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Od Redaktora
Szanowni Czytelnicy,

W czerwcu bie˝àcego roku odby∏o si´ w Sztokholmie kolejne, XII Mi´dzynarodowe Sympozjum
Mia˝d˝ycowe. Zaprezentowano tam ponad 1200 prac, w tym 26 z naszego Kraju. Ka˝dà z tych prac
ocenia∏o 8 recenzentów, tak wi´c wybrano to, co aktualnie przedstawia wysokà wartoÊç naukowà. Do
konkursu na najlepszà prac´ prezentowanà przez naukowca do 40. roku ˝ycia zg∏oszono 350 komunikatów z 27 paƒstw, wÊród których znalaz∏a si´ tylko jedna polska praca!
Ten fakt obrazuje groênà sytuacj´ panujàcà od kilku lat w naszej nauce, a mo˝na jà krótko scharakteryzowaç s∏owami „luka pokoleniowa”. Jest to konsekwencja stale obni˝ajàcych si´ nak∏adów na
badania oraz b∏´dnej „polityki” przyznawania grantów przez KBN. Powinny byç bowiem, moim zdaniem, preferowane badania podstawowe, a 50% grantów przyznawaç nale˝y ludziom, którzy nie przekroczyli 40 lat. Tylko taki system mo˝e zagwarantowaç w miar´ harmonijny rozwój m∏odej kadry i powstrzymaç próby likwidacji przewodu habilitacyjnego oraz stopnia naukowego profesora. Nale˝y tak˝e
bardziej konsekwentnie rozliczaç kadr´ naukowà z przyznawanych grantów, tj. ograniczyç mo˝liwoÊç
rozpatrywania kolejnych projektów badawczych, jeÊli poprzedni grant nie przyniós∏ publikacji w dobrze
notowanych czasopismach mi´dzynarodowych. Czas tak˝e aby zaczàç ró˝nicowaç w sposób znaczàcy
pensje pracowników nauki, w zale˝noÊci od konkretnych wyników w pracy badawczej i dydaktycznej.
Ponownie przychodzi mi powróciç, niestety, do sprawy stosowania leków hipolipemicznych w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób uk∏adu krà˝enia. Stosowane ostatnio przez niektóre Kasy Chorych
próby wprowadzenia ograniczeƒ w przepisywaniu oryginalnych leków na rzecz ich taƒszych zamienników Êwiadczà o braku wiedzy ekonomicznej oraz cz´sto – medycznej – u ludzi podejmujàcych takie
kontrowersyjne decyzje. Po pierwsze, dop∏aty z bud˝etu paƒstwa do leków oryginalnych oraz tzw. leków
generycznych sà w wielu przypadkach zbli˝one. Po drugie, wielokrotnie leki generyczne, poza badaniami biodost´pnoÊci, nie posiadajà ˝adnych wiarygodnych badaƒ klinicznych. Po trzecie, leki kardiologiczne, które sà podawane pacjentom na ogó∏ przez ca∏e ich pozosta∏e ˝ycie, muszà zapewniç odpowiedni komfort ich stosowania, tj. du˝à efektywnoÊç terapeutycznà przy minimalnej iloÊci efektów
ubocznych, czego nie zawsze gwarantujà leki generyczne produkowane przy u˝yciu mo˝liwie najtaƒszych metod. Nale˝y tu dodaç, ˝e obserwowany na Êwiecie sta∏y wzrost iloÊci przepisywanych leków, tak˝e w naszym kraju, jest prostym nast´pstwem starzenia si´ spo∏eczeƒstw oraz braku szeroko zakrojonych programów profilaktycznych opartych na zmianie stylu ˝ycia. Wychodzàc naprzeciw tej narastajàcej potrzebie, jakim powinien byç rozwój medycyny zapobiegawczej, PTBnM oraz Rada Promocji
Zdrowego ˚ywienia powo∏a∏a Instytut Diety Âródziemnomorskiej i ˚ywienia Funkcjonalnego, instytucj´ „pro publico bono”, która ma popularyzowaç niefarmakologiczne metody zapobiegania i leczenia
metabolicznych chorób cywilizacyjnych, zwi´kszajàcych ryzyko chorób uk∏adu krà˝enia i nowotworów.
W Radzie Naukowej Instytutu zasiadajà wybitni przedstawiciele polskiej medycyny, a szczegó∏owy
program naszych badaƒ zostanie przedstawiony na pierwszej Konferencji Naukowej Instytutu, która
odb´dzie si´ 25 listopada tego roku w Warszawie.
W podsumowaniu chcia∏bym zaproponowaç wszystkim medycznym Towarzystwom Naukowym
powo∏anie wspólnego komitetu, który koordynowa∏yby wszelkie dzia∏ania profilaktyczne w Polsce.
Dzia∏ajàc razem b´dzie nam ∏atwiej pozyskiwaç fundusze, a tak˝e w sposób bardziej zdecydowany
wp∏ywaç na polityk´ prozdrowotnà ludzi bezpoÊrednio za nià odpowiedzialnych, pracujàcych w Sejmie,
Senacie i Rzàdzie.

Z wyrazami szacunku
Marek Naruszewicz
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Warunki publikacji w „Czynnikach Ryzyka”:
1) „Czynniki Ryzyka” zamieszczajà prace poglàdowe, oryginalne, kazuiststyczne i inne dotyczàce szeroko rozumianej problematyki patogenezy mia˝d˝ycy, jej leczenia, epidemiologii,
profilaktyki, roli ˝ywienia, itp.
2) Nades∏anie pracy jest równoznaczne z oÊwiadczeniem, ˝e wszyscy autorzy wyra˝ajà zgod´
na jej opublikowanie w nades∏anej formie oraz ˝e praca nie zosta∏a nigdzie opublikowana ani
z∏o˝ona do druku w innym czasopiÊmie (mo˝e byç przentowana na zjazdach)
3) Zalecana forma nadsy∏ania prac:
– obj´toÊç pracy do 20 stron znormalizowanego maszynopisu A4;
redakcja dopuszcza podzia∏ publikacji na cz´Êci, po uzgodnieniu z autorem;
– prosimy nadsy∏aç dwa egzemlarze pracy (wydruk) i t´ samà zawartoÊç na dyskietce w edytorze Microsoft Word lub jako plik tekstowy;
– ryciny, na oddzielnych kartkach, nie muszà byç powtórzone na dyskietce; w uzasadnionych przypadkach zak∏adamy mo˝liwoÊç druku rycin kolorowych (zblokowanych);
– do pracy nale˝y do∏àczyç jej streszczenie po polsku i w j´zyku angielskim;
– w przypadku dwóch autorów publikujemy fotografie obu, w pozosta∏ych przypadkach tylko pierwszego;
– prosimy podaç stopnie (tytu∏y) naukowe autorów;
– redakcja informuje o wst´pnym zakwalifikowaniu pracy, a póêniej o wynikach recenzji
i przybli˝onym terminie publikacji.
4) Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek stylistycznych bez porozumienia z autorem
5) W przypadku nie przyj´cia pracy do druku redakcja zwraca jeden jej egzemplarz

Adres redakcji „Czynników Ryzyka”:
Zak∏ad Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Pomorskiej Akademii Medycznej
Al. Powstaƒców Wlkp.72
70-111 Szczecin
tel. (091) 482-60-74(75)
fax (091) 482-12-51

Przypominamy cz∏onkom Polskiego Towarzystwa Badaƒ nad Mia˝d˝ycà, ˝e sk∏adka
cz∏onkowska w bie˝àcym roku wynosi 35 z∏.
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dr med. J. R. Nofer1, 2/,

dr hab. med. A. von Eckardstein1, 2/, dr hab. med. B. Kehrel3/

Poza odwrotnym transportem
cholesterolu. Plejotropowe mechanizmy antyaterogennego dzia∏ania HDL

Czym jest HDL?
Lipoproteiny wysokiej g´stoÊci (HDL) stanowià frakcj´ lipoprotein surowicy, której czàsteczki charakteryzujà si´ podobnà g´stoÊcià
(<1,063 g/ml) oraz niewielkimi rozmiarami
(Êrednica ca 5 – 17 nm). JakoÊciowe i iloÊciowe ró˝nice w zawartoÊci lipidów, bia∏ek oraz
enzymów prowadzà do zró˝nicowania czàsteczek HDL pod wzgl´dem kszta∏tu, g´stoÊci,
p∏ynnoÊci, ∏adunku oraz antygenowoÊci. Najcz´Êciej stosowana metoda rozdzia∏u lipoprotein - ultrawirowanie ipzopykniczne - ró˝nicuje dwie podstawowe frakcje HDL, a mianowicie HDL2 (d = 1,063 – 1,125 g/ml) oraz HDL3
(d = 1,125 – 1,250 g/ml). Wi´kszoÊç czàsteczek
HDL ma struktur´ globularnà. W zewn´trznej
cz´Êci lipoproteiny zlokalizowane sà bardziej
polarne lipidy, fosfolipidy oraz cholesterol
niezestryfikowany. Bia∏ka zwiàzane z HDL
umiejscowione sà równie˝ w ich zewn´trznej
warstwie. Podstawowym bia∏kiem HDL jest
apolipoproteina A-I. W mniejszych iloÊciach
obecne sà apo A-II, apo A-IV, apo C-III, apo
E i apo J. Szereg innych bia∏ek zlokalizowanych w obr´bie HDL ma charakter enzymów.
Zaliczamy do nich acetylotransferaz´ lecytyna-cholesterol (LCAT), hydrolaz´ acetyloPAF oraz paroksonaz´. Apolarne sk∏adniki
HDL zlokalizowane sà w centrum czàsteczki.
Wyst´pujà tu g∏ównie trójglicerydy oraz cholesterol zestryfikowany. Nowo zsyntetyzowane
czàsteczki HDL nie posiadajà apolarnego centrum i z tego wzgl´du przyjmujà struktur´ dys-

koidalnà. Podobnà struktur´ posiadajà czàsteczki tzw. zrekonstytuowanego HDL
(rHDL), tj. czàsteczki wytworzone z fosfolipidów (najcz´Êciej fosfatydylocholiny) oraz apolipoprotein (najcz´Êciej apo A-I). Zrekonstytuowane HDL u˝ywane jest cz´sto w badaniach in vitro jako prosty i zdefiniowany model
HDL.

