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Od Redaktora
Szanowni Czytelnicy
Na ca∏ym Êwiecie narasta problem epidemii oty∏oÊci, która obejmuje szczególnie dzieci i m∏odzie˝,
co mo˝e spowodowaç, ˝e stanà si´ oni pierwszà w historii generacjà ˝yjàcà krócej ni˝ ich rodzice.
Ten pesymistyczny oglàd sytuacji wynika z faktu, ˝e oty∏oÊç to pierwszy krok do rozwoju cukrzycy
i zespo∏u metabolicznego, a to przyspiesza rozwój mia˝d˝ycy i chorób uk∏adu krà˝enia. Wprawdzie mamy ju˝ sprawdzone metody wykrywania i leczenia tych schorzeƒ, ale koszty tych dzia∏aƒ sà niewiarygodnie wysokie. Oblicza si´, ˝e ju˝ w tej chwili musimy rocznie, w skali Êwiatowej, wydawaç 117 miliardów
dolarów na leczenie skutków oty∏oÊci. Przyczyn oty∏oÊci nale˝y szukaç w stosunkowo taniej ˝ywnoÊci,
o du˝ej kalorycznoÊci i ma∏ej wartoÊci zdrowotnej, a tak˝e coraz ni˝szej aktywnoÊci fizycznej dzieci
i m∏odzie˝y. Coraz cz´Êciej bowiem jadamy poza domem, g∏ównie w restauracjach typu „fast food”, co,
jak obliczono, powoduje przyrost dodatkowych 3 kg masy cia∏a rocznie. Bogacà si´ przy tym producenci ˝ywnoÊci i rolnicy uzyskujàcy dotacje z bud˝etu, w którym zaczyna brakowaç Êrodków na s∏u˝b´ zdrowia; ten „zaczarowany kràg” nale˝y szybko przerwaç. Zrozumieli to ju˝ Amerykanie wprowadzajàc,
w Teksasie i Kalifornii, zakaz sprzeda˝y w szko∏ach s∏odzonych napojów gazowanych.
Moim zdaniem, niezale˝nie od dzia∏aƒ prozdrowotnych w szko∏ach, powinniÊmy ju˝ teraz
wprowadziç w Polsce podobny zakaz, nie czekajàc a˝ osiàgniemy stan obserwowany w USA. Mo˝emy
w ten sposób ul˝yç maszej s∏u˝bie zdrowia w jej k∏opotach.
Ârodowisko naukowców i lekarzy oczywiÊcie nie ustaje w tworzeniu wiedzy na temat mia˝d˝ycy i jej
leczenia. Dobrym przyk∏adem w tej dziedzinie sà badania Nissen’a i wspó∏. (patrz ok∏adka), którzy
w kooperacji z wieloma oÊrodkami opracowali pierwszy w historii medycyny system leczenia progresji
mia˝d˝ycy przy pomocy biotechnologii. W skrócie mo˝na opisaç to jako prób´ u˝ycia do leczenia specyficznego bia∏ka noÊnikowego HDL, tj. ApoA-I, w powiàzaniu z fosfolipidami, co mia∏o na celu przyspieszenie zwrotnego transportu cholesterolu ze zmiany mia˝d˝ycowej w naczyniu do wàtroby. Pozyskano bia∏ko (tzw. rekombinant) ApoA-I o specyficznym dzia∏aniu (szybki metabolizm), wykrytym u ludzi
zamieszkujàcych wiosk´ ko∏o Mediolanu, u których mia˝d˝yca praktycznie nie wyst´puje. Powy˝sze
badanie dobitnie potwierdza kluczowe znaczenie wysokiego poziomu HDL w surowicy dla uzyskania
efektu przeciwmia˝d˝ycowego.
Trudno si´ odnieÊç do przysz∏oÊci takich badaƒ, gdy˝ sà one w tej fazie inwazyjne i bardzo kosztowne, jednak, mimo wszystko, stwarzajà pewnà nadziej´.
Z powa˝aniem
Marek Naruszewicz

TELEGRAM
Przewodniczàcy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
prof. dr hab. med. Andrzej CieÊliƒski

Z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

sk∏adamy najlepsze

gratulacje i ˝yczenia dalszej efektywnej dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju polskiej
kardiologii

W imieniu Zarzàdu G∏ównego i cz∏onków PTBnM
przewodniczàcy – prof. dr hab. Marek Naruszewicz
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International Task Force for Prevention
of Coronary Heart Disease

Spotkanie panelowe ekspertów:
statyny w obni˝aniu poziomu cholesterolu – czy
wszystkie statyny sà takie same?

Du˝e zainteresowanie skupi∏o si´ ostatnio
wokó∏ kwestii podobieƒstwa i równowa˝noÊci
dost´pnych statyn z punktu widzenia ich efektów klinicznych. Aby zbadaç t´ kwesti´, Mi´dzynarodowa Grupa Robocza ds. Prewencji
Choroby Niedokrwiennej Serca zorganizowa∏a 6 marca 2004 roku Sympozjum Ekspertów
z okazji spotkania Amerykaƒskiego Kolegium
Kardiologów, które odby∏o si´ w Nowym Orleanie (Luizjana). Uczestnikami spotkania byli:
dr Gerd Assmann (organizator), dr Alberto
Corsini, dr Jean Davignon, dr Scott M. Grundy, dr Peter Libby, dr Winfried Maerz, dr R.
Preston Mason, dr Steven E. Nissen, dr Terje
R. Pederson, dr Paul M. Ridker, dr Walter
Riesen, dr Ernst J. Schaefer oraz dr David
Waters. Niniejszy dokument przedstawia
streszczenie sprawozdania ze spotkania.
Od czasu odkrycia pierwszej statyny, kompaktyny, przez Akiro Endo w laboratorium
korporacji Sankyo blisko 30 lat temu, ta grupa
leków sta∏a si´ g∏ównà podporà terapii obni˝ajàcej poziom cholesterolu. Ponad 20 milionów
ludzi na ca∏ym Êwiecie przyjmuje statyny, a ca∏y rynek statyn oceniany jest na oko∏o 19 miliardów dolarów.
Chemicznie i farmakologicznie statyny stanowià niejednorodnà grup´, których wspólnà
cechà jest zdolnoÊç hamowania reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA (HMG-CoA), enzymu kontrolujàcego szlak biosyntezy cholesterolu. Obecnie dost´pne statyny to lowastatyna, simwastatyna, prawastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna i rosuwastatyna.
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Aby odpowiedzieç na pytanie, czy wszystkie statyny sà takie same, nale˝y rozpatrzyç
cztery ró˝ne kwestie:
1. Czy wszystkie statyny sà takie same z punktu
widzenia ich g∏ównego efektu terapeutycznego, czyli obni˝ania cholesterolu LDL?
2. Obni˝anie cholesterolu LDL nie jest celem
samym w sobie. Celem obni˝ania cholesterolu LDL jest raczej zapobieganie progresji
mia˝d˝ycy i jej powik∏aƒ w postaci zawa∏u
serca, udaru, choroby naczyƒ obwodowych
oraz Êmierci z przyczyn sercowych. Dlatego
musimy zadaç pytanie: czy wszystkie statyny
sà jednakowe z punktu widzenia redukcji
punktów koƒcowych?
3. W ciàgu ostatnich pi´ciu lat statyny wykazywa∏y ró˝norodne wtórne efekty zwane dzia∏aniami plejotropowymi, poczàwszy od
wp∏ywu na oksydacj´, poprzez mo˝liwe
dzia∏anie przeciwzapalne, a˝ do wp∏ywu na
metabolizm komórkowy. W zwiàzku z tym
pytanie trzecie brzmi: czy wszystkie statyny
sà jednakowe z punktu widzenia dzia∏aƒ
plejotropowych?
4. Czy wszystkie statyny sà takie same z punktu widzenia dzia∏aƒ toksycznych?

Czy wszystkie statyny sà takie same z punktu
widzenia ich g∏ównego dzia∏ania terapeutycznego, czyli obni˝ania cholesterolu LDL?
G∏ówne dzia∏anie statyn polega na swoistym i odwracalnym hamowaniu reduktazy
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HMG-CoA, enzymu kontrolujàcego szlak biosyntezy cholesterolu. W zmaganiu ze spadkiem endogennej produkcji cholesterolu, komórki, szczególnie hepatocyty, reagujà zwi´kszeniem wychwytu cholesterolu z krwioobiegu,
co prowadzi do obni˝enia poziomu krà˝àcego
cholesterolu LDL. W badaniu CURVES oceniano wp∏yw pi´ciu statyn stosowanych w zwyk∏ych dawkach na poziom cholesterolu LDL.
Stopieƒ obni˝enia cholesterolu LDL waha∏ si´
pomi´dzy 17% w przypadku fluwastatyny stosowanej w dawce 20 mg/dob´, a 38% w przypadku atorwastatyny w dawce 10mg/dob´ (1).
Podobnie, w badaniu STELLLAR, stopieƒ obni˝enia cholesterolu LDL zawiera∏ si´ pomi´dzy 20% w przypadku prawastatyny w dawce
10 mg/dob´, oraz 55% dla rosuwastatyny
w dawce 40 mg/dob´ (15). Owe ró˝nice w skutecznoÊci dzia∏ania zosta∏y potwierdzone
w metaanalizie 164 badaƒ opublikowanych
w 2003 roku. Tutaj tak˝e ró˝ne statyny wykazywa∏y dwu-, trzykrotnà ró˝nic´ w wielkoÊci obni˝ania LDL, w zale˝noÊci od stosowanej dawki (2). Jest to dowód, ˝e nie wszystkie statyny
wykazujà jednakowà zdolnoÊç obni˝ania cholesterolu LDL, ale ró˝nià si´ w tym zakresie
przynajmniej dwukrotnie. Dr David Waters z
General Hospital w San Francisco stwierdzi∏,
i˝ dowód istnienia ró˝nic w skutecznoÊci ró˝nych statyn jest tak silny, ˝e nie mo˝e byç d∏u˝ej usprawiedliwienia dla stosowania s∏abszych
statyn, poniewa˝ nie zapewniajà one optymalnej redukcji ryzyka.

Czy wszystkie statyny sà jednakowe w zakresie
redukcji punktów koƒcowych?
Kliniczne punkty koƒcowe mo˝na podzieliç na dwie grupy. „Mi´kkie” punkty koƒcowe
obejmujà wskaêniki mia˝d˝ycy, takie jak zmiana gruboÊci Êciany t´tnic lub obj´toÊci zmian
miad˝ycowych w obr´bie t´tnic. „Twarde”
punkty koƒcowe to liczba incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawa∏ serca czy
udar, lub – najtwardszy ze wszystkich punkt
koƒcowy – wskaênik ÊmiertelnoÊci z powodu
chorób uk∏adu krà˝enia.
Znaczne ró˝nice pomi´dzy statynami znaleziono w zakresie „mi´kkich” punktów koƒcowych. Na przyk∏ad wyniki programu ASAP
(the Atorvastatin vs. Simvastatin on Atherosclerosis Progression) pokaza∏y ostatnio, ˝e 2-letnia terapia atorwastatynà w najwy˝szej dawce
terapeutycznej powodowa∏a redukcj´ gruboÊci
Êciany t´tniczej, podczas gdy po 2 latach leczenia simwastatynà gruboÊç Êciany wzrasta∏a. Podobne rezultaty otrzymano w porównaniu
atorwastatyny z prawasatynà (ARBITER) (4).
Nowszym sposobem oceny zaawansowania
mia˝d˝ycy jest ocena obj´toÊci tkanki zmienio-

nej mia˝d˝ycowo za pomocà wewnàtrznaczyniowej ultrasonografii. W ostatnim badaniu
(REVERSAL), przeprowadzonym przez dr
Stevena Nissena z Cleveland Heart Foundation, wskaênik ten równie˝ wykaza∏ popraw´
po 18 miesiàcach leczenia atorwastatynà
w dawce 80 mg/dob´, podczas gdy obj´toÊç
blaszki mia˝d˝ycowej w naczyniach wieƒcowych osób leczonych prawastatynà w dawce 40
mg/dob´ zwi´ksza∏a si´. Obecnie nie wiadomo
jednak, czy ró˝nica w rozwoju blaszki mia˝d˝ycowej w naczyniach wieƒcowych odzwierciedla
wi´kszy stopieƒ redukcji poziomu cholesterolu w przypadku atorwastatyny (Êredni poziom
LDL 79 mg/dl vs. 110 mg/dl w grupie leczonej
prawastatynà) lub czy jest przynajmniej cz´Êciowo zale˝na od wewn´trznych ró˝nic pomi´dzy dwoma lekami1/.
Wracajàc do „twardych” punktów koƒcowych: dwie kwestie powinny byç wzi´te pod
uwag´. Po pierwsze, czy wszystkie statyny powodujà jednakowà redukcj´ „twardych” punktów koƒcowych (zawa∏ serca, ÊmiertelnoÊç)?
Po drugie, czy wszystkie statyny prowadzà jednakowo szybko do osiàgni´cia korzyÊci?
Wiele dowodów sugeruje obecnie, ˝e
wszystkie statyny redukujà „twarde” punkty
koƒcowe (zawa∏ serca), a stopieƒ, w jakim to
czynià, zale˝y g∏ównie od dwóch czynników.
Pierwszy czynnik, to wyjÊciowe ryzyko choroby
wieƒcowej – ró˝ne w ró˝nych badaniach. Zasadà jest, ˝e im wy˝sze wyjÊciowe ryzyko choroby
wieƒcowej, tym wi´kszy stopieƒ redukcji absolutnego ryzyka w wyniku leczenia statynami.
Drugim czynnikiem jest stopieƒ redukcji poziomu cholesterolu LDL. Ten równie˝ ró˝ni si´
w wielu badaniach. Ogólnie, im wi´kszy stopieƒ
redukcji cholesterolu LDL, tym wi´ksza korzyÊç w postaci redukcji punktów koƒcowych.
Poniewa˝ statyny ró˝nià si´ zdolnoÊcià obni˝ania cholesterolu LDL, nie jest zaskoczeniem,
˝e wykazujà one równie˝ ró˝ny wp∏yw na redukcj´ punktów koƒcowych, oraz ˝e ró˝nice te
nie mogà zostaç ca∏kowicie skompensowane
poprzez dostosowanie dawki statyny.
Ró˝nice pomi´dzy statynami ujawniajà si´
równie˝ w zakresie czasu koniecznego (lag-time) do uzyskania redukcji punktów koƒcowych. W próbach klinicznych Cholesterol and
Recurrent Events (CARE) – prawastatyny (5),
West of Scotland Coronary Prevention Study
(WOSCOPS) – tak˝e prawastatyny (6), Heart
Protection Study (hps) – simwastatyny u osób
z grupy wysokiego ryzyka (7), Scandinavian Simvastatin Survival Study (8), Assessment of
Lescol in Renal Transplantation (ALERT) –
fluwastatyny (9) oraz The Lescol Intervention
Prevention Study (LIPS) – d∏ugotrwa∏ego stosowania fluwastatyny u pacjentów z chorobà
niedokrwiennà serca (10), up∏ywa∏ rok zanim
liczba punktów koƒcowych, wyra˝ana skumu-
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lowanà zapadalnoÊcià, zaczyna∏a odbiegaç od
tej obserwowanej w grupach placebo. Jednak
w badaniach atorwastatyny, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering
Arm (ASCOT-LLA) (11) oraz Atorvastatin
versus Revascularization Treatment (AVERT)
(12), rozbie˝noÊç krzywych skumulowanej zapadalnoÊci zwiàzanej z g∏ównymi wieƒcowymi
punktami koƒcowymi dla prawastatyny i placebo obserwowana by∏a od samego poczàtku badaƒ. Wed∏ug dr Terje Pedersena, ró˝nice te
mogà byç spowodowane raczej przez brak mocy statystycznej badaƒ, ni˝ przez rzeczywiste
ró˝nice pomi´dzy badanymi lekami.

Czy wszystkie statyny sà jednakowe z punktu
widzenia ich dzia∏aƒ plejotropowych?
Oprócz g∏ównego wp∏ywu terapeutycznego
na cholesterol LDL, statyny wykazujà równie˝
szeroki zakres innych dzia∏aƒ biologicznych.
Z powodu ich niezale˝noÊci, efekty te sà cz´sto nazywane „plejotropowymi” (z gr. – wielokierunkowy) i obejmujà wp∏yw na funkcj´ i podzia∏y komórek, procesy oksydacyjne, zapalenie, na krzepni´cie krwi i aktywnoÊç naczynioruchowà. Tak˝e tutaj istniejà wa˝ne ró˝nice
pomi´dzy statynami. Na przyk∏ad, jak podaje
dr Preston Mason z Harvard Medical School,
atorwastatyna jest obecna w krà˝eniu przede
wszystkim w formie hydroksylowanych metabolitów, które sà, w przeciwieƒstwie do innych
statyn, tak samo aktywne w hamowaniu reduktazy HMGCoA jak formy poczàtkowe. Z obserwacji dr Masona wynika, ˝e hydroksylowane pochodne atorwastatyny majà u ludzi unikatowe w∏asnoÊci zwi´kszajàce opornoÊç LDL
na oksydacj´ (13). Dalszà korzyÊcià z tej w∏asnoÊci jest wp∏yw na formowanie krystalicznych domen cholesterolowych w b∏onach komórkowych w kontrolowanych warunkach
eksperymentalnych, nie obserwowany np. dla
witaminy E. Co wi´cej, witamina E nie wykazywa∏a zdolnoÊci antyoksydacyjnych w warunkach zwi´kszonej zawartoÊci cholesterolu
w b∏onach komórkowych.
Wed∏ug prof. Petera Libby z Harvard Medical School i Brigham and Women’s Hospital,
obserwowano ró˝nice pomi´dzy prawastatynà
i fluwastatynà w ich wp∏ywie na zawartoÊç kolagenu w blaszkach mia˝d˝ycowych u królików. Dr Walter Riesen z Kantonspital w St.
Gallen w Szwajcarii przedstawi∏ dowody wa˝nych ró˝nic pomi´dzy simwastatynà i atorwastatynà w aktywacji obwodowych limfocytów
T i zasugerowa∏, ˝e te efekty mogà mieç znaczenie kliniczne w transplantologii i w przypadku pewnych chorób zakaênych. Dr Jean
Davignon z Institute de Recherches Cliniques
w Montrealu zwróci∏ uwag´, ˝e wi´kszoÊç tych
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efektów wynika z hamowania aktywnoÊci ma∏ych bia∏ek G. Takie dzia∏anie majà tak˝e
zwiàzki uczestniczàce w szlaku biosyntezy cholesterolu za mewalonianem. Dodatkowo,
w jednym przypadku (interakcja integryny alfa-L/beta-2 z ICAM-1), ró˝nice w plejotropowym dzia∏aniu statyn wynika∏y ze zmiennoÊci
struktury molekularnej niefarmakoforowej
cz´Êci leków, tj. by∏y niezale˝ne od hamowania
syntezy cholesterolu.
Jedno z dzia∏aƒ statyn, które ostatnio wywo∏a∏o du˝e zainteresowanie, dotyczy ich zdolnoÊci obni˝ania poziomu bia∏ka CRP. Podczas
gdy bia∏ko CRP jest markerem zapalenia
(oraz zawansowania mia˝d˝ycy), jest jeszcze
zbyt wczeÊnie by twierdziç, ˝e obni˝anie CRP
przez statyny odzwierciedla przeciwzapalne
dzia∏anie tych leków. Wed∏ug hipotezy przedstawionej przez dr Winfrieda Maerza z Uniwersytetu Graz w Austrii, jest na przyk∏ad
mo˝liwe, ˝e statyny obni˝ajà CRP specyficznie, poprzez zmian´ homeostazy steroli w wàtrobie. Na poparcie tego dr Maerz zwróci∏
uwag´, ˝e ˝aden z innych dobrze znanych markerów zapalenia, takich jak fibrynogen, interleukina 6 czy liczba bia∏ych krwinek, nie ulega
zmniejszeniu pod wp∏ywem podawania statyn.
Ponadto nie jest mo˝liwe okreÊlenie, czy
ró˝nice pomi´dzy statynami w dzia∏aniu obni˝ajàcym CRP wynika∏y z ró˝nych w∏aÊciwoÊci
leków, czy by∏y spowodowane ró˝nicami
w dawkowaniu. W celu zbadania tej kwestii dr
Paul Ridker z Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School prowadzi program Justificatin for the Use of Statins in Primary Prevention: an Internention trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), którego wyniki uka˝à si´ za trzy lata.
Statyny wp∏ywajà równie˝ na poziom trójglicerydów w osoczu oraz na g´stoÊç LDL
i metabolizm HDL. Dr Ernst Schaefer z Tufts
University w Bostonie, Massachusetts, zaobserwowa∏, ˝e w badaniach porównawczych
atorwastatyna by∏a istotnie skuteczniejsza ni˝
inne statyny (z wyjàtkiem simwastatyny), w obni˝aniu poziomu trójglicerydów, zarówno na
czczo jak i po posi∏ku. Atorwastatyna by∏a tak˝e skuteczniejsza od fluwastatyny, prawastatyny, lowastatyny i simwastatyny w podwy˝szaniu poziomu apoA-I du˝ych czàstek alfa HDL.
Istniejà doniesienia, ˝e ta subfrakcja HDL reaguje z receptorem „scavenger” typu B1 w komórkach wàtroby i przez to promuje wychwyt
cholesterolu przez hepatocyty.

Czy wszystkie statyny sà takie same z punktu
widzenia ich toksycznoÊci?
SpoÊród dotychczasowych pytaƒ jest ono
naj∏atwiejsze. Odpowiedz brzmi oczywiÊcie
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nie, co zosta∏o potwierdzone przez powik∏ania
mi´Êniowe wywo∏ywane przez ceriwastatyn´,
które spowodowa∏y wycofanie tego leku z rynku w 2001 roku. Podczas gdy pozosta∏e statyny
powodowa∏y uszkodzenie mi´Êni (rabdomioliz´) w mniej ni˝ 2 przypadkach na 10 milionów
przepisanych recept, w przypadku ceriwastatyny by∏y obserwowane 32 przypadki na 10 milionów przepisanych recept (14). Liczby te jednoczeÊnie ilustrujà, ˝e statyny sà ogólnie bardzo bezpiecznà grupà leków.
Dokumentacja Food and Drug Administration wskazuje, ˝e stosowanie rosuwastatyny, szczególnie przy du˝ych dawkach, mo˝e
byç skojarzone z cz´stszym ni˝ w przypadku
innych statyn wyst´powaniem proteinurii i hematurii2/.
Wed∏ug dr Alberto Corsini z Uniwersytetu
w Mediolanie, pomi´dzy statynami istniejà
wa˝ne ró˝nice farmakologiczne. Istnieje szeroka rozbie˝noÊç w∏aÊciwoÊci farmakokinetycznych tych leków, która mo˝e t∏umaczyç
ró˝nice w interakcjach z innymi lekami, bezpieczeƒstwie, tolerancji oraz stosowaniu si´ do

1/

zaleceƒ lekarzy (compliance). Interakcje sà
powszechniejsze i majà wi´ksze znaczenie kliniczne ni˝ si´ powszechnie ocenia. Dok∏adna
analiza dokumentów FDA, dotyczàcych rabdomiolizy wywo∏anej przez statyny wykaza∏a,
˝e spoÊród 3339 doniesieƒ o tym powik∏aniu,
58% by∏o zwiàzanych ze stosowaniem innych
leków, szczególnie leku obni˝ajàcego lipidy –
gemfibrozilu, cyklosporyny, antybiotyków makrolidowych, warfaryny, digoksyny oraz przeciwgrzybiczych leków azolowych. Uczestnicy
spotkania jednog∏oÊnie zgodzili si´, ˝e jednoczesne podawanie gemfibrozilu i satyn powinno byç unikane z powodu du˝ego ryzyka
uszkodzenia mi´Êni. U pacjentów wymagajàcych stosowania statyn i fibratów, fenofibrat
zosta∏ polecony jako lek z wyboru. Dr Corsini
podkreÊli∏ równie˝, ˝e statyny sà metabolizowane w wàtrobie. Wyjàtkiem jest prawastatyna
i rosuwastatyna. Oko∏o 20% do 40% podanej
dawki tych dwóch statyn eliminuje si´ przez
nerki. To mo˝e wyjaÊniaç sporadycznà proteinuri´ obserwowanà u pacjentów otrzymujàcych du˝e dawki rosuwastatyny.

èród∏o: Nissen S. American Heart Association,Scientific Sessions 2003, Orlando Florida, Plenary Session XI: Late Breaking Trials, 12 Nov.2003

2/ www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/03/slides/3968S1_03_FDA-Lubas.ppt
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dr hab. med. T. J. Guzik, prof. dr hab. med. T. Adamek-Guzik, lek. A. Jopek,
prof. dr hab. med. R. Korbut

Patomechanizmy dysfunkcji
Êródb∏onka naczyniowego w mia˝d˝ycy

Wst´p
Ze wzgl´du na wa˝nà rol´ komórek Êródb∏onka w regulacji funkcji naczyƒ krwionoÊnych, zaburzenie ich funkcji, okreÊlane mianem dysfunkcji Êródb∏onka, le˝y u podstaw
licznych schorzeƒ uk∏adu sercowo-naczyniowego. Prawid∏owa funkcja Êródb∏onka jest
uzale˝niona od delikatnej równowagi pomi´dzy licznymi czynnikami wydzielanymi przez
Êródb∏onek. Niedobór czynników ochronnych
– takich jak tlenek azotu (NO) czy te˝ prostacyklina (PGI2) – i przewaga czynników aktywujàcych, prowadzi do patologicznej aktywacji
zapalnej Êródb∏onka, ekspresji na jego powierzchni czàsteczek adhezyjnych i zaburzeƒ
jego funkcji hamujàcych aktywacj´ p∏ytek krwi
i leukocytów (rycina 1). Powy˝sza sytuacja
okreÊlana jest terminem dysfunkcji Êródb∏onka naczyniowego. Ze wzgl´du na kluczowà rol´ NO w regulacji czynnoÊci Êródb∏onka, za
miar´ dysfunkcji Êródb∏onkowej przyj´to dost´pnoÊç biologicznà NO w naczyniu. Monitorowanie dost´pnoÊci biologicznej NO jest
mo˝liwe poprzez pomiar zale˝nej od NO naczynio-rozkurczajàcej czynnoÊci Êródb∏onka
zarówno in vitro jak i in vivo. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e obecnoÊç dysfunkcji Êródb∏onkowej
zale˝nej od NO wskazuje, ˝e tak˝e inne funkcje Êródb∏onka zosta∏y upoÊledzone. Funkcji
tych nie jesteÊmy jednak w stanie tak precyzyjnie mierzyç. W praktyce, pos∏ugujemy si´ pomiarem dost´pnoÊci biologicznej NO jako poÊrednim wskaênikiem równie˝ innych funkcji
Êródb∏onka. Tak zdefiniowana dysfunkcja
Êródb∏onka towarzyszy licznym patologiom
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naczyniowym (1, 2, 3, 4). Mechanizmy dysfunkcji Êródb∏onka w naczyniach krwionoÊnych, pomimo wielu lat badaƒ, nie sà jednak
w pe∏ni poznane.

Tlenek azotu i jego miejsce w regulacji funkcji
naczyƒ krwionoÊnych
Patologiczne konsekwencje niedoboru NO
w stanach dysfunkcji Êródb∏onka, wynikajà
z utraty jego licznych ochronnych i przeciwmia˝d˝ycowych dzia∏aƒ (tabela 1). Choç NO
znany jest od ponad 20 lat jako wa˝ny Êródb∏onkowy, bioaktywny czynnik w Êcianie naczyƒ, dopiero w ciàgu ostatnich kilku lat szczegó∏owo poznano plejotropowy charakter jego
funkcji, a tak˝e z∏o˝one mechanizmy regulacji
aktywnoÊci enzymów syntetyzujàcych NO. Tlenek azotu produkowany jest przez syntazy
tlenku azotu (NOS), katalizujàce utlenianie Largininy do L-cytruliny (5) (rycina 2). Obecnie
wykazano istnienie 3 g∏ównych izoform NOS:
(I) NOS I (lub nNOS) – pierwotnie odkryta jako neuronalna NOS – myszy pozbawione
nNOS rozwijajà zaburzenia neurologiczne, gastroparez´ oraz zaburzenia funkcji mi´Êni
szkieletowych (6); (II) NOS II – indukowalna
syntaza tlenku azotu (iNOS), pojawiajàca si´
w bardzo wielu typach komórek (np. w makrofagach), po stymulacji czynnikami zapalnymi;
u myszy pozbawionych genu iNOS stwierdzono wi´kszà wra˝liwoÊç na patogeny oraz rozwój nowotworów, ale jednoczeÊnie wi´kszà
opornoÊç na wstrzàs septyczny (7), oraz (III)
NOS III (lub eNOS) – enzym konstytutywnie
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Czynniki ryzyka mia˝d˝ycy, stan zapalny,
AT II, czynniki genetyczne

Utrzymanie prawid∏owej funkcji
Rozkurcz naczyƒ
Prawid∏owy Êródb∏onek

Aktywacja Êródb∏onka
Skurcz naczyƒ
Dysfunkcja Êródb∏onka

Ryc.1 Prawid∏owa funkcja Êródb∏onka w fizjologii naczyƒ krwionoÊnych wynika z równowagi pomi´dzy czynnikami wydzielanymi przez Êródb∏onek.
Nale˝à do nich, przede wszystkim, naczyniorozkurczajàce, a zarazem ochronne: tlenek azotu (NO), prostacyklina (PGI2), EDHF, peptyd natriuretyczny
C (CNP) oraz dzia∏ajàce naczynioskurczowo, jak endotelina (ET), PGH2, anionorodnik ponadtlenkowy (O2–.) oraz tromboksan A2 (TXA2). Niedobór
czynników ochronnych i nadmiar naczynioskurczowych prowadzi do patologicznej aktywacji Êródb∏onka, ekspresji czàsteczek adhezyjnych, aktywacji p∏ytek krwi. Ze wzgl´du na kluczowà rol´ NO w regulacji czynnoÊci Êródb∏onka za miar´ dysfunkcji Êródb∏onkowej przyj´to dost´pnoÊç biologicznà NO w naczyniu i jego dzia∏anie naczyniorozkurczajàce (zdj´cia na podstawie prezentacji Schachinger i wsp.).

wyst´pujàcy g∏ównie w Êródb∏onku naczyniowym – pozbawienie genu eNOS prowadzi do
nadciÊnienia t´tniczego (8) i nasilenia patologicznej przebudowy Êciany naczynia w odpowiedzi jego uszkodzenie (9). Podobieƒstwo sekwencji aminokwasowej pomi´dzy poszczególnymi typami NOS wynosi 55%, ale jest znacznie wy˝sze w obr´bie centrum aktywnego (5).
Istnieje natomiast szereg ró˝nic w regulacji
poszczególnych izoform. Izoformy neuronalna
i Êródb∏onkowa sà aktywowane w mechanizmie zale˝nym od wiàzania bia∏ka regulacyjnego kalmoduliny i w zale˝noÊci od poziomów
wewnàtrzkomórkowego wapnia. Forma indukowalna podlega regulacji na poziomie transkrypcji, niezale˝nie od stymulacji przy pomocy
agonistów czy te˝ poziomów wewnàtrzkomórkowego Ca++ (kalmodulina jest z nià zwiàzana nawet przy niskich, podstawowych poziomach Ca++) (10).
W warunkach prawid∏owych g∏ównym êród∏em tlenku azotu w Êcianie naczynia i dominujàcà izoformà NOS jest Êródb∏onkowa NOS
(eNOS). Pod wp∏ywem czynników takich jak
stan zapalny lub inne stany chorobowe mo˝e
dochodziç do pojawienia si´ innych izoform
NOS. Ekspresja iNOS obserwowana jest natomiast w Êcianie zmienionego patologicznie na-

czynia (11), w blaszce mia˝d˝ycowej (12),
a tak˝e w obr´bie neointimy (13). W prawid∏owych naczyniach krwionoÊnych nNOS wyst´puje w drobnych zakoƒczeniach nerwowych
w przydance. W mi´Êniówce g∏adkiej naczyƒ
u szczurów ze spontanicznym nadciÊnieniem
(spontaneously hypertensive rats – SHR) mo˝e dochodziç do ekspresji nNOS w mi´Êniówce g∏adkiej (14). Ponadto ekspresja wariantu
nNOS (µNOS) zosta∏a stwierdzona w niskim
stopniu w b∏onie Êrodkowej i przydance prawid∏owych naczyƒ krwionoÊnych (15).
Tlenek azotu, produkowany w Êródb∏onku,
dyfunduje do otaczajàcych tkanek oraz do
Êwiat∏a naczynia. Dlatego te˝ jego dzia∏anie
jest wielokierunkowe i polega na regulacji
funkcji komórek mi´Êni g∏adkich Êciany naczynia, dzia∏aniu w samej komórce Êródb∏onka,
a tak˝e na oddzia∏ywaniu na elementy morfotyczne krwi (16). Dzia∏ania te opierajà si´
przede wszystkim na interakcji NO z grupami
tiolowymi i centrami aktywnymi wielu bia∏ek,
w tym receptorów b∏onowych, bia∏ek G, kana∏ów jonowych, enzymów oraz czynników transkrypcyjnych, takich jak AP-1 oraz NF-κB (17).
Ponadto S-nitrozylacja grup tiolowych bia∏ek
osocza, takich jak np. albumina, tworzy krà˝àcy rezerwuar grup b´dàcych potencjalnymi do-
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norami NO we krwi (18), natomiast S-nitrozylacja hemoglobiny w krà˝eniu p∏ucnym dostarcza grup nitrozotiolowych krà˝eniu obwodowemu, a jednoczeÊnie reguluje transport tlenu
przez hemoglobin´ (19, 20).
W Êcianie naczyƒ krwionoÊnych NO, dyfundujàc od Êródb∏onka aktywuje cyklaz´ guanylowà w komórkach mi´Êni g∏adkich
(VSMC), powodujàc wzrost poziomu cGMP
i nast´pujàcà aktywacj´ cGMP-zale˝nych kinaz bia∏kowych. Prowadzi to do rozkurczu naczynia. Mechanizm ten uznawany jest za jeden
z najwa˝niejszych w regulacji ciÊnienia t´tniczego krwi (21). Poza regulacjà napi´cia Êciany naczynia, NO posiada szereg istotnych
dzia∏aƒ przeciwmia˝d˝ycowych, które zebrano
w tabeli 1 (22).
W zwiàzku z wielostronnym, przeciwmia˝d˝ycowym dzia∏aniem NO, zahamowanie jego
produkcji za pomocà inhibitorów NOS lub za
pomocà uszkodzenia genu NOS (23) prowadzi
do hiperplazji intimy oraz przyspieszenia rozwoju mia˝d˝ycy (24). Z kolei suplementacja
L-argininy (25, 26), stosowanie NO-donorów
(27, 28) lub te˝ transfer genu NOS (29) poprawiajà funkcj´ Êródb∏onka, ograniczajà proliferacj´ neointimy, a nawet prowadzà do regresji
ju˝ istniejàcych zmian mia˝d˝ycowych.

