, Maksymilian Mielczarek1, Jan Rogowski3,

Rafał Pawlaczyk3, Andrzej Rynkiewicz1

1I Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
2Katedra Biochemii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
3Klinika Kardiochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk

Wstęp: Przewlekłe przeciążenie u pacjentów z ciężką ste-
nozą aortalną jest przyczyną przerostu mięśnia i dysfunkcji skur-
czowej i rozkurczowej lewej komory serca. Zmiany w budowie
macierzy pozakomórkowej mięśnia sercowego mogą mieć istot-
ny wpływ na rozwój tych patologii.

Cel: Postulujemy, iż jednym z głównych wskaźników re-
modelingu i dysfunkcji mięśnia lewej komory u pacjentów ze
stenozą aortalną jest gęstość mostkowych połączeń elastyno-
wych w macierzy pozakomórkowej mięśnia sercowego.

Metody: Przeprowadzono badanie echokardiograficzne
u 40 kolejnych pacjentów (średni wiek 65 ± 11 lat) z ciężką
stenozą aortalną na tle zwyrodnieniowym, bez zawału mięśnia
sercowego, zakwalifikowanych do wymiany zastawki aortalnej.
U wszystkich pacjentów obecny był rytm zatokowy. Biopsja
endomiokardialna wykonywana była podczas operacji wymia-
ny zastawki aortalnej. W pobranym bioptacie, za pomocą wy-
sokowydajnej chromatografii cieczowej — spektroskopii ma-
sowej (LC/MS) oceniano gęstość mostkowych połączeń elasty-

nowych, wyrażoną jako stosunek desmosyny do hydroksypro-
liny (współczynnik D/H).

Wyniki: Średni D/H 7,4 ± 3,7 µmol/mmol. Średnia AVA
0,58 ± 0,25 cm2, średni maxPG przez zastawkę aortalną 98 ±
± 35 mm Hg, średnia EF 70 ± 13% i średni LV Mass Index 149 ±
± 32 g/m2. Korelacja pomiędzy D/H a oznaczonymi parame-
trami echokardiograficznymi została przedstawiona w tabeli 1.

Wnioski: Wyniki naszego badania sugerują, że gęstość
mostkowych połączeń elastynowych jest istotnym wskaźnikiem
remodelingu lewej komory, ale nie jej funkcji skurczowej i roz-
kurczowej. Wyjaśnienie, czy jest to związane ze zmianami
w budowie ściany naczyń, czy zmianami w samym mięśniu
sercowym wymaga dalszych badań.

999

Zmiany aktywności N-metylotrasferazy
nikotynamidu (NNMT) w toku zapalenia
wątroby wywołanego przez ConA

Magdalena Sternak1, Tamara I. Khomich2,

Andrzej Jakubowski3, Małgorzata Szafarz4,

Wojciech Szczepański5, Joanna Szymura−Oleksiak4,

Stefan Chłopicki3

1Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
2Instytut Farmakologii i Biochemii, NAS, Grodno
3Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Kraków
4Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej, Wydział Farmacji,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
5Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Kraków

Wstęp: N-metylotransferaza nikotynamidu (NNMT) jako
cytoplazmatyczny enzym katalizujacy reakcję N-metylacji ni-
kotynamidu (NA) prowadzi do syntezy 1-metylnikotynamidu
(MNA) i S-adenozynhomocysteiny (SAH). Jest enzymem wą-
trobowym mogącym odgrywać istotną rolę w procesach zapal-
nych wątroby u ludzi, w przypadku których wykazano, że ak-
tywność NNMT wyraźnie wzrasta. W związku z działaniem
przeciwzapalnym MNA, którego mechanizm zależy od PGI2,
wzrost aktywności NNMT może pełnić rolę czynnika regulują-
cego proces zapalenia wątroby.