HDL ma dzia∏anie antyaterogenne
Odwrotna zale˝noÊç pomi´dzy poziomem
cholesterolu HDL a zapadalnoÊcià na chorob´
wieƒcowà zosta∏a potwierdzona w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych.
W amerykaƒskim studium Framingham wysoki poziom cholesterolu HDL obni˝a∏ ryzyko
choroby wieƒcowej dla ka˝dego przedzia∏u
st´˝enia cholesterolu LDL (Gordon i wsp.,
1977; 1981; Stokes i wsp., 1987; Gordon i Rifkin, 1989). Nawet przy wzgl´dnie niskim poziomie cholesterolu LDL (<100 mg/dl) obni˝enie poziomu cholesterolu HDL poni˝ej 25
mg/dl powodowalo trzykrotny wzrost ryzyka
zachorowania na chorob´ wieƒcowà. Stosujàc
wielowymiarowà analiz´ wariancji w badaniach tych wykazano, i˝ jedynie cholesterol
ca∏kowity i cholesterol HDL stanowià niezale˝ne czynniki ryzyka mia˝d˝ycy. Do podobnych wyników doszli autorzy europejskiego
studium PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster Study) (Assmann i Schulte, 1992;
Assmann i wsp., 1996). Analizujàc zebrane
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w ciàgu 10 lat dane blisko 5 tys. uczestniczàcych w badaniach m´˝czyzn stwierdzili oni, i˝
zwi´kszone ryzyko zgonu w nast´pstwie choroby wieƒcowej zwiàzane by∏o z niskim poziomem cholesterolu HDL (<0,9 mmol/l), niezale˝nie od st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego.
Rozszerzenie tych badaƒ o dalsze 4 tys. pacjentów oraz zastosowanie algorytmu sieci
neuronowych pozwoli∏o wykazaç, i˝ poziom
HDL–cholesterolu jest najbardziej czu∏ym i jedynym niezale˝nym predyktorem wystàpienia
choroby wieƒcowej serca. Kilka innych, na
mniejszà skal´ zakrojonych badaƒ prospektywnych potwierdzi∏o silnà bàdê s∏abà odwrotnà zale˝noÊç pomi´dzy poziomem HDL-cholesterolu w surowicy a zapadalnoÊcià na chorob´ wieƒcowà (Salonen i wsp., 1987, Gordon
i wsp., 1989; Keys, 1989; Genest i wsp., 1992;
Bass i wsp., 1993; Gaziano i wsp. 1997). Zale˝noÊç taka nie wykazana zosta∏a jak dotàd tylko
w dwu studiach prospektywnych.
Badania epidemiologiczne znalaz∏y potwierdzenie w szeregu badaƒ klinicznych. Pearson i wsp. wykazali odwrotnà zale˝noÊç pomi´dzy
poziomem
HDL–cholesterolu
a stwierdzonà koronarograficznie chorobà
wieƒcowà, której nasilenie okreÊlano liczbà
zmienionych mia˝d˝ycowo naczyƒ wieƒcowych (Pearson i wsp., 1979). W trwajàcym ponad 13 lat badaniu pacjentów ze zdiagnozowanà koronarograficznie chorobà wieƒcowà
i normalnym poziomem cholesterolu ca∏kowitego Miller i wsp. stwierdzili nasilenie si´ choroby u 75% osobników z niskim poziomem
HDL-cholesterolu i u 43% pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu (Miller i wsp.,
1992). Równie˝ szereg badaƒ nad wyst´powaniem restenozy u pacjentów po PTCA potwierdza znaczenie HDL w zapobieganiu
mia˝d˝ycy. Shah i Amin wykazali korelacj´ pomi´dzy niskim poziomem HDL–cholesterolu
a ryzykiem i okresem wystàpienia restenozy
(Shah i Amin, 1992). W badaniu tym restenoz´ stwierdzono u 64% pacjentów ze st´˝eniem
HDL–cholesterolu poni˝ej 40 mg/dl, lecz tylko
u 17% pacjentów z HDL–cholesterolem powy˝ej tego poziomu. W innym badaniu Dzavik
i wsp. stwierdzili zale˝noÊç pomi´dzy st´˝eniem HDL–cholesterolu a stopniem zw´˝enia
naczyƒ wieƒcowych (Dzavik i wsp. 1995). Podobna zale˝noÊç obserwowana by∏a przez Rotha i wsp. (1994) oraz przez Johanssona i wsp.
(1991) u m´˝czyzn, chocia˝ nie u kobiet.
Niektóre badania interwencyjne równie˝
sugerujà antyaterogenne dzia∏anie HDL.
Na przyk∏ad, podniesienie si´ poziomu
HDL–cholesterolu o ok. 30% w nast´pstwie
podawania kwasu nikotynowego zwiàzane by∏o z obni˝eniem si´ ÊmiertelnoÊci w wyniku
choroby wieƒcowej (Canner i wsp., 1986).
Równie˝ w trzech innych badaniach z zastoso-
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waniem cholestyraminy, gemfibrosilu lub bezafibratu, zwi´kszeniu si´ poziomu HDL–cholesterolu towarzyszy∏o zmniejszone wyst´powanie choroby wieƒcowej (Frick i wsp., 1987;
Gordon i Rifkind, 1989; Goldbourt i wsp.,
1993). Nale˝y jednak pami´taç, i˝ interpretacja interwencji klinicznych zmierzajàcych do
podniesienia poziomu cholesterolu HDL
utrudniona jest przez fakt, i˝ prowadzà one zazwyczaj do zmian innych czynników majàcych
znaczenie dla powstawania i progresji mia˝d˝ycy.
Badania in vivo dostarczajà kolejnych dowodów potwierdzajàcych antyaterogenne
dzia∏anie HDL. Infuzja HDL lub apo
A–I u królików na diecie bogatocholesterolowej zapobiega powstawaniu z∏ogów cholesterolu w Êcianie naczyƒ, a nawet prowadzi do
zmniejszania si´ uprzednio powsta∏ych zmian
(Badimon i wsp., 1990; Miyazaki i wsp., 1995).
Nadekspresja apo A–I u myszy zapobiega indukowanemu dietà bogatocholesterolowà
tworzeniu si´ ognisk mia˝d˝ycowych (Rubin
i wsp., 1991). Podobne obserwacje poczyniono
u królików nadeksprymujàcych apo A–I (Duverger i wsp., 1996). Nowsze badania wykaza∏y, i˝ ekspresja ludzkiej apo A–I zapobiega
zmianom mia˝d˝ycowym u zwierzàt, u których
zmiany te uwarunkowane sà genetycznie i powstajà spontanicznie (np. myszy niewytwarzajàce apo E) (Plump i wsp., 1994; Paszty i wsp.,
1994). Równie˝ obserwacje poczynione u ludzi
z mutacjami apo A–I sugerujà przeciwmia˝d˝ycowe dzia∏anie HDL. Obni˝enie poziomu
HDL–cholesterolu, z towarzyszàcym mu wzrostem ryzyka wystàpienia zmian mia˝d˝ycowych, obserwowano dla szeregu wariantów
apo A–I, jak równie˝ u homozygot z defektem
klasteru apo A–I/apo C–III/apo A–IV (Breslow, 1996). Nale˝y jednak zauwa˝yç, i˝ szereg
defektów apo A–I, prowadzàcych do hipo- lub
analfalipoproteinemii, niezwiàzanych jest ze
zwi´kszonym ryzykiem wystàpienia choroby
wieƒcowej.
Wi´kszoÊç autorów wià˝e antyaterogenne
dzia∏anie HDL ze zdolnoÊcià tej lipoproteiny
do transportu cholesterolu z tkanek obwodowych do wàtroby. Proces ten, tzw. odwrotny
transport cholesterolu, nie zosta∏ jednak jednoznacznie udokumentowany w badaniach in
vivo. Nale˝y przyjàç, i˝ przeciwmia˝d˝ycowe
dzia∏anie HDL ma charakter plejotropowy szereg procesów fizjologicznych majàcych
zwiàzek z patogenezà mia˝d˝ycy ulega modulacji w obecnoÊci tej lipoproteiny. Odwrotny
transport cholesterolu by∏ przedmiotem licznych prac poglàdowych. Niniejszy artyku∏ poÊwi´cony jest niezale˝nym od odwrotnego
transportu cholesterolu mechanizmom antyaterogennego dzia∏ania HDL.
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HDL wywiera ochronny wp∏yw na komórki
Êródb∏onka
Âródb∏onek naczyƒ jest aktywnym organem, wydzielajàcym szereg czynników humoralnych regulujàcych skurcz i rozkurcz naczyƒ,
aktywacj´ p∏ytek krwi, koagulacj´ i fibrynoliz´,
jak równie˝ proliferacj´ i ró˝nicowanie mi´Êni
g∏adkich. Produkcja tlenku azotu (NO), zwiàzku indukujàcego wazorelaksacje, hamujàcego
adhezj´ i agregacj´ trombocytów, hamujàcego
progresj´ cyklu komórkowego oraz obni˝ajàcego adhezj´ i migracj´ leukocytów do Êciany
naczyƒ, stanowi integrujàcà cz´Êç odpowiedzi
Êródb∏onka na bodziec fizjologiczny (Moncada
i Higgs, 1995 Maxwell i Cooke, 1999). Zaburzenia funkcji Êródb∏onka nasilajà wykrzepianie wewnàtrznaczyniowe, hamujà fibrynoliz´,
sprzyjajà rekrutacji makrofagów do Êciany naczyƒ i zmniejszajà dzia∏anie czynników rozszerzajàcych naczynia (Toborek i Kaiser, 1999;
Biegelsen i Loscalzo, 1999). Dysfunkcja endotelium (endothelial dysfunction) jest jednym
z pierwszych zjawisk obserwowanych w rozwoju mia˝d˝ycy (Vanhoutte, 1997; Shimokawa
i Vanhoutte, 1997; Shimokawa, 1999). Zale˝ne
od prawid∏owej funkcji Êródb∏onka rozszerzenie naczyƒ pod wp∏ywem zwiàzków indukujàcych wytwarzanie tlenku azotu, takich jak acetylocholina, serotonina, histamina, czy bradykinina, zaburzone jest u zwierzàt z hipercholesterolemià wywo∏anà dietà bogatocholesterolowà (Vanhoutte, 1997). Zaburzenie zale˝nej
od endotelium wazorelaksacji stwierdzone
tak˝e zosta∏o w obr´bie zmienionych mia˝d˝ycowo odcinków naczyƒ wieƒcowych transplantowanych serc (Ludmer i wsp., 1986), jak równie˝ in vivo u ludzi z hipercholesterolemià
i mia˝d˝ycà (Hodgson i Marshall, 1989; Verns
i wsp., 1989; Golio i wsp., 1991; McFadden
i wsp., 1991; Anderson et al., 1995). Zarówno
zmiany czynnoÊciowe jak i morfologiczne
Êródb∏onka (wyd∏u˝enie komórek i zmiana ich
orientacji) obserwowane sà ju˝ we wczesnych
stadiach mia˝d˝ycy, przebiegajàcych bez akumulacji lipidów w przydance (Taylor i wsp.,
1989). Obserwowane sà one równie˝ u pacjentów, u których stwierdzono wyst´powanie
czynników ryzyka choroby wieƒcowej, takich
jak nadciÊnienie, cukrzyca typu II i oty∏oÊç
(McVeigh i wsp., 1992; Panza i wsp., 1993; Steinberg i wsp., 1996). Terapia obni˝ajàca poziom cholesterolu zmniejsza dysfunkcj´ Êródb∏onka (Anderson i wsp., 1995; Treasure
i wsp., 1995). Sattar i wsp. i Toikka i wsp. sugerujà, i˝ dysfunkcja Êródb∏onka zwiàzana jest
z wyst´powaniem typowego profilu lipoprotein, charakteryzujàcego si´ podwy˝szeniem st´˝enia LDL i lipoprotein bogatych w trójglicerydy (VLDL, remnanty VLDL i chylomikronów) oraz z obni˝eniem st´˝enia HDL (Satter

ARTYKU¸ REDAKCYJNY

i wsp., 1998; Toikka i wsp., 1999). Zwi´kszony
poziom LDL w Êcianie naczyƒ, w po∏àczeniu
ze wzmo˝onà syntezà wolnych rodników przez
komórki Êródb∏onka, prowadzi do wytworzenia znacznych iloÊci oksydowanego LDL
(OX–LDL), który hamuje syntez´ tlenku azotu i indukuje dysfunkcj´ endotelium (Chin
i wsp., 1992). Równie˝ zwi´kszenie poziomu
trójglicerydów nasila stres oksydacyjny i zaburza prawid∏owe funkcjonowanie Êródb∏onka
(Hiramatsu, 1988; Pronai i wsp., 1991; Henning i wsp., 1992). Z drugiej strony zwiàzki
o dzia∏aniu antyoksydacyjnym (witamina E,
witamina C, probukol) zapobiegajà dysfunkcji
endotelium (Keaney i wsp., 1993; Anderson et
al., 1995) Szereg badaƒ in vitro wykaza∏o, i˝
HDL zapobiega wywo∏ywanemu przez
OX–LDL zahamowaniu zale˝nej od endotelium wazorelaksacji. Matsuda i wsp. wykazali,
i˝ stymulowane przez acetylocholin´ rozszerzenie naczyƒ zahamowane przez OX–LDL
odwrócone zostaje w obecnoÊci HDL (Matsuda i wsp., 1993). HDL hamuje równie˝ znoszàcy wazorelaksacje efekt lizofosfatydylocholiny
– jednego z g∏ównych produktów oksydacji
LDL. Podobny efekt dzia∏ania HDL obserwowany by∏ przez Galle i wsp., przy czym autorzy
ci zaobserwowali zahamowanie przez HDL infiltracji OX–LDL do Êciany naczyƒ (Galle
i wsp., 1994). Ota i wsp. udokumentowali, i˝
obok natywnego HDL równie˝ czàsteczki rekostytuowanego HDL, z∏o˝one z apo A–I oraz
fosfatydylocholiny, sà w stanie zapobiegaç indukowanej OX–LDL i lizofosfatydylocholinà
dysfunkcji Êródb∏onka (Ota i wsp., 1997).
W badaniach in vivo Kuhn i wsp. oraz Zeiher
i wsp. wykazali odwrotnà korelacj´ pomi´dzy
st´˝eniem HDL w surowicy a wazorelaksacjà
indukowanà przez podanie acetylocholiny
bezpoÊrednio do naczyƒ wieƒcowych (Kuhn
i wsp., 1991; Zeiher i wsp., 1994).
Uszkodzenie komórek Êródb∏onka, do którego dochodzi w dalszych fazach rozwoju
mia˝d˝ycy, prowadzi do ods∏oni´cia trombogennej powierzchni Êciany naczyƒ, odk∏adania
si´ p∏ytek krwi, patologicznego rozrostu mi´Êni g∏adkich, rekrutacji leukocytów oraz innych procesów odgrywajàcych istotnà rol´
w procesie powstawania blaszki mia˝d˝ycowej.
Z tego wzgl´du zachowanie ciàg∏oÊci Êródb∏onka ma pierwszoplanowe znaczenie w zapobieganiu rozwojowi mia˝d˝ycy. Wykazano,
i˝ HDL podtrzymuje proliferacj´ komórek endotelium utrzymywanych w medium niezawierajàcym surowicy (Tamagaki i wsp., 1995). Mitogenne dzia∏anie HDL zwiàzane jest z aktywacjà fosfolipazy C, specyficznej dla fosfatydyloinozytolu, do której dochodzi pod wp∏ywem
tej lipoproteiny. Aktywacja PI–PLC prowadzi
do uwalniania wapnia wewnàtrzkomórkowego, aktywacji kinazy proteinowej C oraz ak-
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tywacji anyportu sodowo-protonowego. Podobne do HDL dzia∏anie wykazuje szereg indukujàcych proliferacj´ komórek czynników
wzrostowych, takich jak FGF, PDGF lub bombezyna. Tamagaki i wsp. wykazali, i˝ inhibicja
antyportu sodowo-protonowego przy u˝yciu
amiloridu znosi mitogenne dzia∏anie HDL.
Obok dzia∏ania promujàcego wzrost komórek Êródb∏onka, HDL wydaje si´ równie˝
zapobiegaç ich obumieraniu. Suc i wsp. wykazali, i˝ zarówno HDL jak i izolowana apoproteina A-I znoszà cytotoksyczny efekt oksydowanego LDL (Suc i wsp., 1997). Ochronne
dzia∏anie HDL niezwiàzane by∏o z wzajemnà
interakcjà obu lipoprotein, jak równie˝ z antyoksydacyjnym efektem przypisywanym czàsteczce HDL. Najbardziej efektywne zahamowanie procesu obumierania Êródb∏onka przez
HDL obserwowane by∏o w nast´pstwie d∏ugotrwa∏ej inkubacji (ok. 24 h). Inhibitory syntezy
bia∏ek znosi∏y ochronne dzia∏anie tej lipoproteiny. Wydaje si´ zatem, i˝ os∏abienie cytotoksycznego dzia∏ania oksydowanego LDL
w obecnosci HDL lub apo A–I zwiàzane jest
z indukcjà ekspresji, jak dotàd niezidentyfikowanych, czynników zapobiegajàcych Êmierci
komórek. Wykazano równie˝, i˝ HDL przeciwdzia∏a nekrozie endotelum indukowanej
przez remnanty lipoprotein bogatych w trójglicerydy (Spiedel i wsp., 1990). W badaniach
w∏asnych potwierdziliÊmy, i˝ HDL hamuje
apoptoz´ endotelium (Nofer i wsp., niepublikowane). W przeciwieƒstwie do zahamowania
obumierania komórek, wywo∏anego oksydowanym LDL, zahamowanie apoptozy w obecnosci HDL obserwowane by∏o ju˝ po ok. 3 h.
Efekt ten nie zale˝a∏ od syntezy bia∏ek de novo
i nie zachodzi∏ pod wp∏ywem izolowanej apo
A–I. Wydaje si´ zatem, i˝ zahamowanie apoptozy komórek Êródb∏onka w obecnoÊci HDL
zwiàzane jest z kilkoma niezale˝nymi od siebie
mechanizmami.
Dodatkowy mechanizm chroniàcy komórki
Êródb∏onka przed uszkodzeniem i wynikajàcà
stàd nekrozà zwiàzany jest ze zdolnoÊcià HDL
do hamowania aktywacji uk∏adu dope∏niacza.
Rosenfeld i wsp. oraz Packman i wsp. wykazali, i˝ HDL hamuje zwiàzanà z aktywacjà dope∏niacza liz´ komórek (Rosenfeld i wsp., 1983;
Packman i wsp., 1985). Dzia∏anie to zale˝y od
obecnoÊci apoprotein, przede wszystkim apo
A–I. Dalsze badania wykaza∏y, i˝ w obecnoÊci
aktywowanego dope∏niacza zarówno HDL jak
i apo A–I oraz apo A–II wiàzane sà na powierzchni komórek Êródb∏onka (Hamilton
i Sims, 1991). Co wi´cej, HDL i apo A–I wià˝à podjednostk´ C9 dope∏niacza i hamujà powstawanie kompleksu C5a–C9 (Hamilton
i wsp., 1993). Wdaje si´, i˝ na tej drodze HDL
jest w stanie zapobiegaç uszkodzeniu komórek
Êródb∏onka zwiàzanym z aktywacjà dope∏nia-
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cza. Dodatkowo Vakeva i wsp. wykazali, i˝
HDL jest noÊnikiem niewielkich iloÊci protektyny (CD95), glikporoteiny hamujàcej cytolityczne dzia∏anie komplementu (Vakeva i wsp.,
1994). Hamujàce dzia∏anie HDL na aktywacj´
dope∏niacza nabiera szczególnego znaczenia
w Êwietle ostatnich badaƒ wskazujàcych na rol´ odgrywanà przez dope∏niacz w powstawaniu
mia˝d˝ycy. Schmiedt i wsp. wykazali, i˝ kompletny brak podjednostki C6 dope∏niacza
u zwierzàt transgenicznych chroni przed rozwojem mia˝d˝ycy indukowanej dietà bogatocholesterolowà (Schmiedt i wsp., 1998).