Wspó∏dzia∏anie NO z innymi mediatorami w regulacji funkcji naczyƒ krwionoÊnych
Dzia∏ania tlenku azotu sà cz´sto synergiczne lub antagonistyczne z innymi wa˝nymi mediatorami uwalnianymi ze Êródb∏onka. Nie
mo˝na wi´c zapominaç, ˝e jest jednym z wielu
mediatorów wydzielanych przez Êródb∏onek
i uczestniczàcych w regulacji czynnoÊci naczyƒ.
Wiele z nich, np. prostacyklina (PGI2), dzia∏ajà synergicznie z NO, podczas gdy inne, jak endotelina czy te˝ wolne rodniki tlenowe, wywierajà dzia∏ania antagonistyczne. Ponadto z∏o˝onoÊci systemu dodaje fakt wzajemnych interakcji pomi´dzy uk∏adami produkujàcymi poszczególne substancje. Tak wi´c zaburzenia
produkcji NO b´dà mia∏y swoje konsekwencje
w zmianie pozosta∏ych funkcji parakrynnych
Êródb∏onka, i odwrotnie. Prostacyklina jest
metabolitem kwasu arachidonowego, produkowanym g∏ównie przez komórki Êródb∏onka,
a w mniejszym stopniu przez komórki b∏ony
Êrodkowej i przydanki. W jej produkcji wspó∏uczestniczy szereg enzymów, w tym fosfolipaza A2, cyclooksygenaza oraz syntaza prostacykliny. Jest uwalniana ze Êródb∏onka synergicznie z NO, a jej dzia∏ania sà mediowane poprzez aktywacj´ cyklazy adenylowej i wytwa-

Dzia∏ania naczynio-rozkurczowe

• NO dzia∏ajàc na cyklaz´ guanylowà prowadzi do wzrostu zawartoÊci cGMP
w komórce m. g∏adkiej, co w konsekwencji prowadzi do aktywacji cGMP-zale˝nych
kinaz i do rozkurczu m. g∏adkiej naczyƒ (21)
• mechanizm ten stanowi podstaw´ fizjologicznej regulacji przep∏ywu krwi
oraz ciÊnienia t´tniczego krwi

Dzia∏ania na p∏ytki krwi

• hamowanie adhezji, aktywacji oraz agregacji p∏ytek krwi (127, 128)
– synergistycznie z PGI2.
• produkcja NO jest indukowana serotoninà lub ADP uwalnianym z agregujàcych
p∏ytek krwi – sprz´˝enie zwrotne ujemne

Dzia∏ania antyproliferacyjne

• hamowanie proliferacji mi´Êni g∏adkich (VSMC) (27, 28, 129) – w cz´Êci
uzale˝nione od represji transkrypcji genu cykliny A (130)
• hamowanie migracji VSMC in vitro jak i in vivo (mechanizm cGMP zale˝ny) (131)
• hamowanie hiperplazji intimy (132)
• hamowanie syntezy macierzy pozakomórkowej (133) oraz modulowanie
aktywnoÊci metaloproteinaz tkankowych (129)
• regulacja uwalniania VEGF (134), co poÊrednio móg∏oby przyczyniaç si´
do neowaskularyzacji blaszki mia˝d˝ycowej (135)

Dzia∏ania przeciwzapalne

• hamowanie zale˝nej od czynników prozapalnych i ox-LDL ekspresji czàsteczek
adhezyjnych na Êródb∏onku (np. poprzez hamowanie nf-kb) (136)
Dzia∏anie NO na ekspresj´ CAM mo˝e byç w cz´Êci zale˝ne od jego dzia∏aƒ
przeciwutleniajàcych (regulacja przez stan redox) (136, 137, 138)
• hamowanie uwalniania chemokin w Êcianie naczynia (139, 140)
• hamowanie adhezji i aktywacji leukocytów i monocytów (141, 142), ale tak˝e
po zastosowaniu donorów NO (141) lub transferu genu NOS (29, 143) – jednà
z cech dysfunkcji Êródb∏onka jest nasilona adhezja leukocytów do Êródb∏onka

Dzia∏ania przeciwutleniajàce

• hamowanie utleniania lipidów
• hamowanie oksydaz w komórkach Êródb∏onka, mi´Êniówki g∏adkiej i przydanki
(nitrozowanie)
• hamowanie oksydazy NADPH w komórkach zapalnych (144)

Tab.1 Naczynioochronne dzia∏ania tlenku azotu
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rzanie cAMP. W ten sposób PGI2 reguluje rozkurcz mi´Êniówki g∏adkiej, dzia∏ajàc jednak
s∏abiej od NO (30). Wykazano znaczenie PGI2
w kompensacji rozkurczu naczyniowego u myszy pozbawionych genu eNOS (31). PGI2 wywiera równie˝ silne dzia∏anie antyagregacyjne
na p∏ytki krwi. Innym wa˝nym patofizjologicznie czynnikiem uwalnianym przez Êródb∏onek
naczyniowy jest EDHF (endothelium derived
hyperpolarising factor) (30). Niektóre wczesne badania wykazywa∏y jego identycznoÊç z
NO, lecz dane ostatnich lat wskazujà, ˝e powoduje on rozkurcz naczyƒ niezale˝nie od NO
czy te˝ PGI2. Jego charakter pozostaje jednak
wcià˝ niejasny. Niektóre badania wskazujà na
rol´ jonów K+ jako EDHF, inne zaÊ wskazujà
na wolne rodniki tlenowe (nadtlenek wodoru),
jeszcze inne na EDHF jako metabolit kwasu
arachidonowego (32). Poza czynnikami ogólnie przyjmujàc „rozkurczajàcymi“ naczynia
krwionoÊne, Êródb∏onek naczyniowy produkuje szereg czynników naczynioskurczowych.
Nale˝à do nich endoteliny oraz naczynioskurczowe prostanoidy (tromboksan A2, nadtlenki). Niektóre badania wskazujà na rol´ anionorodnika ponadtlenkowego jako czynnika
naczyniokurczàcego wytwarzanego w Êcianie
naczynia krwionoÊnego. Jego dzia∏anie zachodzi g∏ównie poprzez gwa∏townà interakcj´
z tonicznie wytwarzanym w prawid∏owych warunkach NO, jak równie˝ na bezpoÊrednim
dzia∏aniu kurczàcym naczynie krwionoÊne.

Modele zwierz´ce dysfunkcji Êródb∏onka
Modele zwierz´ce umo˝liwiajà badanie naczyniorozkurczowej funkcji Êródb∏onka w izolowanych naczyniach krwionoÊnych w odpo-
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wiedzi na czynniki uwalniajàce NO, takie jak:
acetylocholina, bradykinina lub jonofor wapnia (A23187) i inne. Ze wzgl´du na mnogoÊç
modeli zwierz´cych (48590 prac w Medlinie
przy wyszukiwaniu endothelial dysfunction +
animal) zostanà omównione jedynie te, które
autorzy uznajà za najwa˝niejsze.
Badania zwierzàt z hipercholesterolemià,
wskazujàce na upoÊledzenie zale˝nego od
Êródb∏onka, a mediowanego przez NO, rozkurczu naczyƒ (33, 34), stanowi∏y podstaw´ hipotezy, ˝e upoÊledzenie bioaktywnoÊci NO
jest cechà charakterystycznà wczesnych stadiów mia˝d˝ycy, i ˝e poprzedza ono rozwój
zmian mia˝d˝ycowych (35). Post´pujàce upoÊledzenie dost´pnoÊci biologicznej NO jest obserwowane tak˝e w modelu genetycznie uwarunkowanej hiperlipidemii u królików Watanabe (36). Co wi´cej, wykazano, ˝e dysfunkcja
Êródb∏onkowa w hipercholesterolemii obecna
jest nie tylko w t´tnicach, lecz tak˝e w ˝y∏ach
szyjnych (37), i ˝e jest ona odwracalna po normalizacji poziomów cholesterolu (36). Dalsze
badania wykaza∏y, ˝e upoÊledzenie zale˝nych
od NO rozkurczów naczyniowych jest charakterystyczne dla modeli zwierz´cych niemal
wszystkich znanych czynników ryzyka mia˝d˝ycy, w tym cukrzycy i nietolerancji glukozy
(38, 39, 40), nadciÊnienia t´tniczego, zarówno
spontanicznego (SHR) jak i indukowanego
angiotensynà II lub dietà bogatà w sól (41),
a tak˝e w modelu zwa∏u serca i niewydolnoÊci
krà˝enia (4).
Obecnie istotnych danych na temat dysfunkcji Êródb∏onka dostarczyç mogà badania
zwierzàt transgenicznych. W modelu myszy ze
znokautowanym genem ApoE, który jest klasycznym i obecnie szeroko stosowanym modelem zwierz´cym mia˝d˝ycy, dysfunkcja Êród-

Ryc.2 Schemat przedstawiajàcy powstawanie tlenku azotu (NO) w procesie utleniania L-Arg do L-Cyt. NOS katalizuje wbudowywanie molekularnego
tlenu do L-Argininy w procesie pi´cioelektronowego utleniania jednej z grup z azotowych L-Arg. Proces ten wymaga NADPH oraz innych kofaktorów
(hem zwiàzany z enzymem BH4 (H4B), FAD, FMN). We wspó∏pracy z dr N. Alp
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b∏onka, objawiajàca si´ upoÊledzeniem rozkurczów naczyniowych wywo∏ywanych acetylocholinà, poprzedza powstawanie zmian mia˝d˝ycowych w aorcie (42, 43). Co wi´cej, przywrócenie prawid∏owej funkcji Êródb∏onka zapobiega lub w znacznym stopniu opóênia powstawanie zmian mia˝d˝ycowych (44). Podobne zjawisko obserwowane jest tak˝e w innych
modelach mia˝d˝ycy i stanów przedmia˝d˝ycowych, np. nadciÊnienia t´tniczego. Warto
jednak pami´taç, i˝ w wielu przypadkach dochodzi do aktywacji mechanizmów kompensacyjnych. Na przyk∏ad u muszy hph-1, z wrodzonym niedoborem tetrahydrobiopteryny (kofaktora dla eNOS), rozkurcze wywo∏ywane
acetylocholinà sà zachowane, jednak wynikajà
nie z ochronnego dzia∏ania NO lecz z kompensacyjnego naczyniorozkurczajàcego dzia∏ania
nadtlenku wodoru (45). Cenne narz´dzie do
badaƒ dysfunkcji Êródb∏onka mogà stanowiç
myszy pozbawione genu Êródb∏onkowej syntazy NO. MnogoÊç mechanizmów kompensacyjnych zmniejsza wartoÊç tego modelu. U myszy
tych stwierdza si´ dysfunkcj´ Êródb∏onka, nadciÊnienie t´tnicze oraz przyspieszone wyst´powanie mia˝d˝ycy w przypadku skrzy˝owania
z myszami ApoE-/- (46).

Znaczenie kliniczne dysfunkcji Êródb∏onka
Badania kliniczne czynnoÊci naczyƒ krwionoÊnych prowadzone in vivo wykorzystujà
przede wszystkim pletyzmografi´ przedramienia, badanie ultrasonograficzne rozkurczu t´tnicy ramiennej w odpowiedzi na dot´tniczy
wlew acetylocholiny, lub w odpowiedzi na
przywrócenie przep∏ywu krwi w naczyniu (flow
mediated dilatation – FMD) (47). Podczas koronarografii mo˝liwe jest badanie reaktywnoÊci t´tnic wieƒcowych w odpowiedzi na wlew
acetylocholiny lub innych wazoaktywnych substancji (48). Nieliczne badania, mi´dzy innymi
prowadzone przez nasz zespó∏, dotyczà izolowanych ludzkich naczyƒ krwionoÊnych badanych ex vivo w ∏aêni narzàdowej (66).
UpoÊledzenie zale˝nych od Êródb∏onka
rozkurczów naczyniowych wykazano w t´tnicach wieƒcowych chorych z mia˝d˝ycà i wspó∏istniejàcymi czynnikami ryzyka (49). U chorych z chorobà niedokrwiennà serca, nawet
w obr´bie angiograficznie prawid∏owych odcinków t´tnic wieƒcowych, stwierdza si´ paradoksalny skurcz (zamiast rozkurczu) w odpowiedzi na czynniki potencjalnie uwalniajàce
NO ze Êródb∏onka. Wskazuje to na niedobór
NO, który umo˝liwia bezpoÊrednie kurczàce
dzia∏anie ACh na mi´Êniówk´ g∏adkà (50).
W izolowanych t´tnicach wieƒcowych chorych
z mia˝d˝ycà, poddawanych transplantacji serca, równie˝ stwierdzono upoÊledzenie dost´p-
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noÊci biologicznej NO w mia˝d˝ycowych segmentach w porównaniu z obszarami niezmienionymi (51). Dysfunkcja jest szczególnie zaznaczona w obszarach rozga∏´zieƒ t´tnic wieƒcowych (52). Potwierdzajàc wyniki badaƒ
u zwierzàt wykazano, ˝e dysfunkcja Êródb∏onka jest obecna w naczyniu ca∏kowicie niezmienionym (nawet bez pogrubienia intimy) u chorych z czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy (35, 53),
zaÊ stopieƒ upoÊledzenia funkcji Êródb∏onka
jest uzale˝niony od liczby czynników ryzyka
(49). W hipercholesterolemii upoÊledzenie
dost´pnoÊci biologicznej NO (2, 54) w t´tnicach wieƒcowych jest skorelowane z poziomami cholesterolu (w szczególnoÊci ox-LDL)
(55) oraz z obecnoÊcià podwy˝szonych poziomów lipoproteiny (a) (56). Czynniki ryzyka
mia˝d˝ycy prowadzà do upoÊledzenia funkcji
Êródb∏onkowej, tak˝e w naczyniach obwodowych (57), np. t´tnicy ramiennej chorych
z nadciÊnieniem t´tniczym (58), palàcych papierosy (55, 59), oraz w toku starzenia si´ (2)
czy te˝ cukrzycy (60). Prawid∏owe leczenie
czynników ryzyka prowadzi natomiast do przywrócenia prawid∏owej funkcji Êródb∏onka (61,
62, 63, 64). Podobne dzia∏anie ma leczenie
przeciwutleniaczami (61). Tak wi´c dysfunkcja
Êródb∏onka nie jest ograniczona do naczyƒ
rozwijajàcych zmiany mia˝d˝ycowe (59, 65).
Najnowsze badania podkreÊlajà istotne
znaczenie kliniczne dysfunkcji Êródb∏onkowej.
Schachinger i wsp. wykazali rozwój zmian
mia˝d˝ycowych wybiórczo w rejonach t´tnic
wieƒcowych, w których oko∏o 10 lat wczeÊniej
stwierdzono upoÊledzenie zale˝nego od Êródb∏onka rozkurczu naczynia (48). Co wi´cej,
w badaniu ok. 150 chorych wykazano, i˝ wyst´powanie dysfunkcji Êródb∏onka, mierzonej zarówno po dowieƒcowym podaniu acetylocholiny jak i w t´tnicach obwodowych, w odpowiedzi na przywrócenie przep∏ywu (FMD), ma
istotne znaczenie w znacznym zwi´kszeniu wyst´powania incydentów sercowo-naczyniowych w toku 10-letniej obserwacji (48).

Potencjalne mechanizmy dysfunkcji Êródb∏onkowej
Pomimo znacznej liczby publikacji majàcych na celu okreÊlenie przyczyn ograniczenia
dost´pnoÊci biologicznej NO w mia˝d˝ycy, zjawisko to nie znalaz∏o jasnego wyjaÊnienia,
a uniwersalny mechanizm dysfunkcji Êródb∏onkowej nie jest znany. Nale˝y przyjàç, i˝
b´dàca wyk∏adnikiem funkcji Êródb∏onka dost´pnoÊç biologiczna NO w Êcianie naczynia
krwionoÊnego i jego dzia∏ania efektorowe, sà
uzale˝nione od równowagi pomi´dzy produkcjà a biodegradacjà NO (66). Dysfunkcja Êródb∏onka, charakteryzujàca si´ niedoborem do-
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na niedobór kofaktorów i/lub substratu nie
produkowa∏ on NO, a wr´cz przyczynia∏ si´ do
nasilenia stresu oksydacyjnego (72). Problem
ten zostanie omówiony w dalszej cz´Êci pracy.
W naszych w∏asnych badaniach, u chorych
z chorobà niedokrwiennà serca, nie stwierdziliÊmy zmniejszenia ekspresji eNOS (66). Dlatego te˝ dysfunkcji Êródb∏onka, w wi´kszoÊci
przypadków, nie mo˝na t∏umaczyç jedynie
zmniejszonà ekspresjà eNOS.

st´pnego biologicznie NO, mo˝e wynikaç z obni˝enia ekspresji syntazy eNOS, z dysfunkcji
eNOS lub te˝ z zaburzenia w obr´bie uk∏adów
przekazujàcych sygna∏ aktywacji eNOS, Mo˝e
ona wreszcie wynikaç ze zwi´kszonej biodegradacji NO. Potencjalne mechanizmy zale˝nej od NO dysfunkcji Êródb∏onka zebrano na
rycinie 3.

Zmiany ekspresji eNOS
Zmiany aktywnoÊci eNOS

Pomimo ˝e eNOS jest enzymem konstytutywnie obecnym w Êródb∏onku, jego ekspresja
mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od szeregu
czynników (w tym si∏ Êcinania (67), ox-LDL
i innych (68)). W bardzo zawansowanych
zmianach mia˝d˝ycowych poziomy eNOS sà
obni˝one (12, 69). Obserwacje te dotyczy∏y zarówno modeli zwierz´cych jak i t´tnic wieƒcowych u chorych z mia˝d˝yca (70) i by∏y prowadzone przede wszystkim technikami immunohistochemicznymi oraz hybrydyzacjà in situ, co
utrudnia ich dok∏adnà iloÊciowà interpretacj´.
Wi´kszoÊç badaƒ dotyczàcych wczesnych
stadiów mia˝d˝ycy, w których wyst´puje zaawansowana dysfunkcja Êródb∏onkowa, nie
wykaza∏a jednak niedoboru ekspresji eNOS
(3, 4, 71). W niektórych sytuacjach, jak np.
w nadciÊnieniu t´tniczym i cukrzycy, poziomy
bia∏ka eNOS sà nawet zwi´kszone (1). Nale˝y
przy tym pami´taç, ˝e wzrost ekspresji eNOS
w stanach dysfunkcji Êródb∏onka nie przek∏ada
si´ bezpoÊrednio na popraw´ funkcji Êródb∏onka. W jednej z ostatnio opublikowanych
prac wykazano, ˝e transgeniczna nadekspresja
eNOS prowadzi∏a u myszy ApoE-/- do nasilenia dysfunkcji Êródb∏onka i rozwoju mia˝d˝ycy
(72). Paradoks ten mo˝na wyt∏umaczyç faktem, i˝ choç enzymu by∏o wi´cej, ze wzgl´du

Badania ostatnich lat wykaza∏y z∏o˝onoÊç
mechanizmów regulacji aktywnoÊci eNOS
w Êródb∏onku. Nale˝à do nich przede wszystkim (I) regulacja przez bia∏ka G sprz´˝one
z odpowiednimi receptorami b∏onowymi (np.
receptorami M2 – muskarynowymi lub B2 –
bradykininowymi), (II) dynamiczna interakcja
eNOS z bia∏kami b∏ony komórkowej poprzez
acetylacj´ i wiàzanie z kaweolinà, (III) fosforylacja – wynika z interakcji pomi´dzy uk∏adem
eNOS a innymi wa˝nymi uk∏adami przekaênictwa sygna∏u w komórce (np. uk∏adu zwiàzanego z Akt) (73, 74), (IV) regulacja na poziomie transkrypcji w odpowiedzi na czynniki takie jak si∏y Êcinania (shear stress) (75), estrogeny, TGF-β oraz glukoza (V) Regulacja posttranskrypcyjna (np. destabilizacja mRNA
eNOS przez TNF-alfa).
W warunkach podstawowych (bez stymulacji) eNOS pozostaje zwiàzana z b∏onà komórkowà, g∏ównie dzi´ki hamujàcej jà interakcji
z kaweolinà, w obr´bie kaweoli b∏onowych. Kaweole sà drobnymi zag∏´bieniami b∏ony komórkowej charakteryzujàcymi si´ obecnoÊcià transmembranowego bia∏ka – kaweoliny (79, 80). Sà
strukturami charakterystycznymi dla komórek
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DYSFUNKCJA ÂRÓDB¸ONKOWA
Ryc.3 Potencjalne mechanizmy niedoboru dost´pnego biologicznie NO, jako g∏ównej manifestacji dysfunkcji Êródb∏onka naczyniowego
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Ryc.4 Wzajemna korelacja zale˝nych od NO rozkurczów wywo∏ywanych przez acetylocholin´
i bradykinin´ w naczyniach krwionoÊnych cz∏owieka (w tym przypadku ˝y∏ach odpiszczelowych).
Rozkurcze te sà mediowane poprzez ró˝ne bia∏ka G. W zwiàzku ze znamiennà korelacjà ma∏o
prawdopodobny wydaje si´ znaczàcy wp∏yw zaburzeƒ funkcji bia∏ek G w patogenezie dysfunkcji
Êródb∏onka.

Êródb∏onka naczyniowego, lecz stwierdzono je
tak˝e w kardiomiocytach oraz innych typach
komórek. Ich g∏ównà funkcjà jest sekwestracja
od ogólnego Êrodowiska wewnàtrzkomórkowego czàsteczek przekaênikowych, takich jak
bia∏ka G, kinazy bia∏kowe a tak˝e eNOS. Kaweole sà bogate w cholesterol i glikosfingolipidy.
zawierajà zaÊ ma∏o fosfolipidów. Stymulacja komórki przy pomocy agonistów wià˝àcych swoiste receptory powierzchniowe, zwiàzane np.
z bia∏kami G, na komórkach Êródb∏onka (np.
bradykinina, substancjà P, acetylocholinà, trombinà, ADP, ANP lub innymi mediatorami neurohumoralnymi (16)), prowadzi do gwa∏townej
aktywacji enzymu poprzez depalmitylacj´,
od∏àczenie od kaweoli i b∏ony komórkowej,
a nast´pnie wiàzanie wapnia-kalmoduliny (76,
77). Poza receptorowymi mechanizmami (zale˝nymi g∏ównie od bia∏ek G), tak˝e czynniki
niefarmakologioczne, takie jak si∏y Êcinania
przep∏ywajàcej krwi (shear stress), sà wa˝nymi
fizjologicznymi stymulatorami aktywacji eNOS.
Prowadzà one do gwa∏townego uwolnienia
eNOS z b∏ony komórkowej oraz aktywacji poprzez zale˝nà od Akt fosforylacj´ seryn (73, 74),
Si∏y Êcinania prowadzà tak˝e do regulacji ekspresji eNOS poprzez transkrypcyjnà aktywacj´
promotora (75).
W dysfunkcji Êródb∏onka interakcja eNOSkaweolina , hamujàca aktywnoÊç eNOS, jest
nasilona (78). Postuluje si´, ˝e zmiana sk∏adu
lipidowego b∏ony komórkowej mo˝e w hipercholesterolemii przyczyniaç si´ do zaburzeƒ
aktywacji eNOS i dysfunkcji Êródb∏onka (81).
Zaburzenia interakcji pomi´dzy eNOS
a Hsp90 (82) oraz zale˝nej od Akt fosforylacji
eNOS (73), mogà stanowiç dodatkowe mechanizmy zmniejszonej produkcji NO przez Êród-
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b∏onek i wymagajà dalszych badaƒ. Jako ˝e
powy˝sze mechanizmy regulacji aktywnoÊci
eNOS zosta∏y stosunkowo niedawno okreÊlone, ich znaczenie dla regulacji funkcji Êródb∏onka mo˝e okazaç si´ wi´ksze, ni˝ si´ obecnie przypuszcza. Mo˝e to byç tym istotniejsze,
i˝ szereg innych czynników, w tym stres oksydacyjny, mo˝e modyfikowaç aktywnoÊç eNOS.
Zaburzenia zale˝nej od bia∏ek G aktywacji
eNOS (przez acetylocholin´ lub bradykinin´)
mog∏yby tak˝e byç przyczynà zmniejszonej
produkcji NO, jak sugerowa∏y prace pokazujàce brak korelacji pomi´dzy rozkurczami naczyniowymi wywo∏ywanymi acetylocholinà
i histaminà (w obu przypadkach aktywacja
eNOS jest wynikiem dzia∏ania innych bia∏ek
G) (83). Znaczenie tych mechanizmów w zaburzeniach dost´pnoÊci biologicznej NO nie
jest jasne (71). Jednak nasze w∏asne badania
w ró˝nych typach naczyƒ krwionoÊnych cz∏owieka (t´tnicach obwodowych, wieƒcowych
i ˝y∏ach) wykaza∏y znamiennà korelacj´ pomi´dzy rozkurczami naczyniowymi mediowanymi przez ró˝ne bia∏ka G, na przyk∏ad pomi´dzy rozkurczami wywo∏ywanymi przez acetylocholin´ lub przez bradykinin´ (rycina 4).
OczywiÊcie nie mo˝na wykluczyç znaczenia tego zjawiska w ÊciÊle okreÊlonych klinicznie
grupach chorych, np. z zaburzeniami lipidowymi prowadzàcymi do zmian sk∏àdu b∏on komórkowych.

Dost´pnoÊç kofaktorów i substratu eNOS
Problem dost´pnoÊci substratu oraz kofaktorów dla enzymu jest blisko zwiàzany z regulacjà aktywnoÊci eNOS. SpoÊród kofaktorów
niezb´dnych dla aktywnoÊci eNOS, w patomechanizmie dysfunkcji Êródb∏onka dyskutowane
jest znaczenie niedoborów L-Argininy (substratu) oraz tetrahydrobiopteriny (BH4) (kofaktora). Co wi´cej, wykazano, ˝e eNOS, w stanach niedoboru tych substancji, zamiast wytwarzaç NO – produkuje wolne rodniki tlenowe (anionorodnik ponadtlenkowy). Suplementacja L-argininy nie wydaje si´ równie˝ dawaç
ochronnych efektów klinicznych (84, 85), choç
nieliczni badacze wskazujà na popraw´ funkcji
Êródb∏onka w wyniku suplementacji L-argininy
w modelach zwierz´cych (86), jak równie˝ u ludzi (87, 88). Wewnàtrzkomórkowe st´˝enia
L-Arg (ok. l00 µmol/L) znacznie przekraczajà
st´˝enia w osoczu i przekraczajà znacznie Km
eNOS (Km=5 µmol/L), a wi´c L-Arg raczej
nie mo˝e stanowiç czynnika ograniczajàcego
aktywnoÊç eNOS (89). Zwolennicy znaczenia
L-argininy natomiast podkreÊlajà, ˝e wysokie
wewnàtrzkomórkowe st´˝enia L-argininy dotyczà przede wszystkim komórek Êródb∏onka
w warunkach hodowli bezstresowej, w przy-
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padku zaÊ dzia∏ania wielu czynników stresogennych wartoÊci te mogà byç inne. SkutecznoÊç L-argininy mo˝na tak˝e t∏umaczyç tym, ˝e
suplementacja L-Arg mo˝e przezwyci´˝aç hamujàce dzia∏ania endogennych inhibitorów
eNOS, obecnych we krwi chorych z mia˝d˝ycà
(ADMA – asymmetric dimethyl arginine) (90,
91, 92); czyli to ADMA raczej ni˝ niedobór
L-Argininy móg∏by odgrywaç istotnà rol´ w patogenezie dysfunkcji Êródb∏onka (92).
Coraz wyraêniej natomiast rysuje si´ znaczenie niedoboru tetrahydrobiopteryny (BH4)
w patogenezie dysfunkcji Êródb∏onka. BH4 jest
niezb´dna dla aktywnoÊci eNOS i utrzymania
jej dimeryzacji (93) (rycina 2). W warunkach
niedoboru BH4 monomer NOS transportuje
elektrony do tlenu czàsteczkowego, a nie do
L-argininy, i w reakcji tej powstajà wolne rodniki tlenowe, a nie NO (45, 94, 95, 96). Niedobór BH4 stwierdzono w hipercholesterolemii
(97), a tak˝e w cukrzycy i innych stanach
przedmia˝d˝ycowych (40, 98). Zahamowanie
syntezy BH4 upoÊledza funkcj´ Êródb∏onka
w t´tnicy podstawnej mózgu u psa (99), zaÊ podawanie BH4 w eksperymentach ex vivo prowadzi do cz´Êciowej korekcji dysfunkcji Êródb∏onka. Podobnie znamiennà popraw´ funkcji
Êródb∏onka obserwowaliÊmy we w∏asnych ba-

daniach na modelach zwierz´cych u myszy
z cukrzycà (100) i ApoE-/- (44), po zastosowaniu transgenicznej nadekspresji enzymu syntetyzujàcego tetrahydrobiopteryn´.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e BH4 jest bardzo reaktywna i w warunkach in vivo mo˝e
teoretycznie przyczyniaç si´ do tworzenia wolnych rodników tlenowych (101, 102). WyjaÊnienie tych niejasnoÊci wymaga dalszych badaƒ. Czy wi´c suplementacja w diecie substratów lub kofaktorów eNOS b´dzie w przysz∏oÊci stanowiç wa˝nà metod´ zapobiegania dysfunkcji Êródb∏onka – nie jest jasne.