Cel: Celem pracy była dokładna charakterystyka zmian
aktywności szlaku NNMT-MNA w toku doświadczalnego za-
palenia wątroby u myszy, w odniesieniu do rozwoju patologii
zapalenia wątroby, jak również zbadanie korelacji pomiędzy
zmianą aktywności szlaku NNMT-MNA a innymi parametrami
uszkodzenia i zapalenia wątroby (parametry morfologiczne,

Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1.Tabela 1. Korelacja pomiędzy D/H a oznaczonymi parametrami
echokardiograficznymi

Echo parameterEcho parameterEcho parameterEcho parameterEcho parameter rrrrr ppppp

LA diameter (A-P) –0.51 0.002

LV diastolic diameter –0.45 0.004

LV systolic diameter –0.36 0.02

IVS –0.22 NS

PW –0.35 0.025

Relative wall thickness 0.09 NS

LV mass index –0.52 0.0006

LV ejection fraction 0.24 NS

Circ. end systolic stress –0.17 NS

E/A –0.11 NS

E/e’ –0.06 NS

S/D 0.24 NS
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biochemiczne oraz markery stanu zapalnego). Celem doświad-
czeń było także wykazanie ochronnej roli podawanego egzo-
gennie MNA na stopień uszkodzenia wątroby wywołanego przez
ConA.

Metody: Stopień progresji patologii wątroby określono
poprzez zmierzenie kinetyki uwalniania aminotransferazy ala-
ninowej (ALT) we krwi, pomiar markerów stanu zapalnego
(IL-6, INFg, TNFa, SAA) w osoczu oraz przeprowadzenie oce-
ny histologicznej. Wszystkie pomiary wykonano w odpowied-
nich punktach czasowych (2, 8, 16, 24 h) po podaniu ConA
(10 mg/kg, i.v.).

Wyniki: W badaniu stwierdzono wczesną aktywację od-
powiedzi zapalnej (zależnej od cytokin TNFa, IFNg, IL-6, SAA)
występująca już po 2 h od podania ConA i wyprzedzającą za-
równo wzrost poziomu ALT (8 h po podaniiu ConA), jak i cha-
rakterystyczne dla zapalenia wątroby zmiany patologiczne (24 h
po podaniu ConA). Ponadto wykazano ponad 2-krotny wzrost
aktywności NNMT 8, 16 i 24 h po podaniu ConA i towarzyszą-
ce temu zmiany stężenia endogennego MNA i jego metaboli-
tów w osoczu. Jednocześnie pokazano, że egzogenne poda-
wanie MNA (100 mg/kg, i.v.) znacznie zmniejsza śmiertelność
i uszkodzenie wątroby, podczas gdy efekt ten jest odwracany
za pomocą selektywnego antagonisty dla receptora PGI2
(RO 3244794, 10 mg/kg, p.o.).

Wnioski: Podsumowując, uzyskane wyniki sugerują, że
NNMT ma swój udział w ostrym zapaleniu wątroby wywoła-
nym przez ConA. Aktywność NNMT wyraźnie wzrasta w toku
odpowiedzi zapalnej wątroby, co może stanowić mechanizm
obronny odpowiedzi zapalnej tego narządu związany z działa-
niem naczynioprotekcyjnym MNA.

1001

Działanie przeciwmiażdżycowe kwasu
nikotynowego oraz jego głównego metabolitu
1-metylonikotynamidu (MNA) w mysim modelu
miażdżycy (myszy ApoE/LDLR-/-)

Łukasz Mateuszuk1, Mariusz Gajda2, Małgorzata Szafarz3,

Magdalena Franczyk−Żarów4, Stefan Chłopicki1

1Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium, Kraków
2Katedra i Zakład Histologii, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medium, Kraków
3Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej, Wydział Farmacji,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
4Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Wstęp: Kwas nikotynowy (NicA) obniża stężenie TG
w osoczu i podwyższa stężenie HDL. W badaniach klinicznych
wykazano przeciwzapalną i naczynioprotekcyjną aktywność
NicA niezależną od jego wpływu na profil lipidowy [1, 3] wyni-
kającą prawdopodobnie z aktywacji specyficznych receptorów
obecnych na powierzchni komórek układu immunologicznego
[2]. Receptory te nie występują w komórkach ściany naczynia,
można więc przypuszczać, że naczynioprotekcyjne działanie
NicA zależy od jego endogennych metabolitów o działaniu śród-
błonkowym, powstających dzięki aktywności N-metylotransfe-
razy nikotynamidu (NNMT).