HDL moduluje funkcje wydzielnicze Êródb∏onka
Obok dzia∏ania stymulujàcego wzrost i hamujàcego zarówno apoptoz´ jak i nekroz´ komórek Êródb∏onka, HDL moduluje produkcj´
niektórych wazoaktywnych czynników wydzielanych przez te komórki. Prostacyklina
(PGI2), podstawowy produkt cyklooksygenazy
w komórkach Êródb∏onka, ma silne dzia∏anie
wazorelaksacyjne, hamuje aktywacj´ p∏ytek
krwi, a tak˝e zmniejsza uwalnianie czynników
stymulujàcych proliferacj´ mi´Êniówki g∏adkiej, takich jak FGE i EGF (Vane i Botting,
1995). W szeregu badaƒ wykazano, i˝ HDL
w st´˝eniu zbli˝onym do fizjologicznego stymuluje produkcj´ PGI2 (Beitz et al., 1980;
1981; 1994; Fleisher i wsp., 1982). Wydaje si´,
i˝ stymulujàcy efekt HDL zale˝ny jest od dwu
czynników. Z jednej strony indukcja syntezy
PGI2 zale˝y od zawartoÊci w HDL kwasu arachidonowego, b´dàcego substratem dla syntezy eikozanoidów (Myers i wsp., 1996). HDL
dzia∏a∏oby tutaj jako czynnik dostarczajàcy
substratu do produkcji aktywnego zwiàzku.
Z drugiej strony Cockerill i wsp. wykazali, i˝
HDL indukuje syntez´ cyklooksygenazy–2
(COX–2), kluczowego enzymu dla syntezy
prostanoidów w komórkach Êródb∏onka (Cockerill, 1998). Indukcja ekspresji COX–2 pod
wp∏ywem HDL obserwowana by∏a równie˝
w komórkach mi´Êni g∏adkich (Vinals i wsp.,
1999). HDL pot´guje równie˝ ekspresj´
COX–2 indukowanà przez cytokiny, takie jak
IL–1 i TNF–α, i nasila przez to syntez´ 6-oxoPGF1α. Efekt ten wyst´powa∏ tak˝e, gdy zamiast HDL u˝yto czàsteczek rekostytuowanego HDL. Co wi´cej, HDL moduluje profil syntetyzowanych prostanoidów. Jambou i wsp.
wykazali, i˝ inkubacja endotelium z HDL prowadzi nie tylko do zwi´kszenia si´ syntezy
PGI2, ale równie˝ do nasilenia syntezy prostaglandyny E (Jambou i wsp., 1993). Zwi´kszenie syntezy PGE w obecnoÊci HDL3 i HDL2
odnotowane zosta∏o równie˝ przez Oravca
i wsp (1998). Oprócz indukcji PGI2, HDL wy-
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daje si´ byç równie˝ czynnikiem ochraniajàcym PGI2 przed degradacjà i zwi´kszajàcym in
vivo jej okres biologicznego pó∏trwania (Aoyama et al., 1990). To dzia∏anie HDL zale˝ne
jest wy∏àcznie od apo A–I i daje si´ zaobserwowaç w obecnoÊci liposomów zawierajàcych t´
apoprotein´ (Yui i wsp., 1988). Oksydacja
HDL pod wp∏ywem jonów metali ci´˝kich lub
w obecnoÊci enzymów produkujàcych rodniki
ponadtlenkowe prowadzi do sulfoksydacji metioniny w czàsteczce apo A–I, i w ten sposób
znosi protekcyjne dzia∏anie HDL wobec PGI2.
Endotelina–1 (ET–1) jest kolejnym zwiàzkiem, którego synteza modulowana jest przez
HDL (Ong i wsp., 1994). Hu i wsp. wykazali, i˝
inkubacja komórek Êródb∏onka w obecnoÊci
subfizjologicznych st´˝eƒ natywnego HDL
zwi´ksza dwukrotnie produkcj´ ET–1 przez te
komórki (Hu i wsp., 1994). Stymulujàcy efekt
tej lipoproteiny mia∏ charakter posttranslacyjny, poniewa˝ HDL nie mia∏ wp∏ywu na poziom
mRNA dla endoteliny. Indukcja produkcji
ET–1 przez HDL hamowana by∏a w obecnoÊci
staurosporyny i innych inhibitorów PKC, co
sugeruje, i˝ kinaza ta poÊredniczy w dzia∏aniu
HDL. Wydaje si´, i˝ w przeciwieƒstwie do
PGI2, sytmulujàce syntez´ endoteliny dzia∏anie HDL nie zale˝y od obecnoÊci apo A–I.
Istotnie, subfrakcje HDL zawierajàce ró˝ne
iloÊci apo A–I stymulowa∏y syntez´ apo
A–I w podobnym zakresie. Co wi´cej, równie˝
lipoproteiny niezawierajàce apo A–I (VLDL,
oksydowany LDL) indukowa∏y syntez´ ET–1
w komórkach endotelium (Horio i wsp., 1993).
Poniewa˝ niektóre produkty oksydacji lipidów,
jak np. hydroperoksydy cholesterolu lub lizofosfatydlocholina mogà ulegaç translokacji
z LDL do HDL (Bowry i wsp., 1992; Sakai
i wsp., 1996), nie mo˝na wykluczyç, i˝ stymulujàce syntez´ ET–1 dzia∏anie HDL zale˝y od
komponenty lipidowej.
HDL moduluje równie˝ syntez´ peptydu
natriuretycznego typu C (CNP), zwiàzku
o dzia∏aniu rozszerzajàcym naczynia, hamujàcym proliferacj´ mi´Êniówki g∏adkiej i hamujàcym wydzielanie endoteliny (Sugiyama
i wsp., 1995). Sugiyma i wsp. wykazali, i˝ supresja syntezy CNP w obecnoÊci oksydowanego LDL znoszona jest przez HDL.

HDL hamuje adhezj´ i aktywacj´ leukocytów
Adhezja leukocytów na powierzchni komórek Êródb∏onka oraz interakcja leukocytów
z komórkami mi´Êniówki g∏adkiej odgrywajà
pierwszorz´dnà rol´ w inicjacji tworzenia si´
blaszki mia˝d˝ycowej. Interakcja monocytów
z komórkami Êródb∏onka przebiega za poÊrednictwem znajdujàcych si´ na powierzchni komórek – bia∏ek, przede wszystkim VCAM–1,