Polimorfizmy eNOS
Innà bardzo atrakcyjnà hipotezà jest zwiàzek dysfunkcji Êródb∏onka ze zmiennoÊcià genetycznà eNOS (103). Zaobserwowano, ˝e dysfunkcja Êródb∏onka wyst´puje szczególnie
u m∏odych osób, u których wÊród krewnych
pierwszego stopnia wyst´powa∏a wczesna (<55
r.˝.) Êmierç z powodu zawa∏u serca (104, 105),
co wskazuje na istotnà komponent´ dziedzicznà w uwarunkowaniu dysfunkcji Êródb∏onka.
Najbardziej oczywistymi kandydatami, których
zmiennoÊç genetyczna mog∏aby le˝eç u pod-

Ryc.5 Struktura genu kodujàcego eNOS oraz polimorfizmy genetyczne w obr´bie tego genu z uwypukleniem tych, które z funkcjà Êródb∏onka wydajà si´ byç najsilniej zwiàzane. Panel B: struktura krystalograficzna eNOS z zaznaczeniem lokalizacji polimorfizmu Glu298Asp. Zmodyfikowano na podstawie (165)
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staw tego zjawiska sà geny bezpoÊrednio zwiàzane z regulacjà dost´pnoÊci biologicznej NO.
W obr´bie genu kodujàcego eNOS zlokalizowano szereg polimorfizmów genetycznych,
które mogà potencjalnie prowadziç do zmian
ekspresji lub funkcji syntazy tlenku azotu (rycina 5). W niniejszej pracy omówione zostanà
dwa z polimorfizmów, obecnie uwa˝ane za
najistotniejsze.
Co ciekawe, tylko jeden z opisywanych polimorfizmów znajduje si´ w obr´bie sekwencji
kodujàcej eNOS (w obr´bie eksonu 7 genu),
a wi´c prowadzi bezpoÊrednio do zmiany sekwencji aminokwasowej bia∏ka eNOS (zmiana
Glu na Asp w pozycji 298). Zmiana ta nie wydaje si´ dotyczyç istotnej czynnoÊciowo cz´Êci
bia∏ka eNOS, jednak istnieje szereg badaƒ sugerujàcych ró˝nice w funkcji Êródb∏onka w zale˝noÊci od tego polimorfizmu. Pomimo tych
obserwacji, w badaniach izolowanego enzymu
in vitro nie uda∏o si´ wykazaç znaczenia czynnoÊciowego zamiany Glu na Asp w pozycji 298
dla produkcji NO przez enzym. Przed kilkoma
laty pojawi∏a si´ praca wskazujàca na fakt, i˝
zamiana Glu298Asp mo˝e powodowaç nasilonà degradacj´ bia∏ka eNOS w komórce (106),
co mog∏oby t∏umaczyç czynnoÊciowe zwiàzki
tego polimorfizmu. Szybko jednak okaza∏o si´,
i˝ obserwacja ta jest wynikiem artefaktu zwiàzanego z charakterystykà buforu Laemelli stosowanego w immunoblottingu, gdy˝ ró˝nica
nie by∏a obserwowana w przypadku zastosowania jakiegokolwiek innego buforu (107).
Badania zwiàzku tego polimorfizmu z dysfunkcjà Êródb∏onka nie sà jednak zgodne (108,
109). Wi´kszoÊç pozytywnych zwiàzków pomi´dzy funkcjà Êródb∏onka a polimorfizmem
Glu298Asp dotyczy∏ przede wszystkim podgrup w analizowanych populacjach, a nie ca∏ych badanych populacji. W szczególnoÊci
zwiàzek by∏ obserwowany u chorych m∏odych.
Nasze w∏asne badania prowadzone w ˝y∏ach
odpiszczelowych i t´tnicach piersiowych wewn´trznych nie wykaza∏y znamiennego zwiàzku tego polimorfizmu z funkcjà Êródb∏onka
naczyniowego, mierzonà przy pomocy pomiarów rozkurczów naczyniowych wywo∏ywanych
acetylocholinà (103). Nie mo˝na natomiast
wykluczyç, i˝ wp∏yw tego polimorfizmu jest
bardziej dyskretny, w sytuacji in vivo, i mo˝e
na przyk∏ad byç zwiàzany ze zmianami produkcji anionu ponadtlenkowego przez eNOS
(dysfunkcj´ eNOS) (110). Nale˝y tak˝e pami´taç o potencjalnie istotnym znaczeniu powiàzania genetycznego (wspólnego dziedziczenia)
pomi´dzy polimorfizmami zlokalizowanymi
we wzajemnej bliskoÊci (linkage disequilibrium). Mo˝e to oznaczaç, i˝ zwiàzki obserwowane pomi´dzy polimorfizmem Glu298Asp,
a funkcjà Êródb∏onka naczyniowego, obserwowane w wybranych populacjach, mogà byç wy-
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nikiem powiàzania pomi´dzy tym polimorfizmem a innym, na przyk∏ad w obr´bie promotora genu. Bardzo ciekawych obserwacji dostarczy∏a opublikowana ostatnio praca, w której pokazano, ˝e choç polimorfizm Glu298Asp
nie by∏ bezpoÊrednio powiàzany z funkcjà
Êródb∏onka naczyniowego, to jego wyst´powanie w znacznym stopniu determinuje skutecznoÊç ochronnego dzia∏ania na funkcj´ Êródb∏onka nienasyconych kwasów t∏uszczowych
w diecie (111).
Równie˝ zmiennoÊç genetyczna w obr´bie
promotora genu eNOS mo˝e prowadziç do
ró˝nej ekspresji tego genu, a przez to mo˝e byç
powiàzana z funkcjà Êródb∏onka naczyniowego
(112). Polimorfizmem, na którego znaczenie
czynnoÊciowe zwraca uwag´ szereg badaƒ, jest
polimorfizm C-786T. We wst´pnych badaniach
z zastosowaniem plazmidów zawierajàcych gen
lucyferazy, pod kontrolà promotora eNOS zawierajàcego poszczególne warianty C lub T wykazano, i˝ polimorfizm ten prowadzi do znacznego zmniejszenia aktywnoÊci promotora, zarówno w warunkach normoksji jak i w warunkach hipoksji (113). Autorzy ci podkreÊlali
szczególne znaczenie tego polimorfizmu
zwi´kszajàce wyst´powanie skurczu t´tnic
wieƒcowych (kardiologiczny zespó∏ X). Dalsze
prace wskaza∏y na zmian´ aktywnoÊci promotora indukowanà si∏ami Êcinania, a˝ wreszcie
badania kliniczne z zastosowaniem rozkurczu
naczyniowego indukowanego przywróceniem
pzrep∏ywu krwi (flow mediated dilatation –
FMD) powiàza∏y wyst´powanie tego polimorfizmu z dysfunkcjà Êródb∏onka (112). Co wi´cej, efekty czynnoÊciowe polimorfizmu
Glu298Asp obserwowane przez niektórych autorów wydajà si´ potencjalnie wynikaç z powiàzania genetycznego (linkage disequilibrium)
wyst´pujàcego pomi´dzy tymi dwoma polimorfizmami (112).
Ostatnim polimorfizmem, na który relatywnie cz´sto zwraca si´ uwag´, i˝ mo˝e on
wp∏ywaç na podatnoÊç na schorzenia uk∏adu
sercowo-naczyniowego, jest polimorfizm
VNTR (variable-number tandem repeat)
w obr´bie intronu 4, jednak jak dotàd nie wykazano jasnych zwiàzków tego polimorfizmu
z dysfunkcjà Êródb∏onka naczyniowego.

Stres oksydacyjny i nasilona biodegradacja NO
Dost´pnoÊç biologiczna NO, b´dàca wyk∏adnikiem dysfunkcji Êródb∏onka w naczyniu
krwionoÊnym, jest wypadkowà jego produkcji
i degradacji. W zwiàzku z tym kolejnym, a co
wa˝niejsze odgrywajàcym byç mo˝e najbardziej
istotnà rol´ w patogenezie dysfunkcji Êródb∏onka w naczyniach krwionoÊnych u chorych
z mia˝d˝ycà elementem mo˝e byç nasilona bio-
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degradacja NO w sytuacji obcià˝enia czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy i innymi czynnikami (tabela 2). Jednym z najwa˝niejszych mechanizmów
biodegradacji NO jest gwa∏towna interakcja pomi´dzy NO a anionem ponadtlenkowym O2–..
Reakcja O2–. z NO jest ponad trzykrotnie szybsza ni˝ jego eliminacja przez uk∏ady enzymatyczne, g∏ównie SOD (Km=6,7xl09M-1/s-1).
Dlatego te˝ nawet umiarkowany wzrost produkcji anionorodnika ponadtlenkowego mo˝e
w znacznym stopniu zmniejszaç dost´pnoÊç
biologicznà NO (114), oraz prowadziç do powstawania toksycznego nadtlenoazotynu (115),
który silnie nitrozyluje i utlenia lipidy oraz bia∏ka zarówno wewnàtrz- jak i zewnàtrzkomórkowe (116). Mo˝na wi´c uznaç, ˝e w naczyniach
krwionoÊnych zachodzi wspó∏zawodnictwo pomi´dzy NO a SOD do interakcji z anionorodnikiem ponadtlenkowym, zaÊ reakcja z NO jest
termodynamicznie znacznie bardziej efektywna. W warunkach fizjologicznych ustala si´
wzgl´dna równowaga mi´dzy O2–. i NO, warunkujàca prawid∏owà czynnoÊç naczyƒ krwionoÊnych (117). W warunkach nadprodukcji O2–.
nadmiernie inaktywuje NO, co skutkuje zahamowaniem ochronnych dzia∏aƒ NO w naczyniu
krwionoÊnym (tabela 1).
JeÊli produkcja rodników przewy˝sza mo˝liwoÊci przeciwutleniajàce komórek (w tym
uk∏ady dysmutaz ponadtlenkowych, glutation,
tioredoksyny i inne), ujawniajà si´ ich w∏aÊciwoÊci toksyczne, na które sk∏adajà si´ utlenianie bia∏ek, lipidów a tak˝e DNA, co prowadzi
do stanu okreÊlanego jako stres oksydacyjny
(89, 118). Wiadomo obecnie, ˝e stres oksydacyjny towarzyszy dysfunkcji Êródb∏onka zarówno w hipercholesterolemii, mia˝d˝ycy, cukrzycy jak i w nadciÊnieniu t´tniczym (118) (tabela
2). Liczne przes∏anki teoretyczne, doÊwiadczalne i kliniczne wskazujà, na istnienie zwiàzku przyczynowo-skutkowego pomi´dzy nadprodukcjà wolnych rodników tlenowych
w Êcianie naczyniowej i rozwojem dysfunkcji
Êródb∏onka. Modele zwierz´ce dysfunkcji
Êródb∏onka wykazujà, ˝e jest ona zwiàzana nie
tylko z obni˝eniem dost´pnoÊci biologicznej
NO, lecz tak˝e ze zwi´kszonà produkcjà wolnych rodników tlenowych, w szczególnoÊci
anionorodnika ponadtlenkowego (114). Poczàtkowo zwracano uwag´ przede wszystkim
na toksyczne dzia∏anie wolnych rodników tlenowych. Obecnie wiadomo, ˝e sà one produkowane niemal we wszystkich komórkach organizmu, pe∏niàc szereg wa˝nych funkcji regulacyjnych. Biorà udzia∏ w przekazywaniu sygna∏ów wewnàtrzkomórkowych (119), uczestniczà w regulacji ekspresji genów, okreÊlanych
mianem redox-wra˝liwych (100, 120), a tak˝e
w regulacji napi´cia naczyƒ, dzia∏ajàc naczyniokurczàco (O2–.) lub naczyniorozkurczajàco
(H202) (121).
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Naczynioskurczowe dzia∏anie O2–. (122,
123) wynika przede wszystkim z jego interakcji
z NO i usuwaniem naczyniorozkurczajàcych
w∏asnoÊci NO, lecz tak˝e z jego bezpoÊredniego dzia∏ania na kana∏y potasowe. Anionorodnik ponadtlenkowy mo˝e tak˝e bezpoÊrednio
kurczyç naczynia poprzez oksydacj´ cyklaz guanylowych, a tak˝e poprzez inaktywacj´ prostanoidów. Obok O2–. tak˝e inne „wolne rodniki” (np. powsta∏e w procesie utleniania lipidów i oxy-LDL), mogà inaktywowaç NO,
a przez to przyczyniaç si´ do objawów niewydolnoÊci Êródb∏onka (118). Interakcja pomi´dzy NO a O2–. by∏a przedmiotem licznych badaƒ w modelach zwierz´cych dysfunkcji Êródb∏onkowej (tabela 2).
Badania doÊwiadczalne, jak i ostatnio badania kliniczne, potwierdzi∏y, ˝e w szeregu sytuacji klinicznych, istotnych w patogenezie
mia˝d˝ycy, powodem zmniejszonej dost´pnoÊci biologicznej NO jest jego nadmierne usuwanie w reakcji z O2–. (114). Nadmierna degradacja NO przez O2–. zosta∏a po raz pierwszy wykazana w modelach zwierz´cych hipercholesterolemii (124), a nast´pnie w innych
modelach dysfunkcji Êródb∏onka (118) oraz
w niewydolnoÊci serca. Zjawisko to ma tak˝e
znaczenie kliniczne w mia˝d˝ycy, poniewa˝
u chorych z chorobà niedokrwiennà serca
i czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy obserwuje si´
silnà interakcj´ pomi´dzy O2–. a NO w Êcianie
naczyƒ, zarówno t´tniczych jak i ˝ylnych (125).
Warto jednak podkreÊliç, i˝ w niektórych postaciach dysfunkcji Êródb∏onka (np. w cukrzycy), obok nasilonej degradacji NO, upoÊledzona jest tak˝e jego produkcja (117). Inaktywacja NO przez O2–. odgrywa rol´ w niemal
wszystkich modelach dysfunkcji Êródb∏onka,
choç w niektórych sytuacjach, np. w chorobie
wieƒcowej, niewydolnoÊci serca oraz cukrzycy,
mechanizm jest prawdopodobnie mieszany,
gdy˝ dochodzi tak˝e do zaburzenia aktywnoÊci
eNOS.
Wa˝nych dowodów na czynnoÊciowe znaczenie stresu oksydacyjnego w dysfunkcji Êródb∏onka dostarczajà badania kliniczne, wykazujàce popraw´ funkcji Êródb∏onka (na ogó∏ z zastosowaniem FMD, po zastosowaniu witamin
antyoksydacyjnych
(przeciwutleniaczy,
w szczególnoÊci witaminy C i E) u chorych
z cukrzycà, palaczy, chorych z hipercholesterolemià lub hiperhomocysteinemià (126). Ostatnio Heitzer i wsp. zastosowali ocen´ poprawy
FMD po infuzjii witaminy C, aby zidentyfikowaç pacjentów, u których wyst´puje stan stresu oksydacyjnego, wÊród chorych z chorobà
niedokrwiennà serca. Nast´pnie obserwowali
wyst´powanie incydentów sercowo-naczyniowych (Êmierci, zawa∏ów mi´Ênia sercowego,
udarów niedokrwiennych) przez okres 4,5 roku. Wykazali, ˝e dysfunkcja Êródb∏onka zwià-
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zana ze stresem oksydacyjnym jest niezale˝nym czynnikiem ryzyka wyst´powania incydentów sercowo-naczyniowych (126).

NO jako jeden z najwa˝niejszych, w wielu sytuacjach klinicznych, mechanizmów dysfunkcji
Êródb∏onka.

Podsumowanie

Streszczenie

Wszystkie wymienione powy˝ej mechanizmy mogà w ró˝nym stopniu przyczyniaç si´
do dysfunkcji Êródb∏onkowej w mia˝d˝ycy, jednak wydaje si´, ˝e zmniejszonej dost´pnoÊci
biologicznej NO nie towarzyszà równie dramatyczne zmiany produkcji NO. Wzrost ekspresji enzymu, przy jednoczesnym spadku dost´pnoÊci biologicznej jego produktu, mo˝e
wskazywaç na degradacj´ NO jako wa˝nà
przyczyn´ NO-zale˝nej dysfunkcji Êródb∏onka.
Ponadto w niemal wszystkich stanach patologicznych towarzyszàcych dysfunkcji Êródb∏onka stwierdza si´ nasilonà produkcj´ nadtlenoazotynu (ONOO–) oraz nitrozylacj´ bia∏ek
(ONOO– jest produktem interakcji pomi´dzy
NO a anionorodnikiem ponadtlenkowym), co
mo˝e wskazywaç na zwi´kszonà degradacj´

Prawid∏owa funkcja Êródb∏onka naczyniowego jest uzale˝niona od delikatnej równowagi pomi´dzy licznymi czynnikami wydzielanymi
przez Êródb∏onek. Niedobór czynników
ochronnych – takich jak tlenek azotu (NO) czy
te˝ prostacyklina (PGI2) – i przewaga czynników aktywujàcych, jest wyk∏adnikiem dysfunkcji Êródb∏onka naczyniowego. Poj´cie dysfunkcji Êródb∏onka jest bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania, gdy˝ obejmuje problematyk´ patofizjologii, biologii molekularnej
i komórkowej oraz farmakologii. Ze wzgl´du
na kluczowà rol´ NO w regulacji czynnoÊci
Êródb∏onka, za miar´ dysfunkcji Êródb∏onkowej
przyj´to dost´pnoÊç biologicznà NO w naczyniu. Mechanizmy dysfunkcji Êródb∏onka w naczyniach krwionoÊnych cz∏owieka, pomimo

Hipercholesterolemia

• zmniejszona dost´pnoÊç biologiczna NO w aorcie królika z hipercholesterolemià
(124) jest przywracana poprzez wymiatacze O2–. (145) oraz dysmutazy
ponadtlenkowej (146, 147, 148)
• zwiàzane z dzia∏aniem cholesterolu, gdy˝ normalizacja jego poziomów przywraca
prawid∏owà NO zale˝nà funkcj´ Êródb∏onka (149)
• progresji zmian mia˝d˝ycowych w hipercholesterolemii towarzyszy zwi´kszenie
ekspresji redoks wra˝liwych genów (np. VCAM, cytokin zapalnych oraz
regulujàcych proliferacj´ i migracj´ VSMC (150)), co prowadzi do dalszej
progresji zmian mia˝d˝ycowych

NadciÊnienie t´tnicze

• w modelu nadciÊnienia wywo∏anego wlewem angiotensyny II (151)
• blokery receptora AT1 (Losartan) hamujà stres oksydacyjny i odwracajà
dysfunkcj´ Êródb∏onka
• hydralazyna równie˝ hamuje produkcj´ anionorodnika ponadtlenkowego
albo poprzez swe bezpoÊrednie dzia∏anie na ciÊnienie (151, 152), lub przez
dzia∏anie przeciwutleniajàce (153)
• podobnie w innych modelach, np. w nadciÊnieniu indukowanym zw´˝eniem aorty
(aortic banding) oraz zale˝nym od poda˝y soli (DOCA salt) (154)
• we wszystkich powy˝szych modelach nadciÊnienia, dysfunkcji Êródb∏onka
towarzyszy∏o jednoczesne zwi´kszenie poziomów eNOS i produkcji wolnych
rodników tlenowych (1, 151, 152, 155, 156)

Cukrzyca i nietolerancja glukozy

• w ludzkich komórkach Êródb∏onka wzrost glukozy w medium zwi´ksza ekspresj´
.
eNOS o oko∏o 40%, jednoczeÊnie ponad 3 razy zwi´kszajàc produkcj´ O2– (157)
i prowadzàc do dysfunkcji Êródb∏onka
• w hiperinsulinizmie u szczurów produkcja O2–. jest podwojona (158, 159)
• podobnie w innych modelach, cukrzycy (160) zwi´kszonej produkcji O2–.
towarzyszy dysfunkcja Êródb∏onkowa odwracalna przez wymiatacze wolnych
rodników (159, 161)
• w niewydolnoÊci serca wywo∏anej eksperymentalnym zawa∏em produkcja O –.

NiewydolnoÊç serca

Tolerancja nitratów

2

jest podwy˝szona (4, 162), a dysmutaza ponadtlenkowa odwraca dysfunkcj´
Êródb∏onkowà (163)
• zwiàzana ze znacznym zwi´kszeniem produkcji O2–. i nast´powym upoÊledzeniem
dost´pnoÊci biologicznej NO (153, 164).

Tab.2 Nasilenie biodegradacji NO przez anion ponadtlenkowy w przypadku wyst´powania wybranych czynników ryzyka mia˝d˝ycy i innych sytuacjach klinicznych
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wielu lat badaƒ, nie sà jasno okreÊlone. Obecna praca ma na celu krytycznà analiz´ dost´pnych danych na temat potencjalnych mechanizmów dysfunkcji Êródb∏onka w mia˝d˝ycy, zarówno w modelach zwierz´cych jak i w badaniach klinicznych. Omówione zosta∏y dane
wskazujàce na potencjalne znaczenie zaburzeƒ
syntezy NO, wynikajàce ze zmian ekspresji
eNOS lub ze zmian aktywnoÊci enzymu.
W szczególnoÊci dysfunkcja Êródb∏onka mo˝e
byç zwiàzana z ograniczeniem dost´pnoÊci substratu lub kofaktorów dla eNOS. Omówiono
tak˝e potencjalne znaczenie polimorfizmów
genetycznych w obr´bie genu kodujàcego
eNOS dla dysfunkcji Êródb∏onka. Dost´pnoÊç
biologiczna NO, b´dàca wyk∏adnikiem dysfunkcji Êródb∏onkowej w naczyniu krwionoÊnym, jest wypadkowà jego produkcji i degradacji. W zwiàzku z tym istotnym elementem
patogenezy dysfunkcji Êródb∏onka w naczyniach krwionoÊnych u chorych z mia˝d˝ycà mo˝e byç nasilona biodegradacja NO przez anion
ponadtlenkowy. Stres oksydacyjny mo˝e tak˝e
bezpoÊrednio modyfikowaç funkcj´ Êródb∏onka. W wielu sytuacjach klinicznych stres oksydacyjny wydaje si´ byç jednym z najwa˝niejszych mechanizmów dysfunkcji Êródb∏onka.

Abstract
The role of endothelium in the maintenance of vascular homeostasis results from the balance between numerous factors secreted by
the endothelial cell. The loss of protective factors like nitric oxide (NO) or prostacyclin
(PGI2), and overproduction of activating factors (like endothelins or superoxide), are characteristic features of endothelial dysfunction.
The problem of endothelial dysfunction covers numerous fields including pharmacology,
pathology and molecular biology, and as such
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is quite difficult to clearly define. Therefore,
due to a key role played by NO, nitric oxide
bioavailability is now considered to be the
most sensitive marker of endothelial dysfunction.
The mechanisms of endothelial dysfunction, despite vast number of studies, remain
unclear. This review aims to critically analyze
the problem of the importance of numerous
potential mechanisms described in the literature, in relation primarily to human pathology.
The first and most obvious mechanisms discussed, are related to reduced production of
nitric oxide in the vascular wall. These include
decreased eNOS expression, observed mainly
in advanced atherosclerosis, loss of eNOS cofactors (like tetrahydrobiopterin) or substrates (like L-Arginine). The importance of genetic polymorphism in regulating expression
and/or activity of eNOS is also discussed. Nitric oxide bioavailability, results however from
a balance between NO’s production and biodegradation. Accordingly, second large group
of factors which may potentially limit NO bioavailability includes its increased degradation.
Vascular superoxide production within the endothelium itself as well as in the media and adventitia may play an important role. Oxidative
stress, may also cause direct modification of
endothelial function via its effects on numerous redox sensitive pathways and genes. In many clinical conditions oxidative stress may be
the sole most important factor affecting and
potentially causing endothelial dysfunction.
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Ocena czynników ryzyka
choroby niedokrwiennej serca u studentów
Politechniki Cz´stochowskiej z oty∏oÊcià i nadwagà

Wst´p
Choroba niedokrwienna serca jest najcz´stszà manifestacjà mia˝d˝ycy. Do jej rozwoju przyczyniajà si´ liczne czynniki ryzyka.
Ich modyfikacja ma du˝e znaczenie w prewencji pierwotnej i wtórnej. ZnajomoÊç czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji jest niezb´dna do prowadzenia efektywnej profilaktyki pierwotnej. Pierwotna prewencja stwarza najwi´ksze mo˝liwoÊci zmniejszenia zachorowalnoÊci na chorob´ niedokrwiennà serca (1, 2).
Do niedawna mia˝d˝yca t´tnic uchodzi∏a
za chorob´ ludzi doros∏ych. Obecnie wiadomo, ˝e proces mia˝d˝ycowy mo˝e si´ rozpoczàç w m∏odym wieku. Nacieczenia t∏uszczowe, tzw. fatty-streak, mogà pojawiaç si´ w b∏onie wewn´trznej du˝ych t´tnic ju˝ u dzieci
w pierwszych latach ˝ycia i sà to zmiany odwracalne. Nast´pnym etapem rozwoju mia˝d˝ycy jest powstawanie w miejscu tych lipidowych nacieczeƒ, w póêniejszym wieku (jest to
zwykle wiek dojrzewania), blaszek w∏óknistych, które sà ju˝ zmianami nieodwracalnymi
i zazwyczaj nie powodujà jeszcze istotnego
zw´˝enia Êwiat∏a naczynia. W pe∏ni wykszta∏cone blaszki mia˝d˝ycowe i zwiàzane z nimi
zespo∏y chorobowe obserwuje si´ dopiero
w 3–4. dekadzie ˝ycia.
Im wczeÊniej wdro˝y si´ prewencj´ choroby niedokrwiennej serca, tym lepsze uzyska si´
skutki. Dlatego badania czynników ryzyka
choroby niedokrwiennej serca powinny zaczy-

naç si´ w m∏odym wieku. SpoÊród oko∏o 250
czynników ryzyka – za istotnie pogarszajàce
rokowanie, wp∏ywajàce na efektywnoÊç leczenia i majàce udowodniony zwiàzek z chorobà
niedokrwiennà serca – uznano zaburzenia lipidowe, nadciÊnienie t´tnicze, palenie tytoniu,
nadwag´, nieprawid∏owe ˝ywienie, wiek, p∏eç
m´skà, wykszta∏cenie, rodzinne wyst´powanie
choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzenia
krzepni´cia (2, 3).
Celem podj´tych badaƒ by∏o przeanalizowanie nast´pujàcych czynników ryzyka: oty∏oÊci, zaburzeƒ lipidowych, nadciÊnienia t´tniczego, pozytywnego wywiadu rodzinnego w kierunku choroby niedokrwiennej serca, palenia
papierosów, ma∏ej aktywnoÊci fizycznej, st´˝enia glukozy i fibrynogenu – w stosunkowo m∏odej wiekowo grupie osób – studentów Politechniki Cz´stochowskiej oraz m∏odych mieszkaƒców Cz´stochowy z oty∏oÊcià i nadwagà.

Materia∏ i metody
Do badania zakwalifikowano ∏àcznie 196
osób. W grupie tej znajdowa∏o si´ 148 studentów Wydzia∏u In˝ynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Cz´stochowskiej oraz 48
m∏odych osób niestudiujàcych – mieszkaƒców
Cz´stochowy.
W dniu 31.12.2001 roku, kiedy rozpoczynano selekcj´ do badania, na Wydziale In˝ynierii
Mechanicznej i Informatyki Politechniki Cz´-
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stochowskiej studiowa∏o 2071 osób, w tym 596
kobiet (28,8%) oraz 1475 m´˝czyzn (71,2%).
SpoÊród ogólnej liczby 2071 studentów
tego wydzia∏u u 140 osób, po wykonaniu pomiarów masy i wzrostu, stwierdzono wskaênik
masy cia∏a (BMI) 25,0 kg/m2 i wy˝szy. 100 osób
z tej grupy wyrazi∏o zgod´ na uczestnictwo
w badaniu (grupy I i II). Do badania zakwalifikowano tak˝e 48 zdrowych studentów, z prawid∏owym wskaênikiem masy cia∏a (grupa III).
U 48 osób w grupie niestudiujàcych, mieszkaƒców Cz´stochowy, wskaênik masy cia∏a
(BMI) wynosi∏ 25,0 kg/m2 i powy˝ej (grupa IV).
Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemnà, Êwiadomà zgod´ na udzia∏ w badaniu.
Badanie odbywa∏o si´ w dwóch etapach:
1. kwalifikacja do badaƒ na podstawie oceny
masy cia∏a, wzrostu, BMI oraz zgody na badanie;
2. przeprowadzenie badaƒ szczegó∏owych.
W ramach badaƒ szczegó∏owych wykonano: badanie podmiotowe i przedmiotowe, pomiar ciÊnienia t´tniczego, elektrokardiogram
spoczynkowy, rtg klatki piersiowej, oznaczenie
profilu lipidowego, st´˝enia fibrynogenu oraz
st´˝enia glukozy, na czczo we krwi ˝ylnej.
Protokó∏ badania zosta∏ zatwierdzony
przez Komisj´ Bioetyki przy Wojskowej Akademii Medycznej w ¸odzi.
U wszystkich badanych zmierzono wzrost,
mas´ cia∏a, obwód talii i bioder, wyliczono
wskaênik masy cia∏a i wskaênik talia biodra
(WHR). Wzrost mierzono wysokoÊciomierzem, z dok∏adnoÊcià do 0,5 cm. Mas´ cia∏a
okreÊlano za pomocà standardowej wagi osobowo-lekarskiej typu WB-150, z dok∏adnoÊcià
do 0,1 kg. Pomiarów dokonywano u badanych
b´dàcych bez obuwia i wierzchniego okrycia.
Dla oceny masy cia∏a pos∏ugiwano si´ wskaênikiem masy cia∏a, który obliczano wed∏ug wzoru: BMI (kg/m2) = masa cia∏a w kg podzielona przez kwadrat wzrostu wyra˝onego w metrach. Wyró˝niono: BMI<25 (kg/m2) – masa
cia∏a prawid∏owa; BMI 25–29,9 (kg/m2) – nadwaga; BMI>30 – oty∏oÊç.
Obwód talii mierzono na poziomie p´pka.
Obwód bioder mierzono w miejscu najwi´kszego uwypuklenia poÊladków. Obydwu pomiarów dokonywano za pomocà taÊmy krawieckiej, z dok∏adnoÊcià do 1 cm. Na ich podstawie obliczano wspó∏czynnik talia: biodra
(WHR).
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nie ca∏kowite cholesterolu (CHT), st´˝enie
cholesterolu frakcji HDL-CH, st´˝enie cholesterolu frakcji LDL-CH oraz st´˝enie trójglicerydów. Jako przekroczenie normy przyj´to
nast´pujàce wartoÊci graniczne:
CHT (st´˝enie ca∏kowitego cholesterolu)
>195 mg/dl,
LDL-CH (st´˝enie cholesterolu LDL) >130
mg/dl,
HDL-CH (st´˝enie cholesterolu HDL) <40
mg/dl,
TG (st´˝enie trójglicerydów) >160 mg/dl,
(norma laboratorium w którym dokonywano
pomiarów).
St´˝enie cholesterolu LDL-CH obliczano ze
wzoru Friedewalda:
LDL-CH = CHT-CH (TG:5).
Obliczano tak˝e tzw. cholesterolowy wspó∏czynnik aterogennoÊci (Chol. Wsp. Aterog.)
pos∏ugujàc si´ wzorem:
Chol. Wsp. Aterog. = CHT:HDL-CH.
Za nieprawid∏owy uznano – Chol. Wsp. Aterog. >5.

NadciÊnienie t´tnicze
Pomiaru ciÊnienia t´tniczego dokonano za
pomocà sfingomanometru rt´ciowego, na prawym ramieniu, w pozycji siedzàcej. Pomiaru
dokonywano dwukrotnie, po 10-minutowym
odpoczynku i powtarzano po 15 minutach.
Wynik pomiaru klasyfikowano zgodnie z obowiàzujàcym podzia∏em (4, 5), wyró˝niajàcym
ciÊnienie prawid∏owe skurczowe – SBP (systolic blood pressure) <140 mmHg i rozkurczowe – DBP (diastolic blood pressure) <90
mmHg ) oraz nadciÊnienie t´tnicze definiowane jako obecnoÊç SBP>140 mmHg i/lub
DBP>90 mmHg. W grupie ciÊnieƒ prawid∏owych wyró˝niono ciÊnienie optymalne:
<120/80 mmHg, prawid∏owe: <130/85 mmHg
oraz wysokie prawid∏owe: 130–139/85–89
mmHg.
NadciÊnienie t´tnicze I stopnia, ∏agodne,
rozpoznawano przy SBP 140–159 mmHg
i DBP 90–99 mmHg, w tym graniczne SBP
140-149 mmHg i DBP 90–94 mmHg. NadciÊnienie t´tnicze II stopnia rozpoznawano przy
SBP 160–179 mmHg i DBP 99–109 mmHg.
NadciÊnienie t´tnicze III stopnia rozpoznawano przy wartoÊciach ciÊnienia >180/110
mmHg (1, 6).

Ocena czynników ryzyka
Lipidogram osocza

Rodzinne wyst´powanie choroby niedokrwiennej
serca

Krew w celu oznaczenia lipidogramu pobierano na czczo z ˝y∏y ∏okciowej, po 14 godzinach od ostatniego posi∏ku. Oznaczano st´˝e-

We wszystkich grupach zebrano wywiad
dotyczàcy rodzinnego wyst´powania choroby
niedokrwiennej serca, przebytego zawa∏u,
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operacji pomostowania naczyƒ wieƒcowych
lub angioplastyki wieƒcowej – przynajmniej
u jednego z rodziców. Za dodatni wywiad rodzinny przyjmowano wyst´powanie wy˝ej wymienionych objawów.
Palenie papierosów analizowano w dwóch
kategoriach: jako „tak” – palàcy, albo jako
„nie” – niepalàcy.
AktywnoÊç fizycznà okreÊlano jako: „nie”
– brak aktywnoÊci lub sporadycznie podejmowanà aktywnoÊç albo jako „tak” – systematyczne (codzienne) wykonywanie çwiczeƒ.
St´˝enie glukozy we krwi:
Jako graniczny poziom glikemii przyj´to
st´˝enie glukozy we krwi ˝ylnej na czczo >104
mg/dl (norma laboratorium w którym dokonywano pomiarów).
St´˝enie fibrynogenu we krwi:
Jako graniczny poziom fibrynogenu przyj´to > 350mg/dl (norma laboratorium w którym
dokonywano pomiarów).

Grupy badane
WartoÊç wskaênika BMI pozwoli∏a okreÊliç
stopieƒ masy cia∏a i stanowi∏a kryterium kwalifikujàce badanych do poszczególnych grup.
Grupa I (studenci Politechniki Cz´stochowskiej z oty∏oÊcià) – 52 osoby, BMI>30
kg/m2, Grupa II (Studenci Politechniki Cz´stochowskiej z nadwagà) – 48 osób, BMI
25–30 kg/m2, Grupa III (studenci Politechniki
Cz´stochowskiej – grupa porównawcza) – 48
osób, BMI 20–24,9 kg/m2, Grupa IV – 48 osób
(grupa porównawcza osób niestudiujàcych,
mieszkaƒców Cz´stochowy), BMI>30 kg/m2.
Osoby z grupy IV by∏y oty∏ymi dzieçmi pacjentów Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Cz´stochowie,
z rozpoznanà chorobà niedokrwiennà i oty∏oÊcià.
Charakterystyka poszczególnych grup badanych jest zamieszczona w tabeli 1.