Cel: Celem tej pracy było porównanie wpływu egzogen-
nego NicA i jego głównego metabolitu 1-metylonikotynamidu
(MNA) na miażdżycę i towarzyszący jej proces zapalny w my-
sim modelu miażdżycowym C57Bl/6J ApoE/LDLR-/-.

Metody: Myszy ApoE/LDLR-/- były karmione dietą wzbo-
gaconą w liofilizat z żółtek kurzych i traktowane przez okres
2 miesięcy NicA lub MNA (100 mg/kg). Analizowano pole po-
wierzchni blaszek miażdżycowych (µm2 × 105) wewnątrz ko-
rzenia aorty (barwienie Oil Red O), pole powierzchni zajęte
przez makrofagi i komórki mięśniówki gładkiej (barwienia IHC
CD68 i SMA) oraz obszar aktywności MMP (zymografia żelo-
wa). Dodatkowo w osoczu mierzono poziomy białka amylo-
idowego SAA (techniką ELISA) oraz kwasu nikotynowego i jego
pochodnych (LC/MS).

Wyniki: U myszy traktowanych NicA stwierdzono zmniej-
szony obszar zmian miażdżycowych (14,05 ± 1,19 v. 18,97 ±
± 1,88; p £ 0,05), nieznacznie obniżony poziom makrofagów
(4,21 ± 0,81 v. 5,47 ± 1,6; p ≥ 0,05), zmniejszony obszar
aktywności MMP (4,34 ± 0,68 v. 6,13 ± 2,0) oraz podwyższo-
ny poziom nikotynamidu, MNA i jego metabolitów w osoczu
w porównaniu z pozostałymi grupami (p £ 0,05). W grupie
traktowanej MNA obszar zmian miażdżycowych był znamien-
nie niższy (13,26 ± 2,69; p £ 0,05), nieznacznie niższy poziom
makrofagów (4,14 ± 0,27; p ≥ 0,05), stwierdzono obniżoną
aktywność MMP (2,63 ± 0,64; p £ 0,05), jak również spadek
poziomu SAA (0,33 ± 0,15 v. 1,0 ± 0,34 µg/ml; p £ 0,01).

Wnioski: W modelu ApoE/LDLR-/- NicA i MNA mają po-
równywalne działanie przeciwmiażdżycowe, zbliżone do per-
indoprilu stosowanego w dawce subhipotensyjnej. Uzyskane
wyniki mogą świadczyć o zależności aktywności przeciw-
miażdżycowej egzogennego NicA od endogennego MNA syn-
tetyzowanego przez NNMT.

1. Accinni R. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 16: 121–127;
2. Offermanns S. Trends Pharmacol Sci, 27: 384–390;
3. Thoenes M. Int J Clin Pract, 61: 1942–1948.
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Czy uznane osoczowe markery
charakteryzujące ogólnoustrojową gospodarkę
żelazem są przydatne w ocenie zmian ładunku
i metabolizmu żelaza w niewydolnym sercu?

Przemysław Leszek1, Barbara Sochanowicz2,

Małgorzata Szperl1, Piotr Kolsut1, Tomasz Rywik1,

Walerian Piotrowski1, Jacek Różański1, Bożena Danko2,

Marcin Kruszewski2

1Instytut Kardiologii, Warszawa
2Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Wstęp: Korekta niedokrwistości i niedoboru żelaza (Fe)
poprzez uzupełnienie Fe wydaje się przynosić obiecujące wy-
niki w leczeniu niewydolności serca (NS). Leczenie to prowa-
dzone jest jedynie na podstawie oceny osoczowych markerów
gospodarki żelazowej. Brakuje prac oceniających w NS poziom
Fe, zmiany w ekspresji białek regulujących przemianami Fe
oraz ich związek z osoczowym markerami. Należy również
pamiętać, że nadmiar źle zbuforowanego Fe może prowadzić
do zwiększonej syntezy wolnych rodników, powodując szko-
dliwe efekty biologiczne.

Cel: Celem pracy była ocena zawartości Fe w niewydol-
nym miokardium (Fe-M) oraz poziomu ferrytyny (FR-M) i re-
ceptora transferyny (sTFR-M) w odniesieniu do uznanych oso-
czowych markerów gospodarki Fe. FR to główne białko wiążą-
ce Fe, gdy sTfR reguluje akwizycją jonów Fe.