ARTYKU¸ REDAKCYJNY

ICAM–1 oraz selektyny E. VCAM–1
i ICAM–1 nale˝à do nadrodziny bia∏ek zbli˝onych do immunoglobulin. Sà one odpowiedzialne za adhezj´ odpowiednio mononuklearnych leukocytów oraz monocytów i limfocytów (Wang i Springer, 1998). Selektyna E zaliczana jest do rodziny selektyn. Bierze ona
udzia∏ w adhezji leukocytów i monocytów poprzez „wychwytywanie” tych komórek z krwiobiegu i umo˝liwienie ich „toczenia si´” po powierzchni Êródb∏onka limfocytów (GonzalezAmaro i Sanchez-Madrid, 1999). Wszystkie
trzy bia∏ka ulegajà szczególnie nasilonej ekspresji w obr´bie blaszki mia˝d˝ycowej (Poston
i wsp., 1992; van der Wal i wsp., 1992; O’Brien
i wsp., 1993; Printevesa i wsp., 1999). Cybulsky
i Gimbrone pierwsi wykazali, i˝ u zwierzàt z hipercholesterolemià, wywo∏anà dietà bogatocholesterolowà bàdê wrodzonym defektem receptora LDL, dochodzi do gwa∏townej syntezy
VCAM–1 (Cybulski i Gimbrone, 1991). Indukcja VCAM–1 przez cholesterol jest jednym z pierwszych zjawisk obserwowanych
u tych zwierzàt i poprzedza migracj´ monocytów do Êciany naczyƒ (Li i wsp., 1993). Ekspresja VCAM-1 indukowana jest przez lizofosfatydylocholin´, zwiàzek wyst´pujàcy w oksydowanym LDL, jak równie˝ przez produkty lipolizy lipoprotein bogatych w trójglicerydy
(VLDL) (Kume i wsp., 1992; Saxena i wsp.,
1992). Ekspresj´ VCAM–1 powodujà równie˝
cytokiny, jak np. TNF–α, czy interleukina 1
(IL–1). Zale˝na jest ona od wewnàtrzkomórkowej syntezy wolnych rodników oraz od aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF–κB.
Wykazano, i˝ HDL hamuje interakcj´ monocytów z komórkami w mieszanych kulturach Êródb∏onka i mi´Êniówki g∏adkiej, jak
równie˝ wywo∏ywanà przez oksydowany LDL
adhezj´ monocytów na powierzchni endotelium (Navab i wsp., 1991). Nowsze badania
wykaza∏y, i˝ indukowana przez cytokiny ekspresja VCAM-1, ICAM–1 i selektyny E ulega
zahmowaniu w obecnoÊci HDL (Cockerill
i wsp., 1995; Barter, 1997). Najwi´ksze nasilenie hamowania ekspresji tych bia∏ek obserwowane by∏o dla st´˝enia HDL ok. 1 g/l, a zatem
zbli˝onego do fizjologicznego. Równie˝ czàsteczki rekostytuowanego HDL, z∏o˝one
z apo A–I oraz fosfatydylocholiny, sà w stanie
hamowaç ekspresj´ VCAM–1 na powierzchni
Êródb∏onka (Calabresi i wsp., 1997; Ashby
i wsp., 1998). Brak hamujàcego efektu obserwowano natomiast w przypadku wolnych apoprotein A–I i A–II. Hamujàce dzia∏anie HDL
utrzymuje si´ równie˝ po usuni´ciu tych lipoprotein z komórek Êródb∏onka, dlatego wydaje si´, i˝ nie jest ono zwiàzane z lokalnym
zmiataniem wolnych rodników przez antyoksydanty zawarte w HDL. Jest równie˝ ma∏o
prawdopodobne, i˝ hamujàce ekspresj´
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VCAM–1 i selektyny E dzia∏anie HDL zwiàzane jest z modulujàcym efektem tych lipoprotein na funkcj´ czynnika transkrypcji
NF–κB. Cockerill i wsp. nie odnotowali hamujàcego wp∏ywu HDL na translokacj´
NF–κB do jàdra komórkowego, wiàzanie do
specyficznych dla tego czynnika transkrypcyjnego sekwencji DNA lub na kinetyk´ degradacji i resyntezy NF–κB (Cockerill, 1999).
HDL nie zmienia∏ równie˝ wywo∏ywanej
przez TNF–α ekspresji genu reporterowego
regulowanej przez promotor selektyny E,
w którym znajdujà si´ domeny wià˝àce
NF–κB. Xia i wsp. wykazali, i˝ HDL hamuje,
stymulowanà przez TNF–α, aktywacj´ kinazy
sfingozynowej, i przez to tworzenie fosforanu
sfingozyny (S–1–P) – zwiàzku indukujàcego
ekspresj´ E–selektyny na powierzchni Êródb∏onka (Xia i wsp., 1999). Co wi´cej, autorzy
ci zaobserwowali korelacj´ liniowà pomi´dzy
zahamowaniem ekspresji E-selektyny przez
HDL a zahamowaniem aktywnoÊci kinazy
sfingozynowej w obecnoÊci tej lipoproteiny.
Podobne do HDL dzia∏anie wykazywa∏y równie˝ czàsteczki rekonstytuowanego HDL, lecz
nie wolna apo A–I. Wydaje si´ zatem, i˝ hamujàce ekspresj´ bia∏ek adhezyjnych dzia∏anie HDL zale˝ne jest od modulujàcego efektu
tej lipoproteiny na przemian´ sfingomieliny
i jej metabolitów.
Oprócz VCAM–1, ICAM–1 oraz selektyn,
w adhezji leukocytów do endotelium poÊredniczyç mo˝e równie˝ fibrynogen. Przyjmuje si´,
i˝ fibrynogen jest w stanie tworzyç mostki pomi´dzy wià˝àcymi go integrynami αMβ2 i αvβ3,
które zlokalizowane sà na powierzchni interagujàcych komórek (Altieri i wsp., 1995). Wykazano, i˝ HDL hamujà zale˝nà od receptora
fibrynogenu adhezj´ neutrofili do endotelium
(Moudry i wsp., 1997). HDL hamuje tak˝e stymulowane przez ADP wiàzanie fibrynogenu
na powierzchni monocytów, podczas gdy wiàzanie fibrynogenu pod wp∏ywem cytochalazyny – substancji zaburzajàcej struktur´ cytoszkieletu – nie jest obni˝one w obecnoÊci HDL
(Nofer i wsp., 2000). Wydaje si´ zatem, i˝ hamujàce wiàzanie fibrynogenu dzia∏anie HDL
nie jest zwiàzane z bezpoÊrednià kompetycjà
o miejsce wiàzania w obr´bie CD11b/18, lecz
z modulowanà przez t´ lipoprotein´ indukowanà przez ADP transdukcjà sygna∏u.

HDL moduluje procesy koagulacji i fibrynolizy
Badania epidemiologiczne wskazujà na
zwiàzek pomi´dzy procesami krzepni´cia i fibrynolizy a wyst´powaniem choroby niedokrwiennej serca. W Northwick Park Heart Study wykazano, i˝ prokoagulacyjna aktywnoÊç
VII czynnika krzepni´cia krwi jest predykto-
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rem Êmierci spowodowanej chorobà niedokrwiennà (Meade i wsp., 1980; 1993; Ruddock
i Meade, 1994). Z drugiej strony, zwi´kszone
ryzyko wystàpienia CHD obserwowane by∏o
u osób ze zmniejszonà aktywnoÊcià fibrynolitycznà surowicy, wynikajàcà ze zwi´kszonej
aktywnoÊci i/lub st´˝enia inhibitora aktywatora plazminogenu (plasminogen activator inhibitor; PAI) (Oserov i wsp., 1989; Hellsten
i wsp., 1992; Dawson i Henney, 1992; van der
Born i wsp., 1996; Lowe i wsp., 1998). Wydaje
si´ zatem, i˝ zaburzenie równowagi pomi´dzy
procesami krzepni´cia i fibrynolizy sprzyja powstawaniu mia˝d˝ycy.
Aktywacja procesu krzepni´cia krwi zwiàzana jest z powstawaniem tenazy zewnàtrzpochodnej (kompleksu z∏o˝onego z czynnika
tkankowego (TF), czynnika VIIa krzepni´cia
krwi, fosfolipidów i jonów wapnia) oraz protrombinazy (kompleksu z∏o˝onego z czynników krzepni´cia krwi Va, Xa, II, fosfolipidów
i jonów wapnia). Obydwa procesy modulowane sà przez HDL. W przeciwieƒstwie do aterogennych lipoprotein, przede wszystkim
VLDL, które stymulujà zarówno wydzielanie
TF jak równie˝ aktywacj´ tenazy zewnàtrzpochodnej, HDL per se nie indukujà wydzielania TF przez komórki Êródb∏onka lub monocyty (Kaneko i wsp., 1994). Wydaje si´ natomiast, i˝ synteza TF stymulowana przez
VLDL ulega zahamowaniu w obecnoÊci
HDL. HDL przeciwdzia∏a równie˝ aktywacji
czynnika X przez tenaz´ zewnàtrzpochodnà
(Rosenson i Lowe, 1998). Carson zaobserwowa∏, i˝ obok HDL równie˝ apo A-I hamuje
aktywacj´ czynnika X (Carson, 1981). Nowsze badania wskazujà, i˝ hamujàce dzia∏anie
HDL zwiàzane byç mo˝e z obecnoÊcià na tej
lipoproteinie inhibitora czynnika tkankowego (tissue pathway factor inhibitor; TPFI)
(Lesnik i wsp., 1993). Epand i wsp. wykazali,
i˝ zarówno HDL jak i apo A-I hamujà indukowane jonoforami wapnia powstawanie
komleksu protrombinazy na powierzchni p∏ytek (Epand i wsp., 1994). Wydaje si´, i˝ hamujàce dzia∏anie HDL zwiàzane jest z zahamowaniem transklonowego transportu fosfolipidów anionowych, jak np. fosfatydyloseryny i fosfatydyloinozytolu. Translokacja tego
rodzaju fosfolipidów z cytoplazmatycznej do
zewnàtrzkomórkowej cz´Êci b∏ony komórkowej jest warunkiem efektywnej aktywacji protrombinazy. Moyer i wsp. wykazali, i˝ jakkolwiek do generacji trombiny dochodzi tak˝e
na powierzchni HDL, to jest ona jednak prawie 20 razy mniej wydajna ni˝ w obecnoÊci lipoprotein bogatych w trójglicerydy, przede
wszystkim VLDL (Moyer i wsp., 1998). Istotnie, zwi´kszonà aktywnoÊç protrombinazy
stwierdzono w dyslipidemiach charakteryzujàcych si´ wzrostem st´˝enia trójglicerydów
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i spadkiem poziomu HDL w surowicy (Rota
i wsp., 1998). Ostatnio Griffin i wsp. zwrócili
uwag´ na kolejny mechanizm, za poÊrednictwem którego HDL moduluje proces krzepni´cia krwi (Griffin i wsp., 1999). Aktywowane bia∏ko C (activated C protein; APC) jest
istotnym elementem regulujàcym krzepni´cie
krwi poprzez proteolitycznà inaktywacj´
czynników Va i VIIIa. Hamujàce koagulacj´
dzia∏anie APC ulega nasileniu w obecnoÊci
bia∏ka S. Griffin i wsp. wykazali, i˝ HDL pot´guje inaktywacj´ czynników Va i VIIIa
przez APC. Równie˝ stymulujàce APC dzia∏anie bia∏ka S ulega nasileniu w obecnoÊci
HDL. Powy˝sze dzia∏anie HDL zwiàzane byç
mo˝e z obecnoÊcià na tej lipoproteinie kardiolipiny oraz fosfatydyletanolaminy - fosfolipidów o dzia∏aniu antykoagulacyjnym.
Stwierdzono, i˝ obok koagulacji równie˝ proces fibrynolizy ulega modulacji pod wp∏ywem
HDL. Obserwowane w szeregu dyslipoproteinemii obni˝enie aktywnoÊci fibrynolitycznej
osocza zwiàzane jest ze zwi´kszonym wydzielaniem PAI przez komórki Êródb∏onka, jak
równie˝ ze wzrostem st´˝enia PAI oraz tkankowego aktywatora plazminogenu (tissue
plasminogen activator; tPA) w osoczu (Mussoni i wsp., 1992). Wykazano negatywnà korelacj´ pomi´dzy st´˝eniem PAI i tPA a poziomem cholesterolu HDL, podczas gdy aktywnoÊç tPA korelowa∏a pozytywnie (JuhanVague i wsp., 1996). Powy˝sze zale˝noÊci cz´Êciowo t∏umaczy hamujàcy p∏yw HDL na wydzielanie tPA i PAI przez endotelium, obserwowany in vitro (Levin i wsp., 1994).
Badania nad wplywem HDL na przebieg
procesów koagulacji i fibrynolizy prowadzone
by∏y przede wszystkim w warunkach in vitro.
Pajkrt i wsp. zbadali wp∏yw rekonstytuowanego HDL na procesy koagulacji i fibrynolizy
u osób po do˝ylnym podaniu endotoksyny
(Pajkrt i wsp., 1997). Stwierdzili oni zahamowanie koagulacji i fibrynolizy wyra˝ajàce si´
obni˝eniem odpowiednio poziomów fragmentów protrombiny F1+2 oraz t-PA w surowicy.
Poniewa˝ obserwowanym zmianom towarzyszy∏o zahamowanie syntezy TNF-a oraz IL-1,
tj. cytokin nasilajàcych koagulacj´ i fibrynoliz´, pozostaje sprawà dyskusyjnà, czy hamujàce
oba procesy dzia∏anie HDL mia∏o charakter
bezpoÊredni.