Analiza statystyczna
Dla oceny istotnoÊci ró˝nic miedzy badanymi parametrami (wielkoÊciami mierzonymi
lub obliczonymi), w zale˝noÊci od rozk∏adu
analizowanych prób zastosowano:
– test t-Studenta (Cochrana-Coxa),
– test nieparametryczny zgodnoÊci χ2.
Wspó∏czynniki korelacji pomi´dzy wskaênikiem BMI i poszczególnymi czynnikami ryzyka obliczono wed∏ug Pearsona.
Jako poziom istotnoÊci przyj´to p<0,05
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Wyniki
Cz´stoÊç wyst´powania czynników ryzyka
choroby niedokrwiennej serca w poszczególnych grupach badanych przedstawia tabela 2.
W wyniku przeprowadzonych badaƒ
stwierdzono wyst´powanie najwi´kszej iloÊci
czynników ryzyka wÊród studentów grupy I.
W grupie tej stwierdzono znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´Êciej ni˝ w grupie III
nadciÊnienie t´tnicze (31 osób), chorob´ niedokrwiennà serca w rodzinie (32 osoby),
wskaêniki lipidowe, takie jak: cholesterol
HDL poni˝ej normy (7 osób), trójglicerydy (5
osób), cholesterol LDL (5 osób) powy˝ej normy. Cz´stoÊç wyst´powania pozosta∏ych analizowanych czynników ryzyka nie ró˝ni∏a si´
istotnie statystycznie (p>0,05) w porównaniu
z grupà III.
W grupie II stwierdzono znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze, w porównaniu do
grupy III, wyst´powanie nadciÊnienia t´tniczego (22 osoby) i dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku choroby niedokrwiennej
serca (20 osób). Cz´stoÊç wyst´powania pozosta∏ych czynników ryzyka nie ró˝ni∏a si´ znamiennie statystycznie (p>0,05) w porównaniu
do grupy III.
W grupie IV stwierdzono znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze, w porównaniu do
grupy III, wyst´powanie nadciÊnienia t´tniczego (30 osób), choroby niedokrwiennej serca
w rodzinie (48 osób) oraz brak aktywnoÊci fizycznej (44 osoby). Cz´stoÊç wyst´powania pozosta∏ych czynników ryzyka nie ró˝ni∏a si´ znamiennie statystycznie (p>0,05) w porównaniu
do grupy III.
W grupie III nie stwierdzono podwy˝szonych st´˝eƒ sk∏adników lipidowych, glukozy
i fibrynogenu. NadciÊnienie t´tnicze powy˝ej
140/90 mmHg stwierdzono w 7 przypadkach,
tj. u 14,6% badanych. Nie stwierdzono w wywiadzie rodzinnego wyst´powania choroby
niedokrwiennej serca. Papierosy pali∏o 8 osób
(16,7%). Brak aktywnoÊci fizycznej stwierdzono u 32 osób (66,7%).
SpoÊród ocenianych czynników ryzyka najcz´Êciej obserwowano: brak aktywnoÊci fizycznej, nadciÊnienie t´tnicze, hiperlipidemi´ i rodzinne wyst´powanie choroby niedokrwiennej
serca. Palenie papierosów wyst´powa∏o w wysokim procencie, lecz nie stwierdzono istotnej
statystycznie (p>0,05) ró˝nicy w badanych
grupach. NadciÊnienie t´tnicze wyst´powa∏o
istotnie statystycznie (p<0,05) cz´Êciej we
wszystkich grupach, w porównaniu z grupà
kontrolnà; podobnie zachowywa∏o si´ rodzinne wyst´powanie choroby niedokrwiennej serca. Poszczególne wskaêniki lipidowe, jak: trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL
(oprócz cholesterolu ca∏kowitego i wskaênika
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aterogennoÊci), z poziomem powy˝ej normy
stwierdzono istotnie statystycznie (p<0,05)
cz´Êciej w grupie I w porównaniu z grupà III.
W grupie II i IV nie stwierdzono ró˝nicy statystycznie istotnej (p>0,05) w porównaniu
z grupà III w iloÊci osób powy˝ej normy uznanej w zakresie analizowanych wskaêników lipidogramu.
Brak aktywnoÊci fizycznej, w porównaniu
do grupy III, by∏ znamiennie statystycznie
(p<0,05) wy˝szy w grupie IV. W grupach I i II
nie by∏o ró˝nicy statystycznej (p>0,05) w porównaniu do grupy III.
W zakresie palenia papierosów w grupach
I, II i IV w porównaniu do III nie wykazano
ró˝nic statystycznie istotnych (p>0,05).

Wyst´powanie kilku czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u jednego badanego
w poszczególnych grupach
W tabeli 3 przedstawiono wyst´powanie
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca u jednego badanego w poszczególnych
grupach.
W grupie I jeden czynnik ryzyka choroby
niedokrwiennej serca stwierdzono u 44 osób,
w grupie II u 36 osób, w III u 32 osób, zaÊ
w grupie IV u 46 osób. Ró˝nice nie by∏y znamienne statystycznie (p>0,05) w porównaniu
I, II, IV : III. Dwa czynniki ryzyka wyst´powa∏y w grupach I, II, III, IV odpowiednio u 25,
22, 6 i 42 osób. W porównaniu do grupy III
stwierdzono
znamienne
statystycznie
(p<0,05) wyst´powanie dwóch czynników ryzyka w grupach I, II i IV. Trzy czynniki ryzyka
stwierdzono w grupie I u 15 osób, w grupie II
u 3 osób, w grupie III u 1 osoby, natomiast
w grupie IV u 4 osób. Stwierdzono ró˝nic´ statystycznie znamiennà (p<0,05) grupy I w porównaniu do grupy III. Cztery czynniki ryzyka
stwierdzono w grupie I u jednej osoby i w gru-

pie II tak˝e u jednej osoby. Natomiast pi´ç
czynników ryzyka stwierdzono u jednej osoby
w grupie I i w grupie IV. Ró˝nice cz´stoÊci wyst´powania czterech i pi´ciu czynników ryzyka
nie by∏y znamienne statystycznie (p>0,05)
w porównaniu do grupy III.
Brak czynników ryzyka stwierdzono w grupie I u 6 osób, w grupie II u 8 osób, w grupie
III u 16 osób. W grupie IV nie by∏o osób bez
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca. W grupach I i IV procent osób bez czynników ryzyka by∏ znamiennie statystyczne
(p<0,05) ni˝szy w porównaniu do grupy III.
W grupie II w porównaniu do III nie by∏o ró˝nicy znamiennej statystycznie (p>0,05).
W grupie I u 6 osób nie wyst´powa∏y ˝adne z badanych czynników ryzyka, jeden czynnik ryzyka wyst´powa∏ u 44 osób, dwa czynniki ryzyka u 25 osób, trzy u 15 osób, cztery
u jednej osoby i pi´ç tak˝e u jednej osoby.
Brak czynników ryzyka stwierdzono w grupie I u 6 osób, co by∏o znamiennie statystycznie (p<0,05) rzadsze w porównaniu do grupy
III (16 osób). Jeden czynnik ryzyka stwierdzono w grupie I u 44 osób, a w grupie III u 32
osób, ró˝nice nie by∏y znamienne statystycznie
(p>0,05). W grupie tej stwierdzono znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze wyst´powanie dwóch czynników ryzyka (u 25 osób),
w porównaniu do grupy III (u 6 osób). Trzy
czynniki ryzyka u jednej osoby wyst´powa∏y
w 15 przypadkach w grupie I, co by∏o znamiennie statystycznie cz´stsze w porównaniu do
grupy III (u jednej osoby). Cztery czynniki ryzyka stwierdzono u jednej osoby, podobnie
pi´ç czynników, natomiast w grupie III nie by∏o osób z czterema i pi´cioma czynnikami ryzyka. Ró˝nice cz´stoÊci wyst´powania czterech i pi´ciu czynników w grupach I i III nie
by∏y znamienne statystycznie (p>0,05).
W grupie II brak wyst´powania czynników
ryzyka stwierdzono u 8 osób, co w porównaniu
do grupy III (16 osób) nie by∏o znamienne sta-

LiczebnoÊç wg. p∏ci
Grupa badana
K

M

Wiek
min. – max.
X±SD

Porównanie
wieku, p

Grupa I
52 osoby

Studenci WIMiI z oty∏oÊcià, BMI>30 kg/m2

14

38

21–26
24,2±1,2

p>0,05

Grupa II
48 osób

Studenci WIMiI z nadwagà, BMI 25–30 kg/m2

20

28

20–26
23,4±0,9

p>0,05

Grupa III
48 osób

Grupa porównawcza – studenci WIMiI
z BMI 20–25 kg/m2

25

23

20–26
22,2±0,9

Grupa IV
48 osób

Grupa porównawcza niestudencka
z Cz´stochowy, z oty∏oÊcià, BMI>30 kg/m2

22

26

21–26
24,8±1,0

Tab.1 Charakterystyka badanych grup
WIMiLI – Wydzia∏ In˝ynierii Mechanicznej i Informatyki, BMI – (body mass index) wskaênik masy cia∏a
Grupy I, II, III, IV; K – kobiety, M – me˝czyêni. Porównania wieku dokonano w stosunku do grupy III
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I

Czynniki ryzyka

II

III

IV

n

%

n

%

n

%

n

%

4

7,7

1

2,1

0

0

3

6,2

Cholesterol HDL <40 mg/dl

•7

13,5

2

4,2

0

0

1

2,1

Trójglicerydy >160 mg/dl

•5

9,6

3

6,2

0

0

3

6,2

Cholesterol LDL >130mg/dl

•5

9,6

1

2,1

0

0

2

4,2

Wskaênik aterogennoÊci >5,0

1

1,6

0

0

0

0

0

0

I,II,IV: III
p>0,05

Glikemia >104 mg/dl

0

0

0

0

0

0

0

0

I,II,IV: III
p>0,05

Fibrynogen >350mg/dl

2

3,8

2

4,2

0

0

0

0

I,II,IV: III
p>0,05

HA >140/90 mmHg

•31

59,6

•22

45,8

7

14,6

•30

62,5

I,II,IV: III
p<0,05

Pozytywny wywiad rodzinny ch.n.s.

•32

61,5

•20

41,7

0

0

•48

100

I,II,IV: III
p<0,05

Palenie papierosów

19

36,5

12

25

8

16,7

16

33,3

I,II,IV: III
p>0,05

Brak aktywnoÊci fizycznej

41

78,8

36

75

32

66,7

•44

91,7

Cholesterol ca∏kowity >195 mg/dl

Porównanie
I:III
p>0,05
II,IV:III
P>0,05
I:III
P<0,05
II,IV:III
P>0,05
I:III
P<0,05
II,IV:III
P>0,05
I:III
P<0,05
II,IV:III
P>0,05

I,II: III
p>0,05
IV:III
P<0,05

Tab.2 Zbiorcze przedstawienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w badanych grupach
• – ró˝nica istotna statystycznie (p<0,05)

tystycznie (p>0,05). U 36 osób grupy II wyst´powa∏ jeden czynnik ryzyka, co w porównaniu
do grupy III (32 osoby) nie ró˝ni∏o si´ znamiennie statystycznie (p>0,05). Dwa czynniki
ryzyka w grupie tej stwierdzono u 22 osób,
i w porównaniu do grupy III (6 osób) by∏o znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze. U 3
osób wyst´powa∏y trzy czynniki ryzyka, natomiast w grupie III trzy czynniki ryzyka stwierdzono u jednej osoby. Ró˝nice nie by∏y znamienne statystycznie (p>0,05). Cztery czynniki ryzyka wyst´powa∏y u jednej osoby w grupie
II, natomiast w grupie III nie by∏o osób z czterema czynnikami ryzyka. W grupie II i III nie
by∏o osób z pi´cioma czynnikami ryzyka. Nie
stwierdzono wi´c ró˝nic znamiennie statystycznych (p>0,05) wyst´powania czterech
i pi´ciu czynników ryzyka.
W grupie IV nie by∏o osób bez czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W porównaniu do grupy III (16 osób) stwierdzono
znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze
wyst´powanie osób bez czynników ryzyka.
ObecnoÊç jednego czynnika ryzyka stwierdzo-

no w grupie IV w 46 przypadkach, co nie by∏o
znamienne statystycznie (p>0,05) w porównaniu do grupy III (32 osoby). Dwa czynniki ryzyka wyst´powa∏y w grupie IV u 42 osób, co
by∏o w porównaniu do grupy III (6 osób) znamiennie statystycznie (p<0,05) cz´stsze. Trzy
czynniki ryzyka wyst´powa∏y u 4 osób, a w grupie III u jednej. Nie by∏o wi´c znamiennej statystycznie ró˝nicy (p>0,05). Cztery czynniki
ryzyka w tej grupie nie wyst´powa∏y u ˝adnego
z badanych, zaÊ pi´ç rozpoznano u jednej osoby. W porównaniu do grupy III, gdzie nie
stwierdzono obecnoÊci czterech i pi´ciu czynników ryzyka u ˝adnej osoby, ró˝nice nie by∏y
znamienne statystycznie (p>0,05). W grupie
III jeden czynnik ryzyka wyst´powa∏ u 32 osób.
Podstawowym czynnikiem by∏ brak aktywnoÊci
fizycznej. Dwa czynniki ryzyka w grupie III
stwierdzono u 6 osób, zaÊ trzy czynniki ryzyka
stwierdzono u jednej osoby. Brak czynników
ryzyka stwierdzono u 16 osób w tej grupie.
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czynniki korelacji istotnie ró˝ni∏y si´ od zera
na poziomie istotnoÊci (p<0,05).
Zaobserwowane korelacje miedzy wskaênikiem BMI a czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca: TG, HDL-CH, CHT, HA,
rodzinnym wyst´powaniem choroby niedokrwiennej serca i LDL-CH nie by∏y wi´c przypadkowe. Natomiast co do pozosta∏ych analizowanych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, tj. Chol. Wsp. Aterog., glikemii, fibrynogenu, palenia papierosów i braku
aktywnoÊci fizycznej, wyznaczone wspó∏czynniki korelacji nie ró˝ni∏y si´ istotnie od zera na
poziomie istotnoÊci (p>0,05).

Zale˝noÊci mi´dzy wskaênikiem masy cia∏a
i badanymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Dla ustalenia zale˝noÊci mi´dzy wskaênikami masy cia∏a a analizowanymi czynnikami
ryzyka choroby niedokrwiennej serca wyznaczono wspó∏czynniki korelacji.
W tabeli 4 zestawiono wartoÊci wspó∏czynników korelacji pomi´dzy wskaênikiem masy
cia∏a i wyst´powaniem badanych czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Z uwagi na stosunkowo wàski przedzia∏
wartoÊci BMI w grupie I – studentów z oty∏oÊcià (30,0–36,2 kg/m2), do obliczenia w∏àczono
równie˝ grup´ II studenckà, z nadwagà
(25,1–29,8 kg/m2). W ten sposób obliczenia
wykonano dla 100 osób z nieprawid∏owà masà
cia∏a, obejmujàcà zakres wskaênika BMI
25,1–36,2 kg/m2.
Z tabeli 4 wynika, ˝e do przeci´tnych korelacji nale˝à dodatnie zwiàzki BMI z cholesterolem ca∏kowitym, trójglicerydami, nadciÊnieniem t´tniczym, a ujemne z cholesterolem
HDL. S∏abà, dodatnià korelacj´ zaobserwowano z cholesterolem LDL, Chol. Wsp. Atero., fibrynogenem, dodatnim wywiadem rodzinnym choroby niedokrwiennej serca, paleniem tytoniu i brakiem aktywnoÊci fizycznej.
W przypadku glikemii by∏a nieznaczna korelacja dodatnia.
W celu oceny, czy uzyskane wartoÊci
wspó∏czynników korelacji mi´dzy wskaênikiem korelacji i poszczególnymi czynnikami
ryzyka choroby niedokrwiennej serca ró˝nià
si´ istotnie od zera, czy te˝ tylko z przyczyn
przypadkowych odbiegajà od zera, wykonano
obliczenia pos∏ugujàc si´ testem „t“.
Kierujàc si´ tym kryterium mo˝na uszeregowaç wa˝noÊç poszczególnych czynników ryzyka nast´pujàco: TG, HDL-CH, CHT, HA,
dodatni wywiad rodzinny choroby niedokrwiennej serca, LDL-CH.
Dla tych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca uzyskane w badaniu wspó∏-

Grupa

Liczba badanych

I

52

Dyskusja
Mia˝d˝yca naczyƒ jest g∏ównà przyczynà
zgonów na Êwiecie, szczególnie w krajach wysoko rozwini´tych. Zosta∏o udowodnione, ˝e
du˝a liczba czynników ryzyka obecna ju˝
w dzieciƒstwie prowadzi do wczesnego rozwoju morfologicznie widocznej mia˝d˝ycy w aorcie, naczyniach wieƒcowych i t´tnicach szyjnych. U osób mi´dzy 29. a 30. rokiem ˝ycia,
z wieloma czynnikami ryzyka stwierdzanymi
ju˝ od wczesnego dzieciƒstwa, monitorowanych od 4. roku ˝ycia, stwierdzono uwapnienia
w aorcie i naczyniach wieƒcowych oraz zwi´kszonà gruboÊç b∏ony wewn´trznej i Êrodkowej
t´tnicy szyjnej (7,8). W badaniach tych wyst´powanie wapnia w t´tnicach wieƒcowych by∏o
najsilniej zwiàzane z obecnoÊcià oty∏oÊci i podwy˝szonego ciÊnienia t´tniczego w dzieciƒstwie oraz zwi´kszonego wskaênika masy cia∏a
i dyslipidemii w wieku m∏odzieƒczym.
Najnowsze odkrycia wykaza∏y, ˝e ocen´
czynników ryzyka powinno zaczynaç si´ od
m∏odego wieku (9). Narastajàca liczba badaƒ
wskazuje na bezpieczeƒstwo i skutecznoÊç interwencji majàcych na celu ograniczenie czynników ryzyka w dzieciƒstwie (10, 11)
Wytyczne NCEP ATP III z maja 2001 k∏adà nacisk na ocen´ globalnego ryzyka i nie

Liczba czynników ryzyka
brak

1

2

3

4

5

•6

44

•25

•15

1

1

II

48

8

36

•22

3

1

0

III

48

16

32

6

1

0

0

IV

48

•0

46

•42

4

0

1

I,II,IV:III
P<0,05

I:III
P<0,05
II,IV:III
P>0,05

I,II,IV:III
P>0,05

I,II,IV:III
p>0,05

Porównanie, p

I,IV:III
P<0,05
II:III
p>0,05

I,II,IV:III
p>0,05

Tab.3 Porównanie cz´stoÊci wyst´powania czynników ryzyka u jednej osoby w badanych grupach
• – ró˝nica istotna statystycznie (p<0,05),
ró˝nica znamienna statystycznie przy porównaniu I,II,IV:III
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dzielà w szczególny sposób profilaktyki na
pierwotnà i wtórnà. IntensywnoÊç leczenia wed∏ug tych zaleceƒ uzale˝niona jest od st´˝enia
cholesterolu LDL (12). W amerykaƒskim badaniu NHANES III oszacowano, ˝e zgodnie
z zaleceniami NCEP ATP III do profilaktyki
pierwotnej kwalifikuje si´ 36 266 650 mieszkaƒców USA, z czego 32% to osoby poni˝ej
45. roku ˝ycia (13). Obserwacje badaczy
NHANES III sugerujà, ˝e dieta i çwiczenia fizyczne u 50 % pacjentów w prewencji pierwotnej mogà zapewniç osiàgni´cie po˝àdanego
st´˝enia cholesterolu LDL.
Wa˝ne jest, jak spoÊród populacji m∏odych
osób (uczestnicy naszych obserwacji byli w wieku 20–26 lat) zidentyfikowaç te, które obarczone sà szczególnie du˝ym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Równoczesne wyst´powanie kilku czynników ryzyka mo˝e zwi´kszyç ryzyko choroby niedokrwiennej serca nawet kilkunastokrotnie. Wspó∏istnienie wielu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca wymaga profilaktyki wieloczynnikowej (14).
W badaniach przesiewowych, z oczywistych powodów, nie mo˝na stosowaç w du˝ych
populacjach m∏odych ludzi takich metod jak
emisyjna tomografia komputerowa wiàzki
elektronów czy ultrasonografia t´tnic szyjnych. Nale˝y opracowaç dobre, tanie metody
identyfikacji m∏odych osób obarczonych du˝ym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca
i innych postaci mia˝d˝ycy w oparciu o ocen´
dobrze znanych czynników ryzyka. Takim podsumowaniem i uzupe∏nieniem dotychczasowych wytycznych jest opublikowany w 2002
przez American Heart Association raport dla
specjalistów zajmujàcych si´ opiekà nad dzieçmi i m∏odzie˝à (15).
Z obserwacji poczynionych w ostatnich latach wynika, ˝e BMI u osób w populacjach
o zachodnim stylu ˝ycia systematycznie wzrasta. Dotyczy to przede wszystkim populacji
w m∏odym i Êrednim wieku (16, 17, 18, 19). We
wszystkich krajach, w których przeprowadzono analizy d∏ugoterminowe, zauwa˝ono rosnàcà cz´stoÊç wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci.
Dotyczy to przede wszystkim spo∏eczeƒstw,
w których istnieje nadmiar ˝ywnoÊci i upowszechni∏ si´ siedzàcy tryb ˝ycia (20, 21, 22,
23). Nadwaga i oty∏oÊç, z towarzyszàcymi im
zaburzeniami metabolicznymi, stajà si´ epidemià tych spo∏eczeƒstw. Problem ten staje si´
tak˝e istotny w Polsce. W badaniach Pol-MO-

BMI

NICA, przeprowadzonych wÊród mieszkaƒców Warszawy i dawnego województwa tarnobrzeskiego w latach 1984–1993, nadwag´
stwierdzono u 67% badanych (38% kobiet
i 50% m´˝czyzn). Oty∏oÊç rozpoznano u 30%
kobiet i 20% m´˝czyzn. Analiza badaƒ PolMONICA w latach 1984–1993 wykaza∏a
wzrost cz´stoÊci wyst´powania oty∏oÊci wÊród
obu p∏ci i we wszystkich grupach wiekowych
(3, 24). Z danych przedstawionych przez Tatonia wynika, ˝e w populacji polskich dzieci
i m∏odzie˝y oty∏oÊç wyst´puje u oko∏o 5%,
a nadwaga u 8% (25). W badaniu SPES – Southern Poland Epidemiological Survey, przeprowadzonym w 1997 roku na terenie ówczesnych województw katowickiego i bielskiego,
obejmujàcym 50000 osób, wykazano nadwag´
u 33,7% kobiet i 44,3% m´˝czyzn, zaÊ oty∏oÊç
u 23,9% kobiet i 17% m´˝czyzn (26). W badaniu K∏osiewicz-Latoszek, które obj´∏o 2744
osób – pacjentów Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu ˚ywnoÊci i Zywienia w Warszawie, oty∏oÊç stwierdzono u 53,3% badanych
(m´˝czyzn 45,2% i kobiet 54,8%) (27). Nale˝y
podkreÊliç, ˝e badania te dotyczà populacji ludzi doros∏ych w wieku Êrednim i starszym.
W populacji 17-letniej m∏odzie˝y szkolnej
w Belgii w regionie Flandrii, cz´stoÊç wyst´powania masy cia∏a z BMI>25 kg/m2 okreÊlono
na 9% (9).
Badania epidemiologiczne jednoznacznie
wskazujà na zwiàzek oty∏oÊci z ryzykiem chorób uk∏adu krà˝enia. U osób oty∏ych cz´Êciej
wyst´pujà choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego, takie jak choroba niedokrwienna serca,
nadciÊnienie t´tnicze, ˝ylna choroba zakrzepowo-zatorowa, a tak˝e zaburzenia lipidowe i cukrzyca typu 2.
W badaniach epidemiologicznych wykazano jednoznacznie zwiàzek oty∏oÊci z nadciÊnieniem t´tniczym oraz hiperlipidemià (28,
29). Oty∏oÊç staje si´ jednym z najwa˝niejszych czynników predysponujàcych do wyst´powania nadciÊnienia t´tniczego. Szacuje si´,
˝e a˝ 85% przypadków nadciÊnienia t´tniczego ma Êcis∏y zwiàzek ze wzrostem masy cia∏a
(28). Liczne badania z zastosowaniem pomiarów antropometrycznych fa∏dów skóry
i wspó∏czynnika talia-biodro wykaza∏y, ˝e
znaczna kumulacja t∏uszczów w okolicy brzucha ∏àczy si´ z podwy˝szonym st´˝eniem trójglicerydów w osoczu na czczo i obni˝onym
st´˝eniem cholesterolu HDL (31, 32). IloÊç

ChT

ChHDL

TG

ChLDL

WA

Glikemia

FB

HA

dodatni
wywiad
rodzinny

palenie

bark
aktywn.
fizycz.

0,316

-0,373

0,493

0,281

0,184

0,086

0,103

0,312

0,291

0,106

0,171

Tab.4 Zestawienie wartoÊci wspó∏czynników korelacji pomi´dzy BMI i poszczególnymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca dla grupy studentów z nadwagà i oty∏oÊcià
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tkanki t∏uszczowej wisceralnej najlepiej koreluje ze st´˝eniem insuliny (dodatnio), wra˝liwoÊcià na insulin´ (ujemnie) oraz tolerancjà
glukozy (ujemnie) (30).
Oty∏oÊç brzuszna decyduje o wyst´powaniu
podatnoÊci na cukrzyc´. Dyslipidemia towarzyszàca oty∏oÊci wisceralnej i cukrzycy typu 2
przyczynia si´ do zwi´kszonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca (31). Wykazano tak˝e
dodatni zwiàzek st´˝enia fibrynogenu we krwi
z oty∏oÊcià (32). Stwierdzono równie˝ dodatnià korelacj´ miedzy st´˝eniem fibrynogenu
i insuliny we krwi na czczo oraz nadciÊnieniem
t´tniczym (33). Redukcja masy cia∏a i t∏uszczu
wisceralnego, poprzez zwi´kszenie mi´dzy innymi aktywnoÊci fizycznej, poprawia metabolizm, tolerancj´ glukozy, profil lipidowy, normalizuje st´˝enie insuliny oraz powoduje spadek st´˝enia fibrynogenu we krwi i ciÊnienia
t´tniczego (31, 34).
Palenie tytoniu wykazuje Êcis∏y zwiàzek
z wartoÊciami wspó∏czynnika WHR (35).
W niektórych badaniach obserwowano tak˝e
istotnà statystycznie zale˝noÊç wielkoÊci
wspó∏czynnika WHR od liczby wypalanych papierosów (35, 36, 37).
Wp∏yw oty∏oÊci na chorob´ niedokrwiennà
serca to równie˝ przyspieszony rozwój zmian
mia˝d˝ycowych oraz zwi´kszona sk∏onnoÊç do
powstawania zmian zakrzepowych (14, 38).
Celem niniejszej pracy by∏o wyrobienie sobie poglàdu na cz´stoÊç wyst´powania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
wÊród m∏odej populacji studentów Politechniki Cz´stochowskiej, z oty∏oÊcià lub nadwagà,
i porównanie wyst´powania tych czynników
z grupà studentów z prawid∏owà masà cia∏a
i grupà niestudiujàcych osób oty∏ych w podobnym wieku. By∏y to dodatkowo dzieci rodziców z rozpoznanà chorobà niedokrwienna serca i oty∏oÊcià.
Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e
wi´kszoÊç studentów z nieprawid∏owà masà
cia∏a obarczona by∏a kilkoma czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ocena ta dotyczy studentów posiadajàcych nieprawid∏owà mas´ cia∏a, oty∏oÊç lub
nadwag´, które sà tak˝e czynnikami ryzyka.
Przedstawione w niniejszym badaniu wyniki wskazujà na cz´ste wyst´powanie czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób
m∏odych, w wieku 20–26 lat. Najbardziej rozpowszechnionymi czynnikami ryzyka wÊród
badanej grupy by∏y: brak aktywnoÊci fizycznej,
nadciÊnienie t´tnicze, palenie tytoniu oraz
obecnoÊç choroby niedokrwiennej serca w rodzinie. Zaburzenia gospodarki lipidowej dotyczy∏y najcz´Êciej wysokich st´˝eƒ trójglicerydów i niskiego st´˝enia cholesterolu HDL,
rzadziej st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego
i cholesterolu LDL w surowicy krwi.
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Metody inwazyjno-interwencyjne sà wspania∏à metodà terapeutycznà dzisiejszej kardiologii. Niestety nale˝à do bardzo kosztownych
i leczà tylko paliatywnie. Szeroko rozumiana
profilaktyka jest znacznie taƒsza i zapobiega
chorobie mia˝d˝ycowej naczyƒ. Kompleksowa
taktyka pierwotnej profilaktyki umo˝liwi wype∏nienie tzw. „deklaracji weroƒskiej“, w której wi´kszoÊç paƒstw wysoko rozwini´tych zobowiàza∏a si´ do wprowadzenia dzia∏aƒ, dzi´ki
którym dzieci urodzone po 2003 roku nie b´dà
zapada∏y na choroby uk∏adu krà˝enia przed
ukoƒczeniem 64. roku ˝ycia.