Metody: Grupa badana to 33 pacjentów (pts) poddanych
transplantacji serca (średni wiek 48 lat), w której oceniono pa-
rametry: Fe, FR, transferyna/saturacja (TSAT), sTfR w osoczu.
W NS oceniono: Fe-M (Neutron Activation Analysis — µg/g),
FR-M, sTfR-M (ELISA — ng/mg białka), porównując do zdro-
wych serc (ZS, 11 pts).

Wyniki: Wyjściowo pacjenci NS: powiększenie lewej ko-
mory (LK) — EDD/ESD 69 ± 10/60 ± 13 mm; EF 22 ± 11%,
prawej komory (PK) — 31,5 ± 10 mm; NT-proBNP — 5464 ±
± 4825 pg/ml; hsCRP — 0,71 ± 0,99 mg/dl, TNFa — 15,5 ±
± 9,7 pg/ml. W NS v. ZS stwierdzono obniżenie Fe-M w PK
(174 ± 45 v. 233 ± 97; odpowiednio p = 0,07) i LK (189 ± 57
v. 265 ± 119; p = 0,04), bez zmian w ekspresji FR-M/sTfR-M.
Między wszystkimi osoczowym Fe markerami jedynie sTfR
ujemnie korelowało z Fe-M w obu komorach (PK r = –0,44;
p = 0,03; LK r = –0,38; p = 0,07). Na podstawie wartości
TSAT pacjentów podzielono na: grupę z obniżonym osoczo-
wym Fe (TSAT < 15%, 11 pts) oraz nieobniżonym Fe (TSAT
> 15%, 22 pts). Obie grupy nie różniły się względem LK/PK,
NT-proBNP, TNFa. Ekspresja FR-M była znamiennie niższa
w grupie TSAT < 15% v. TSAT > 15% (LK –30,46 ± 26,31 v.
46,90 ± 29,08; p = 0,02 i PK –23,71 ± 24,12 v. 43,48 ±
± 29,89; p = 0,05), bez istotnych zmian IR-M i sTfR-M.

Wnioski: W NS zawartość Fe w miokardium jest obniżo-
na. Z wyjątkiem sTfR pozostałe osoczowe markery gospodarki
żelazowej nie odzwierciedlają zawartości Fe w mięśniu serco-
wym. W grupie z obniżonym osoczowym poziomem Fe stwier-
dziliśmy w sercu zmniejszoną zawartość FR-M — głównego
białka buforującego Fe. Spostrzeżenia te wydają się szczegól-
nie istotne w kontekście coraz szerszego stosowania prepara-
tów Fe, monitorowanego markerami osoczowym.

1004

Ocena in vitro własności trombogennych
pediatrycznej komory wspomagania serca
POLVAD-PED

Maciej Gawlikowski, Roman Kustosz, Karolina Gorka

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Wstęp: Głównym problemem związanym z urządzeniami
VAD jest ryzyko wykrzepiania krwi. Symulacje numeryczne i fi-
zyczne, badając strukturę przepływu i naprężenia ścinające, po-
zwalają na określenie obszarów protezy serca, predestynowa-
nych do formowania się skrzeplin. Metody te pomijają jednak
zjawiska związane z układem krzepnięcia. Uzyskiwane wyniki
są niepewne, a ich weryfikacją jest długoterminowy eksperyment
in vivo. Nowe podejście do oceny trombogenności wirowych
pomp krwi zaproponował Schima (art. org. 1993; 17: 605–608).
Podczas eksperymentu in vitro formowanie się skrzeplin jest
w kontrolowany sposób przyspieszane poprzez utrzymywanie
określonych parametrów krzepnięcia. Schima wykazał, że po kil-
kugodzinnym krążeniu skrzepliny tworzą się w tych samych miej-
scach co w analogicznych pompach stosowanych przez kilkana-
ście tygodni klinicznie lub w eksperymentach na zwierzętach.

Cel: Celem pracy było zbadanie własności trombogennych
pozaustrojowej, pulsacyjnej, pediatrycznej komory wspomaga-
nia serca POLVAD-PED.