HDL hamuje aktywacj´ p∏ytek krwi
Obok hamowania procesu krzepni´cia
krwi HDL wywiera tak˝e wp∏yw na aktywacj´
trombocytów. Ostatnio opublikowane badania Naqui i wsp. (1999) wskazujà, i˝ poziom
HDL w surowicy jest niezale˝nym predyktorem wystàpienia zakrzepicy naczyƒ. Aviran
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i wsp. oraz Hassall i wsp. wykazali, i˝ HDL
hamuje agregacj´ p∏ytek krwi indukowanà
przez trombin´, kolagen, ADP i adrenalin´
(Aviram i Brook, 1983, 1984; Hassal i wsp.,
1983). Dzia∏anie to obserwowane by∏o zarówno w osoczu bogatym w p∏ytki (platelet rich
plasma) jak i w oczyszczonych trombocytach.
Nowsze badania wykaza∏y, i˝ HDL hamuje
indukowane trombinà wiàzanie fibrynogenu
na powierzchni p∏ytek (Nofer i wsp., 1997).
Pod tym wzgl´dem HDL zachowuje si´ zatem
jak endogenny antagonista glikoproteiny
IIb/IIIa (GP IIb/IIIa). Równie˝ stymulowane
trombinà i ADP wydzielanie ziarnistoÊci α
oraz ziarnistoÊci g´stych ulega∏o zahamowaniu w obecnoÊci HDL (Aviram i Brook, 1983,
1984). Zak∏ada si´, i˝ interakcja HDL z p∏ytkami ma dwojakiego rodzaju charakter. Desai i wsp. wykazali, i˝ hamujàcy wp∏yw HDL
na funkcj´ p∏ytek zale˝ny jest od obecnoÊci
apo E w czàsteczce tej lipoproteiny (Desai
i wsp., 1989). W dalszych badaniach autorzy
ci stwierdzili indukcj´ syntezy tlenku azotu
(NO) w p∏ytkach pod wp∏ywem apo E (Riddel i wsp., 1997). Wzrost produkcji NO
w obecnoÊci HDL obserwowany by∏ równie˝
przez Chena i Mehte (1994). Ci sami autorzy
stwierdzili redukcj´ hamujàcego aktywacj´
p∏ytek dzia∏ania HDL w obecnoÊci inhibitorów syntazy NO. Z drugiej strony – nasilenie
hamujàcego aktywacj´ p∏ytek dzia∏ania HDL
nast´powa∏o w obecnoÊci prekursorów tlenku
azotu. Ostatnio Riddel i wsp. stwierdzili na
powierzchni p∏ytek obecnoÊç receptora dla
apo E (Riddel i wsp., 1999). Wiàzanie apo
E do tego receptora zwiàzane jest z aktywacjà
iNOS. Jednak zahamowanie wywo∏anej trombinà aktywacji p∏ytek obserwowane jest tak˝e
w obecnoÊci HDL otrzymanego od osobników niesyntetyzujàcych apo E (Higashihara
i wsp., 1991). Istniejà zatem alternatywne
drogi hamowania aktywacji p∏ytek przez te lipoproteiny. Nofer i wsp. wykazali, i˝ inkubacja HDL z p∏ytkami prowadzi do fosforylacji
bia∏ka o masie czàsteczkowej 43 kDa, b´dàcego substratem kinazy proteinowej C (Nofer
i wsp., 1998). Aktywacj´ PKC przez HDL sugerujà równie˝ badania Nazih i wsp. (1994).
Aktywacja PKC przez HDL prowadzi z jednej
strony do aktywacji antyportu sodowo-protonowego (antyport Na+/H+) i alkalizacji Êrodowiska wewnàtrzkomórkowego, co powoduje zahamowanie uwalniania wapnia wewnàtrzkomórkowego i aktywacj´ p∏ytek (Nofer i wsp., 1996). Z drugiej strony, w wyniku
aktywacji PKC, dochodzi do zahamowania
fosfatydyloinozytolospecyficznej fosfolipazy
C (PI–PLC), b´dàcej podstawowym mediatorem transdukcji sygna∏u przezb∏onowego dla
agonistów, takich jak trombina czy kolagen
(Nofer i wsp., 1998). Supresja PI–PLC pro-
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wadzi do zahamowania uwalniania 1, 4, 5-fosfoinozytolu, mediatora uwalniajàcego wapƒ
wewnàtrzkomórkowy, jak równie˝ do zahamowania produkcji diacyloglicerolu, aktywatora PKC i sfingomielinazy. Zahamowanie
PKC za pomocà wysoce specyficznych inhibitorów znosi supresj´ PI–PLC w obecnoÊci
HDL. Nie do koƒca wyjaÊniono, na jakiej
drodze dochodzi do aktywacji PKC pod wp∏ywem HDL. HDL indukuje uwalnianie DAG
w ró˝nych typach komórek, w tym tak˝e
w trombocytach. Podstawowym substratem
dla produkcji DAG wydaje si´ byç nie fosfatydyloinozytol, lecz fosfatydylocholina. Nazih
i wsp. zaobserwowali w trombocytach inkubowanych z HDL aktywacj´ specyficznej dla
fosfatydylocholiny fosfolipazy C (PC–PLC)
(Nazih i wsp. 1990; 1992). Z drugiej strony
zahamowanie stymulowanego przez HDL
uwalniania diacyloglicerolu w obecnoÊci alkoholi pierwszorz´dowych (butan-1-ol) sugeruje udzia∏ specyficznej dla fosfatydylocholiny fosfolipazy D (Nofer i wsp., 1995).
Wielu autorów wykaza∏o obecnoÊç specyficznych miejsc wià˝àcych HDL na powierzchni p∏ytek, jednak dane co do iloÊci miejsc wià˝àcych i sta∏ej wiàzania sà bardzo zró˝nicowane (Koller i wsp., 1982; Curtiss i Plow, 1984;
Virgolini i wsp., 1992). Jest to zapewne konsekwencjà du˝ej heterogennoÊci HDL, jak równie˝ wynika z ró˝nic w stosowanej metodyce.
Koller i wsp. stosujàc technik´ ligand blotting
wykazali, i˝ bia∏ko wià˝àce HDL identyczne
jest z GPIIb/IIIa (Koller i wsp., 1989). Rola tej
glikoproteiny jako receptora HDL jest jednak
kwestionowana przez innych autorów (Pedreno i wsp., 1997). Nie mo˝na wykluczyç, i˝ bia∏kiem wià˝àcym HDL jest CD36. Wykazano, i˝
ta obecna w du˝ych iloÊciach na powierzchni
p∏ytek glikoproteina wià˝e HDL, jak równie˝
inne lipoproteiny (Calvo i wsp., 1998). Dyskusyjna jest rola wiàzania HDL w powodowanym
przez te lipoproteiny hamowaniu aktywacji
p∏ytek. Ostatnio Pedreno wykaza∏, i˝ wiàzanie
HDL na trombocytach ulega zale˝nej od PKC
desensytyzacji (Pedrno i wsp., 1999). Poniewa˝
hamujàce aktywacj´ p∏ytek dzia∏anie HDL
ulega równie˝ desensytyzacji, wskazuje to poÊrednio, i˝ receptory powierzchniowe biorà
udzia∏ w modulacji funkcji p∏ytek pod wp∏ywem tej lipoproteiny.
Ma∏o zbadana pozostaje rola HDL w modulacji czynnoÊci p∏ytek in vivo. Wydaje si´, i˝
zwi´kszona zdolnoÊç do aktywacji p∏ytek wyst´puje u osób z niskim poziomem HDL.
Z drugiej strony Lerch i wsp. obserwowali zahamowanie indukowanej kolagenem i kwasem
arachidonowym aktywacji p∏ytek u osobników,
którym podano rekonstytuowane HDL zawierajàce apo A–I i fosfatydylocholin´ (Lerch
i wsp., 1998).
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HDL ma dzia∏anie antyoksydacyjne
Przyjmuje si´, i˝ proces utleniania LDL ma
fundamentalne znaczenie dla inicjacji i rozwoju mia˝d˝ycy (Diaz i wsp., 1997; Holvoet i Collen, 1998; Yla-Herttuala, 1999). OX–LDL
dzia∏a jako chemoatraktant dla monocytów,
bierze udzia∏ w transformacji makrofagów
w komórki piankowate, wywiera cytotoksyczny
efekt na komórki Êródb∏onka, nasila aktywacj´
trombocytów, stymuluje migracj´ i proliferacj´ mi´Êni g∏adkich i przeciwdzia∏a wazodylacyjnemu efektowi tlenku azotu. Wielu autorów wykaza∏o, i˝ HDL w istotnym stopniu
ogranicza oksydatywnà modyfikacj´ LDL.
HDL hamuje zachodzàce w obecnoÊci jonów
metali przejÊciowych utlenienie LDL (Hessler
i wsp., 1989; Parthasarathy i wsp., 1990). HDL
przejmuje równie˝ niektóre produkty utleniania LDL, jak np. lizofosfatydylocholin´ i peroksydy lipidów (Bowry i wsp., 1993; Sakai
i wsp., 1996). Zwiàzki te transportowane sà za
poÊrednictwem HDL do wàtroby, gdzie podlegajà dalszym przemianom. Hayek i wsp. wykazali, i˝ HDL uzyskane z surowicy zwierzàt
transgenicznych, eksprymujàcych ludzkà apo
A–I, hamujà oksydacj´ LDL 2 –3 razy bardziej
wydajnie ni˝ natywne HDL (Hayek i wsp.
1995). Hamujàce utlenianie LDL dzia∏anie
HDL przypisuje si´ du˝ej iloÊci antyoksydantów znajdujàcych si´ w czàsteczce tej lipoproteiny, antyoksydacyjnym w∏asnoÊciom apo
A–I, jak równie˝ obecnoÊci paroksonazy – enzymu katalizujàcego m.in. hydroliz´ aromatycznych kwasów karboksylowych, jak równie˝
zwiàzków fosforoorganicznych. Garner i wsp.
wykazali, i˝ hydroperoksydy fosfolipidów oraz
estrów cholesterolu ulegajà redukcji w obecnoÊci apo A–I. Procesowi temu towarzyszy powstawanie utlenionynch form apo A–I, zawierajàcych sulfoksydy metioniny w pozycjach 112
i 148 (Garner i wsp., 1998). Mackness i wsp.
pierwsi wykazali, i˝ paroksonaza hamuje indukowanà jonami metali przejÊciowych oksydacj´ LDL (Mackness i wsp., 1991). Wkrótce potem Watson i wsp. udowodnili, i˝ paroksonaza
katalizuje rozk∏ad oksydowanych fosfolipidów
w LDL – zwiàzków stymulujàcych produkcj´
cytokin oraz indukujàcych adhezj´ monocytów
na powierzchni Êródb∏onka (Watson i wsp.,
1995; Navab i wsp., 1996). U zwierzàt podatnych na rozwój mia˝d˝ycy indukowanej dietà
bogatocholesterolowà (BL6, myszy niesyntetyzujàce apo E lub receptora LDL) stwierdzono
towarzyszàce podwy˝szeniu poziomów markerów oksydacji obni˝enie aktywnoÊci paroksonazy (Shih i wsp., 1996). Zmniejszenie aktywnoÊci paroksonazy obserwowano równie˝ po
podaniu myszom umiarkowanie oksydowanego LDL (minimally modified LDL, MMLDL) (Navab i wsp., 1997). Znaczenie parok-
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sonazy w przeciwdzia∏aniu rozwojowi mia˝d˝ycy uwydatnione zosta∏o w badaniach nad
zwierz´tami transgenicznymi niesyntetyzujàcymi tego enzymu, u których stwierdzono
znacznie zwi´kszonà sk∏onnoÊç do rozwoju
mia˝d˝ycy indukowanej dietà bogatocholesterolowà (Shih i wsp., 1998). HDL uzyskany od
zwierzàt niesyntetyzujàcych paroksonazy nie
wykazywa∏ zdolnoÊci do przeciwdzia∏ania
oksydatywnej modyfikacji LDL. Aviram i wsp.
wykazali, i˝ oprócz zapobiegania oksydacji
LDL – paroksonaza hamuje równie˝ utlenianie HDL (Aviram i wsp., 1998). Oksydowane
HDL traci zdolnoÊç do indukcji wyp∏ywu cholesterolu, jak równie˝ nie wykazuje dzia∏ania
antyagregacyjnego w stosunku do p∏ytek krwi
(Nagano i wsp., 1991; Morel, 1994; Rifici
i Khachadurian, 1996; Takahashi i wsp., 1996)
Badania genetyczne potwierdzajà znaczenie paroksonazy w zahamowaniu rozwoju
mia˝d˝ycy. Zidentyfikowano dotychczas trzy
geny kodujàce enzymy o aktywnoÊci paroksonazy: PON1, PON2, i PON3 (Humbert i wsp.,
1993). AktywnoÊç paroksonazy 1 determinuje
polimorfizm w pozycji 192. Izoforma A posiadajàca w tej pozycji glutamin´ wykazuje ok. 8
razy mniejszà aktywnoÊç ni˝ izoforma B, posiadajàca w pozycji 192 arginin´ (Adkins
i wsp., 1993; Heinecke i Lusis, 1998). Wi´kszoÊç, choç nie wszystkie, badania wykaza∏y
zwi´kszone ryzyko wystàpienia choroby wieƒcowej u nosicieli alleli kodujàcych paroksonaz´ 1 o niskiej aktywnoÊci (Ruiz i wsp., 1995;
Serrato i wsp., 1995; Sanghera i wsp., 1997)
Nowsze studia udokumentowa∏y tak˝e zwiàzek pomi´dzy polimorfizmem PON2 a wyst´powaniem mia˝d˝ycy naczyƒ wieƒcowych
(Sanghera i wsp., 1998).

Streszczenie
W licznych badaniach klinicznych i epidemiologicznych wykazano odwrotnà zale˝noÊç
pomi´dzy poziomem cholesterolu lipoprotein
wysokiej g´stoÊci (HDL) w surowicy a ryzykiem wystàpienia choroby niedokrwiennej serca. Powy˝szà zale˝noÊç zazwaczaj t∏umaczy si´
zdolnoÊcià HDL do indukcji wyp∏ywu cholesterolu z komórek tkanek obwodowych oraz
poÊrednictwem tej lipoproteiny w transporcie
cholesterolu do wàtroby, skàd zostaje wydalony. Proces ten, tzn. odwrotny transport cholesterolu, nie zosta∏ jednak jednoznacznie udokumentowany in vivo. Istniejà dowody stwier-

dzajàce, i˝ ró˝nym efektom dzia∏ania HDL,
nie zwiàzanym z odwrotnym transportem cholesterolu, przypisaç równie˝ mo˝na dzia∏anie
antyaterogenne. Zaliczyç tu mo˝na: stymulacj´ proliferacji komórek, hamowanie adhezji
leukocytów do Êródb∏onka, hamowanie aktywacji p∏ytek, modulacj´ procesu krzepni´cia
krwi i fibrynolizy, a tak˝e hamowanie procesu
oksydacji lipoprotein niskiej g´stoÊci (LDL).
W niniejszej pracy przedstawiono aktualny
stan wiedzy dotyczàcy mechanizmów antyaterogennego dzia∏ania HDL, nie zwiàzanego
z odrotnym transportem cholesterolu.