Wnioski
1. U studentów Politechniki Cz´stochowskiej, z oty∏oÊcià, najcz´Êciej wyst´pujàcymi
czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej
serca sà:
– brak aktywnoÊci fizycznej,
– pozytywny wywiad rodzinny w kierunku choroby niedokrwiennej serca,
– nadciÊnienie t´tnicze,
– palenie papierosów.
2. Najcz´Êciej wyst´pujàce czynniki ryzyka
choroby niedokrwiennej serca u studentów
Politechniki Cz´stochowskiej z nadwagà to:
– brak aktywnoÊci fizycznej,
– nadciÊnienie t´tnicze,
– pozytywny wywiad rodzinny w kierunku choroby niedokrwiennej serca,
– palenie papierosów.
3. Jedynie 14% studentów Politechniki
Cz´stochowskiej z nadwagà i oty∏oÊcià nie ma
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca. Pozostali studenci obarczeni sà jednym
lub kilkoma czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
4. Oty∏oÊç i nadwaga u studentów Politechniki Cz´stochowskiej zwiàzana jest doÊç cz´sto
z wyst´powaniem nadciÊnienia t´tniczego i zaburzeƒ lipidowych.
5. U m∏odzie˝y niestudiujàcej z miasta
Cz´stochowy, z oty∏oÊcià, najcz´Êciej spotykano nast´pujàce czynniki choroby niedokrwiennej serca:
– brak aktywnoÊci fizycznej,
– nadciÊnienie t´tnicze,
– palenie papierosów.
6. U studentów Politechniki Cz´stochowskiej z prawid∏owà masà cia∏a równie˝ wykazano bardzo ma∏à aktywnoÊç fizycznà oraz cz´ste
palenie papierosów.
7. Brak aktywnoÊci fizycznej i palenie papierosów sà dominujàcymi i niepokojàcymi
czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej
serca u m∏odzie˝y studiujàcej i niestudiujàcej,
zarówno z nieprawid∏owà jak i prawid∏owà
masà cia∏a.
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8. Konieczne jest rozpocz´cie szerokiej akcji uÊwiadamiajàcej wÊród m∏odzie˝y, rodziców oraz w∏adz szkolnych, akademickich i samorzàdowych, majàcej na celu propagowanie
zasad sprzyjajàcych redukcji nadwagi lub oty∏oÊci i eliminacji innych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u m∏odego pokolenia Polaków,

Strzeszczenie
Nadwaga i oty∏oÊç oraz wspó∏wyst´pujàce
z nimi inne czynniki ryzyka, takie jak nadciÊnienie t´tnicze, palenie tytoniu, cukrzyca, zaburzenie lipidowe, upoÊledzona fibrynoliza,
podwy˝szajà ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca. WÊród dzieci i m∏odzie˝y
cz´stoÊç wyst´powania oty∏oÊci szacuje si´ na
oko∏o 5%, natomiast nadwagi na oko∏o 8%.
Celem pracy by∏a ocena cz´stoÊci wyst´powania i nasilenia wybranych czynników ryzyka
choroby niedokrwiennej serca u studentów
Politechniki Cz´stochowskiej z oty∏oÊcià i nadwagà. Badanie wykonano u 148 studentów Politechniki Cz´stochowskiej, w tym u 52 z oty∏oÊcià (grupa I – BMI>30 kg/m2 ), 48 z nadwagà
(grupa II – BMI=25–30 kg/m2) i 48 studentów
z prawid∏owà masà cia∏a (grupa III –
BMI=20–25 kg/m2 – grupa porównawcza). Do
badania w∏àczono tak˝e 48 m∏odych i niestudiujàcych osób, mieszkaƒców Cz´stochowy
z oty∏oÊcià, w podobnym wieku co badani studenci (grupa IV – BMI>30 kg/m2).
Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e
wi´kszoÊç studentów z nieprawid∏owà masà
cia∏a obarczona by∏a kilkoma czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Najbardziej
rozpowszechnionymi czynnikami ryzyka wÊród
badanej grupy by∏y: brak aktywnoÊci fizycznej,
nadciÊnienie t´tnicze, palenie tytoniu oraz
obecnoÊç choroby niedokrwiennej serca w rodzinie. Zaburzenia gospodarki lipidowej dotyczy∏y najcz´Êciej wysokich st´˝eƒ trójglicerydów i niskiego st´˝enia cholesterolu HDL,
rzadziej wysokiego st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego i cholesterolu LDL w surowicy krwi.
Jedynie 14% studentów Politechniki Cz´stochowskiej z nadwagà i oty∏oÊcià nie mia∏o
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca. U studentów z prawid∏owà masà cia∏a
równie˝ wykazano bardzo ma∏à aktywnoÊç fizycznà oraz cz´ste palenie papierosów.
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Abstract
Overweight, obesity and other coexisting
risk factors like: hypertension, cigarette smoking, diabetes mellitus, lipid disorders, fibrinolysis impairment make the risk of IHD incidence increase. Among children the obesity
and overweight are estimated to occur in 5%
and 8% individuals, respectively.
Our study aimed to evaluate the occurrence and intensification of selected IHD risk factors in obese and overweighed students of Politechnika Cz´stochowska. The study comprised 148 students of Politechnika Cz´stochowska who were divided into 3 groups. Group I –
52 students with obesity (BMI>30 kg/m2), group II – 48 students with overweight
(BMI=25–30 kg/m2), group III – 48 students
with the normal body mass (BMI=20–25
kg/m2). 48 young, not studying obese people at
comparative age, inhabitants of Cz´stochowa
City were included into the study as well. They
constituted the 4th group (group VI –
BMI>30 kg/m2).
The study revealed that majority of students with weight disorders had been burdened with at least a few IHD risk factors. The
most widespread IHD risk factors in study
group were: lake of exercise, hypertension, cigarette smoking, IHD diagnosed in family. As
to the lipid disorders in the study groups, high
concentrations of trigliceride and low of
HDL-cholesterol were observed the most frequently while high total cholesterol and high
LDL cholesterol concentrations were observed more rarely. There were no IHD risk factors only in 14% of obese and overweighed
students of Politechnika Cz´stochowska. Students with the proper body mass were characterized by very low physical activity and by frequent cigarette smoking.
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Zaburzenia metabolizmu
homocysteiny a choroby uk∏adu nerwowego

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastàpi∏a eksplozja badaƒ oceniajàcych wp∏yw
hiperhomocysteinemii na wyst´powanie niektórych chorób oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (oun). Podwy˝szony poziom homocysteiny (Hcy) jest nie tylko uznanym czynnikiem
ryzyka chorób naczyniowych mózgu, ale jak
wskazujà wyniki ostatnich badaƒ, mo˝e odgrywaç równie˝ bezpoÊrednià rol´ w patogenezie
niektórych chorób zwyrodnieniowych oun,
zw∏aszcza tych, których cz´stoÊç wyst´powania
wzrasta z wiekiem (parkinsonizm, ot´pienie).
W procesie starzenia dochodzi do zmniejszenia mo˝liwoÊci powstawania adenozylometioniny i nasilenia tworzenia z metioniny tiolaktonu homocysteiny. Tiolakton homocysteiny jest reaktywnym bezwodnikiem Hcy, który
tworzy si´ w wàtrobie z metioniny. Tiolakton
Hcy reaguje z wolnymi grupami aminowymi
tworzàc zwiàzane z bia∏kami grupy homocysteinowe. Proces, w którym powstajà nowe wolne
grupy sulfhydrylowe, nazywany jest tiolacjà.
Proces tiolacji zachodzi w hodowanych komórkach nowotworowych i prowadzi do homocysteinulacji wolnych grup aminowych bia∏ek komórkowych, kwasów nukleinowych, glikozoaminoglikanów i innych sk∏adników komórki. Tworzenie tiolaktonu Hcy prowadzi do
gromadzenia w komórkach bardzo reaktywnych rodników tlenowych oraz utraty reaktywnych elektrofilnych miejsc fosforylacji oksydacyjnej, co aktywizuje bia∏ka i nienasycone kwasy t∏uszczowe, a to z kolei przyspiesza proces
starzenia (1).
Homocysteina jest siarkowym aminokwasem powstajàcym w organizmie podczas de-

metylacji metioniny (aminokwasu egzogennego), której êród∏em sà bia∏ka pochodzenia
zwierz´cego. Metionina, w reakcji katalizowanej przez adenozylotransferaz´ metioniny,
ulega przekszta∏ceniu do S-adenozylometioniny (SAM – „aktywnej metioniny”), dostarczajàcej grupy metylowe w tzw. reakcjach transmetylacji. Produktem wszystkich reakcji metylacji jest S-adenozylohomocysteina (SAH),
która hydrolizuje do homocysteiny. Tworzàca
si´ na skutek tych reakcji grupa metylowa, po
przeniesieniu na odpowiedni zwiàzek akceptorowy, bierze udzia∏ w powstaniu fizjologicznie
wa˝nych zwiàzków, takich jak kreatynina, fosfatydylocholina, polisacharydy, mielina, katecholaminy (2).
Coraz wi´cej badaƒ wskazuje na neurotoksyczne dzia∏anie aminokwasów zawierajàcych
siark´ i ich rol´ w powstawaniu chorób ot´piennych, depresji, mieloneuropatii (ryc.1):
- niektóre leki, jak L-dopa, leki antydepresyjne oraz przeciwpadaczkowe, obni˝ajà poziom S-adenozylmetioniny, co zaburza proces metylacji i zmniejsza syntez´ DNA, mieliny, b∏onowych fosfolipidów i neuroprzekaêników;
- nieprawid∏owy sposób ˝ywienia oraz ró˝ne
enzymopatie powodujà obni˝enie poziomu
kwasu foliowego i witaminy B12 we krwi, co
z kolei obni˝a st´˝enie tetrahydrobiopteryny, która jest niezb´dna dla syntezy monoaminowych neuroprzekaêników;
- wrodzony niedobór β-syntazy cystationinowej powoduje wzrost Hcy, co prowadzi do
uszkodzenia Êródb∏onka, zwi´ksza aktywacj´ receptorów NMDA, przyspiesza proces
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tworzenia wolnych rodników, obni˝a syntez´
glutationu.
Wykazano ponadto, ˝e Hcy posiada bezpoÊredni wp∏yw na czynnik rozkurczajàcy naczynia (EDRF). W warunkach fizjologicznych
tlenek azotu (NO) w Êcianie naczynia neutralizuje Hcy poprzez przekszta∏cenie jej w S-nitrohomocystein´, która jest ju˝ zwiàzkiem pozbawionym w∏aÊciwoÊci utleniajàcych i przy
tym dzia∏ajàcym antyagregacyjnie i rozszerzajàco na naczynia mózgowia. W przypadku hiperhomocysteinemii dochodzi do znacznego
obni˝enia st´˝enia NO, co powoduje zaburzenia funkcji wazomotorycznych naczyƒ (4).
Przy podwy˝szonym st´˝eniu Hcy w osoczu
dochodzi do toksycznego dzia∏ania jej metabolitów (np. kwasu L-homocysteiny) na ró˝ne
podtypy NMDA receptorów. Przy ich aktywacji mo˝e dojÊç do wzrostu nap∏ywu wapnia do
wn´trza komórki, aktywacji komórkowych
proteaz i Êmierci komórki w mechanizmie
apoptozy (5). Zarówno aktywacja receptorów
NMDA jak i obni˝enie st´˝enia NO sprzyjajà
narastaniu zmian neurodegeneracyjnych.
Badania, które zosta∏y opublikowane
w tym roku, na podstawie analizy wyników

spektroskopii magnetycznej (MRS) wykaza∏y,
˝e u osób z poziomem Hcy≥14 µmol/L st´˝enie poziomu N-acetyl-asparaginianu (NAA)
i kreatyny jest znamiennie ni˝sze ni˝ u chorych
z poziomem Hcy<14 µmol/L. Wyniki te wskazujà, ˝e podwy˝szony poziom Hcy mo˝e dzia∏aç na procesy metaboliczne zachodzàce
w mózgu, co powoduje obni˝enie NAA i kreatyny poprzez aktywacj´ receptorów NMDA.
Nie stwierdzono statystycznie istotnego obni˝enia poziomu choliny (6).
U chorych z parkinsonizmem leczonych Ldopà i inhibitorami dekarboksylazy stwierdza
si´ podwy˝szony poziom Hcy (7, 8). Badania
eksperymentalne na zwierz´tach pozwoli∏y
stwierdziç, ˝e L-dopa istotnie obni˝a poziom
S-adenozylmetioniny i S-adenozylhomocysteiny w mózgu i wàtrobie (9). Prowadzi to do
zwi´kszonego ryzyka chorób naczyniowych
oraz obni˝enia czynnoÊci poznawczych (10).
U chorych d∏ugo leczonych preparatami L-dopy Êredni poziom Hcy we krwi wynosi∏ Êrednio
17,3 µmol/L, a u osób w grupie kontrolnej –
9,1 µmol/L (11). Wykazano, ˝e przyjmowanie
wysokich dawek pochodnych L-dopy 5-krotnie
obni˝a metylacj´ (12).

Leki
(L-dopa, antydepresanty,
leki przeciwpadaczkowe)

Sposób ˝ywienia, enzymopatie
niedobór witaminy B12 ,
kwasu foliowego

Niedobór CBS

Obni˝ony poziom SAM

Obni˝ony poziom
kw. foliow./wit. B12

Wzrost Hcy

Obni˝enie BH4

Zaburzenia metylacji –
zaburzenia syntezy:
- DNA
- Mieliny
- B∏onowych fosfolipidów
- Neuroprzekaêników

Zaburzenia monoamin
neuroprzekaêników

OT¢PIENIE, DEPRESJA,
MIELONEUROPATIA

Ryc.1 Mechanizm neurotoksycznego dzia∏ania aminokwasów zawierajàcych siark´ (3)
SAM – S-adenozylmetionina; BH4 – tetrahydrobiopteryna; CBS – syntaza β-cystationiny; GSH – glutation
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↑CytotoksycznoÊç AK siark.
↑Aktyw. NMDA receptor.
↑Wolne rodniki
↓GSH syntaza

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/04

Podawanie zwierz´tom wysokich dawek
homocysteiny mo˝e doprowadziç do wyst´powania drgawek. U ponad 20% osób z homozygotycznym defektem β-syntazy cystationiny,
u których st´˝enie tego aminokwasu si´ga 50200 µmol/L, drgawki sà cz´stym zjawiskiem.
U tych chorych stwierdza si´ równie˝ ni˝sze
poziomy kwasu foliowego w surowicy w porównaniu z osobami zdrowymi.
Schwaninger i wsp. uwa˝ajà, ˝e leki przeciwpadaczkowe indukujàce cytochrom P-450
powodujà wzrost st´˝enia Hcy w surowicy
(13). W badaniach amerykaƒskich, w których
badano dzieci z niedorozwojem, w tym 6 932
dzieci matek przyjmujàcych leki przeciwpadaczkowe oraz 8 387 dzieci matek nieleczonych tymi lekami, stwierdza si´ wzrost wyst´powania wad rozwojowych cewy nerwowej
oraz uk∏adu sercowo-naczyniowego, moczowego i pokarmowego u dzieci matek leczonych (14). U noworodków, których matki
przyjmujà leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, primidon),
o 6% cz´Êciej ni˝ w populacji ogólnej stwierdza si´ wady rozwojowe.
W roku 1996 opisano 8 osób z hipermetioninemià na skutek mutacji (MAT I/III) z niedoboru adenozyltransferazy metioniny. WÊród
nich by∏y 2 osoby w wieku 8 i 11 lat (homozygoty) z mutacjà genu MATA 1, u których badania neuroobrazujàce wykaza∏y ogniska demielinizacyjne, a w badaniu neurologicznym
stwierdzono objawy ogniskowego uszkodzenia
oun. Obojgu chorym w∏àczono diet´ z dodatkiem choliny. Na przemian´ choliny, która
uczestniczy w przekazywaniu sygna∏ów mi´dzy
komórkami nerwowymi, ma wp∏yw równie˝
transport i metabolizm lipidów. Synteza choliny zale˝y od przemian S-adenozylmetioniny
(SAM), która jest dawcà grup metylowych niezb´dnych do syntezy fosfolipidów, takich jak
fosfatydylocholina i sfingomielina. W badaniach eksperymentalnych na zwierz´tach
stwierdzono skutecznoÊç uzupe∏nienia choliny
w procesie rozwoju p∏odu (15).
Bottiglieri i wsp. stwierdzili u 52% chorych
z depresjà znamiennie podwy˝szony poziom
Hcy, przy jednoczeÊnie obni˝onym w p∏ynie
mózgowo-rdzeniowym poziomie metabolitów
monoaminowych, co by∏o prawdopodobnie
spowodowane upoÊledzonym metabolizmem
serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, które
uczestniczà w patomechaniêmie chorób afektywnych. U chorych tych stwierdzano ponadto
obni˝enie poziomu kwasu foliowego i witaminy B12. Wyniki te sugerujà, i˝ to w∏aÊnie Hcy
mo˝e byç czu∏ym wskaênikiem „czynnoÊciowego” niedoboru kwasu foliowego, a tak˝e witaminy B12 (16).
Od ponad 50 lat znany by∏ fakt wyst´powania ot´pienia, zaburzeƒ ÊwiadomoÊci, obja-
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wów neuropatii w przebiegu niedoboru witaminy B12. Badania Lindenbauma i wsp. (17)
wykaza∏y, ˝e u chorych z niedu˝ym deficytem
witaminy B12 mogà wystàpiç: ot´pienie, zaburzenia osobowoÊci, psychozy i ataksja.
W badaniu OPTIMA (Oxford Project To
Investigate Memory & Ageing) stwierdzono
podwy˝szony poziom Hcy oraz obni˝ony poziom kwasu foliowego i witaminy B12 w osoczu
w grupie chorych z prawdopodobnà choroba
Alzheimera (chA) jak równie˝ w grupie, gdzie
chA by∏a potwierdzona w badaniach histopatologicznych. Na podstawie 3-letniej obserwacji
chorych stwierdzono, ˝e hiperhomocysteinemia wyraênie przyspiesza post´p chA (18).
Najcz´stszà przyczynà ot´pienia jest post´pujàcy proces zwyrodnieniowy i/lub naczyniopochodne uszkodzenie mózgu. Z obserwacji
klinicznych, badaƒ neuroobrazujàcych i neuropatologicznych wynika, ˝e te dwa procesy
cz´sto ze sobà wspó∏istniejà i wzajemnie na
siebie oddzia∏ywujà.
W patogenezie ot´pieƒ mo˝na wyodr´bniç
udzia∏ czynników genetycznych, neurochemicznych, immunologicznych oraz egzogennych. Istotnà rol´ odgrywajà równie˝ czynniki
ryzyka mia˝d˝ycy. W wyniku zaburzenia krà˝enia mózgowego dochodzi do sta∏ego ubytku
strukturalnych elementów neuronów (dendrytów, aksonów, synaps) oraz dysfunkcji systemu
przekaênictwa neuronalnego.
Dickson i wsp. u jednej czwartej pacjentów
z ot´pieniem, majàcych 80 lat i wi´cej, stwierdzili towarzyszàcà zanikowi neuronów w obszarze hipokampa patologi´ mikronaczyniowà
oraz objawy niedokrwiennego uszkodzenia
mózgu. Natomiast Barber w swoich badaniach
udowodni∏, ˝e atrofia hipokampa wyst´puje
w 87,5% u chorych z ot´pieniem naczyniopochodnym.
Wyst´powanie zaburzeƒ funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami metabolizmu Hcy
nie jest prawdopodobnie spowodowane tylko
patologià naczyniowà. Badania patomorfologiczne prowadzone w ramach Nun Study wykaza∏y, ˝e niski poziom kwasu foliowego koreluje z nasileniem zmian zanikowych w obr´bie
neocortex. Zaburzenia metabolizmu Hcy majà
wp∏yw na syntez´ bia∏ek mieliny i neuroprzekaêników, odgrywajà równie˝ rol´ w wydzielaniu peptydów β-amyloidowych (19, 20).
U chorych ze zmianami degeneracyjnymi,
wtórnymi do licznych incydentów zawa∏owych,
stwierdza si´ niskie st´˝enie transferazy acetylocholinowej w hipokampie. Dla rozwoju ot´pienia szczególne znaczenie ma obecnoÊç
ognisk naczyniopochodnych w tzw. obszarach
strategicznych. Do obszarów tych nale˝à obustronne ogniska zlokalizowane we wzgórzu,
w zakr´cie kàtowym dominujàcej pó∏kuli,
w podwzgórzu lub zakr´cie obr´czy (21).
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Oprócz ognisk zawa∏owych u pacjentów z ot´pieniem naczyniowym wyst´pujà ogniska rozrzedzenia oko∏okomorowego zwiàzane z przewlek∏ym niedokrwieniem, okreÊlane mianem
leukoarajozy (22). Rozrzedzenie struktury
oko∏okomorowej najcz´Êciej stwierdza si´
w okolicy rogów czo∏owych i potylicznych komór bocznych u osób w podesz∏ym wieku,
z nadciÊnieniem t´tniczym oraz przewlek∏ymi
zaburzeniami krà˝enia mózgowego.
Coraz wiecej badaƒ wykazuje, ˝e hiperhomocysteinemia mo˝e sprzyjaç wyst´powaniu
ognisk wielozawa∏owych lub rozsianych zmian
w istocie bia∏ej okolokomorowej (23). Na podstawie badaƒ neuroobrazujàcych stwierdzono,
˝e hiperhomocysteinemia zwi´ksza ryzyko ponownego udaru u chorych ze zmianami mikroangiopatycznymi (24). W przebiegu hiperhomocysteinemi mo˝na stwierdziç zmiany zarówno w du˝ych jak i w ma∏ych naczyniach, co
sprzyja wyst´powaniu udarów niedokrwiennych (25, 26, 27). Malinow i wsp. zauwa˝yli, ˝e
u osób z poziomem Hcy przekraczajàcym 10,5
µmol/L stwierdza si´ trzykrotne pogrubienie
b∏ony wewn´trznej t´tnic w stosunku do osób
z poziomem Hcy nieprzekraczajàcym 5,88
µmol/L. W badaniach K. Fassbender i wsp.
stwierdzono, ˝e u chorych z zaburzeniami krà˝enia mózgowego podwy˝szony poziom Hcy
wyst´puj´ istotnie cz´Êciej przy zmianach
w ma∏ych naczyniach wewnàtrzmózgowych
(zmiany mikroangiopatyczne) (28), co zwi´ksza ryzyko wyst´powania zaburzeƒ czynnoÊci
poznawczych.
Mechanizm aterogennego oddzia∏ywania
Hcy jest ciàgle niejasny. Przeprowadzone badania wskazujà, ˝e hiperhomocysteinemia wykazuje w∏aÊciwoÊci cytotoksyczne, uszkadza
Êródb∏onek naczyniowy, sprzyja proliferacji
mi´Êniówki g∏adkiej Êcian naczyƒ, dzia∏a prozakrzepowo, ma bezpoÊredni wp∏yw na czynniki rozkurczajàce naczynia, jakim jest np. tlenek azotu (NO).
Podwy˝szony poziom Hcy mo˝e byç tym
czynnikiem, który ma znaczenie zarówno
w etiopatogenezie ot´pienia naczyniopochodnego, jak i ot´pienia, którego pod∏o˝em sà
zmiany zwyrodnieniowe oraz zmiany zwiàzane
z przyspieszonym procesem starzenia.
Badania przeprowadzone w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
pozwali∏y stwierdziç podwy˝szony poziom Hcy
u osób z objawami ot´pienia, w porównaniu
do grupy kontrolnej. Najwi´kszà ró˝nice
stwierdzono u osób z ot´pieniem zwyrodnieniowym oraz majàcych ogniska naczyniopochodne w mózgu (29).
Hipoteza, ˝e hiperhomocysteinemia mo˝e
mieç wp∏yw na wyst´powanie objawów ot´pienia, ma istotne praktyczne znaczenie, gdy˝ jest
to modyfikowalny czynnik ryzyka chorób na-

36

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/04

czyniowych. Suplementacja witaminami mo˝e
obni˝yç poziom homocysteiny i spowolniç narastanie objawów ot´pienia.

Streszczenie
Podwy˝szony poziom homocysteiny (Hcy)
dzia∏a cytotoksycznie, nasila zmiany zakrzepowe, prowadzi do gromadzenia w komórkach
reaktywnych rodników tlenowych, co przyspiesza proces starzenia. Hiperhomocysteinemia
mo˝e byç czynnikiem sprzyjajàcym wyst´powaniu zmian naczyniowych mózgu oraz zwyrodnieniowych. Neurotoksyczne dzia∏anie
okazuje hiperhomocysteinemia, co sprzyja powstawaniu chorób ot´piennych, depresji, mieloneuropatii. Grupy metylowe powstajàce na
skutek reakcji demetylacji bierà udzia∏ w powstawaniu fizjologicznych zwiàzków takich
jak: kreatynina, fosfatydylocholina, polisacharydy, mielina, katecholamin. Suplementacja
witaminami B6, B12 i kwasem foliowym mo˝e
obni˝yç poziom homocysteiny i zmniejszyç
dzia∏anie neurotoksyczne.

Summary
High levels of total plasma homocysteine
(Hcy) have a toxic effect on endothelial cells,
it promotes thrombosis and induces the formation of free oxygen radicals, which speed
the process of the aging. Hyperhomocysteinemia increase risk of vasogenic brain injury.
Also it has been shown an association between
plasma Hcy levels and the risk of degenerative
disease. Hyperhomocysteinemia have neurotoxic effect, this increased risk to develop dementia, myelo-neuropathy and depression.
The methyl group can easily be transferred to
a large variety of acceptor substrates, including proteins, phospholipids, myelin, choline,
creatine, catecholamines, polysaccharides.
Hcy levels are inversely correlated with vitamins B6, B12 and folate intake, this lowing activity neurotoxicity.
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Metabolity sfingomielin
w przekazywaniu sygna∏ów komórkowych i w mia˝d˝ycy

Wst´p
Zmiany mia˝d˝ycowe rozwijajà si´ na skutek ró˝norodnej aktywnoÊci wszystkich komórek tworzàcych naczynia i obejmujà produkcj´
bia∏ek macierzy zewnàtrzkomórkowej. Ostatnie doniesienia dostarczy∏y dowodów, ˝e sfingolipidy mogà wp∏ywaç na te procesy. Historycznie, sfingolipidy traktowane by∏y g∏ównie
jako strukturalne, lipidowe sk∏adniki b∏on komórkowych. Jednak badania Hunna i wsp. (1)
pokaza∏y po raz pierwszy znaczenie metabolitu sfingomielin – sfingozyny w procesach przekazywania sygna∏ów. Ta obserwacja doprowadzi∏a do odkrycia cyklu sfingomielinowego
i jego metabolitów jako wa˝nych przekaêników sygna∏ów.
B∏ony komórkowe funkcjonujà jako bariery dla czynników zewn´trznych, ale tak˝e jako
magazyny prekursorów szybko generowanych
i zró˝nicowanych strukturalnie wewnàtrzkomórkowych i zewnàtrzkomórkowych mediatorów lipidowych. Aktywacji komórek towarzyszà przeobra˝enia sk∏adników b∏ony komórkowej, które sà istotne w przekazywaniu sygna∏ów. Powszechnie akceptowana jest rola fosofolipaz (PLA2, PLC, PLD) w tworzeniu mediatorów lipidowych – lizofosfatydylocholiny,
kwasu fosfatydowego, kwasu lizofosfatydylowego, diacyloglicerolu oraz pochodnej sfingolipidów – ceramidu (2).
Katalizowany przez sfingomielinaz´ rozpad sfingomieliny, g∏ównego sk∏adnika b∏on
komórkowych, generuje sfingolipidy i prowa-
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dzi do powstawania mediatorów sygna∏owych
takich jak ceramid, ceramido-1-fosforan, sfingozyna, sfingozyno-1-fosforan, które regulujà
komórkowe procesy wzrostu i ró˝nicowania,
apoptoz´, zdolnoÊç do prze˝ycia oraz odpowiedê na stres (3). Sfingolipidy mogà tak˝e
uczestniczyç w procesach przekazywania sygna∏ów poprzez ∏àczenie si´ z receptorami
sprz´˝onymi z bia∏kami G, a w formie glikozylowanej mogà stawaç si´ sk∏adnikami mikrodomen b∏onowych zwanych tratwami, które
inicjujà kaskad´ sygna∏owà.
Sfingolipidy i enzymy metabolizujàce sfingolipidy mogà odgrywaç wa˝nà rol´ w aterogenezie poprzez modyfikacj´ lipoprotein, ale
równie˝ mogà poÊredniczyç w wielu procesach
komórkowych, które sà istotne w rozwoju
zmian naczyniowych.

Metabolizm i subkomórkowa kompartmentalizacja sfingolipidów
Sfingolipidy sà pochodnymi d∏ugo∏aƒcuchowych zasad, jak pokazano dla ceramidu
i sfingozyno-1-fosforanu, i sà zbudowane
z cz´Êci hydrofobowej i grupy hydrofilowej.
Mogà byç podzielone na dwie grupy: sfingofosfolipidy obejmujàce sfingomielin´, ceramido-1-fosforan, sfingozyno-1-fosforan i sfingozylofosforylocholiny oraz glikosfingolipidy:
lakto-, globo- i gangliozydy.
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Ceramid
Ceramid stanowi szkielet sfingolipidów.
Biosynteza ceramidu de novo (retikulum endoplazmatyczne) jest inicjowana przez kondensacj´ seryny z palmitoilo-CoA (rys.1), która jest katalizowana przez transferaz´ seryna –
palmitoilo-CoA (SPT). SPT ssaków jest zwiàzanym z retikulum endoplazmatycznym (4, 5)
heterodimerem sk∏adajàcym si´ z podjednostek LCB1/SPT1 (35-kDa) i LCB2/SPT2 (63kDa) w stosunku 1:1 (6). Gen d∏ugo∏aƒcuchowej zasady (LCB1) zosta∏ wyizolowany pierwotnie ze zmutowanego szczepu dro˝d˝y
z niedoborem SPT i wymagajàcego egzogennych d∏ugo∏aƒcuchowych zasad do wzrostu
(7). Bia∏ko kodowane przez ten gen wykazywa∏o podobieƒstwo na poziomie aminokwasowym do enzymu katalizujàcego transfer seryna
– palmitoilo-CoA. Dalsze eksperymenty wykaza∏y, ˝e LCB1 i homolog LCB2 sà podjednostkami kompleksu enzymatycznego SPT (8, 9).
Jednym z bardziej bezpoÊrednich czynników, które oddzia∏ujà na aktywnoÊç SPT jest
dost´pnoÊç zarówno seryny jak i palmitoiloCoA, a poniewa˝ SPT jest swoista dla acyloCoA o d∏ugoÊci ∏aƒcucha 16±1 atomów w´gla,
inne kwasy t∏uszczowe mogà w warunkach in
vivo dzia∏aç jako inhibitory kompetycyjne. SPT
jest pierwszym i decydujàcym o wydajnoÊci
syntezy de novo enzymem (11). Nowo utworzona 3-ketosfinganina jest nast´pnie redukowana przez reduktaz´ ketosfinganinowà zale˝nà od NADPH do dihydrosfingozyny. Dihydroceramid powstaje w nast´pstwie acylowa-

nia grup aminowych dihydrosfingozyny przez
pochodne acylowe kwasów t∏uszczowych. Ceramid powstaje z dihydroceramidu poprzez
wprowadzenie podwójnego wiàzania trans-4,5.
Reakcja ta jest katalizowana przez desaturaz´
dihydroceramidowà pochodzàcà z cz´Êci cytozolowej retikulum endoplazmatycznego.
W stanie homeostazy komórkowej ceramid
nie jest akumulowany, lecz przemieszczany do
aparatu Golgiego, gdzie staje si´ metabolicznym prekursorem innych sfingolipidów, takich
jak sfingomielina, glikosfingolipidy oraz sulfatyd. Wyró˝nia si´ przynajmniej 2 szlaki, poprzez które ceramid transportowany jest do
aparatu Golgiego: szlak g∏ówny, zale˝ny od
ATP i cytozolu, oraz szlak podrz´dny, niezale˝ny od ATP i cytozolu (12, 13, 14).
Ostatnio zidentyfikowany zosta∏ gen zwany
CERT (15). Jest on wariantem sk∏adania (splice) genu kodujàcego bia∏ko wià˝àce antygen
Goodpasture (GPBP-delta26) i koduje bia∏ko
zawierajàce domen´ START, katalizujàcà
transfer lipidów, domen´ PH (pleckstrin homology) wià˝àcà fosfoinozytol (phosphoinositide-binding) oraz dwa motywy FFAT (phenylalanines in an acidic tract). Motyw FFAT wykryto w wielu bia∏kach wià˝àcych lipidy (16),
a ich zwiàzek z domenà PH wià˝àcà si´ z aparatem Golgiego sugeruje rol´ CERT. Postuluje
si´, ˝e CERT dzia∏a jak transporter ceramidu,
kursujàcy pomi´dzy retikulum endoplazmatycznym i aparatem Golgiego.
Na syntez´ ceramidu de novo wp∏ywajà
czynniki regulujàce aktywnoÊç transferazy seryna – palmitoilo-CoA. Ekspresja mRNA

Palmitoilo-CoA
+Seryna

Sfingomielina

TNF receptory
IL-1β receptory
IFN-γ receptory

DAG

Sfingomielinazy
aktywowane sygna∏ami

3-ketohydrosfingozyna
PC
Dihydrosfingozyna

Dihydroceramid

Ceramid

Ceramid glukozowy

Ceramidazy

Ceramid laktozowy

Sfingozyna
Fosfatazy fosforanów
lipidowych

Aldehyd palmitynowy+
Etanolamina

Kinaza sfingozyny

Sfingozyno-1- fosforan

Liaza S1P
Ryc.1 Metabolizm sfingolipidów. S1P – sfingozyno-1-fosforan, DAG – diacyloglicerol, PC – fosfatydylocholina
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LCB i aktywnoÊç SPT wzrastajà w odpowiedzi
na ró˝ne czynniki zapalne i stresogenne. Interleukina-1β (17), promieniowanie UVB, kwasy
t∏uszczowe i cholesterol (19) stymulujà aktywnoÊç SPT, powodujàc cytotoksycznà akumulacj´ palmitynianów, której towarzyszy podwy˝szenie poziomu wewnàtrzkomórkowego poziomu ceramidu oraz indukcja apoptozy.
Ceramid powstaje tak˝e w ró˝nych subkomórkowych kompartmentach w wyniku hydrolizy sfingomieliny (20). Ten proces syntezy ceramidu jest szlakiem, w którym uczestniczà
konserwatywne receptory (21) i jest indukowany przez ró˝ne czynniki Êrodowiskowe i fizjologiczne. Ceramid powstaje tak˝e w b∏onie
komórkowej w wyniku hydrolizy sfingomieliny
poprzez kwaÊnà i/lub oboj´tnà sfingomielinaz´ aktywowanà przez cytokiny, ligandy „receptorów Êmierci”, czynniki ró˝nicujàce oraz leki
(22). Stymulacja komórek 1,25-dihydroksycholekalcyferolem, TNFα i CD40 aktywuje
oboj´tnà sfingomielinaz´ zlokalizowanà
w b∏onie komórkowej, tworzàc w cz´Êci cytozolowej wewnàtrzkomórkowy ceramid i fosfocholin´ (23, 24). Ceramid mo˝e tak˝e powstawaç na skutek dzia∏ania kwaÊnej sfingomielinazy, która jest aktywowana przez 1,2-diacyloglicerol. U ssaków scharakteryzowano dotychczas kilka sfingomielinaz, które ró˝nià si´ mi´dzy sobà umiejscowieniem, zale˝noÊcià od
Mg2+ i Zn2+ oraz optymalnym pH (22, 25).
Katabolizm ceramidu rozpoczyna si´ od
ceramidazy katalizujàcej rozpad ceramidu poprzez rozszczepienie wiàzania amidowego,
prowadzàc do powstania sfingozyny oraz wolnych kwasów t∏uszczowych. Dotychczas opisano 3 typy ceramidaz, które sklasyfikowano na
podstawie optymalnego pH – ceramidaza kwaÊna, oboj´tna i zasadowa (26). Niedobór zlokalizowanej w lizosomach ceramidazy kwaÊnej
stanowi pod∏o˝e genetyczne choroby Farbera
(27). Sfingozyna uwolniona w wyniku dzia∏ania ceramidazy mo˝e byç reacylowana do ceramidu lub fosforylowana do sfingozyno-1-fosforanu.
Ceramid mo˝e podlegaç przemianom
w kilku szlakach metabolicznych. Mo˝e byç on
ponownie u˝yty do syntezy sfingomieliny z fosfatydylocholiny przy udziale fosfotransferazy
lub fosforylowany do ceramido-1-fosforanu.
Trzeci szlak prowadzi do syntezy glikosfingolipidów. W wyniku uporzàdkowanego transferu
reszt cukrowych z donorów nukleotydowych
do ceramidu powstaje glukozylceramid (GlcCer) na cytozolowej stronie aparatu Golgiego,
a w wyspecjalizowanych komórkach, np. komórkach Êródb∏onka, ceramid s∏u˝y do produkcji galaktozylceramidu (GalCer) w Êwietle
retikulum endoplazmatycznego (20). Sugeruje
si´, ˝e syntaza GlcCer w sieci cis aparatu Golgiego otrzymuje ceramid za pomocà transpor-
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tu p´cherzykowego, podczas gdy syntaza GlcCer sieci trans aparatu Golgiego otrzymuje ceramid z retikulum endoplazmatycznego poprzez kontakt b∏onowy (28). AktywnoÊç galaktozylotransferazy-2 (GalT-2), która katalizuje
syntez´ lakozylceramidu, kolejnego glikosfingolipidu, zwi´ksza si´ w rodzinnej hipercholesterolemii oraz mia˝d˝ycy (29, 30). W mia˝d˝ycy obserwowano równie˝ podwy˝szone poziomy innych glikosfingolipidów (31).
Ceramid posiada pewne strukturalne
i funkcjonalne podobieƒstwa z regionem lipidu A lipopolisacharydu (LPS), lipidu zewn´trznej warstwy Êciany bakterii Gram-ujemnych. Komórkowa reakcja na LPS obejmuje
zmiany kszta∏tu, metabolizmu, ekspresji genów, a tak˝e indukcj´ ró˝norodnych efektów
biologicznych uczestniczàcych w systemowych
procesach zapalnych oraz w sepsie (32). Inicjacja tych efektów zale˝y od aktywacji monocytów/makrofagów, prowadzàc do sekrecji prozapalnych cytokin takich, jak TNFα, IL-1β,
IL-6 oraz IL-8. Sugeruje si´, ˝e LPS i ceramid
rozpoznajà te same wewnàtrzkomórkowe moleku∏y (33) i pokazano, ˝e LPS posiada pewne
w∏aÊciwoÊci ceramidu. Kinaza proteinowa aktywowana ceramidem (CAPK) wydaje si´ byç
wspólnym celem, a jej aktywacja przez obu
agonistów prowadzi do aktywacji kinazy MAP
i translokacji aktywowanego NF-κB. Ostatnie
dane podkreÊlajà, ˝e choç wiele sk∏adników
bioràcych udzia∏ w przekazywaniu sygna∏ów
jest wspólnych dla LPS i ceramidu, ich szlaki
sygna∏owe nie sà identyczne (33, 34, 35).