Metody: Badania wykonano na heparynizowanej (1,5–
–3,0 U/ml) krwi wieprzowej pobieranej podczas uboju. Krew
krążono w układzie in vitro zawierającym badaną pompę, mo-
nitorując co 20 min wartość ACT (aparat Hemochron Jr). Krą-
żenie przerywano, gdy ACT mierzone w układzie osiągało war-
tość 1,5 razy większą niż bazowe ACT mierzone u zwierzęcia
podczas pobrania krwi. Badania przeprowadzono na dwóch
typach pomp: referencyjnej pompie wirowej (Medtronic BP80)
i pulsacyjnej pompie pediatrycznej POLVAD-PED. Parametry
krążenia: F = 5 [L/min]; p = 100 [mm Hg] dla pompy BP80;
F = 4,1 [L/min]; p = 90 [mm Hg] dla pompy POLVAD-PED.

Wyniki: Bazowe ACT wynosiło 72–103 s, a po heparyni-
zacji 240–437 s. Podczas krążenia wartość ACT stopniowo spa-
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dała i po około 4,5 h osiągała poziom właściwy dla przerwania
doświadczenia. Ocena pompy BP80 wykazała obecność dwóch
skrzeplin: w okolicy sprzęgła magnetycznego i w konektorze
wlotowym. W pompie POLVAD-PED stwierdzono niewielkie
skrzepliny na dyskach zastawek i w okolicy pierścienia mem-
brany. Spadek liczebności płytek w krążącej krwi (o 31% dla
pompy odśrodkowej i o 17% dla pulsacyjnej) korelował z wiel-
kością skrzepliny.

Wnioski: Prezentowana procedura jest szybką i tanią me-
todą oceny trombogenności wirowych i pulsacyjnych pomp
krwi. Przeprowadzane badania wykazały dobre własności an-
tytrombogenne komory POLVAD-PED. Lokalizacja nielicznych
skrzeplin odpowiadała ich lokalizacji uzyskiwanej podczas kli-
nicznego stosowania komór dla pacjentów dorosłych.

1005

Model doświadczalny oceny funkcjonalnej
pediatrycznej protezy wspomagania serca
w badaniach in vivo

Roman Kustosz, Artur Kapis, Maciej Gawlikowski,

Maciej Darłak, Karolina Gorka

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Cel: Celem doświadczenia jest ocena przedkliniczna po-
prawności funkcjonowania prototypu pozaustrojowej komory
wspomagania serca POLVAD-PED opracowanej dla dzieci
w wieku 8–12 lat.

Metody: Jako zwierzęta modelowe do planowanych ba-
dań wybrano świnie, biorąc pod uwagę ich analogie anatomicz-
ne serca i fizjologii krwi. Badania podzielono na 2 fazy: w fazie
I badań doświadczalnych zostanie sprawdzona biokompatybil-
ność i bezpieczeństwo krótkoterminowego wspomagania ser-
ca protezą POLVAD-PED; w fazie II badań doświadczalnych
zostanie sprawdzone bezpieczeństwo, skuteczność i stabilność
długoterminowej pracy protezy POLVAD-PED, poprzez ocenę
wpływu pracy pompy na krew i funkcję narządów oraz wpły-
wu żywej krwi na powierzchnie wewnętrzne. Przebieg doświad-
czenia: szczegółowe wstępne przygotowanie zwierzęcia do
doświadczenia; wstępna analgezja zwierzęcia w celu wyelimi-
nowania bólu i cierpienia zwierzęcia; pełne znieczulenie zwie-
rzęcia metodą znieczulenia wziewnego połączonego z uzupeł-
niającym znieczuleniem dożylnym wraz z założeniem monito-
rowania sygnałów biologicznych zwierzęcia: EKG i pomiary ci-
śnienia w tętnicy udowej, żyle szyjnej i tętnicy płucnej oraz
pomiarem rzutu minutowego krwi; otwarcie klatki piersiowej
oraz podłączenie pompy wspomagania serca i uruchomienie
jej działania; czasowe wspomaganie serca przez okres odpo-
wiednio: 7 dni w fazie I oraz 30 dni w fazie II badań doświad-

czalnych wraz z prowadzeniem monitorowania parametrów
hemodynamicznych zwierzęcia, parametrów biochemicznych,
hematologicznych, układu krzepnięcia i hemolizy krwi oraz
rejestracją parametrów pracy protezy; zakończenie doświad-
czenia — eutanazja zwierzęcia wraz z autopsją.