Summary
Numerous clinical and epidemiological
studies have revealed an association between
low serum HDL–cholesterol (HDL–C) and
the risk of coronary heart disease (CHD). This
inverse relationship is usually explained by the
ability of HDL to mediate the efflux of cholesterol from lipid-loaded cells and to deliver it
to the liver where it is excreted. However, the
experimental evidence for in vivo existence of
this process referred to, as reverse cholesterol
transport is equivocal. Abudant research demonstrated that a great variety of potential
anti-atherogenic effects are exerted by HDL,
independently of the reverse cholesterol transport. These include: stimulation of cell proliferation, inhibition of platelet activation, modulation of coagulation and fibrinolysis, as well
as inhibition of LDL oxidation. This review
summarizes the background from epidemiological studies and the current state of our
knowlege on the anti-atherogenic mechanisms
of HDL activities, which are independent of
cholesterol effux and reverse cholesterol
transport.
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Metabolizm substratów
energetycznych w mi´Êniu sercowym. Wp∏yw niedotlenienia i cukrzycy

ZawartoÊç ATP w mi´Êniu sercowym wynosi 20 µmoli/g suchej masy. W spoczynku
zdrowe serce zu˝ywa w ciàgu minuty 1400
µmoli ATP/g suchej masy. Oznacza to, ˝e ATP
musi byç nieprzerwanie regenerowane. To
z kolei oznacza, ˝e mi´sieƒ sercowy powinien
byç nieprzerwanie zaopatrywany w substraty
energetyczne (26). PodkreÊliç nale˝y, ˝e zdrowy mi´sieƒ sercowy wytwarza ATP wy∏àcznie
na drodze przemian tlenowych. Resynteza
ATP na drodze glikolizy beztlenowej zachodzi
jedynie w stanach znacznego niedotlenienia.
Mi´sieƒ sercowy charakteryzuje si´ dwiema
cechami, które sprawiajà, ˝e jest on doskonale
przystosowany do nieprzerwanej pracy. Sà to:
1. zdolnoÊç do wykorzystania ró˝nych substratów energetycznych,
2. zdolnoÊç do natychmiastowej zmiany substratu energetycznego.
Mi´sieƒ sercowy mo˝e czerpaç energi´
z glukozy, wolnych kwasów t∏uszczowych,
kwasu mlekowego, cia∏ ketonowych a nawet
z aminokwasów (26). Uwa˝a si´, ze g∏ównym
czynnikiem determinujàcym wykorzystanie
poszczególnych substratów jest ich poda˝.
I tak, w okresie poposi∏kowym, na diecie mieszanej, w spoczynku, oko∏o 70% energii czerpane jest z krwiopochodnych kwasów t∏uszczowych. Pozosta∏a zaÊ cz´Êç zapotrzebowania pokrywana jest przez glukoz´ i w niewielkim stopniu przez mleczany. Przy zwi´kszonej
poda˝y wolnych kwasów t∏uszczowych dostarczajà one niemal 100% energii. Gdy st´˝enie
mleczanów znacznie wzroÊnie, jak np. w cza-
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sie wysi∏ku mi´Êniowego o du˝ej intensywnoÊci, stajà si´ one z kolei g∏ównym substratem
energetycznym. W niektórych schorzeniach
dochodzi do znacznej zmiany metabolizmu
substratów energetycznych w mi´Êniu sercowym. Jest to powodowane zmianami aktywnoÊci enzymów poszczególnych szlaków metabolicznych oraz iloÊci substratów docierajàcych
do serca (7, 10, 23). Dotychczas najlepiej poznano metabolizm mi´Ênia sercowego w niedotlenieniu oraz w cukrzycy i zagadnieniom
tym poÊwi´cony jest niniejszy przeglàd. Wiedza nasza na temat metabolizmu mi´Ênia sercowego pochodzi g∏ównie z doÊwiadczeƒ na
zwierz´tach, a zw∏aszcza na szczurach i Êwiniach. Nie jest przeto pewne czy wszystkie
przedstawione informacje odnoszà si´ do
cz∏owieka.

Metabolizm substratów
w sercu zdrowym

energetycznych

Zdrowy mi´sieƒ sercowy wykorzystuje wy∏àcznie substraty krwiopochodne. Mi´sieƒ
sercowy zawiera równie˝ endogenne substraty
energetyczne. Jest to glikogen oraz triacyloglicerole. Chocia˝ zasoby ich sà niewielkie,
mogà one byç wykorzystywane w stanach bardzo ograniczonego dowozu substratów energetycznych z krwià bàdê te˝ w czasie zwi´kszonej pracy jak np. w czasie wysi∏ku mi´Êniowego.
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Glukoza
Glukoza transportowana jest przez b∏on´
kardiomiocyta przez dwa bia∏ka transportujàce
(glukotransportery), a mianowicie GLUT 1
i GLUT 4. G∏ównym transporterem jest
GLUT 4. Jego iloÊç w komórce przewy˝sza
znacznie (oko∏o pi´ciokrotnie) iloÊç GLUT 1.
Glukotransportery znajdujà si´ zarówno w b∏onie komórkowej jak te˝ w p´cherzykach w cytozolu. Zwi´kszenie ich liczby w b∏onie komórkowej zwi´ksza przezb∏onowy transport glukozy (4, 21, 24). Natychmiast po wejÊciu do komórki, glukoza fosforylowana jest do glukozo6-fosforanu przez enzym heksokinaz´. Dzi´ki
temu poziom wolnej glukozy w cytozolu jest
bardzo niski. Zapewnia to istnienie du˝ej ró˝nicy st´˝eƒ po obu stronach b∏ony komórkowej, a tym samym sprzyja dokomórkowemu
transportowi tego cukru. Glukozo–6–fosforan
przekszta∏cany jest w pirogronian bàdê te˝ zu˝ywany do syntezy glikogenu. Kluczowym enzymem glikolizy tlenowej jest dehydrogenaza
pirogronianowa. Jest to w∏aÊciwie kompleks
enzymów zlokalizowany w wewn´trznej b∏onie
mitochondrium. Dehydogenaza pirogonianowa katalizuje dekarboksylacj´ pirogronianu
z wytworzeniem acetylo-CoA i CO2.
Acetylo–CoA wchodzi nast´pnie w cykl
przemian zwany cyklem kwasów trójkarboksylowych bàdê cyklem Krebsa (4, 17).

Kwas mlekowy
Kwas mlekowy transportowany jest przez
b∏on´ kardiomiocyta najprawdopodobniej
przy udziale bia∏ka transportujàcego o nazwie
MCT1 (6). Mleczan przekszta∏cany jest w pirogronian, ten zaÊ dzieli los pirogronianu powsta∏ego z glukozy.

Wolne kwasy t∏uszczowe
Wolne kwasy t∏uszczowe docierajà do mi´Ênia sercowego zwiàzane z albuminà oraz zestryfikowane do triacylogliceroli (lipoproteiny
i chylomikrony). Kwasy zwiàzane z albuminà
stanowià g∏ówne êród∏o kwasów t∏uszczowych.
Triacyloglicerole nie przechodzà przez b∏on´
komórkowà. Sà hydrolizowane przy udziale
enzymu o nazwie lipaza lipoproteinowa. Enzym ten syntetyzowany jest w kardiomiocycie,
a nast´pnie transportowany na zewnàtrz komórki i wiàzany na luminalnej powierzchni komórek Êródb∏onka. Mechanizm przezb∏onowego transportu wolnych kwasów t∏uszczowych nie zosta∏ ostatecznie wyjaÊniony. Przyjmuje si´, ˝e wchodzà one do kardiomiocyta na
drodze biernej dyfuzji oraz przy pomocy bia-

∏ek transportujacych (27, 28). Wolne kwasy
t∏uszczowe utleniane sà w mitochondrium
w cyklu przemian zwanym beta oksydacjà.

Ketony
Cia∏a ketonowe (acetooctan i kwas betahydroksymas∏owy) przekszta∏cane sà w acetylo–CoA. AktywnoÊç enzymów katalizujàcych
t´ przemian´ w mi´Êniu sercowym jest wysoka.
W przypadku zwi´kszonej poda˝y stanowiç
mogà g∏ówne êród∏o energii. Cia∏a ketonowe
nie mogà byç, jednak˝e, jedynym êród∏em
energii dla mi´Ênia sercowego (26).

Aminokwasy
Mi´sieƒ sercowy wykorzystywaç mo˝e niektóre aminokwasy jako substraty energetyczne. Sà to: glutamina, kwas glutaminowy, kwas
asparaginowy oraz alanina. To êród∏o energii
nie odgrywa jednak˝e znaczàcej roli (26).

Regulacja wykorzystania poszczególnych substratów energetycznych przez mi´sieƒ sercowy
O wykorzystaniu poszczególnych substratów energetycznych przez mi´sieƒ sercowy decyduje ich poda˝. Hamujà one wzajemnie swoje wykorzystanie. Mechanizm tego hamowania
przedstawiono w du˝ym uproszczeniu na rycinie 1. Zwi´kszony katabolizm kwasów t∏uszczowych prowadzi do zwi´kszenia produkcji
i zawartoÊci acetylo–CoA. Acetylo–CoA hamuje aktywnoÊç dehydrogenazy pirogronianowej, co z kolei hamuje utlenianie pirogronianu, a wi´c ogranicza wykorzystanie zarówno
glukozy jak te˝ mleczanu. Zwi´kszonej utylizacji kwasów t∏uszczowych towarzyszy zwi´kszona produkcja cytrynianów. Cytryniany hamujà
aktywnoÊç fosfofruktokinazy, a tym samym
wywierajà równie˝ hamujàcy wp∏yw na wykorzystanie glukozy. Zwi´kszone wykorzystanie
glukozy (i mleczanów) hamuje wykorzystanie
wolnych kwasów t∏uszczowych. Mechanizm tego wp∏ywu jest nast´pujàcy. Acetylo–CoA,
tworzony w zwi´kszonych iloÊciach w wyniku
katabolizmu pirogronianu, wchodzi do cyklu
kwasów trójkarboksylowych. Cz´Êç jego przekszta∏cana jest tak˝e w acetylokarnityn´ przy
udziale enzymu acylotransferaza karnitynowa
i przechodzi do cytozolu, gdzie przy udziale
cytozolowej frakcji tego˝ enzymu nast´puje
odtworzenie acetylo–CoA. Acetylo CoA ulega
nast´pnie karboksylacji i tworzony jest malonylo–CoA. Malonylo-CoA jest bardzo silnym
inhibitorem palmitoilotransferazy karnitynowej I, enzymu, który odgrywa kluczowa rol´
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Ryc.1 Regulacja wykorzystania substratów energetycznych w kardiomiocycie
Przestrzeƒ zakreÊlona podwójnà b∏onà oznacza mitochondrium. Kó∏ko ze znaczkiem minus oznacza hamowanie

w regulacji domitochondrialnego transportu
kwasów t∏uszczowych. W efekcie nast´puje
zmniejszenie katabolizmu tych zwiàzków.
Nadmiar mleczanu hamuje zarówno glikoliz´
jak te˝ utlenianie kwasów t∏uszczowych
(4,7,23)

Niedotlenienie
Metabolizm substratów energetycznych
w niedotlenionym mi´Êniu sercowym zale˝y od
stopnia i czasu trwania niedotlenienia. Z omawianego punktu widzenia niedotlenienie dzieli
si´ na trzy stopnie: 1-∏agodne do umiarkowanego, 2-niedotlenienie znacznego stopnia, gdy
przep∏yw wieƒcowy spada poni˝ej 30% przep∏ywu w sercu zdrowym i 3-ca∏kowite zamkni´cie naczynia (23). Niedotlenienie zwi´ksza liczb´ i aktywnoÊç glukotransporterów, a zw∏aszcza GLUT 1, w b∏onie kardiomiocyta. Zwi´ksza to zdolnoÊç mi´Ênia do ekstrakcji glukozy.
Z drugiej strony, zmniejszenie przep∏ywu krwi
oznacza zmniejszenie dowozu tego cukru do
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obszaru niedokrwionego. W czasie niedotlenienia mniejszego stopnia, dzi´ki zwi´kszonej
ekstrakcji, roÊnie wychwyt glukozy pomimo
zmniejszenia przep∏ywu. Przy znacznie zredukowanym przep∏ywie iloÊç wychwyconej glukozy ulega zmniejszeniu. Nawet umiarkowanemu
niedotlenieniu towarzyszy wzmo˝ony rozpad
glikogenu i wzrost glikolizy beztlenowej w mi´Êniu sercowym. Przyjmuje si´, ˝e szybkoÊç rozpadu endogennego glikogenu i akumulacja
mleczanów w niedokrwionym mi´Êniu sà proporcjonalne do stopnia niedotlenienia. Ca∏kowite przerwanie dop∏ywu krwi sprawia, ˝e jedynym substratem energetycznym jest endogenny
glikogen, zaÊ ATP produkowane jest wy∏àcznie
na drodze glikolizy beztlenowej. Gromadzà si´
mleczany, skutkiem czego nieperfundowany
obszar mi´Ênia ulega zakwaszeniu (11, 21, 23,
25). Zakwaszenie hamuje glikoliz´ beztlenowà
(8). Zmniejszenie dostawy tlenu ogranicza
oczywiÊcie mo˝liwoÊç utleniania wolnych kwasów t∏uszczowych. Zaznaczyç jednak˝e nale˝y,
˝e kwasy t∏uszczowe skutecznie rywalizujà
z glukozà o resztki tlenu obecnego w komórce
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(28). Niedotlenieniu mi´Ênia sercowego towarzyszy zwykle znaczny wzrost st´˝enia wolnych
kwasów t∏uszczowych we krwi. Rodzi to negatywne skutki w okresie reperfuzji. Nap∏yw kwasów t∏uszczowch sprawia, ˝e stajà si´ one g∏ównym êród∏em energii. RównoczeÊnie roÊnie poda˝ glukozy, gdy˝ zarówno liczba jak te˝ aktywnoÊç glukotransporterów pozostajà podwy˝szone. Utlenianie glukozy jest jednak˝e hamowane przez wolne kwasy t∏uszczowe. Obserwuje si´ wi´c wzrost glikolizy beztlenowej i gromadzenie jonów wodorowych. To z kolei
zmniejsza kurczliwoÊç i pot´guje uszkodzenie
kardiomiocytów. Podj´to zach´cajàce próby
zwi´kszenia utleniania glukozy i zmniejszenia
utleniania kwasów t∏uszczowych w tym okresie.
Post´powanie to sprowadza si´ do obni˝enia
st´˝enia wolnych kwasów t∏uszczowych we
krwi, hamowania utleniania tych zwiàzków
oraz do aktywacji dehydrogenazy pirogronianowej. Ten tor terapii niedotlenienia mi´Ênia
sercowego zdaje si´ stwarzaç obiecujàce perspektywy (10, 20, 23).