Sfingomielina
Sfingomielina (SM) stanowi przewa˝ajàcy
sk∏adnik zewn´trznej blaszki dwuwarstwy lipidowej, ale obecna jest równie˝ na polarnej powierzchni krà˝àcych lipoprotein (36). Zaburzenia metabolizmu sfingolipidów sà kojarzone z rozwojem mia˝d˝ycy, chorób nowotworowych (raki) oraz chorób uwarunkowanych genetycznie (np. choroba Niemman-Picka).
Wi´kszoÊç sfingomielin rezyduje w b∏onie komórkowej, jednak znaczna cz´Êç komórkowej
puli sfingomielin znajduje si´ tak˝e w lizosomach, endosomach oraz w aparacie Golgiego
(37). Z powodu ich unikatowych w∏aÊciwoÊci
fizykochemicznych, SM posiadajà wyspecjalizowane mikrodomeny lipidowe, takie jak tratwy i kaweole. Obrót sfingomielin jest procesem kluczowym i wp∏ywa na utrzymanie integralnoÊci b∏ony komórkowej oraz syntez´ nowych b∏on (38).
Synteza sfingomieliny de novo jest wspomagana przez syntaz´ sfingomieliny, która
przenosi cz´Êci fosforylocholinowe z fosfatydylocholiny (PC) do ceramid tworzàc sfingo-
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mielin´ oraz diacyloglicerol (DAG) (39). Enzym ten katalizuje równie˝ reakcj´ odwrotnà
i umo˝liwia powstawanie fosfatydylocholiny ze
sfingomieliny oraz DAG (40). Ostatnio zidentyfikowano nowà rodzin´ bia∏ek b∏onowych
odpowiedzialnych za produkcj´ SM (41). Dwa
bia∏ka z tej rodziny – SMS1 i SMS2 – spe∏niajà kryteria funkcjonalne dla syntazy sfingomieliny. SMS1 reprezentuje dobrze znanà syntaz´
sfingomieliny zwiàzanà z aparatem Golgiego,
podczas gdy SMS2 zlokalizowana jest w b∏onie
komórkowej. Ten fakt wymaga dalszych wyjaÊnieƒ, poniewa˝ obecnoÊç syntazy sfingomieliny w b∏onie komórkowej mo˝e upoÊledzaç
zdolnoÊç ceramidu do przekazywania sygna∏ów komórkowych poprzez konwersj´ ceramidu z powrotem do sfingomieliny i diacyloglicerolu.
Sfingomielina produkowana w aparacie
Golgiego jest transportowana do b∏ony komórkowej poprzez transport p´cherzykowy
(42).
Rozpad sfingomieliny prowadzi do uwolnienia ceramidu oraz wolnej sfingozyny, znanych moleku∏ sygna∏owych. Jednak, oprócz
powstawania wtórnych przekaêników, stymulacja hydrolizy sfingomieliny indukuje tak˝e
transport cholesterolu z powierzchni komórek
do b∏on wewnàtrzkomórkowych (37). To sugeruje, ˝e metabolizm sfingomieliny odgrywa
istotnà rol´ nie tylko w przkazywaniu sygna∏ów
komórkowych, ale równie˝ w modyfikowaniu
w∏aÊciwoÊci fizycznych b∏on komórkowych.

Sfingozyno-1-fosofran
Metabolit sfingozyny, sfingozyno-1-fosforan (S1P), jest przechowywany w ziarnistoÊciach α p∏ytek krwi, z których jest uwalniany
podczas ich aktywacji. S1P jest uwa˝any obecnie za bioaktywny lipid o ró˝norodnych funkcjach i sugeruje si´, ˝e uczestniczy on w regulacji kszta∏tu komórek, agregacji p∏ytek i chemotaksji komórek mi´Êni g∏adkich (43).
S1P produkowany jest w nast´pstwie fosforylacji sfingozyny przez kinaz´ sfingozyny podczas rozpadu sfingomieliny. Kinaza sfingozyny
jest enzymem wysoce konserwatywnym, aktywowanym przez kilka czynników. Sfingozyno1-fosforan mo˝e podlegaç dalszemu rozpadowi do fosfoetanoloaminy i hexadecanalu
w obecnoÊci liazy sfingozyno-1-fosforanu, albo
ulegaç zwrotnej konwersji do sfingozyny w cytozolu i b∏onach komórkowych. Podwy˝szony
poziom sfingozyny jest potencjalnie toksyczny
dla komórek, poniewa˝ sfingozyna moduluje
kluczowe moleku∏y, takie jak kinaza proteinowa C, kana∏y jonowe i zaburza struktur´ b∏on
komórkowych (44).
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St´˝enie sfingozyno-1-fosforanu jest doÊç
niskie, prawdopodobnie odzwierciedla ono niskà ekspresj´ kinazy sfingozyny. Wyjàtkiem sà
p∏ytki krwi, gdy˝ uwalniajà one znaczne iloÊci
SP1 z ziarnistoÊci alfa i wykazujà silnà aktywnoÊç kinazy sfingozyny oraz charakteryzujà si´
brakiem liazy S1P (45). Kinaza sfingozyny –
enzym katalizujàcy fosforylacj´ sfingozyny –
wyst´puje w dwóch izoformach SPHK1
i SPHK2 kodowanych przez odr´bne geny (46,
47). SHPK1 jest zlokalizowana w cytozolu,
a jej komórkowe dzia∏anie jest dobrze poznane (45). W przeciwieƒstwie do SPHK1, niewiele wiadomo na temat SPHK2. Ostatnio wykazano, i˝ ta forma obecna jest w jàdrze i ma
zdolnoÊç hamowania syntezy DNA (48).
Ró˝ne czynniki zwi´kszajà wewnàtrzkomórkowe st´˝enie S1P przez aktywacj´ kinazy
sfingozyny. Lista ta obejmuje czynniki wzrostu
i przetrwania, takie jak PDGF, osocze, NGF
a tak˝e agoniÊci cholinergicznych receptorów
muskarynowych oraz TNFβ. Osoczowy poziom S1P jest ÊciÊle regulowany przez wiàzanie
z albuminà i HDL.
Eksport sfingozyno-1-fosforanu z komórek
ssaków nie zosta∏ jak na razie dobrze poznany.
Wykazano, ˝e hematopoetyczne komórki ssaków aktywnie eksportujà/wydzielajà sfingozyno-1-fosforan (49), ale dok∏adny mechanizm
tego transportu jest jednak nieznany.
Sfingozyno-1-fosforan jest uwa˝any za
przekaênik II rz´du w procesach proliferacji
i utrzymywaniu komórek przy ˝yciu, indukowanych przez p∏ytkowy czynnik wzrostu, czynnik wzrostu nerwów oraz osocze. S1P poprzez
receptor sprz´˝ony z bia∏kiem G o du˝ym powinowactwie, reguluje czynnoÊç serca (50),
przep∏yw krwi w naczyniach wieƒcowych (51),
ciÊnienie t´tnicze (52), integralnoÊç nab∏onka
w p∏ucach (53, 54) oraz, co zosta∏o wykazane
niedawno, reguluje recylkulacj´ limfocytów
(55, 56).
Budowa S1P jest podobna do budowy glicerolofosfolipidów, m.in. kwasu lizofosfatydowego (LPA), mediatora pochodzàcego z p∏ytek krwi, który oddzia∏uje na komórki docelowe poprzez receptor sprz´˝ony z bia∏kiem G.
Kwas lizofosfatydowy jest jednym z najprostszych naturalnych fosfolipidów (57). Jego rola
jako prekursora syntezy fosfolipidów, zarówno
u komórek eukaryota jak i prokaryota, by∏a znana od dawna, a ostatnio okaza∏ si´ byç przekaênikiem sygna∏ów wewnàtrzkomórkowych.
Budowa i podobieƒstwa funkcjonalne zarówno LPA jak S1P sugerujà podobne role
w rozwoju, gojeniu ran oraz regeneracji tkanek. LPA i S1P wywo∏ujà tak˝e funkcje efektorowe, zale˝ne od aktywnoÊci cytoszkieletu komórek, takie jak kurczliwoÊç, sekrecja, adhezja
oraz chemotaksja. Lista reakcji biologicznych
na oba czynniki obejmuje tak˝e agregacj´
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i proliferacj´ komórek, hipertrofi´, ró˝nicowanie oraz migracj´ (58).

Sfingolipidy lipoprotein jako potencjalne
czynniki aterogenne
Akumulacja lipoprotein zawierajàcych
apolipoproteiny B jest jednà z pierwszych cech
rozwoju mia˝d˝ycy. Lipoproteiny ma∏ej g´stoÊci sà g∏ównymi noÊnikami cholesterolu w krà˝eniu. Metabolity sfingomieliny sà sk∏adnikami lipoprotein i jako takie uczestniczà w procesach, które potencjalnie mogà prowadziç do
mia˝d˝ycy. Co wi´cej, sfingomielinaza jest wydzielana przez wiele komórek obecnych
w zmianach mia˝d˝ycowych (59, 60), a Jing
i wsp. obserwowali korelacj´ pomi´dzy osoczowym st´˝eniem sfingomieliny a zaawansowaniem choroby niedokrwiennej serca (61).
Oksydowane lipoproteiny niskiej g´stoÊci
(ox-LDL) sà obecne w zmianach mia˝d˝ycowych, a ich akumulacja w makrofagach prowadzi do tworzenia komórek piankowatych, charakterystycznych dla zmian typu „fatty streaks”. Analiza zawartoÊci oxydowanych LDL
wykaza∏a zredukowany poziom S1P, a spadek
ten by∏ zwiàzany z gwa∏townym wzrostem zawartoÊci lizofosfatydylocholiny (LPC) (62). Lizofosfatydylocholina, której g∏ównym êród∏em
jest ox-LDL, jest wysoce aktywnym biologicznie lipidem, którego poziom jest znacznie
podwy˝szony w hiperlipidmii, w tkance zmienionej mia˝d˝ycowo oraz w niedokrwionym
mi´Êniu sercowym.
Jednak S1P odgrywa tak˝e potencjalnà rol´ w tworzeniu zakrzepów i odpowiedzi prozapalnej na uszkodzenie naczyƒ i skurcz naczyniowy (63). Mimo i˝ S1P nie by∏ dok∏adnie badany w zmianach mia˝d˝ycowych, wykazano
jego obecnoÊç w czàstkach LDL izolowanych
z takich zmian (64). S1P mo˝e byç ponadto
produkowany lokalnie przez aktywowane komórki zmienionej mia˝d˝ycowo Êciany naczyniowej (65).
Stwierdzono, ˝e sfingozyno-1-fosforan, razem z innymi sfingolipidami, mo˝e byç produkowany przez komórki serca w odpowiedzi na
niedokrwienie, hypoksj´ oraz reoksygenacj´
(66). Ostatnie badania sugerujà, ˝e osoczowe
st´˝enie sfingozyno-1-fosforanu mo˝e byç lepszym czynnikiem predykcyjnym zw´˝enia naczyƒ wieƒcowych ni˝ tradycyjne czynniki ryzyka, takie jak profil lipidowy, nadciÊnienie, cukrzyca czy dodatni wywiad rodzinny (67).
Wykazano, ˝e sfingozyno-1-fosforan gromadzi si´ w lipoproteinach wysokiej g´stoÊci
(64) i HDL prawdopodobnie jest noÊnikiem
S1P w krà˝eniu. Takà rol´ HDL mo˝e spe∏niaç
tak˝e dla innych mediatorów lipidowych.

42

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/04

Cz´Êç ceramidu produkowana de novo jest
wydzielana
na
szlaku
metabolizmu
VLDL/LDL (68), a zmiany w aktywnoÊci wàtrobowej transferazy seryna – palmitoilo-CoA
(SPT) wp∏ywajà na szybkoÊç sekrecji ceramidu
(69). Aktywacja SPT kwasem palmitynowym
prowadzi do podwy˝szenia poziomu ceramidu
w VLDL i LDL. Drugi mechanizm regulacji
zawartoÊci ceramidu w LDL dotyczy aktywnoÊci sfingomielinazy, która przekszta∏ca sfingomielin´ w ceramid (70). Enzym ten jest wydzielany przez komórki Êródb∏onka i aktywowane makrofagi w odpowiedzi na IL-1β
i TNFα in vitro oraz LPSs in vivo (71).
Akumulacja LDL jest charakterystycznà
cechà mia˝d˝ycy (72). Wykazano, ˝e LDL
w zmianach mia˝d˝ycowych zawierajà du˝o
ceramidu (73). ObecnoÊç ceramidu w zmianach mia˝d˝ycowych zosta∏a udowodniona
tak˝e w badaniach przeprowadzonych przez
Chatterjee (30). To mog∏oby potwierdzaç obserwacj´, ˝e komórki w zmianach mia˝d˝ycowych podlegajà apoptozie, jako ˝e ceramid
jest g∏ównym mediatorem Êmierci komórek.

Szlaki sygna∏owe indukowane przez sfingolipidy
Czynniki wzrostu, cytokiny i oksydowane
lipoproteiny, które odgrywajà rol´ w aterogenezie, aktywujà szlaki przekazywania sygna∏ów
prowadzàc do hydrolizy sfingomieliny oraz
tworzenia ceramidu i innych metabolitów.
Dlatego sfingomielinaza mo˝e byç traktowana
jako wczesny element drogi przekazywania sygna∏ów.
Biologiczna odpowiedê na nowo utworzony
ceramid i jego metabolity ró˝ni si´ w zale˝noÊci
od typu komórek, a spektrum odpowiedzi obejmuje zahamowanie cyklu komórkowego (74),
inicjacj´ proliferacji i ró˝nicowania komórek
(75), indukcj´ apoptozy (76, 77). Ceramid wyzwala sygna∏y komórkowe albo poprzez bezpoÊrednià interakcj´ z bia∏kami albo przez aktywacj´ innych szlaków sygna∏owych (78, 79).
Wykazano, ˝e ceramid, w sposób poÊredni
lub bezpoÊredni, reguluje aktywnoÊç wielu enzymów i elementów szlaków sygna∏owych (80).
Jednym z podstawowych punktów docelowych
dla ceramidu jest aktywowana przez ceramid
kinaza proteinowa (CAPK) – zwiàzana z b∏onà komórkowà kinaza serynowo-treoninowa.
Aktywowana CAPK fosforyluje kinaz´ Raf-1,
która mo˝e z kolei wyzwoliç zewnàtrzkomórkowà kaskad´ regulowanà sygna∏ami (ERK)
oraz produkcj´ kwasu arachidonowego przez
PLA2. Drugim potencjalnym mediatorem
szlaku sygna∏owego ceramidu jest aktywowana
ceramidem fosfataza proteinowa (CAPP),
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zyny (rys. 2) (85). Ostatnio zidentyfikowane
zosta∏y na powierzchni komórek receptory dla
sfingozyno-1-fosforanu. Do tej pory opisano 5
receptorów, otrzyma∏y nazwy od S1P1 do
S1P5, wed∏ug Komitetu Nomenklatury Mi´dzynarodowej Unii Farmakologicznej (86).
Sfingozyno-1-fosforan wykazuje wysokie powinowactwo do wszystkich 5 receptorów, poprzez które dochodzi do aktywacji kilku procesów wewnàtrzkomórkowych zwiàzanych z angiogenezà, apoptozà, mia˝d˝ycà i proliferacjà
(ryc. 3) (87, 88, 89). Receptory dla sfingozyno1-fosforanu sà produktami rodziny genów ró˝nicowania Êródb∏onka (edg – endothelial differentiation gene), nale˝àcej do superrodziny
siedmiu przezb∏onowych receptorów sprz´˝onych z bia∏kiem G. Prototypowym receptorem
tej rodziny jest edg-1, którego ekspresja w komórkach HUVEC wzrasta pod wp∏ywem stymulacji estrami forbolu.
Sfingozyno-1-fosforan dzia∏a nie tylko wewnàtrzkomórkowo, ale równie˝ zewnàtrzkomórkowo. Bia∏ku kodowanemu przez gen
CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) przypisano rol´ transportera sfingozyno1-fosforanu do komórek. CFTR móg∏by zatem stanowiç granic´ pomi´dzy sygna∏ami zewnàtrzkomórkowymi a wewnàtrzkomórkowymi (90).

która jest cz∏onkiem rodziny fosfataz proteinowych 2A (PP2A).
Wykazano, ˝e ceramid reguluje aktywnoÊç
kinazy proteinowej C epsilon (PKCξ), atypowej izoformy PKC, która nie jest aktywowana
przez DAG ani estry forbolowe (81). Pokazano, ˝e wiàzanie ceramidu z PKCξ prowadzi do
fosforylacji i aktywacji kinazy oraz przemieszczenia jej do jàdra.
Ostatnio udokumentowana zosta∏a rola ceramidu w wyp∏ywie cholesterolu zale˝nym od
apoAI (82). W komórkach produkujàcych
ABCA1 ceramid powodowa∏ znaczny wzrost
wyp∏ywu cholesterolu, któremu towarzyszy∏
wzrost ekspresji ABCA1.
Ceramid by∏ traktowany jako lipidowy
przekaênik II rz´du, ale w jednej z ostatnich
prac Blitterswijka (83) to stwierdzenie zosta∏o
zakwestionowane. W przeciwieƒstwie do ju˝
poznanych wtórnych przekaêników, ceramid
charakteryzuje si´ zbyt d∏ugim czasem powstawania od momentu zainicjowania szlaku sygna∏owego, jego fizjologiczne punkty docelowe nie sà dobrze zdefiniowane.
Rola sfingozyno-1-fosforanu jako klasycznego wtórnego przekaênika jest obecnie
przedmiotem dyskusji. S1P jest obecny w stanie równowagi w cytoplazmie, jednak podczas
zak∏ócenia czynnoÊci komórki jego st´˝enie
przejÊciowo wzrasta, co jest charakterystyczne
dla przekaêników II rz´du.
Wewnàtrzkomórkowe punkty uchwytu dla
sfingozyno-1-fosforanu nie zosta∏y jeszcze zidentyfikowane. Wykazano, ˝e wiàzanie S1P ze
swoim receptorem powoduje wzrost wewnàtrzkomórkowego poziomu kinazy sfingo-

Sfingolipidy a ró˝nicowanie komórek
Sfingozyno-1-fosforan, uwalniany z aktywowanych p∏ytek krwi przylegajàcych do
miejsc uszkodzenia, mo˝e stymulowaç migra-

Ligand

R
Dzia∏anie przekaênika II rz´du
EDG1
SPHK
Sfingozyna

Sygna∏y
wewnàtrzkomórkowe

S1P

fosfatazy
S1P

EDG3
EDG5

S1P
liaza
Heksadekanal+ fosfoetanolamina
Uwalnianie S1P
Ryc.2 Zewnàtrzkomórkowe i wewnàtrzkomórkowe dzia∏anie sfingozyno-1-fosforanu
SPHK – kinaza sfingozyny, S1P – sfingozyno-1-fosforan, EDG – gen ró˝nicowania Êródb∏onka
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egzogenny krótko∏aƒcuchowy ceramid przypomina wp∏yw TNFα, interferonu γ i 1,25-dihydroksy-witaminy D3 na komórki HL-60.
Badania przeprowadzone na linii komórek
nerwowych tak˝e wykaza∏y, ˝e ceramid przypomina wp∏yw nerwowych czynników wzrostu
na hamowanie wzrostu w komórkach T9 glejaka (78).

cj´ komórek Êródb∏onka do miejsca uszkodzenia, które nast´pnie ulegajà proliferacji (91).
Ten efekt zale˝y od aktywacji receptorów S1P1
i S1P3.
Dane uzyskane z eksperymentów przeprowadzonych na komórkach bia∏aczkowych HL60 pokazujà, ˝e dodawanie do hodowli C2-ceramidu lub innych analogów ceramidu powoduje ró˝nicowanie komórek potwierdzajàc, ˝e

EDG

Rho

G12/13

Gq

Gi

PLC
PLD

IP3 +DAG

PIP2

Kadheryna/
Adheryna

AC
ATP

Rac/Cdc42

c-Src

Pyk2

cAMP
JNK/p38 MAPK

2+

[Ca ]i
PKC
p125FAK

ERK

SRF

Ró˝nicowanie

AP1
(c-Fos/c-Jun)

Migracja

Kaspazy

Mitogeneza

Apoptoza

Ryc.3 Szlaki sygna∏owe sfingozyno-1-fosforanu zwiàzane z edg
Rho – bia∏ka Rho nale˝àce do nadrodziny Ras, Rac/Cdc42 – ma∏e bia∏ka G, PLC – fosfolipaza C, PLD – fosfolipaza D, PKC – kinaza proteinowa C,
c-Src – kinaza tyrozynowa Src, JNK/p38 MAPK – kinazy z rodziny MAPK aktywowane przez stres, ERK – kinaza regulowana przez sygna∏y pozakomórkowe, AP1 – czynnik transkrypcyjny, p125FAK – kinaza ogniskowej adhezji, SRF – czynnik transkrypcyjny, PLD – fosfolipaza D, PLC – fosfolipaza
C, PIP2 – dwufosforan fosfatydyloinozytolu, IP3 – trójfosforan inozytolu, DAG – diacyloglicerol, AC – cyklaza adenylowa

Sfingomielina (SM)

Sfingomielinaza
SPHK

Ceramidaza
Ceramid

Sfingozyna

Sfingozyno-1-fosforan
Fosfataza
S1P

PKC
JNK

Kaspazy
PKC

Apoptoza

Zahamowanie wzrostu

[Ca2+]i

ERK

CrK

Rho

Prze˝ycie komórek

Ryc.4 Reostat ceramid-sfingozyno-1-fosforan
SPHK – kinaza sfingozyny, S1P – sfingozyno-1-fosforan, JNK – kinaza N-terminalu c-Jun, CrK – bia∏ko adaptorowe, ERK – kinaza regulowana przez
sygna∏y komórkowe, PKC – kinaza proteinowa C, Rho – bia∏ka Rho nale˝àce do nadrodziny Ras
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Wiadomo, ˝e ceramid hamuje cykl komórkowy przez defosforylacj´ produktu genu retinoblastoma (Rb) w komórkach bia∏aczkowych
Molt-4 (92). Badania na dro˝d˝ach wykaza∏y,
˝e dodanie egzogennego ceramidu do hodowli dro˝d˝y Saccharomyces wywo∏uje odpowiedê
antyproliferacyjnà powodujàcà zahamowanie
cyklu komórkowego w fazie G1 (74). Badania
genetyczne sugerujà, ˝e wp∏yw ceramidu na
cykl komórkowy cz´Êciowo zale˝y od aktywowanej ceramidem fosfatazy proteinowej, gdy˝
szczepy dro˝d˝y posiadajàce mutacj´ w jakimkolwiek genie kodujàcym CAPP sà oporne na
dzia∏anie ceramidu.

Sfingolipidy a migracja komórek i adhezja
Migracja i adhezja komórek biorà udzia∏
w angiogenezie. P∏ytki krwi przyczyniajà si´ do
tworzenia naczyƒ poprzez uwalnianie czynników aktywujàcych lub hamujàcych angiogenez´. Sfingozyno-1-fosforan, obecny w du˝ych
iloÊciach w p∏ytkach i uwalniany podczas ich
aktywacji, poÊredniczy w interakcjach p∏ytkowo – Êródb∏onkowych i migracji komórek.
W warunkach in vitro, sfingozyno-1-fosforan
posiada silny, zale˝ny od receptorów wp∏yw na
migracj´ komórek HUVEC (93). Mechanizm
ruchliwoÊci komórek regulowanej przez
S1P zosta∏ dok∏adniej opisany przez Lee i wsp.
Proces ten zachodzi dzi´ki gwa∏townej, fosforylacji tyrozyny w p125FAK, indukowanej poprzez interakcj´ S1P z receptorem sprz´˝onym z bia∏kiem Gi. Migracja komórek endotelialnych wymaga wzrostu poziomu Ca2+, które
sà wa˝nym przekaênikiem w szlaku PLC (94).
Jednà z najwczeÊniejszych zmian zachodzàcych podczas transdukcji sygna∏ów zale˝nych od sfingozyno-1-fosforanu jest wzrost
wewnàtrzkomórkowego st´˝enia wapnia (95,
96). Prowadzi to do aktywacji fosfolipazy
C (PLC) i mobilizacji wapnia w wielu rodzajach komórek.

Sfingolipidy a apoptoza
Apoptoza jest fizjologicznà formà Êmierci
komórki, która jest wymagana w kontroli populacji komórek podczas takich procesów jak
embriogeneza, odpowiedê immunologiczna
czy gojenie ran (24). Apoptoza obejmuje pojawienie si´ fosfatydyloseryny na zewn´trznej
powierzchni b∏ony komórkowej, utrat´ przez
mitochondria potencja∏u przezb∏onowego,
aktywacj´ kaspaz, kondensacj´ chromatyny
jàdrowej oraz fragmentacj´ DNA (97). Donoszono o mo˝liwoÊci wywo∏ywania przez ceramid apoptozy zale˝nej oraz niezale˝nej od kaspaz (98). Kaspazy sà grupà proteaz cysteino-
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wych swoistych wzgl´dem reszt asparaginowych. Wykazano w warunkach in vitro, ˝e niezale˝na od kaspaz Êmierç komórek mo˝e byç
wywo∏ywana podaniem ceramidu. Apoptoza
indukowana w tych warunkach przebiega bez
typowych cech fenotypowych takich, jak fragmentacja DNA czy aktywacja kaspaz, i nie
mo˝e byç zablokowana przez inhibitory kaspaz (98).
TNFα, promieniowanie, ligandy FAS prowadzà do Êmierci komórki zale˝nej od kaspaz
(99). Agregacja receptorów i ich domen Êmierci oraz wiàzanie bia∏ek adaptorowych prowadzi do uwolnienia kaspazy-8, która aktywuje
kaskad´ kaspazowà. Substratami dla kaspaz sà
enzymy zwiàzane z naprawà DNA – polimeraza poli (ADP-rybozy) (PARP) i laminy jàdrowe. Degradacja lamin jàdrowych jest niezb´dna do tworzenia cia∏ apoptotycznych, charakterystycznych zmian morfologicznych ostatnich stadiów apoptozy. Apoptotyczny efekt ceramidu jest blokowany przez dodanie estrów
forbolu (TPA) lub diacyloglicerolu (DAG),
które sà aktywatorami kinazy proteinowej
C (PKC). Stymulacja PKC powoduje aktywacj´ kinazy sfingozyny i wewnàtrzkomórkowà
akumulacj´ S1P. Innym mechanizmem uczestniczàcym w hamowaniu apoptozy przez TPA
i DAG mo˝e byç hamowanie aktywacji sfingomielinazy (100).
Jednoczesne podawanie S1P nie tylko zapobiega pojawieniu si´ kluczowych cech apoptozy, g∏ównie wewnàtrznukleosomowej fragmentacji DNA i morfologicznych zmian indukowanych przez przeciwcia∏a FAS lub egzogenny ceramid, lecz tak˝e zapobiega aktywacji
SAPK/JNK, kolejnego szlaku prowadzàcego
do apoptozy (99). Szlak kinazy proteinowej
aktywowanej stresem jest niezb´dny w przypadku apoptozy indukowanej ceramidem, która mo˝e byç tak˝e aktywowana ligacjà FAS.
Obecnie jest jasne, ˝e ceramid i sfingozyno-1fosforan majà przeciwstawny wp∏yw na losy
komórki, który zale˝y od równowagi pomi´dzy
obu czynnikami (model reostatu, rys. 4) oraz
ich regulatorowego wp∏ywu na rodzin´ kinaz
aktywowanych mitogenami. Ostatnio pokazano, ˝e reostat ceramid/sfingozyno-1-fosforan
jest konserwatywnym ewolucyjnie mechanizmem regulatorowym wp∏ywajàcym na wzrost
i przetrwanie tak˝e u dro˝d˝y.
Niedawno doniesiono, ˝e sfingozyno-1fosforan promuje prze˝ycie komórek Êródb∏onka poprzez zwi´kszenie produkcji NO
(101), w wyniku aktywacji szlaku receptor
S1P/Gi. Szlak ten uczestniczy równie˝ w aktywacji kinazy MAP ERK-2 i hamowaniu apoptozy w komórkach Êródb∏onka (87). W makrofagach S1P jest silnym inhibitorem aktywnoÊci
sfingomielinazy i tworzenia ceramidu, zwi´kszajàc przez to szans´ prze˝ycia komórek
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(102). Ten cytoprotekcyjny wp∏yw S1P mo˝e
byç niezale˝ny od receptorów i obejmowaç kaskad´ sygna∏owà kinaza PI-3/PKB.

Sfingolipidy a regulacja napi´cia naczyƒ
Mia˝d˝yca jest zwiàzana z dysfunkcjà Êródb∏onka przejawiajàcà si´ upoÊledzeniem wydzielania tlenku azotu (NO) i w konsekwencji,
sprzyjaniem skurczowi naczyƒ. Sfingolipidy
odgrywajà rol´ w procesach fizjologicznych
SMC, a ceramid zmniejsza szybkoÊç mobilizacji wewnàtrzkomórkowych zasobów wapnia
(103). Ceramid i tlenek azotu pochodzàcy ze
Êródb∏onka u∏atwiajà wspólnie rozkurcz fragmentów aorty szczura (104). Szlak sygna∏owy
sfingomieliny mo˝e mieç, poprzez mechanizm
zale˝ny od NO, wa˝nà rol´ w regulacji napi´cia naczyniowego. Szlak sygna∏owy innego metabolitu sfingomieliny, sfingozyny, prezentuje
przeciwstawne dzia∏anie w stosunku do ceramidu, i indukuje skurcz naczyƒ w naczyniach
wieƒcowych u Êwiƒ (105). W zwiàzku z tym
sfingozyna zaburza funkcj´ sródb∏onka przez
blokowanie relaksacji zale˝nej od Êródb∏onka.
Sfingozyno-1-fosforan mo˝e regulowaç napi´cie naczyƒ dzia∏ajàc bezpoÊrednio na
VSMS lub poÊrednio przez stymulowanie
uwalniania substancji wazoaktywnych, takich
jak NO, ze Êródb∏onka naczyniowego (106).
Szlak sygna∏owy mo˝e polegaç na aktywacji receptora S1P1 z nast´powà aktywacjà kinazy
PI-3 i kinazy proteinowej B/Akt oraz zale˝nej
od Akt fosforylacji e-NOS (107, 108).
Efekt dzia∏ania sfingozyno-1-fosforanu badany by∏ w mikronaczyniach szczura (109).
Sfingozyno-1-fosforan powodowa∏ przejÊciowy
wzrost poziomu Ca2+ oraz skurcz izolowanych
naczyƒ. Efekt ten mo˝e byç przekazywany
przez receptory zwiàzane z bia∏kiem G wra˝liwym na toksyn´ krztuÊca.
Dzia∏anie wazodilatacyjne ceramidu nie
zosta∏o w pe∏ni wyjaÊnione. Potencjalnym kandydatem pe∏niàcym funkcj´ efektora mechanizmu wazodilatacyjnego ceramidu mo˝e byç kinaza C (PKC) (110).