Wyniki: Założone rezultaty planowanego doświadczenia:
uzyskanie wspomagania serca wolnego od niebezpiecznego
wykrzepiania krwi i kalcyfikacji na wewnętrznych powierzch-
niach protezy; uzyskanie akceptowalnego klinicznie poziomu
wolnej hemoglobiny we krwi (< 30 mg/dl) przez cały okres
prowadzenia wspomagania serca; uzyskanie skutecznego i sta-
bilnego wspomagania serca przez cały okres doświadczenia na
poziomie zaplanowanego nominalnego przepływu krwi dla sys-
temu POLVAD-PED we wszystkich trybach pracy protezy.

Wnioski: Efektem zrealizowanych prac doświadczalnych
będzie przygotowanie do badań klinicznych pediatrycznej pro-
tezy pozaustrojowego wspomagania serca, posiadającej dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych technologii niską trombogen-
ność i wysoką stabilność w długoterminowej pracy.
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Upośledzenie czynności śródbłonkowego NO
przez doxorubicynę w izolowanych
krążkach aorty

Elżbieta Grochal, Valery Kozlovski, Stefan Chłopicki

Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wstęp: Doxorubicyna (Dox), antybiotyk cytostatyczny
z grupy antracyklin, wykazuje dużą skuteczność w chemiotera-
pii różnych typów nowotworów, która ograniczona jest jednak
jej działaniem kardiotoksycznym. Wykazano bezpośredni
wpływ Dox na czynność mitochondriów mięśnia sercowego
i indukowanie apoptozy kardiomiocytów, jak też jej toksyczne
działanie na komórki śródbłonka (EC) in vivo i w hodowli
in vitro.

Cel: Celem pracy było opracowanie czynnościowego mo-
delu dysfunkcji śródbłonka w izolowanych krążkach naczynio-
wych wywołanej krótkotrwałą inkubacją z Dox.

Metody: Izolowane krążki aorty szczura inkubowano 30
i 60 min w klasycznej łaźni wodnej z różnymi dawkami Dox
oraz dla porównania menadionu (Men) i NaOCl, następnie
oceniano wielkość rozkurczu naczyń zależnego od śródbłon-
kowego NO (wywołanego przez acetylocholinę — Ach) oraz
niezależnego od śródbłonka (wywołanego przez nitroprusydek
sodu — SNP).

Wyniki: Rozkurcz aorty wywołany przez Ach był całkowi-
cie hamowany przez inhibitor syntazy NO L-NAME. Po 60 min
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inkubacji z Dox w stężeniu 10, 50 i 100 µM rozkurcz aorty
w odpowiedzi na Ach (3 µM) wynosił odpowiednio 72, 52
i 14% v. 87% w warunkach kontrolnych, w odpowiedzi na SNP
odpowiednio 103, 113 i 120%. Wykazano też bezpośredni wpływ
Dox (100 uM) na mięśniówkę gładką widoczny przy 60-min, ale
nie 30-min, inkubacji jako narastający skurcz aorty, osiągający 90–
–110% maksymalnego skurczu wywołanego przez 60 mM KCl
(w krążkach ± EC). Po 30 min inkubacji Dox i Men w dawce 100 µM
prowadziły do upośledzenia rozkurczu aorty wywołanego przez
Ach: odpowiednio 65% i 23% v. 95% w warunkach kontrolnych,
przy całkowitym zachowaniu odpowiedzi wywołanej przez SNP
(0,01 µM). NaOCl w dawce 10 µM wywołał upośledzenie odpo-
wiedzi na Ach porównywalne z Dox 100 µM (64%). Wstępne
wyniki wskazują ponadto, że karbaprostacyklina (cPGI2, 1 µM),
ale nie egzogenny NO (PAPA NO, 3 µM), zmniejsza upośledzenie
śródbłonka wywołane przez Dox o ok. 20%.