Metabolizm t∏uszczów
Jak wspomniano wy˝ej, niedokrwienie
zmniejsza mo˝liwoÊç utleniania wolnych kwasów t∏uszczowych przez mi´sieƒ sercowy. Jednak˝e aktywacja tych zwiàzków w cytozolu post´puje nadal, z nast´powym gromadzeniem si´
acylo–CoA, d∏ugo∏aƒcuchowych pochodnych
acylokarnityny i innych pochodnych kwasów
t∏uszczowych. W niedotlenionym kardiomiocycie gromadzà si´ te˝ wolne kwasy t∏uszczowe.
G∏ównie wzrasta zawartoÊç kwasu linolowego
i arachidonowego. Przyczynà gromadzenia si´
wolnych kwasów t∏uszczowych jest z jednej strony ograniczone wykorzystanie tych zwiàzków,
z drugiej zaÊ strony wzmo˝ona hydroliza lipidów endogennych, a zw∏aszcza fosfolipidów.
Uwa˝a si´, ˝e akumulacja wolnych kwasów
t∏uszczowych w komórce wywiera wp∏yw szkodliwy. Tworzone sà micelle, które lokalizujà si´
w b∏onach. Zaburza to funkcje b∏on (tzw. detergentowe dzia∏anie kwasów t∏uszczowych). Wywierajà one te˝ dzia∏anie arytmogenne, zwi´kszajà obszar uszkodzenia, a tak˝e upoÊledzajà
czynnoÊç mechanicznà mi´Ênia sercowego.
W niedotlenionym mi´Êniu sercowym gromadzà si´ te˝ triacyloglicerole. Zw∏aszcza wokó∏
miejsca niedotlenienia. RównoczeÊnie zachodzi
wzmo˝ona hydroliza tych zwiàzków. Jest to
spowodowane aktywacjà lipazy hormonowra˝liwej przez uwolnionà miejscowo noradrenalin´.
Równoczesne wzmo˝enie syntezy i hydrolizy
triacylogliceroli w niedotlenionym kardiomiocycie wskazuje na aktywacj´ cyklu: triacylglicerole-wolne kwasy t∏uszczowe. Ten ja∏owy cykl
zu˝ywa pewnà iloÊç ATP, którego w niedotle-

nionym mi´Êniu i tak brakuje. Zdaniem wi´kszoÊci badaczy, niedotlenienie zwi´ksza nie tylko hydroliz´ fosfolipidów, lecz tak˝e zmniejsza
ich syntez´, co prowadzi do obni˝enia ich zawartoÊci. W komórce nie ma fosfolipidów zapasowych. Przeto obni˝enie zawartoÊci tych
zwiàzków prowadziç musi do upoÊledzenia
funkcji komórki. W niedotlenionej komórce
gromadzà si´ te˝ aktywne produkty hydrolizy
fosfolipidów, jak lizofosfolipidy, fosfocholina,
diacyliglicerole i inne (9, 16, 28).

Cukrzyca
Mi´sieƒ sercowy jest tkankà insulinozale˝nà. Hormon ten nasila dokomórkowy transport glukozy na drodze dwóch mechanizmów.
Zwi´ksza liczb´ (i prawdopodobnie aktywnoÊç) glukotransporterów w b∏onie komórkowej. Dotyczy to g∏ównie transportera GLUT–4.
Insulina aktywuje te˝ heksokinaz´. Insulina
zwi´ksza ponadto aktywnoÊç syntazy glikogenowej, z nast´powym wzrostem syntezy glikogenu. Hormon ten aktywuje te˝ fosfofruktokinaz´, co prowadzi do zwi´kszenia glikolizy.
Brak jest przekonywujàcych danych o udziale
insuliny w regulacji aktywnoÊci dehydrogenazy
pirogonianowej (4). Insulina bierze bezpoÊredni i poÊredni udzia∏ w regulacji metabolizmu
wolnych kwasów w mi´Êniu sercowym. Skutkiem wp∏ywu bezpoÊredniego jest zmniejszenie
utleniania kwasów t∏uszczowych. Insulina
zwi´ksza syntez´ malonylo–CoA co, jak wspomniano wy˝ej, prowadzi do hamowania transportu kwasów t∏uszczowych do mitochondrium
i w efekcie zmniejszenia ich utleniania (23). Insulina hamuje aktywnoÊç lipazy hormonowra˝liwej w tkance t∏uszczowej. Maleje w ten
sposób st´˝enie wolnych kwasów t∏uszczowych
we krwi, a tym samym ich dost´pnoÊç dla mi´Ênia sercowego. W cukrzycy zachodzà ogromne zmiany metabolizmu substratów energetycznych w mi´Êniu sercowym. Dotyczy to zarówno przemian glukozy jak te˝ t∏uszczy. W sytuacji niedoboru insuliny zmniejsza si´ liczba
(i prawdopodobnie aktywnoÊç) glukotransporterów w b∏onie kardiomiocyta. Tym samym
zmniejsza si´ dokomórkowy transport glukozy.
Przeciwdzia∏a temu w pewnym stopniu wysokie
st´˝enie glukozy we krwi. U∏atwia ono bowiem
przezb∏onowy transport glukozy na drodze dyfuzji. W cukrzycy maleje aktywnoÊç fosfofruktokinazy, a tym samym szybkoÊç glikolizy. Utlenianie pirogronianu ulega zmniejszeniu z powodu zmniejszonej aktywnoÊç dehydrogenazy
pirogronianowej. Poczàtkowo sàdzono, ˝e aktywnoÊç tego enzymu hamowana jest jedynie
przez podwy˝szony, w wyniku wzmo˝onego
utleniania kwasów t∏uszczowych, poziom acetylo–CoA. Stwierdzono jednak˝e, ˝e aktyw-
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↑ transport wolnych kwasów t∏uszczowych do komórek
↑ utlenianie wolnych kwasów t∏uszczowych
↑ produkcja acetylo-CoA
↓ dokomórkowy transport glukozy
↓ glikoliza
↓ aktywnoÊç dehydrogenazy pirogronianowej
↓ utlenianie glukozy i mleczanów
Tab.1 G∏ówne zmiany metabolizmu substratów energetycznych w mi´Êniu sercowym w cukrzycy. Strza∏ki oznaczajà wzrost lub spadek

noÊç dehydrogenazy pirogronianowej jest obni˝ona w perfundowanym mi´Êniu sercowym
nawet w nieobecnoÊci wolnych kwasów t∏uszczowych. Wskazuje to na bezpoÊredni hamujàcy wp∏yw niedoboru insuliny na aktywnoÊç tego
enzymu (22).

Metabolizm t∏uszczów
Wzrost st´˝enia wolnych kwasów t∏uszczowych w osoczu w cukrzycy sprzyja dokomórkowemu transportowi tych zwiàzków. Istniejà dane wskazujàce, ˝e w cukrzycy aktywowane sà
te˝ mechanizmy przezb∏onowego i wewnatrzkomórkowego transportu kwasów t∏uszczowych. Stwierdzono mianowicie, ˝e w cukrzycy
wzrasta w b∏onie komórkowej mi´Ênia sercowego zawartoÊç bia∏ka o nazwie FAT/CD36.
Bia∏ku temu przypisuje si´ udzia∏ w transporcie omawianych zwiàzków przez b∏on´ komórkowà. Stwierdzono te˝, ˝e zawartoÊç bia∏ek
wià˝àcych kwasy t∏uszczowe w cytoplazmie
(FABP) ulega podwy˝szeniu. Bia∏ka te z kolei
pe∏nià prawdopodobnie funkcj´ transportera
kwasów t∏uszczowych w wodnym Êrodowisku
cytozolu (27, 28). W cukrzycy maleje produkcja malonylo CoA, a tym samym zmniejsza si´
jego hamujàcy wp∏yw na transport kwasów
t∏uszczowych do mitochondrium. AktywnoÊç
dehydrogenazy L(+) 3–hydroksyacylo–CoA,
g∏ównego enzymu beta-oksydacji w mitochondriach pozostaje bez zmian bàdê wzrasta w cukrzycy (3). W po∏àczeniu ze wzrostem dop∏ywu kwasów t∏uszczowych do mitochondrium
zapewnia to zwi´kszone ich utlenianie. W cukrzycy zachodzà te˝ zmiany metabolizmu endogennych lipidów w mi´Êniu sercowym. RoÊnie zawartoÊç triacylogliceroli, diacylogliceroli oraz wolnych kwasów t∏uszczowych. Istniejà
te˝ dane wskazujàce, ˝e w cukrzycy znacznym
zmianom ulega sk∏ad kwasów t∏uszczowych li-
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pidów sercowych. Zmiany te nie sà równoleg∏e
do zmian sk∏adu kwasów t∏uszczowych lipidów
osocza(2, 5, 12, 13, 14, 15). Z przyczyn, o których by∏a mowa wy˝ej, szczególnie niebezpieczny dla integralnoÊci kardiomiocyta jest
znaczny wzrost zawartoÊci wewnàtrzkomórkowej frakcji wolnych kwasów t∏uszczowych. Najwa˝niejsze zmiany metabolizmu substratów
energetycznych w mi´Êniu sercowym w cukrzycy przedstawiono w tabeli 1.
Jednym z groênych powik∏aƒ cukrzycy jest
tzw. miokardiopatia cukrzycowa. Uprzednio
sàdzono, ˝e rozwija si´ ona w nast´pstwie
mia˝d˝ycy naczyƒ wieƒcowych. Obecnie przyjmuje si´, ˝e przyczynà rozwoju miokardiopatii
cukrzycowej sà zaburzenia metabolizmu substratów energetycznych w mi´Êniu sercowym.
Jak wspomniano wy˝ej, w cukrzycy roÊnie wykorzystanie wolnych kwasów t∏uszczowych do
produkcji ATP. Pociàga to za soba zwi´kszenie
zapotrzebowania na tlen. W mi´Êniu sercowym gromadzà si´ wolne kwasy t∏uszczowe
oraz ich aktywne biologicznie i toksyczne pochodne. O toksycznym wp∏ywie zwi´kszonej
zawartoÊci kwasów t∏uszczowych w komórce
wspominano wy˝ej. Rozwijajà si´ te˝ inne
zmiany, z których najwa˝niejsze prowadzà do
zmiany metabolizmu wewnàtrzkomórkowego
wapnia. Stwierdzono mianowicie hamowanie
aktywnoÊci szeregu enzymów, jak Ca++–ATPaza zlokalizowana w retikulum sarkoplazmatycznym, Na+ K+ ATPaza, pompa wapniowa
w b∏onie komórkowej, hamowanie transportera ATP w mitochondrium, zwi´kszone uwalnianie wapnia z magazynów wewnàtrzkomórkowych. Skutkiem tych zmian jest prze∏adowanie komórki jonami wapnia. To z kolei prowadzi do zmiany przepuszczalnoÊci b∏ony komórkowej, aktywacji szeregu proteaz, fosfolipaz
i enzymów lizosomalnych, zwi´kszenia iloÊci
wapnia w mitochondrium, obni˝enia zasobów
ATP, i w efekcie indukuje rozwój zmian prowadzàcych do uszkodzenia mi´Ênia (1, 18, 19).

Streszczenie
Przedstawiono najwa˝niejsze dane o wykorzystaniu substratów energetycznych przez mi´sieƒ sercowy zdrowy, w chorobie niedokrwiennej oraz w cukrzycy. Mi´sieƒ sercowy posiada
unikatowà zdolnoÊç do: (a) wykorzystywania
ró˝nych substratów energetycznych i (b) natychmiastowej zmiany substratu energetycznego. Mo˝e on czerpaç energi´ z glukozy, wolnych kwasów t∏uszczowych, kwasu mlekowego,
cia∏ ketonowych a nawet z aminokwasów.
G∏ównym czynnikiem determinujàcym wykorzystanie poszczególnych substratów w sercu
zdrowym jest ich poda˝. W okresie poposi∏kowym, oko∏o 70% energii czerpane jest z meta-
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bolizmu wolnych kwasów t∏uszczowych. Pozosta∏a cz´Êç pochodzi g∏ównie z metabolizmu
glukozy. Wykorzystanie substratów w mi´Êniu
niedotlenionym zale˝y od stopnia i czasu trwania niedotlenienia. W okresie niedotlenienia
zwi´ksza si´ wykorzystanie glukozy oraz endogennego glikogenu. W niedotlenionym kardiomiocycie gromadzà si´ ró˝ne cia∏a t∏uszczowe.
W okresie reperfuzji roÊnie wykorzystanie wolnych kwasów t∏uszczowych. W cukrzycy zmniejsza si´ zu˝ycie glukozy wzrasta natomiast utlenianie wolnych kwasów t∏uszczowych. W mi´Êniu sercowym gromadzà si´ tri- oraz diacyloglicerole a tak˝e wolne kwasy t∏uszczowe. Przyjmuje si´, ˝e g∏ównà przyczynà miokardiopatii
cukrzycowej sà zaburzenia metabolizmu t∏uszczy w mi´Êniu sercowym w cukrzycy.