Sfingolipidy i zakrzepica
Sfingozyno-1-fosforan, wspólnie z kwasem
lizofosfatydowym, poÊredniczà w procesach
gojenia ran. Jednak w pewnych warunkach,
S1P mo˝e wykazywaç w∏aÊciwoÊci prozakrzepowe i aterogenne, a korzystne lub patologiczne dzia∏anie S1P wydaje si´ zale˝eç od typu
sprz´˝enia receptorów i aktywacji odr´bnych
szlaków transdukcji sygna∏ów.
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Choroby i leczenie
Lizosomalne choroby spichrzeniowe reprezentujà grup´ 40 odr´bnych chorób genetycznych, wynikajàcych, w wi´kszoÊci przypadków, z niedoboru odpowiednich hydrolaz lizosomalnych, a w kilku przypadkach, enzymów
nie lizosomalnych. Niedobór enzymów prowadzi do akumulacji poÊrednich metabolitów
w lizosomach i jest przyczynà ró˝nych zaburzeƒ systemowych, m. in. upoÊledzenia umys∏owego, Êlepoty oraz przedwczesnej Êmierci.
Wi´kszoÊç lizosomalnych chorób spichrzeniowych dziedziczy si´ w sposób autosomalnie
recesywny, z wyjàtkiem choroby Fabry’ego
oraz mukopolisacharydozy typu II, które
sprz´˝one sà z chromosomem X (111). Z kilkoma wyjàtkami, choroby te sà rezultatem niedoboru jednej lub kilku glikozydaz, i w zale˝noÊci od typu i miejsca produktów akumulacji
wyró˝nia si´ mukopolisacharydozy, mukolipidozy, glikoproteinozy, sfingolipidozy oraz inne
(tab. 1).
Sfingolipidozy nale˝à do najcz´Êciej wyst´pujàcej podgrupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych i charakteryzujà si´ nadmiernà
kumulacjà gliko(sfingolipidów).
Choroba Niemanna-Picka by∏a poczàtkowo
charakteryzowana jako jednostka patologiczna
obejmujàca hepatosplenomegali´, gromadzenie sfingomieliny w komórkach uk∏adu siateczkowo-Êródb∏onkowego oraz w tkankach obwodowych, a tak˝e zmiany degeneracyjne komórek nerwowych (113).W chorobie NiemannaPicka typu A i B stwierdza si´ niedobór sfingomieliny, podczas gdy w typach C i D poziom
sfingomieliny jest prawid∏owy (114). Badania
choroby Niemanna-Picka typu D umo˝liwi∏y
wglàd w mechanizmy le˝àce u pod∏o˝a regulacji komórkowej homeostazy cholesterolu
(115). W tym typie choroby dochodzi do nadmiernej akumulacji cholesterolu w wàtrobie,
Êledzionie i oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym
(116). Komórki wykazujà prawid∏owy wychwyt
LDL i hydroliz´ estrów cholesterolu, jednak
uwidaczniajà si´ defekty w dostarczaniu lizosomalnego cholesterolu do retikulum endoplazmatycznego oraz w jego przenoszeniu do b∏on
komórkowych (117). W kszta∏towaniu klinicznego i biochemicznego fenotypu choroby Niemanna-Picka biorà udzia∏ mutacje w genach
NPC1 i NPC2 (118). Produkty tych genów wydajà si´ odgrywaç kluczowà rol´ w wewnàtrzkomórkowym transporcie cholesterolu, a komórki posiadajàce mutacje w obr´bie genów
NPC1 i NPC2 akumulujà nie zestryfikowany
cholesterol w organellach endosomalnych/lizosomalnych i charakteryzujà si´ znacznie
zmniejszonà szybkoÊcià estryfikacji cholesterolu LDL oraz tworzenia kropelek t∏uszczu
(119). W makrofagach NPC1-/-, zale˝ny od
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Choroba

Enzym

Gen

Cz´stoÊç

Mukopolisacharydozy (MPS)
MPS I
MPS II
MPS IIIA
MPS IIIB
MPS IIIC
MPS IIID
MPS IVA
MPS IVB
MPS VI
MPS VII
MPS IX
Pycnodysostosis

Alfa-iduronidaza
Sulfataza siarczanu kwasu iduronowego
Sulfataza siarczanu heparanu
Alfa-glukozoaminidaza
Acetylotransferaza glukozoaminy
Sulfataza siarczanu N-acetyloglukozoaminy
Sulfataza 6-siarczanu galaktozy
Beta-galaktozydaza
Arylosulfataza B
Beta-glukuronidaza
Hialuronidaza
Katepsyna K

4q16.3
Xq27-28
17q25.3
17q21
14pter-14p3
12q14
16q24.3
3p21.3
5q11-13
7q21.1-11

1:88000
1:136000
1:114000
1:211000
1:1407000
1:1056000
1:169000

1q21

1:146000

Mukolipidozy (ML)
ML typ I
ML typ II/III
ML typ IV

Alfa-neuraminidaza
Fosfotransferaza N-acetyloglukozaminy-1
Mukolipidyna

6p21.3
4q21-23

1:325000

Glikoproteinozy
Alfa-mannozydoza
Beta-mannozydoza
Fukozydoza
Choroba Schindlera i Kanzaki
Spichrzenie wolnego kwasu sjalowego
Galaktosialidoza

Alfa-mannozydaza
Beta-mannozydaza
Alfa-fukozydaza
Alfa-galaktozaminidaza
Transporter kwasu sjalowego
Katepsyna A

19p13.2
4q22-25
1p34
22q13.1-2
6q14-15
20q13.1

Ceroidowe lipofuscynozy
CLN1
CLN2
CLN 3
CLN5
CLN6
CLN7
CLN8

Tioesteraza palmitylo-bia∏kowa
Trójpeptydopeptydaza
Bia∏ko CLN3
Bia∏ko CLN5
?
?
Bia∏ko CLN8

1p34
11p15.5

Alfa-glukozydaza
Transporter cystyny
Bia∏ko NPC1
Bia∏ko NPC2

17q25.2-3
17p3
18q11-12
14q24.3

1:192000
1:528000
1:211000

Beta-galaktozydaza
Beta-heksozoaminidaza A

3p21.3
15q23-24

1:384000
1:201000

Beta-heksozoaminidaza A i B
Aktywator GM2
Beta-galaktozydaza A
Beta-glukozydaza
Arylosufataza A
Sapozyna B
Beta galaktozydaza galaktocerebrozydu
Sfingomielinaza
Sapozyna C
Ceramidaza
KwaÊna lipaza/esteraza
Niedobór sulfataz

5q13
5q32-33
Xq22
1q21
22q13.3
10q2
14q31
11p15.1-4
10q2
8p21.3-22
10q24-25
3p26

1:384000

Inne
Choroba Pompego
Cystynoza
Choroba Niemanna-Picka C1
Choroba Niemanna-Picka C2
Sfingolipidozy
Gangliozydoza GM1
Choroba Taya-Sachsa
Choroba Sandhoffa
Niedobór aktywatora GM2
Choroba Fabry’ego
Choroba Gauchera
Leukodystrofia metachromatyczna
Niedobór sapozyny-B
Choroba Krabbe
Choroba Niemanna-Picka typu I (A i B)
Niedobór sapozyny-C
Choroba Farbera
Choroba Wolmana (CESD)
Choroba Austina

1:235000
1:2111000

1:1056000
1:2000000
1:528000

1:117000
1:57000
1:92000
1:201000
1:218000

1:407000

Tab.1 Choroby lizosomalne
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ABCA1, wyp∏yw cholesterolu do ApoAI jest
upoÊledzony, a akumulacja cholesterolu lipoprotein w komórkach mog∏aby prowadziç do
ich ró˝nicowania w kierunku komórek piankowatych i do progresji mia˝d˝ycy (120).
Ostatnio Altmann i wsp. (121) zidentyfikowali gen homologiczny do NPC1, który prawdopodobnie uczestniczy w regulacji absorpcji
cholesterolu oraz steroli roÊlinnych (sitosterol). Ludzki gen NPC1-podobny (NPC1-like,
NPCL1), homologiczny z genem NPC1 w 50%
i b´dàcy punktem uchwytu dla inhibitora absorpcji cholesterolu – Ezetrolu (Ezetimibe),
odgrywa krytycznà rol´ w wychwycie cholesterolu poprzez b∏on´ komórkowà enterocytów
jelitowych.
Leczenie niektórych chorób spichrzeniowych jest mo˝liwe. Do tej pory stosowano terapi´ polegajàcà na redukcji substratu (122),
zastàpieniu enzymu (ERT), transplantacji hematopoetycznych komórek szpiku oraz terapi´ genowà (123), która staje si´ coraz bardziej dost´pna dla pacjentów dotkni´tych chorobà. Ten sukces jest oparty na zrozumieniu
z∏o˝onoÊci biogenezy lizosomów, systemu wyboru i rozpoznawania hydrolaz oraz wymagaƒ
enzymów hydrolitycznych (124). Jednak, pomimo ca∏ej wiedzy biochemicznej i genetycznej zdobywanej na przestrzeni lat na temat
przyczyn wi´kszoÊci lizosomalnych chorób spichrzeniowych, w dalszym ciàgu nie wiadomo,
w jaki sposób akumulacja prowadzi do dysfunkcji komórek, i jak owe zaburzenia prowadzà do rozwoju patologicznych objawów choroby.

Streszczenie
Poczàtkowo sàdzono, ˝e sfingolipidy odgrywajà g∏ównie rol´ strukturalnych, lipidowych sk∏adników b∏on komórkowych. Jednak

ostatnie doniesienia ujawni∏y, ˝e sfingolipidy
i enzymy je metabolizujàce wp∏ywajà na wiele
procesów komórkowych, które sà zwiàzane
z rozwojem mia˝d˝ycy. Metabolity sfingolipidów, takie jak sfingozyno-1-fosforan, ceramid
i sfingozyna, sà aktywnymi mediatorami wzrostu i ró˝nicowania oraz przetrwania i Êmierci
komórek, a obecnoÊç wszystkich tych procesów zosta∏a potwierdzona w zmianach mia˝d˝ycowych. Co wi´cej, kilka czynników obecnych w zmianach mia˝d˝ycowych mo˝e stymulowaç wewnàtrzkomórkowe szlaki prowadzàce
do produkcji sfingolipidów.

Abstract
Sphingolipids were originally thought to
play predominantly a role as structural membrane lipid components. Recent data, however, revelated that sphingolipids and sphingolipid metabolizing enzymes influence a variety of cellular processes that are related to
atherogenesis. Sphingolipid metabolites such
as sphingosine-1-phosphate, ceramide, sphingosine are active mediators of cell growth and
differentiation, survival and death, and all
these processes were confirmed in atherosclerotic lesions. Moreover, several molecules
present in atherogenic lesions can stimulate
intracellular pathways leading t the generation
of sphinglipids.
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Ocena wp∏ywu napoju
zawierajàcego sok owocowy, bakterie jogurtowe
oraz witamin´ C i kwas foliowy na poziom homocysteiny, profil lipidowy i jakoÊç ˝ycia ocenianà rotterdamskà listà symptomów, u m∏odych m´˝czyzn

Wprowadzenie
Aktualne badania ˝ywieniowe w Polsce,
jak i w innych krajach Europy Ârodkowej i Pó∏nocnej, wskazujà na istnienie znacznych niedoborów kwasu foliowego w diecie (1, 2),
a tak˝e zmniejszania si´ pozytywnej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym (3). Jest
to konsekwencja wysokiego stopnia przetwarzania ˝ywnoÊci – i ograniczenia w niej flory
bakteryjnej – w celu wyd∏u˝enia czasu przydatnoÊci spo˝ycia. To zjawisko jest szczególnie
zauwa˝alne u m∏odzie˝y, która obecnie preferuje ˝ywnoÊç typu „fast food”, o wysokiej kalorycznoÊci oraz du˝ej zawartoÊci soli, izomerów
trans kwasów t∏uszczowych i akryloamidu. Obserwuje si´ równie˝ wysokie spo˝ycie napojów
gazowanych, o znikomej wartoÊci ˝ywieniowej.
Te niekorzystne tendencje ˝ywieniowe prowadzà do rozszerzania si´ wyst´powania oty∏oÊci i dyslipidemii oraz majà bezpoÊredni wp∏yw
na ogólny stan zdrowia m∏odych ludzi, w tym
równie˝ na zdrowie psychiczne.
PoÊrednio wp∏ywa na to tak˝e niedobór
kwasu foliowego w diecie, pozbawionej odpowiedniej iloÊci wartoÊciowych warzyw i owoców. Brak odpowiedniej dawki, tj. przynajmniej 400 µg dziennie, kwasu foliowego,
wp∏ywa na podwy˝szenie poziomu homocysteiny we krwi.
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St´˝enie homocysteiny zale˝y od p∏ci, wieku, funkcji nerek a tak˝e od stylu ˝ycia , szczególnie diety (spo˝ycia metioniny) i statusu witaminowego (kwas foliowy, witamina B6 , witamina B12), palenia tytoniu i aktywnoÊci fizycznej (4). Hiperhomocysteinemia jest uznanym
i niezale˝nym czynnikiem ryzyka mia˝d˝ycy
t´tnic wieƒcowych, mózgowych i obwodowych.
Ten cytoksyczny aminokwas nie tylko ma niekorzystny wp∏yw na uk∏ad krà˝enia, ale tak˝e
na zmniejszenie produkcji serotoniny w mózgu, a wi´c powoduje pogorszenie nastroju b´dàcego istotnà cz´Êcià witalnoÊci cz∏owieka.
Innym wa˝nym zagadnieniem zdrowotnym
jest stale powi´kszajàcy si´ niedobór pozytywnej flory bakteryjnej u ludzi, b´dàcy konsekwencjà spo˝ycia wysoko przetworzonej ˝ywnoÊci, antybiotykoterapii oraz przewlek∏ego
stresu (3). To powoduje dysfunkcje przewodu
pokarmowego, bóle brzucha, zaparcia i/lub
biegunki, i wià˝e si´ z kolei z obni˝eniem si´
jakoÊci ˝ycia.
Celem pracy by∏a ocena wp∏ywu napoju
z soku owocowego, wzbogaconego we flor´ jogurtowà, kwas foliowy i witamin´ C, na poziom homocysteiny we krwi, profil lipidowy
oraz na parametry jakoÊci ˝ycia oceniane wed∏ug rotterdamskiej listy symptomów (5).

˚YWIENIE – PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/04

Materia∏ i metody
Badany napój owocowy „Danviva” (firmy
Danone) zawiera sok pomaraƒczowy, ˝ywe
kultury bakterii jogurtowych Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus termophilus, kwas foliowy, witamin´ C. W 250 ml (jedno opakowanie)
zawarte jest oko∏o 250 µg kwasu foliowego, co
przy przeliczeniu na biodost´pnoÊç, ocenianà
na 67%, pozwala zapewniç oko∏o 1/2 dziennej
zalecanej dawki. ZawartoÊç witaminy C wynosi 22,5 mg/250 ml, co stanowi 15% zalecanego
dziennego spo˝ycia.
W badaniu wzi´∏o udzia∏ 59 m´˝czyzn
(wolontariuszy) w Êrednim wieku 21,9±1,8
lat, w warunkach kontrolowanego ˝ywienia
i aktywnoÊci fizycznej. Na przeprowadzenie
badania uzyskano zgod´ Komisji Etycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Osoby z cukrzycà, chorobà wrzodowà ˝o∏àdka
lub dwunastnicy zosta∏y wykluczone z programu badaƒ. Wszyscy uczestnicy stosowali normalnà diet´, z dodatkiem dwa razy dziennie,
rano i wieczorem, po 250 ml napoju owocowego „Danviva” (2 opakowania). Przed rozpocz´ciem eksperymentu i po 4 tygodniach
picia napoju owocowego u wszystkich badanych przeprowadzono ankiet´ dotyczàcà tzw.
rotterdamskiej listy symptomów, dokonano
pomiaru ciÊnienia krwi, masy cia∏a i wzrostu
oraz pobrano krew na oznaczenia biochemiczne.
Oznaczano trójglicerydy, cholesterol ca∏kowity i we frakcjach HDL i LDL, homocystein´, kwas foliowy i morfologi´ krwi. Pomiaru
st´˝eƒ trójglicerydów i cholesterolu dokonano
metodami enzymatycznymi (GPO-PAP,
CHOD-PAP), frakcje lipoprotein HDL i LDL
otrzymywano metodà stràceniowà i oznaczano
w nich poziom cholesterolu przy u˝yciu zestawów testowych firmy Roche. Homocystein´
oznaczano metodà wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcjà fluoroscencyjnà, przy u˝yciu zestawu testowego firmy Bio-Rad. Kwas foliowy oznaczano zestawem testowym firmy Abbott, opartym na technologii wychwytu jonowego, na analizatorze
immunochemicznym IMx. Morfologi´ krwi
wykonano na analizatorze Cell-Dyn 3500R firmy Abbott.
Obliczenia statystyczne wyników badaƒ
przeprowadzono przy pomocy pakietu Statistica 5.1 PL firmy StatSoft. Wyniki przedstawiono w postaci Êrednich arytmetycznych i odchyleƒ standardowych dla badanych parametrów.
Zbadano zgodnoÊç analizowanych zmiennych
z rozk∏adem normalnym testem Ko∏mogorowa-Smirnowa. Dla porównania ocenianych
parametrów przed i po 4 tygodniach spo˝ywania badanego napoju zastosowano test t-Studenta dla danych sparowanych. Przyj´to po-

ziom istotnoÊci p<0,05. Cz´stoÊç symptomów
z listy rotterdamskiej porównano testem χ2.

Omówienie wyników
WartoÊci ocenianych parametrów przedstawiajà tabele 1 i 2
Nie stwierdzono znamiennych ró˝nic wartoÊci ciÊnienia skurczowego i rozkurczowego
krwi po 4 tygodniach picia napoju owocowego,
jednak˝e u niektórych osób z podwy˝szonymi
wartoÊciami ciÊnienia krwi obserwowano jego
obni˝enie. Nie by∏o równie˝ zmian w wartoÊciach wskaênika masy cia∏a (BMI).
W badaniu profilu lipidowego stwierdzono
brak znamiennego wp∏ywu spo˝ycia napoju na
st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego i trójglicerydów w osoczu. Jednak˝e wykazano wysoce
znamienne obni˝enie st´˝enia cholesterolu we
frakcji LDL, z 93,6 mg/dL do 90,6 mg/dL
(p<0,005), co szczególnie uwidacznia∏o si´
w grupie osób z wy˝szym poczàtkowym jego
st´˝eniem. Zaobserwowano jednoczeÊnie równoleg∏y wzrost st´˝enia cholesterolu we frakcji
HDL. To rzutowa∏o w sposób istotny na popraw´ wskaênika aterogennego, wyznaczonego jako stosunek LDL-Ch / HDL-Ch, który po
4 tygodniach picia napoju zmala∏ z 1,97 do
1,85 (p<0,0001).
W sposób wysoce znamienny statystycznie,
po 4 tygodniach spo˝ycia napoju „Danviva”,
wzros∏o st´˝enie kwasu foliowego w osoczu –
z 7,4 µg/L do 11,7 µg/L – Êredni wzrost
o 58,1% (p<0,0001). WyjÊciowe st´˝enia homocysteiny u 55 na 59 badanych m´˝czyzn by∏y podwy˝szone (>12 µmol/L). Stwierdzono
bardzo znaczàce obni˝enie st´˝enia homocysteiny, ze Êredniej wartoÊci 17,0 µmol/L do
11,2 µmol/L – spadek o 31,6% (p<0,0001).
Badanie morfologii krwi wykaza∏o brak
wp∏ywu picia napoju owocowego na poziom
leukocytów i erytrocytów. Jednak˝e stwierdzono nieznaczny wzrost OB – z wartoÊci 5,9 do
7,2 mm/godz. (p<0,05), obni˝enie st´˝enia hemoglobiny z 9,6 g/dL do 9,5 g/dL (p<0,05)
i hematokrytu z 46,8% do 46,2% (p<0,05).
Na podstawie przeprowadzonej ankiety
wg. tzw. rotterdamskiej listy symptomów
stwierdzono, ˝e po 4 tygodniach picia napoju
„Danviva” istotnie spad∏a liczba osób zg∏aszajàca objawy: poczucia zmartwienia, zm´czenia, sta∏ego podenerwowania, bólu g∏owy,
trudnoÊci z koncentracjà i zaparcia. W innych
badanych objawach, takich jak trudnoÊci ze
snem, brak apetytu, zgaga, biegunki i depresyjny nastrój – nie stwierdzono znamiennych ró˝nic.
Wydaje si´, ˝e taka kompozycja bakterii
probiotycznych i kwasu foliowego w sposób
niezwykle efektywny obni˝a poziom homocy-
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steiny, która wp∏ywa niekorzystnie nie tylko na
uk∏ad krà˝enia, ale tak˝e na metabolizm serotoniny w mózgu.
Tak wi´c ogólna poprawa jakoÊci ˝ycia,
szczególnie u m∏odych ludzi obcià˝onych du˝ym stresem, mo˝e byç osiàgana poprzez produkty o charakterze ˝ywnoÊci funkcjonalnej,
jakim jest napój owocowy „Danviva”. Trzeba
podkreÊliç szczególnà efektywnoÊç badanego
napoju w porównaniu do innych produktów
suplementowanych kwasem foliowym, na
przyk∏ad p∏atków Êniadaniowych, które mogà
zawieraç tak˝e znaczàce iloÊci akryloamidu
powsta∏ego w procesie pra˝enia. Z badaƒ opublikowanych w The New England Journal of
Medicine (6) wynika, ˝e podawanie p∏atków
owsianych (30 g) z podobnà do badanego napoju iloÊcià kwasu foliowego skutkuje tylko
14% spadkiem homocysteiny. W naszych badaniach ten spadek wyniós∏ 31,2%.
Tak wi´c badany napój owocowy mo˝e byç
zalecany zarówno m∏odym zdrowym ludziom
jako produkt chroniàcy ich zdrowie jak i ludziom z wysokim ryzykiem chorób uk∏adu krà˝enia. Szczególnà grup´, dla której napój
wzbogacony w kwas foliowy mo˝e byç niezwykle przydatny, stanowià kobiety w wieku rozrodczym, u których zapotrzebowanie w organizmie na kwas foliowy jest wysokie.
Wyniki naszych badaƒ, oceniajàce wp∏yw
napoju owocowego zawierajàcego zarówno
bakterie jogurtowe jak i suplementy w postaci
kwasu foliowego i witaminy C na ogólny stan
zdrowia wykaza∏y, ˝e dzia∏a on efektywnie

i wielokierunkowo, poprawiajàc wskaêniki
biochemiczne i podnoszàc jakoÊç ˝ycia.
Uzyskane wyniki wskazujà na celowoÊç
kontynuacji i rozszerzenie zakresu badaƒ.

Streszczenie
Aktualne badania wskazujà na istnienie
znacznych niedoborów w diecie kwasu foliowego, a tak˝e zmniejszania si´ pozytywnej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.
Celem pracy by∏a ocena wp∏ywu soku owocowego wzbogaconego w flor´ jogurtowà,
kwas foliowy i witamin´ C, na poziom homocysteiny we krwi, profil lipidowy oraz na parametry jakoÊci ˝ycia oceniane wed∏ug rotterdamskiej listy symptomów.
Badania przeprowadzono u 59 m∏odych
m´˝czyzn (wolontariuszy) w Êrednim wieku
21,9±1,8, lat w warunkach kontrolowanego
˝ywienia i aktywnoÊci fizycznej. Wszyscy
uczestnicy stosowali normalnà diet´ z dodatkiem dwa razy dziennie 250 ml napoju „Danviva”, zawierajàcego sok pomaraƒczowy, bakterie jogurtowe, kwas foliowy – 250 µg/250 ml
i witamin´ C – 22,5 mg /250 ml. Przed rozpocz´ciem badaƒ i po 4 tygodniach picia napoju
u wszystkich badanych przeprowadzono ankiet´ dotyczàcà rotterdamskiej listy symptomów, dokonano pomiaru ciÊnienia krwi, masy
cia∏a i wzrostu oraz oznaczono trójglicerydy,
cholesterol ca∏kowity i we frakcjach HDL
i LDL, homocystein´, kwas foliowy i morfologi´ krwi.

Parametry

Przed badaniem

Wiek (lata)

21,9±1,8

BMI

(kg/m2)

CiÊnienie skurczowe (mmHg)

Po 4 tygodniach

p<

24,1±3,6

24,3±3,7

NS

124±10

124±11

NS

CiÊnienie rozkurczowe (mmHg)

81±9

80±7

NS

Trójglicerydy (mg/dL)

82±33

83±31

NS

Cholesterol ca∏kowity (mg/dL)

182±29

184±25

NS

HDL-Cholesterol (mg/dL)

49,0±8,8

50,4±8,4

0,001

LDL-Cholesterol (mg/dL)

93,6±17,4

90,6±14,7

0,005

LDL-Ch / HDL-Ch

1,97±0,50

1,85±0,46

0,0001

Homocysteina (µmol/L)

17,0±4,5

11,2±2,4

0,0001

Kwas foliowy (µg/L)

7,4±1,7

11,7±1,5

0,0001

Hemoglobina (g/dL)

9,6±0,5

9,5±0,5

0,05

Hematokryt (%)

46,8±2,3

46,2±2,2

0,05

Erytrocyty (x1012/L)

5,2±0,3

5,2±0,3

NS

Morfologia krwi

Leukocyty

(x109/L)

OB (mm/godz.)

5,8±1,4

5,9±1,1

NS

5,9±6,8

7,2±4,5

0,05

Tab.1 Charakterystyka badanej grupy, wartoÊci parametrów biochemicznych i morfologia krwi przed i po 4 tygodniach picia napoju owocowego „Danviva”
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Objawy

Przed %

Po %

p<

62

37

0,0001

Poczucie zmartwienia
Bóle g∏owy

67

32

0,05

TrudnoÊci z koncentracjà

59

41

0,02

Poczucie sta∏ego poddenerwowania

56

43

0,05

Poczucie zm´czenia

57

42

0,05

Zaparcia

57

42

0,05

Tab.2 Procent osób zg∏aszajàcych objawy wed∏ug rotterdamskiej listy symptomów, przed i po 4 tygodniach picia napoju owocowego „Danviva”

Po 4 tygodniach spo˝ycia napoju st´˝enie
kwasu foliowego w osoczu wzros∏o istotnie,
z 7,4 do 11,7 µg/L – Êredni wzrost o 58,1%
(p<0.0001). Stwierdzono jednoczeÊnie bardzo
znaczàce obni˝enie st´˝enia homocysteiny,
z 17,0 do 11,7 µmol/L – Êredni spadek o 31,2%
(p<0,0001). Zaobserwowano równie˝ znamienne obni˝enie st´˝enia LDL-Ch, z 93,6 do
90,6 mg/dL (p<0,005), i wzrost st´˝enia HDLCh z 49,0 do 50,4 mg/dL (p<0,001), co znaczàco wp∏yn´∏o na popraw´ wskaênika aterogennego wyznaczonego jako stosunek LDL-Ch/
HDL-Ch z 1,97 do 1,85 (p<0,0001). Na podstawie przeprowadzonej ankiety, wed∏ug rotterdamskiej listy symptomów stwierdzono, ˝e
po 4 tygodniach picia napoju istotnie obni˝y∏a
si´ liczba osób zg∏aszajàca objawy: poczucia
zmartwienia, zm´czenia, sta∏ego podenerwowania, bólu g∏owy, trudnoÊci z koncentracjà
i zaparcia.
Wyniki naszych badaƒ, oceniajàce wp∏yw
napoju owocowego, zawierajàcego zarówno
bakterie jogurtowe jak i suplementy w postaci
kwasu foliowego i witaminy C, na ogólny stan
zdrowia wykaza∏y, ˝e dzia∏a on efektywnie
i wielokierunkowo, poprawiajàc wskaêniki
biochemiczne oraz podnoszàc jakoÊç ˝ycia.

Abstract
Current studies indicate the existence of significant dietary folic acid deficiencies and
a reduction of positive bacterial flora in the
gastrointestinal tract.
The objective of the study is to evaluate
the effects of fruit juice with added yoghurt
flora, folic acid and vitamin C on blood homocysteine level, lipid profile, and quality of life
parameters assessed on the basis of the Rotterdam Symptom Checklist.
The study was conducted in 59 young men
(volunteers) at a mean age of 21.9±1.8 years
in conditions of controlled nutrition and physical exercise. All participants were on normal
diet supplemented twice a day by 250 ml of the
“Danviva” drink containing orange juice,
yoghurt bacteria, folic acid 250 µg/250 ml, and

vitamin C 22.5 mg/250 ml. Before the study
and after 4 weeks of “Danviva” drinking all
study subjects completed a questionnaire related to the Rotterdam Symptom Checklist and
underwent blood pressure, weight, and height
measurements, and biochemical tests including triglycerides, total cholesterol and HDLand LDL-cholesterol, homocysteine, folic
acid, and blood count.
After 4 weeks of drinking “Danviva”, folic
acid concentration in plasma significantly increased from 7.4 to 11.7 µg/L – the mean increase was by 58.1% (p<0.0001). Moreover,
a very significant lowering of homocysteine level from 17.0 to 11.7 µmol/L was observed –
the mean fall was by 31.2% (p<0.0001). Other
findings were a significant lowering of LDLCh from 93.6 to 90.6 mg/dL (p<0.005) and
HDL-Ch increase from 49.0 to 50.4 mg/dL
(p<0.001), which markedly contributed to the
improvement of the atherogenic factor defined as the LDL-Ch / HDL-Ch ratio, from 1.97
to 1.85 (p<0.0001). On the basis of the Rotterdam Symptom Checklist questionnaire it was
found that after 4 weeks of drinking “Danviva” the number of persons who reported such
symptoms as sensations of worry, fatigue, constant nervousness, headache, difficulties to
concentrate, and constipation, had decreased
significantly.
The results of our study assessing the general health effects of a fruit drink containing
both yoghurt bacteria and supplements in the
form of folic acid and vitamin C proved its effective and multi-directional action improving
biochemical parameters and the quality of life
assessed with the use of the Rotterdam Symptom Checklist.

Adres autorów:
Katedra Biochemii Klinicznej i Diagnostyki
Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstaƒców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
habuk@sci.pam.szczecin.pl
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6-miesi´czne stosowanie diety
typu Êródziemnomorskiego normalizuje st´˝enie
miedzi i cynku w osoczu pacjentów po przeszczepach nerek

Wst´p
Pierwiastki Êladowe: cynk i miedê, odgrywajà istotnà rol´ w metabolizmie cz∏owieka.
Niektóre z tkanek i narzàdów charakteryzujà
si´ du˝à zawartoÊcià obydwu pierwiastków,
a ich iloÊç gromadzona w tkankach podlega
osobniczemu zró˝nicowaniu zale˝nemu od
warunków Êrodowiska, stanu zdrowia i stosowanej diety (1, 2).
Miedê uczestniczy w wielu kluczowych
procesach: metabolizmie tkanki nerwowej,
dojrzewaniu czerwonych i bia∏ych krwinek
oraz syntezie niektórych enzymów. Niedobór
tego pierwiastka doprowadza do powstawania
zaburzeƒ procesów oksydacyjnych, metabolizmu i transportu ˝elaza, metabolizmu lipidów,
syntezy melaniny. Niedobory miedzi mogà
tak˝e doprowadziç do zaburzeƒ uk∏adu krà˝enia i uk∏adu nerwowego (1, 2).
Cynk jest sk∏adnikiem wielu kluczowych
enzymów, w tym polimerazy DNA i RNA.
Pierwiastek ten jest zaliczany do niezb´dnych
sk∏adników ludzkiego po˝ywienia (1, 2).
St´˝enie obydwu pierwiastków w osoczu
pacjentów poddawanych d∏ugotrwa∏ym dializom ulega niekorzystnym zmianom (3). Przeszczep narzàdu jako zabieg przywracajàcy prawid∏owe funkcjonowanie organizmu mo˝e byç
czynnikiem normalizujàcym st´˝enie cynku
i miedzi w osoczu (4). Drugim czynnikiem mo˝e byç prawid∏owo dobrana dieta, zapewniajàca optymalnà poda˝ wszystkich sk∏adników

mineralnych (5, 6, 7, 8). Dieta Êródziemnomorska zosta∏a z powodzeniem zastosowana
u pacjentów po przeszczepach serca i nerek
(5,6). U badanych zanotowano popraw´ parametrów lipidowych osocza oraz korzystny
wp∏yw na inne funkcje organizmu (5, 6).
Celem niniejszej pracy by∏o zbadanie, czy
stosowanie diety typu Êródziemnomorskiego
wp∏ywa na st´˝enie miedzi i cynku w osoczu
i erytrocytach pacjentów po przeszczepach nerek.