Wnioski: Doxorubicyna wywołuje natychmiastowe upo-
śledzenie czynności śródbłonkowego NO, którego nasilenie
porównywalne jest z działaniem menadionu i NaOCl. Zapro-
ponowany model pozwoli na badanie mechanizmów natych-
miastowej dysfunkcji śródbłonka naczyń wywołanej przez che-
mioterapeutyki oraz na poszukiwanie farmakologicznych spo-
sobów ochrony śródbłonka przed ich niekorzystnym działaniem.
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Polimorfizmy wybranych genów związanych
z rozwojem zespołu metabolicznego
a poposiłkowe zmiany w gęstości LDL

Urszula Raźny1, Małgorzata Malczewska−Malec1,

Iwona Wybranska1, Beata Kieć−Wilk1, Jadwiga Hartwich1,

Jose López−Miranda2, Helen Roche3, Catrine Defort4,

Aldona Dembińska−Kieć1

1Zakład Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Kraków
2Reina Sofia University Hospital, Cordoba
3Nutrigenomics Research Group, UCD Conway Institute,
University College Dublin, Belfield, Dublin
4INSERM, Marsylia

Wstęp: Stres oksydacyjny towarzyszący lipemii poposił-
kowej, jak i małe gęste LDL (LDL fenotyp B) związane z rozwo-
jem zespołu metabolicznego (MetS) i cukrzycy (Austin, 1991)
stanowią czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczynio-
wych (Berneis, 2004).

Cel: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy po-
limorfizmami wybranych genów a fenotypem LDL u pacjen-
tów z zespołem metabolicznym.

Metody: Analizę przeprowadzono w podgrupie polskich
i hiszpańskich uczestników FW6 UE: Lipgene Human Dietary
Intervention Study (n = 99) z zespołem metabolicznym (MetS).
U pacjentów wykonano pomiary antropometryczne oraz para-
metry tolerancji glukozy, lipemię i fenotypowanie LDL przed
i po obciążeniu doustnym testem tolerancji lipidów (lipemia
poposiłkowa). Zależność pomiędzy genotypem (780 SNIPs 172
genów związanych z MetS badanych metodą mikromacierzy:
GoldenGate Bead station 500G San Diego, Ca, USA) a zmia-
nami fenotypu i gęstości LDL (fenotyp B) była badana przy uży-
ciu testu Cochrane-Armitage.

Wyniki: Fenotyp B LDL korelował z poziomem triglicery-
dów osocza (TG), ale nie z poziomem cholesterolu (TC).
W porównaniu z fenotypem A, u osób z fenotypem B lipopro-
teiny LDL bogate w triglicerydy (TRL TG, TRL C), ApoB100,
ApoB48, ApoCIII i glukoza miały wyższy poziom, gdy stężenie
ApoAI w osoczu było niskie. SNPs związane z fenotypem B
obejmują grupy genów białek związanych z metabolizmem lipi-
dów (ABCA1, ABCG4, APOA1, APOC3, APOE, APOH, CPT1A,
LCAT, NFATC3, OLR1, PON1, PON2, PLA2G2, PPARGC1A),
adipogenezą/procesem zapalnym (ACDC/ADIPOQ, ADIPOR,
TNF) oraz z przekazem sygnału z receptora insuliny (CAPN10,
IDE, IGF1R, INSR, SLC2A2/GLUT2, SLC2A4/GLUT4). U osób
z fenotypem B LDL wśród genów reprezentujących ścieżkę me-
tabolizmu lipidów, w większości 14/19 (SNPs 16/23) częściej wy-
stępował allel występujący rzadziej w populacji (minor).

Wnioski: Największy wpływ na fenotyp LDL wywierają
geny kontrolujące metabolizm lipidów i węglowodanów.
W większości badanych genów allel minor był związany z wy-
soką gęstością LDL.

Badania finansowane przez: EU FP6 FOOD-CT-2003-505944
LIPGENE projekt.
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Przeciwzakrzepowy efekt eplerenonu
u szczurów z cukrzycą

Agnieszka Zakrzeska1, Anna Gromotowicz1, Janusz Szemraj2,

Piotr Szoka1, Milena Dąbrowska3, Ewa Chabielska1

1Samodzielna Pracownia Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny,
Białystok
2Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
3Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny,
Białystok

Wstęp: Cukrzyca oraz jej powikłania są jedną z pięciu
najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych oraz
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jedną z głównych przyczyn zawałów serca, udarów mózgu
i nagłej śmierci sercowej, a więc stanów, u podłoża których
leży proces zakrzepowy. Udowodniono również, iż w cukrzy-
cy dochodzi do istotnego wzrostu stężenia aldosteronu. Wyka-
zaliśmy wcześniej prozakrzepowy efekt ostrej infuzji aldostero-
nu u szczura normotensyjnego częściowo zależny od udziału
receptora mineralokortykoidowego (MR).

Cel: Celem niniejszej pracy było wykazanie przeciwzakrze-
powego działania selektywnego antagonisty receptora MR —
eplerenonu w powikłaniach zakrzepowych występujących
w cukrzycy.

Metody: Badania wykonano na szczurach szczepu Wistar
(300–350 g; n = 12–15) z cukrzycą w modelu zakrzepicy tęt-
niczej. Cukrzycę wywołano dootrzewnowym podaniem strep-
tozotocyny (65 mg/kg) i indukowano przez 5 tygodni.

Wyniki: Poziom glukozy w grupie zwierząt z cukrzycą był
(300 mg/dl v. 70 mg/dl) znamiennie wyższy w porównaniu ze
zwierzętami kontrolnymi. Eplerenon (EPL, 100 mg/kg) lub ve-
hiculum (VEH, 5% roztwór gumy arabskiej) podawano p.o. przez
10 dni. Jedenastego dnia indukowano zakrzepicę tętniczą po-
przez elektryczną stymulację prądem stałym tętnicy szyjnej
(1 mA przez 10 min). Efekt przeciwzakrzepowy zbadano na
podstawie pomiaru czasu do wystąpienia okluzji (całkowite za-
mknięcie naczynia), częstości występowania okluzji w tętnicy
szyjnej oraz masy zakrzepu. Zmierzono także parametr hemo-
stazy pierwotnej — czas krwawienia (BT) oraz wykonano ba-
dania układu krzepnięcia. U zwierząt z cukrzycą zaobserwo-
wano skrócony czas do okluzji (4,8 min v. 12,5 min), zwięk-
szoną częstość występowania okluzji w tętnicy szyjnej (100% v.

44%) oraz zwiększoną masę zakrzepu (1,2 mg v. 0,8 mg),
a ponadto skrócony BT (80 s v. 108 s) w porównaniu ze zwie-
rzętami normoglikemicznymi. EPL w porównaniu z VEH wy-
dłużył czas do okluzji (7 min v. 4,8 min), ograniczył częstość
występowania okluzji (83% v. 100%) oraz istotnie zmniejszył
masę zakrzepu u zwierząt z cukrzycą (0,7 mg v. 1,2 mg). Po-
nadto w obrazie mikroskopowym zakrzep w grupie EPL cha-
rakteryzował się mniej zwartą strukturą względem grupy VEH,
a także mniejszą zawartością elementów morfotycznych, głów-
nie leukocytów. Obserwowano również nieznaczne wydłuże-
nie BT i czasu trombinowego (TT) po podaniu EPL. W grupie
zwierząt z EPL obserwowano nasilenie aktywacji układu krzep-
nięcia (wzrost TAFI i spadek t-PA) oraz zahamowanie układu
fibrynolizy (spadek PAI-1) w porównaniu ze zwierzętami grupy
kontrolnej.

Wnioski: Podsumowując, szczury z cukrzycą wykazują
zwiększony potencjał prozakrzepowy w porównaniu ze zwie-
rzętami normoglikemicznymi. Selektywna blokada receptora
aldosteronowego eplerenonem wywołuje efekt przeciwzakrze-
powy, wyrażony osłabionym formowaniem zakrzepu w mode-
lu zakrzepicy tętniczej. Jednocześnie stanowi to dowód na udział
aldosteronu w zakrzepowych powikłaniach u szczurów z indu-
kowaną cukrzycą. Prowadzone są obecnie badania mające na
celu określenie mechanizmu przeciwzakrzepowego działania
eplerenonu w modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną.

Praca współfinansowana ze środków Grantu ADAMED 2008.
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