Materia∏y i metody

Charakterystyka kliniczna pacjentów
Przedmiotem badaƒ byli niepalàcy tytoniu
biorcy nerki o stabilnej funkcji graftu, zakwalifikowani losowo do dwóch grup. Charakterystyk´ klinicznà pacjentów zawiera tabela 1.
Grup´ badanà stanowi∏o 21 osób, stosujàcych
diet´ typu Êródziemnomorkiego. Grup´ kontrolnà stanowi∏o 16 osób. W tej grupie pacjenci stosowali zwyk∏à (izokalorycznà w stosunku
do grupy badanej) diet´, charakterystycznà dla
Europy Êrodkowo-wschodniej.
Analiz´ przestrzegania diety przeprowadzano co 4 tygodnie za pomocà ankiet oraz
chromatograficznej kontroli st´˝enia kwasu
oleinowego w triacyloglicerolach izolowanych
z osocza. Obliczenia danych uzyskanych z an-
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kiet prowadzono za pomocà programu Dietetic (Jumar, Poland).
Pacjenci w obu grupach kontynuowali indywidualnie ustalone leczenie immunosupresyjne (cyklosporyna, prednison, azathioprin)
oraz hipotensyjne (diuretyki, blokery kana∏u
wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny I).

G∏ówne za∏o˝enia dotyczàce diety
Udzia∏ w´glowodanów, t∏uszczu i bia∏ka
w uzyskiwaniu energii dziennej pochodzàcej
z racji pokarmowych: ok. 15% energii z utleniania bia∏ka, 47% z w´glowodanów, 38%
z kwasów t∏uszczowych (w tym 10% stanowi∏y
nasycone kwasy t∏uszczowe, 22% mononienasycone, 6% polinienasycone kwasy t∏uszczowe). IloÊç cholesterolu: 165 mg±17 mg, iloÊç
w∏ókien roÊlinnych: 47,9 g/dzieƒ.
Poda˝ dobowa miedzi i cynku: zgodna z zaleceniami FAO/WHO, tj. cynk 15 mg, a miedê
0,5 µmol/kg masy cia∏a (9).

Badanie st´˝enia pierwiastków w osoczu
Od ka˝dego z pacjentów czterokrotnie
w ciàgu trwania badaƒ pobierano na antykoagulant po 5 ml krwi (przed rozpocz´ciem badaƒ, po 4 tygodniach trwania, po 8, oraz na zakoƒczenie – po 24 tygodniach). Uzyskanà
krew wirowano przy 800 x g przez 10 min, pobierajàc supernatant, który natychmiast zamra˝ano w temperaturze – 80° C. W celu
okreÊlenia populacyjnej zawartoÊci pierwiastków wykonano oznaczenia u ludzi zdrowych
(n=16). Analiz´ st´˝enia cynku i miedzi
w osoczu pacjentów przeprowadzono metodà
absorbcji atomowej, wykorzystujàc spektrometr absorbcji atomowej PU 9100X (Philips).
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Analiza statystyczna
W analizie statystycznej zastosowano testy
nieparametryczne, gdy˝ rozk∏ady wielu spoÊród ocenianych zmiennych odbiega∏y istotnie
od rozk∏adu normalnego (test Shapiro-Wilka).
Dla wykazania istotnoÊci zmian w kolejnych 4
pomiarach, stosowano ANOVA Friedmanna.
JeÊli ró˝nice by∏y istotne, stosowano nast´pnie
test kolejnoÊci par Wilcoxona, dla porównania
wartoÊci 2 sparowanych pomiarów. Ró˝nice
pomi´dzy grupà badanà i kontrolnà oszacowano za pomocà testu U Manna-Whitneya.

Wyniki i ich omówienie
U osób po przeszczepie, niezale˝nie od
stosowanej diety, odnotowano, poczàwszy od
1. miesiàca, sta∏y, powolny spadek st´˝enia
cynku w osoczu, a˝ do osiàgni´cia wartoÊci
zbli˝onej do obserwowanej w grupie osób
zdrowych, tj. 0,77 mg/l (tab.2).
St´˝enie miedzi w osoczu pacjentów po
przeszczepach stosujàcych diet´ uleg∏o redukcji, przy czym zmiany pojawi∏y si´ dopiero po 2
miesiàcach stosowania diety, utrzymujàc si´
do koƒca okresu obserwacji. Natomiast w grupie kontrolnej nie obserwowano istotnych statystycznie zmian st´˝enia miedzi w osoczu
w trakcie pó∏rocznego okresu obserwacji
(tab.2).
Mierzona w erytrocytach zawartoÊç obydwu pierwiastków (cynku i miedzi), przeliczona na st´˝enie hemoglobiny, wskaza∏a na systematyczny wzrost st´˝enia miedzi w grupie
badanej w trakcie dwóch pierwszych miesi´cy
diety (po miesiàcu p<0,01; po 2 miesiàcach
p<0,05). Dalsze zmiany st´˝enia miedzi w obr´bie grupy badanej by∏y nieistotne statystyczne. Zmiany st´˝enia tego pierwiastka w grupie
kontrolnej nie by∏y istotne statystycznie. Zmiany st´˝enia cynku w erytrocytach obydwu grup
nie by∏y istotne statystycznie – tab.2.

Parametr

Grupa badana

Grupa kontrolna

LiczebnoÊç (n) (K/M)

21 (6/15)

16 (6/10)

Wiek (lata)

41±12,5

46±9,5

Okres dializowania przed przeszczepem (m-c)

28,4 (0-32)

18,2 (1-38)

Czas od przeszczepu do w∏àczenia do badania (m-c)

10,7 (2-24)

11,3 (1-31)

Kreatynina w surowicy (mg/dl)

1,62±0,57

1,73±0,054

RRs (mm Hg)

134,7±17,4

139,4±22,6

RRd (mm Hg)

84,2±9,6

83,4±13,5

BMI

(kg/m2)

25,0±4,1

26,2±4,4

WHR

0,89±0,1

0,9±0,09

Leczenie immunosupresyjne i hipotensyjne

+

+

Tab.1 Charakterystyka kliniczna pacjentów po przeszczepach nerki. Podano wartoÊci Êrednich arytmetycznych ±SD
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Grupa badana
Czas obserwacji (miesiàce) O

1

Grupa kontrolna

2

6

0

1

2

6

1,25±0,2

1,5±0,8

0,64±0,2

0,69±0,2 #

0,6±0,1

0,4±0,1

0,6±0,3

0,7±0,2

Zn [ mg/l ]

1,12±0,3

1,27±0,4

1,01±0,6

0,66±0,3##

Zn/ER [µg/g Hb ]

0,8±0,3

0,7±0,2

0,8±0,4

0,7±0,3

Cu [mg/l ]

0,71±0,2

0,77±0,1#

0,80±0,2#

0,86±0,2#

0,81±0,3

1,03±0,2

0,73±0,2

0,73±0,4

Cu/ER [µg/g Hb ]

0,02±
0,01

0,03±
0,01##

0,03±
0,01#

0,03±
0,01

0,04±
0,02

0,03±
0,01

0,03±
0,01

0,03±
0,01

Tab.2 Zmiany st´˝enia cynku i miedzi w osoczu oraz erytrocytach u pacjentów po przeszczepie nerki. Podano wartoÊci Êrednich arytmetycznych ±SD.
IstotnoÊç ró˝nic pomi´dzy pomiarami w obr´bie grupy, w stosunku do wartoÊci wyjÊciowej, oznaczono znakiem # (test Wilcoxona). # – wartoÊç p<0,05; ## – wartoÊç p<0,01;
### wartoÊç p<0,001

Przewlek∏e choroby nerek prowadzà do
zmiany st´˝eƒ cynku i miedzi we krwi: redukcji st´˝enia cynku w osoczu przy jednoczesnym
wzroÊcie st´˝enia miedzi (4, 11). Powszechnie
stosowana w leczeniu dializoterapia zmienia
te wartoÊci, powodujàc obni˝enie st´˝enia cynku w osoczu chorych, co prowadzi u nich do
niedoboru cynku (3). Podawanie dializowanym preparatów ludzkiej erytropoetyny ∏agodzi niekorzystne skutki dializoterapii, prowadzàc do wzrostu st´˝enia cynku w osoczu (4,
12, 13).
W literaturze niewiele jest danych dotyczàcych zawartoÊci pierwiastków Êladowych
w osoczu pacjentów po przeszczepach nerek.
Wiadomo, ˝e u tych pacjentów st´˝enie cynku
w osoczu oraz wydalanie tego pierwiastka
z moczem ulega zmianie. Reimold zaobserwowa∏ (10), ˝e przez pierwsze 3 tygodnie po przeszczepie st´˝enie cynku w osoczu jest nadal
ni˝sze od obserwowanego w grupie osób zdrowych, jednak po up∏ywie kolejnych 4 tygodni
powraca do normy. Wydalanie cynku z moczem wzrasta w pierwszym tygodniu po transplantacji, wracajàc w dalszych tygodniach do
normy (obserwowanej u osób zdrowych) (10).
Tak˝e u dzieci z przeszczepionym narzàdem
obserwowano stopniowe wyrównywanie st´˝eƒ cynku w osoczu do wartoÊci prawid∏owych
(14, 15).
Uzyskane przez nas wyniki potwierdzajà
doniesienia, ˝e przeszczep narzàdu jest czynnikiem normalizujàcym st´˝enie cynku i miedzi w osoczu. Tendencj´ do przywracania charakterystycznych dla osób zdrowych st´˝eƒ
cynku w osoczu zauwa˝a si´ w obydwu grupach pacjentów po przeszczepach (stosujàcych
oraz niestosujàcych diety Êródziemnomorskiej). Takà samà tendencj´ zanotowaliÊmy dla
obydwu pierwiastków w lizatach erytrocytarnych (tab.2).
Obserwowane przez nas st´˝enia cynku sà
zbli˝one to tych, które odnotowano w badaniach Zimy, w których pomiary st´˝enia pierwiastków w osoczu przeprowadzano metodà
spektromertii masowej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-MS) (16).

Wydaje si´, ˝e sam przeszczep jest czynnikiem korygujàcym zawartoÊç cynku i miedzi
w osoczu oraz erytrocytach pacjentów po przeszczepie nerki. Dieta typu Êródziemnomorskiego prawdopodobnie tak˝e ma korzystny
wp∏yw na regulacj´ zawartoÊci miedzi i cynku
w osoczu pacjentów po przeszczepach nerki.

Streszczenie
Pierwiastki Êladowe: cynk i miedê, odgrywajà istotnà rol´ w metabolizmie cz∏owieka.
Niektóre z tkanek i narzàdów charakteryzujà
si´ du˝à zawartoÊcià obydwu pierwiastków,
a ich iloÊç gromadzona w tkankach podlega
osobniczemu zró˝nicowaniu.
St´˝enie obydwu pierwiastków w osoczu
pacjentów poddawanych dializom ulega niekorzystnym zmianom. Przeszczep narzàdu
mo˝e byç czynnikiem normalizujàcym st´˝enie
cynku i miedzi w osoczu. Drugim czynnikiem
mo˝e byç prawid∏owo dobrana dieta, zapewniajàca optymalnà poda˝ wszystkich sk∏adników mineralnych Wydaje si´, ˝e sam przeszczep jest czynnikiem korygujàcym zawartoÊç
cynku i miedzi w osoczu oraz erytrocytach pacjentów po przeszczepie nerki. Dieta typu
Êródziemnomorskiego wydaje si´ mieç tak˝e
korzystny wp∏yw na regulacj´ zawartoÊci miedzi i cynku w osoczu pacjentów po przeszczepach nerki.

Abstract
Zinc and copper are trace elements playing an important role in human metabolism.
Some tissues and organs contain significant
amounts of both and individual variability in
the content has been demonstrated.
Adverse changes in the plasma concentrations of both elements have been reported in
hemodialyzed patients. Kidney grafting contributes to the normalization of plasma levels of
zinc and copper. A proper diet is another measure for providing the patient with an optimal
supply of all mineral components. It seems
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that the graft per se modifies plasma and erythrocyte concentrations of zinc and copper.
The Mediterranean diet also helps to improve
plasma levels of zinc and copper in kidney
graft recipients.
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Rola kwasów omega-3
w redukcji ryzyka choroby niedokrwiennej serca

Najnowszy raport ekspertów Âwiatowej
Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. ˚ywnoÊci i Rolnictwa (WHO/FAO 2002) przedstawia
elementy stylu ˝ycia oraz sk∏adniki diety, których oddzia∏ywanie na rozwój lub zapobieganie chorobom uk∏adu krà˝enia na tle mia˝d˝ycy jest bezsporne, nie podlegajàce dyskusji
oraz prawdopodobne, wymagajàce potwierdzenia w jeszcze wi´kszej liczbie badaƒ. Na liÊcie tej umieszczono równie˝ tzw. czynniki
mo˝liwe, których oddzia∏ywanie, jak dotàd,
potwierdzone zosta∏o w zbyt ma∏ych, wybranych populacjach, co tym samym sugeruje koniecznoÊç prowadzenia dalszych badaƒ. Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli 1 (1).
W Êlad za powy˝szym zestawieniem sk∏adowych stylu ˝ycia oraz czynników dietetycznych, eksperci FAO/WHO zaproponowali
wprowadzenie zmian w dotychczasowych zaleceniach ˝ywieniowych dla populacji general-

nych krajów rozwini´tych, które obejmujà zalecenia szczególnie w odniesieniu do spo˝ycia
t∏uszczów. Sugerujà, aby udzia∏ energii z t∏uszczu ogó∏em, w dziennych racjach pokarmowych, pozostawiç na dotychczasowym poziomie, czyli w granicach od 15 do 30%, zmniejszajàc jednak udzia∏ energii z nasyconych kwasów t∏uszczowych do 7%, a nie jak dotàd do
10% energii. Propozycja wprowadzenia takich
zmian pokazuje, i˝ rola wy˝szego spo˝ycia nasyconych kwasów t∏uszczowych – jako czynnika zagra˝ajàcego zdrowiu populacji – nie budzi wàtpliwoÊci. Jest to zalecenie o tyle nowe,
i˝ dotychczas redukcj´ spo˝ycia t∏uszczów nasyconych poni˝ej 7% zalecano w tzw. diecie II
stopnia wg AHA (American Heart Association), obejmujàcej udzia∏ energii z t∏uszczów
<25%, nasyconych kwasów t∏uszczowych
<7%, cholesterolu pokarmowego <200
mg/dzieƒ. Redukcja ta by∏a proponowana do-

Elementy stylu ˝ycia

Zmniejszajàce ryzyko

Zwi´kszajàce ryzyko

Bezsporne

• owoce i warzywa
• ryby i oleje rybie
• kwas linolowy
• potas
• ma∏e dawki alkoholu (ChNS)
• regularna aktywnoÊç fizyczna

• kwas mirystynowy i palmitynowy
• kwasy trans
• wysoka poda˝ sodu
• oty∏oÊç
• nadu˝ywanie alkoholu (udar)

Prawdopodobne

• kwas α-linolenowy
• b∏onnik pokarmowy
• ziarna i orzechy
• foliany
• sterole i stanole

• cholesterol pokarmowy
• niefiltrowana, gotowana kawa
• suplementacja β-karotenem

Mo˝liwe

• flawonoidy
• soja

• t∏uszcze bogate w kwas laurynowy

Tab.1 Elementy stylu ˝ycia, zmniejszajàce/zwi´kszajàce ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wg raportu WHO/FAO (2002 rok)
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t∏uszcz ca∏kowity

15-30% energii

SAT – kwasy t∏uszczowe nasycone

<7% energii

PUFA – kwasy wielonienasycone

6-10% energii

omega-6

5-8% energii

omega-3

1-2% energii

kwasy t∏uszczowe TRANS

<1% energii

MUFA – kwasy jednonienasycone

t∏uszcz ca∏k. (SAT + PUFA + TRANS)

w´glowodany

55-75% energii

wolne cukry

<10% energii

bia∏ko

10-15% energii

cholesterol

<300 mg/dzieƒ

chlorek sodu (sód)

<5 g/dzieƒ (<2 g/dzieƒ)

owoce i warzywa

≥400 g/dzieƒ

Tab.2 Zalecenia ˝ywieniowe dla populacji, wg WHO/FAO (2002 rok)

piero jako kolejny etap leczenia pacjentów
z zaburzeniami lipidowymi, wówczas, gdy zastosowanie diety I stopnia (energia z t∏uszczów
<30%, z nasyconych kwasów t∏uszczowych
<10%, cholesterolu <300 mg/dzieƒ) nie pozwala∏a osiàgnàç po˝àdanych efektów. Natomiast w najnowszych zaleceniach brak jest sugestii zmian w spo˝yciu cholesterolu pokarmowego, którego bezpieczna granica nadal wynosi 300 mg dziennie. Wyt∏umaczyç to mo˝na
faktem, i˝ cholesterol pokarmowy jako czynnik izolowany, bez jednoczesnej poda˝y nasyconych kwasów t∏uszczowych, u wi´kszoÊci ludzi tylko w niewielkim stopniu wp∏ywa na pod-

niesienie st´˝enia cholesterolu w surowicy
krwi (1, 19).
Propozycj´ nowych zaleceƒ w odniesieniu
do spo˝ycia t∏uszczów, proponowanych przez
ekspertów WHO/FAO dla populacji generalnej, przedstawiono w tabeli 2.
Choç wiadomym jest, i˝ spo˝ycie t∏uszczów
ogó∏em, jako produktów wysokoenergetycznych, nale˝y ograniczaç, to jednak w prawid∏owo zestawionej diecie nie mo˝e zabraknàç
wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych.
W ˝ywnoÊci wyst´pujà: kwas linolowy (LA),
który w wyniku desaturacji i emulgacji przekszta∏cony zostaje w kwasy rodziny omega-6,
oraz kwas alfa-linolenowy (ALNA), b´dàcy
prekursorem kwasów rodziny omega-3. Podstawowymi kwasami rodziny omega-6 sà kwasy: arachidonowy (AA) i dihomogammalinolenowy (DHGLA), natomiast rodzina omega3 to kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) (ryc.1). Eikozanoidy wywodzàce si´ z kwasu arachidonowego posiadajà odwrotne w∏aÊciwoÊci metaboliczne ni˝ te,
które pochodzà z kwasu dokozaheksaenowego (ryc. 2). Dlatego, dla zachowania zdrowia,
niezb´dna jest równowaga poda˝y z ˝ywnoÊcià
obu rodzajów kwasów, omega-6 i omega-3.
Uwa˝a si´, ˝e w prawid∏owo zbilansowanej
diecie stosunek LA/ALNA powinien wynosiç
nie wi´cej ni˝ 10. Stosunek ten sugeruje, ˝e
równie korzystne jest zwi´kszanie poda˝y pokarmowych êróde∏ kwasu alfa linolenowego,
jak i zmniejszanie pokarmów dostarczajàcych

T∏uszcze i kwasy t∏uszczowe

Nienasycone kwasy t∏uszczowe

Nasycone kwasy t∏uszczowe
T∏uszcze zwierz´ce: mas∏o, smalec

Wielonienasycone kwasy t∏uszczowe

Omega-3
EPA: ryby, skorupiaki
DHA: ryby, skorupiaki
α-linolenowy: olej lniany
sojowy, rzepakowy, orzechy

Jednonienasycone kwasy t∏uszczowe

Omega-6
Oleje: kukurydziany.
s∏onecznikowy,
krokoszowy

Ryc.1 Rodzaje kwasów t∏uszczowych wyst´pujàcych w ˝ywnoÊci i ich g∏ówne êród∏a pokarmowe

62

Omega-9
Oliwa z oliwek,
awokado, orzechy
ziemne, migda∏y
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Omega-6
Kwas linolowy

Omega-3
Kwas α-linolenowy

Kwas arachidonowy

Kwas dekozaheksaenowy

Cyklooksygenaza

Lipooksygenaza

Eikozanoidy pochodne omega-6
2 typy prostanoidów
TXA2, PGE2, PGI2

4 typy leukotrienów
LTB4, LTC4 - LTE4

Eikozanoidy pochodne omega-3
3 typy prostanoidów
TXA3, PGE3, PGI3

5 typy leukotrienów
LTB5, LTC5 - LTE5

Ryc.2 Przemiany kwasów omega-6 i omega-3 w organizmie cz∏owieka (5)

kwas linolowy. Pami´taç nale˝y, i˝ oba rodzaje
kwasów t∏uszczowych odgrywajà rol´
w zmniejszaniu ryzyka choroby niedokrwiennej serca (2, 7, 25).
Kwasy t∏uszczowe omega-3 charakteryzujà
si´ szerokim dzia∏aniem w profilaktyce nie tylko choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu, ale równie˝ w chorobach autoimmunologicznych, reumatoidalnym zapaleniu stawów,
chorobie Crohn’a czy niektórych chorobach
nowotworowych. Jednak˝e najwi´cej badaƒ
poÊwi´cono ich dzia∏aniu w prewencji mia˝d˝ycy (5, 9, 10, 20, 23, 27).
Potencjalne mechanizmy dzia∏ania kwasów
omega-3 w redukcji ryzyka choroby niedokrwiennej serca sprowadzajà si´ do dzia∏ania
antyarytmicznego,
przeciwzakrzepowego,
przeciwmia˝d˝ycowego, przeciwzapalnego,
poprawiajàcego funkcj´ Êródb∏onka naczyniowego, obni˝ania ciÊnienia t´tniczego i wreszcie
redukcji poziomów trójglicerydów. Jednak˝e
si∏a ich dzia∏ania w organizmie zale˝na jest od
rodzaju kwasu. Kwas dokozaheksaenowy, pochodzàcy z ryb i t∏uszczu rybiego, oddzia∏uje
przede wszystkim na lipidy i lipoproteiny, ciÊnienie t´tnicze, cz´stoÊç rytmu serca i wielkoÊç glikemii, natomiast kwas eikozapentaenowy przede wszystkim odpowiada za dzia∏anie antyagregacyjne (3, 4, 9, 16).
Dobrze udokumentowany, w licznych badaniach, jest wp∏yw kwasów omega-3 na obni-

˝anie poziomu trójglicerydów w surowicy krwi
ludzi. Jak wynika z badaƒ, poda˝ ok. 4 g dziennie kwasów omega-3 pochodzàcych z t∏uszczu
ryb powoduje obni˝enie st´˝enia trójglicerydów od 25–30%, jednak˝e przy jednoczesnym
wzroÊcie st´˝enia LDL-cholesterolu o 5–10%
i HDL-cholesterolu o 1–3%. Takie zmiany sà
jednak zale˝ne od wzajemnych relacji pomi´dzy dawkà kwasów t∏uszczowych oraz wielkoÊcià st´˝enia trójglicerydów.
Inaczej przedstawia si´ wp∏yw kwasów
omega-3 na redukcj´ poposi∏kowego st´˝enia
trójglicerydów. Efekt ten zale˝ny jest bardziej
od przewlek∏ego ich spo˝ywania, nawet
w mniejszych dawkach, np. poni˝ej 2 g dziennie, ni˝ od jednorazowych du˝ych dawek.
T∏uszcz rybi odgrywa szczególnà rol´ w leczeniu hipertrójglicerydemii znacznego stopnia,
gdy poziomy TG przekraczajà 750 mg/dl. Jednak˝e wówczas efektywna dawka, bliska poziomowi 3–5 g/dz., mo˝e byç dostarczona jedynie w postaci kapsu∏ek i pod systematycznà
kontrolà. Wp∏yw na redukcj´ TG w surowicy
krwi wykazujà oba rodzaje kwasów omega-3,
czyli EPA i DHA. Stosowanie takich dawek
w codziennej terapii wymaga sta∏ej kontroli lekarskiej, gdy˝ u cz´Êci pacjentów mogà wystàpiç objawy samoistnego krwawienia, co jest
bezwzgl´dnym wskazaniem do przerwania terapii, a nast´pnie redukcji dawki. Pami´taç
jednak nale˝y, ˝e kardioprotekcyjny efekt
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Populacja

Zalecenia

Pacjenci bez
udokumentowanej ch.n.s.

Wskazane jedzenie t∏ustych ryb morskich 2 x w tygodniu. Codziennie nale˝y spo˝ywaç oleje
i ˝ywnoÊç bogatà w kwas α-linolenowy, takie jak: olej lniany, sojowy, orzechy

Pacjenci z
udokumentowanà ch.n.s.

Nale˝y spo˝ywaç oko∏o 1g EPA + DHA dziennie pochodzàcych z ryb morskich.
W wyjàtkowych przypadkach lekarz winien zdecydowaç o podawaniu kapsu∏ek

Pacjenci z
hipertrójglicerydemià

2–4g kwasów EPA+DHA dziennie w postaci kapsu∏ek, ale pod sta∏à kontrolà lekarza

Tab.3 Zalecenia stosowania kwasów omega-3, wg AHA

Biegunka

Cechy krwawienia

Rybi posmak

Pogorszenie glikemii
u cukrzyków

Wzrost LDL-C
u osób z HTG

bardzo rzadko

bardzo rzadko

rzadko

bardzo rzadko

bardzo rzadko

Pomi´dzy 1 a 3 g/dz.

mo˝liwa

bardzo rzadko

∏agodny

rzadko

∏agodny

Powy˝ej 3 g/dz.

∏agodna

rzadko

mo˝liwy

mo˝liwe

mo˝liwy

Poni˝ej 1g/dz.

Tab.4 Ryzyko objawów ubocznych przy spo˝ywaniu rekomendowanych dawek kwasów omega-3

kwasów omega-3 uzyskuje si´ przy znacznie
mniejszych dawkach kwasów, na poziomie ok.
1g/dz., co mo˝liwe jest do pokrycia przez êród∏a pokarmowe (8, 11, 12, 17, 28).
Si∏à oddzia∏ywania kwasów t∏uszczowych
omega-3 w prewencji pierwotnej oraz szczególnie w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca jest ich dzia∏anie przeciwzakrzepowe. Wykazano, ˝e kwasy omega-3
zmniejszajà agregacj´ p∏ytek krwi, w wyniku
czego wyd∏u˝ony zostaje czas krwawienia.
W niektórych badaniach stwierdzono, ˝e suplementacja kwasami omega-3 powoduje
zwi´kszenie fibrynolizy. Jednak˝e, jak wynika
z badania CARDIA (Coronary Artery Risk Development In young Adults), poda˝ kwasów
omega-3 ujemnie kojarzy si´ z poziomami fibrynogenu, czynnika VII, czynnika von Willebranda, wykazujàc brak znamiennego wp∏ywu
na te parametry przy zwyczajowej poda˝y ryb
morskich (4 do 39 g/dz.) lub kwasów omega-3
(0,9 do 4,1 g/dz.). W nowszych badaniach
stwierdzono jednak, u pacjentów z chorobà

Produkt

Porcja w gramach – dostarczajàca 1 g EPA+DHA

Tuƒczyk Êwie˝y

66 - 357

¸osoÊ atlantycki

42,5 - 71

Makrela

54 - 250

Âledê

50

Sardynki

50 – 87

Halibut

85 – 213

Tuƒczyk w puszce

323

Sola

204

Dorsz

357

Krewetki

313

Tab. 5 IloÊç wybranych cz´Êci jadalnych ryb i skorupiaków morskich dostarczajàce 1 gram kwasów: eikozapentaenowego – EPA i dokozaheksaenowego – DHA
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niedokrwiennà serca, ˝e poda˝ 5,1 g/dziennie
kwasów omega-3 przez okres 6 miesi´cy powoduje redukcj´ poziomu czynnika von Willebranda o blisko 20% oraz trombomoduliny
o ok. 8 ng/ml. Mechanizm ich oddzia∏ywania
na procesy zakrzepowe wymaga jednak dalszych badaƒ (6, 11, 13, 14, 21).
Innym korzystnym oddzia∏ywaniem kwasów omega-3 jest ich redukujàcy wp∏yw na poziom ciÊnienia t´tniczego. Wykazano, ˝e poda˝ obu kwasów omega-3 powy˝ej 3 g/dz.
sprzyja redukcji ciÊnienia skurczowego Êrednio
o 5,5 mmHg, a rozkurczowego o 3,5 mmHg,
zarówno u osób hiper- jak i normotensyjnych.
Stwierdzono jednoczeÊnie, ˝e si∏a oddzia∏ywania obu kwasów nie jest jednakowa: bardziej
hipotensyjne dzia∏anie stwierdza si´ w odniesieniu do kwasu dokozaheksaenowego –
DHA, ni˝ eikozapentaenowego – EPA. Nale˝y
jednoczeÊnie zaznaczyç, ˝e zwi´kszanie dawek
powy˝ej zalecanych nie zwi´ksza efektu hipotensyjnego, a tym samym nie jest uzasadnione
(13, 18, 26, 28).
Obu kwasom omega-3: DHA i EPA, od lat
przypisuje si´ rol´ w zmniejszaniu ryzyka nag∏ej Êmierci sercowej. Przypuszcza si´, ˝e jest
to mo˝liwe dzi´ki ich antyarytmicznemu dzia∏aniu. Wykazano bowiem, ˝e odpowiednie
spo˝ycie obu kwasów ( przynajmniej jeden posi∏ek tygodniowo lub poda˝ 4,3 g/dz. kwasów
omega-3) wp∏ywa na stabilizacj´ miokardium,
powodujàc przyÊpieszenie cz´stoÊci rytmu serca u osób po przebytym zawale serca, co skutkuje mniejszym ryzykiem ÊmiertelnoÊci z powodu zaburzeƒ rytmu serca. Ponadto stwierdzono, ˝e oba kwasy, DHA i EPA, redukujà
spoczynkowà cz´stoÊç serca, zwi´kszajàc jednoczeÊnie obj´toÊç nape∏niania lewokomorowego. Mechanizm antyarytmicznego dzia∏ania
obu kwasów sprowadza si´ do stymulowania
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aktywnoÊci kana∏ów wapniowych w celu zapobie˝enia prze∏adowaniu wapniem w okresie
stresu, stymulowaniu aktywnoÊci mikrosomalnej Ca2/Mg2 – ATP-azy oraz hamowaniu napi´cia kana∏ów sodowych w miocytach sercowych, na co wp∏yw ma równie˝ kwas α-linolenowy (3, 22, 28).
Ponadto kwasy omega-3 sà prekursorami
prostaglandyn i leukotrienów, b´dàc jednoczeÊnie inhibitorami syntezy cytokin i mitogenów.
Stymulujà Êródb∏onkowy tlenek azotu, dzi´ki
czemu przeciwdzia∏ajà procesom oksydacyjnym. Stàd ich w∏aÊciwa poda˝ w diecie zapewnia dzia∏anie przeciwzapalne (2, 24, 28).
Podsumowujàc efekty dzia∏ania kwasów
omega-3 w redukcji ryzyka choroby niedokrwiennej serca: zalecanie ich spo˝ycia na poziomie 1-2% udzia∏u energii w dziennych racjach pokarmowych winno byç bezwzgl´dnie
spe∏nione, a to oznacza, i˝ ryby powinny zostaç
wpisane w jad∏ospisy wszystkich, przynajmniej
dwa razy tygodniowo. Zalecenia profilaktycznego i terapeutycznego stosowania kwasów
t∏uszczowych omega-3 przedstawiono w tabeli
3. W tabeli 4 zaprezentowano prawdopodobnà
cz´stoÊç objawów ubocznych w wyniku proponowanych dawek kwasów t∏uszczowych, a ich
pokarmowe êród∏a prezentuje tabela 5 (11, 28).

Streszczenie
Ryby, g∏ównie morskie, takie jak makrela,
pstràg, Êledê, sardynka, tuƒczyk czy ∏osoÊ stanowià êród∏o dwóch rodzajów kwasów t∏uszczowych omega-3 EPA i DHA, które wykazujà kardioprotekcyjne dzia∏anie. W wielu badaniach udowodniono, ˝e kwasy omega-3 redukujà ryzyko chorób sercowo-naczyniowych,
jednak˝e badania te muszà byç prowadzone
nadal. Dotychczasowe badania sugerujà, ˝e
odpowiednie spo˝ycie kwasów omega-3 po-
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woduje: obni˝enie ryzyka zaburzeƒ rytmu serca, a tym samym nag∏ej Êmierci sercowej; obni˝enie ryzyka zakrzepów prowadzàcych do zawa∏u serca i/lub udaru mózgu; redukcje poziomu trójglicerydów i remnantów; zmniejszenie
tempa wzrostu blaszki mia˝d˝ycowej; popraw´
funkcji Êródb∏onka; redukcj´ ciÊnienia t´tniczego i stanu zapalnego. AHA zaleca równie˝
spo˝ywanie roÊlinnych êróde∏ kwasu omega-3
ALA, który wyst´puje w tofu, produktach sojowych, orzechach, oleju lnianym i innych.

Summary
Fish, especially oily species like mackerel,
trout, herring, sardines, tuna, and salmon,
provide significant amounts of the two kinds
of omega-3 fatty acids shown to be cardioprotective, EPA and DHA. The ways that omega3 fatty acids reduce CVD risk are still being
studied. However, research to date suggests
that they can: decrease risk for arrhythmias,
which can lead to sudden cardiac death, decrease risk for thrombosis, which can lead to heart attack and stroke, decrease triglyceride
and remnant lipoprotein levels, decrease rate
of growth of the atherosclerotic plaque, improve endothelial function, lower blood pressure, reduce inflammatory responses. The
AHA also recommends eating plant-derived
omega-3 fatty acids. Tofu and other forms of
soybeans; walnuts and flaxseeds and their oils,
all contain ALA.
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