Summary
The principal data on utilization of the
energy substrates by the healthy, ischemic and
diabetic heart muscle have been presented.
The heart posesses the unique ability: (a) to
utilize different energy substrates, and (b) to
shift immediately from one energy substrate to
another. The heart can utilize glucose, free fat-
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ty acids, lactate, ketones and even aminoacids.
The major factor which determines utilization
of particular energy substrate by the healthy
heart is its supply. In the postprandial state,
free fatty acids provide about 70% of energy.
The remaining part is provided mainly by glucose. The utilization of energy substrates by
the ischemic heart depends on the degree and
duration of ichemia. Generally, the ischemic
heart relies mostly on utilization of the blood
glucose and endogenous glycogen. However,
during the reperfusion period, the utilization
of free fatty acids is increased. There is an accumulation of different fat metabolites in the
ischemic cardiomyocyte. In diabetes, the utilization of glucose is decreased and the utilization of free fatty acids increases. The content
of tri-, and diacylglycerols and free fatty acids
increases in the diabetic heart. It is assumed
that the disturbances in metabolism of fat are
the main cause of the diabetic cardiomyopathy.
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Zaburzenia gospodarki
w´glowodanowej u pacjentów ze Êwie˝ym zawa∏em
serca; test obcià˝enia glukozà – badanie rutynowe
czy uzupe∏niajàce? Doniesienie wst´pne

Wst´p
Z jednej strony powszechnie wiadomo, ˝e
cukrzyca (DM) jest niezale˝nym i jednym
z najwa˝niejszych czynników ryzyka choroby
niedokrwiennej serca (CAD) (1, 2). Z licznych
powik∏aƒ narzàdowych cukrzycy, w∏aÊnie powik∏ania zwiàzane z uk∏adem sercowo-naczyniowym nale˝à do najcz´stszych i najgroêniejszych
(1). W przeciwieƒstwie do palenia tytoniu, hipercholesterolemii czy oty∏oÊci, cukrzyca jest
czynnikiem, którego nie mo˝na wyeliminowaç,
ale intensywnym leczeniem mo˝na ∏agodziç jej
odleg∏e skutki. Z drugiej strony wiadomo, ˝e
stres zawa∏owy sam w sobie mo˝e byç powodem manifestacji utajonych zaburzeƒ tolerancji glukozy. PowinniÊmy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e
25% pacjentów z upoÊledzonà gospodarkà w´glowodanowà z czasem rozwija pe∏noobjawowà cukrzyc´, a ledwie 30% wraca do zdrowia
(3). Pozosta∏e 45% pacjentów nadal manifestuje objawy nietolerancji, co z czasem mo˝e doprowadziç do groênych powik∏aƒ w uk∏adzie
sercowo-naczyniowym. Przemawia to na korzyÊç koniecznoÊci wczesnego wykrywania zaburzeƒ tolerancji glukozy, szczególnie u pacjentów hospitalizowanych z powodu zawa∏u
serca. Na ten czynnik nak∏ada si´ niejednokrotnie wiele innych, takich jak hipercholesterolemia czy oty∏oÊç, istotnie pogarszajàc rokowanie. Na tym etapie wykrycie zaburzeƒ metabolicznych pozwala na szybkie w∏àczenie lecze-
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nia celem prewencji wtórnej kolejnych ostrych
epizodów wieƒcowych.

Cel pracy
Celem pracy by∏a ocena cz´stoÊci wyst´powania zaburzeƒ gospodarki w´glowodanowej
u pacjentów hospitalizowanych z powodu
ostrego zawa∏u serca (AMI) oraz niestabilnej
dusznicy bolesnej (UAP). Ocenie poddano te˝
zwiàzek nieprawid∏owoÊci tolerancji glukozy
z wiekiem, p∏cià, wskaênikiem masy cia∏a (Body Mass Index - BMI) oraz innymi wyznacznikami zaburzeƒ metabolicznych, takimi jak hipercholesterolemia i hipertrójglicerydemia.

Materia∏y i metoda
Badaniem obj´to grup´ kolejnych 99 osób
(17 kobiet, 82 m´˝czyzn w wieku 34–81 lat,
Êrednia 56,9 lat) hospitalizowanych w Oddziale
Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki
Kardiologii II Wydzia∏u Lekarskiego z powodu
AMI bàdê UAP. W dniu przyj´cia do szpitala
pacjentom tym oznaczono, oprócz badaƒ rutynowych, st´˝enie trójglicerydów oraz cholesterolu ca∏kowitego.
St´˝enie glukozy oznaczano metodà enzymatycznà, przy pomocy oksydazy glukozy,
a nast´pnie peroksydazy w obecnoÊci buforu
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fosforanowego. IntensywnoÊç czerwonego zabarwienia powsta∏ego zwiàzku jest proporcjonalna do st´˝enia glukozy i oceniana przy d∏ugoÊci fali 500 nm wobec próby zerowej. St´˝enie cholesterolu oznaczano metodà B∏aszczyszyna, opartej na próbie Libermana i Burchardta. Cholesterol w obecnoÊci bezwodnika
kwasu octowego, lodowatego kwasu octowego,
st´˝onego kwasu siarkowego tworzy polimeryczne, nienasycone w´glowodory o niebieskozielonym zabarwieniu. Nat´˝enie tego zabarwienia mierzono fotometrycznie wobec próby
zerowej przy d∏ugoÊci fali 620 nm. Oceny st´˝enia trójglicerydów dokonywano metodà enzymatycznà. W wyniku ciàgu reakcji powstawa∏a
pochodna chinonoiminy - zwiàzek barwy czerwonej, którego st´˝enie by∏o wprost proporcjonalne do st´˝enia trójglicerydów i oceniane
wobec próby zerowej przy d∏ugoÊci fali 500 nm.
Wszystkim pacjentom wyliczano tak˝e BMI
wg wzoru: masa cia∏a (kg)/wzrost (m2) (4).
Z badania wykluczono chorych z wywiadem
DM oraz tych, u których w ostrej fazie AMI
rozpoznano DM. Po okresie wzgl´dnej normalizacji stanu klinicznego, tj. oko∏o 14. doby, ponownie oznaczano lipidogram oraz wykonywano test obcià˝enia glukozà (glucose tolerance
test - GTT). Test by∏ wykonywany rutynowo
u ka˝dego pacjenta; decyzja o wykonaniu testu
nie zale˝a∏a od oznaczanych na czczo wartoÊci
st´˝enia glukozy. Test rozpoczynano pobraniem
na czczo próbki krwi ˝ylnej. Nast´pnie pacjentom podawano do wypicia 75 g glukozy rozpuszczonej w 250 ml H2O. Po up∏ywie 60, a nast´pnie 120 minut testu, ponownie pobierano
próbk´ krwi ˝ylnej celem oznaczenia st´˝enia
glukozy w osoczu. Nietolerancj´ glukozy (GI)
lub DM rozpoznawano wg kryteriów zalecanych przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (4).
W grupie badanej analizie poddano obecnoÊç innych zaburzeƒ metabolicznych, takich
jak hipertrójglicerydemia i hipercholesterolemia i zestawiono je z wynikami GTT. Podobnemu zestawieniu poddano zwiàzek nieprawid∏owoÊci tolerancji glukozy w zale˝noÊci od
BMI oraz wieku i p∏ci badanych pacjentów.
Wyniki oceniano statystycznie przy pomocy
specjalistycznego programu komputerowego
Medistat, u˝ywajàc testu chi-kwadrat oraz tStudenta.

burzonà gospodarkà w´glowodanowà wynosi∏o
97,36 mg%. U osób z DM i/lub GI Êrednie st´˝enie glukozy by∏o wyraênie wy˝sze i wynosi∏o
113,05 mg%. Ró˝nice pomi´dzy grupami nie
by∏y jednak statystycznie istotne.
NadciÊnienie t´tnicze stwierdzono u 40,4%
pacjentów badanej grupy. W grupie pacjentów,
u których stwierdzono DM i/lub GI, odsetek
ten si´ga∏ 60%. Analizowano równie˝ cz´stoÊç
wyst´powania zaburzeƒ tolerancji glukozy
w zale˝noÊci od p∏ci, lecz nie znaleziono tu statystycznie istotnych korelacji. Próbowano jednoczeÊnie udowodniç zale˝noÊç pomi´dzy wyst´powaniem zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów a zaburzeniami metabolizmu lipidów.
Ârednie st´˝enie trójglicerydów w badanej grupie wynosi∏o 158,7 mg%. W grupie pacjentów
z DM i/lub GI st´˝enie to wynosi∏o 154,6 mg%,
natomiast w grupie z prawid∏owà tolerancjà
glukozy 165,5 mg%. Grupy te nie ró˝ni∏y si´
istotnie. Podobnà zale˝noÊç obserwowano analizujàc wspó∏istnienie DM i/lub GI z zaburzeniami metabolizmu cholesterolu. Ârednie st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego w badanej grupie wynosi∏o 204,6 mg%. W grupie pacjentów
z DM i/lub GI wynosi∏o 204,2 mg%, a grupie
pacjentów bez zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów by∏o wyraênie ni˝sze (189,3 mg%); ró˝nica ta nie by∏a znamienna statystycznie.
Udowodniono natomiast wzrost cz´stoÊci
wyst´powania upoÊledzonego metabolizmu
w´glowodanów wraz z wiekiem oraz ze wzrostem BMI. Pacjentów podzielono na trzy kategorie wiekowe. Analiza ka˝dej z tych grup pokaza∏a wzrost cz´stoÊci wyst´powania DM i/lub
GI u starszych pacjentów. Ârednia wartoÊç
BMI w badanej grupie wynosi∏a 26,9. W grupie
pacjentów z DM i/lub GI wartoÊç BMI by∏a
wy˝sza i wynosi∏a 27,75, podczas gdy w grupie
pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeƒ
tolerancji w´glowodanów, wartoÊç ta wynosi∏a
26,59. Grupy te nie ró˝ni∏y si´ istotnie. Omówione wyniki ilustrujà tabele.

Norma

DM i/lub GI

M´˝czyêni

44

38*

Kobiety

10

7*

Tab.1 Wyst´powanie zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów (DM i/lub GI)
w zale˝noÊci od p∏ci
* NS

Wyniki
Zaburzenia tolerancji glukozy (DM i/lub
GI) stwierdzono u 45 osób (45,45%), w tym
DM de novo rozpoznano u 8 osób, co stanowi∏o 8% badanej grupy. PodkreÊlenia wymaga
fakt, i˝ tylko u co trzeciego pacjenta poziom
glikemii na czczo by∏ prawid∏owy. Ârednie st´˝enie glukozy na czczo w grupie osób z nieza-

Grupa pacjentów
n
wyjÊciowa LVM ≤125 g/m

2

wyjÊciowa LVM >125 g/m2
Zmiana LVM w stosunku do badania wyjÊciowego

Tab.2 Wyst´powanie zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów (DM i/lub GI)
w zale˝noÊci od wieku
*** p<0.0001, **p<0.001, *p<0.01

25

CZYNNIKI RYZYKA 2–3/00

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY – PRACA ORYGINALNA

Norma

DM i/lub GI

< 25

27

6* (18,2% )

25-30

22

29**( 56,8% )

> 30

5

10**( 66,7% )

Tab.3 Wyst´powanie zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów (DM i/lub GI)
w zale˝noÊci od wskaênika masy cia∏a (BMI)
**p<0,001, *p<0,01

Dyskusja
Zmiany metaboliczne zachodzàce podczas
stresu zawa∏owego, zwane potocznie „burzà
metabolicznà”, sà zjawiskiem znanym i opisywanym przez wielu autorów. Podobny wp∏yw
na metabolizm majà tak˝e inne „stresory”, takie jak np. infekcje czy rozleg∏e urazy. Stres
zwiàzany z zawa∏em wp∏ywa nie tylko na zmiany profilu lipidów (5), mo˝e powodowaç tak˝e
manifestacj´ utajonych zaburzeƒ tolerancji w´glowodanów. Objawia si´ to podwy˝szonymi
poziomami glikemii i obni˝onà sekrecjà insuliny (6). Jak do tego dochodzi? Udowodniono,
˝e stymulacja α–receptora komórki B wysp
Langerhansa, bàdê nadmierna ich reaktywnoÊç
– hamuje sekrecj´ insuliny i jest odpowiedzialna za nieobecnoÊç ostrej fazy wydzielania insuliny po stymulacji glukozà (7). Nie jest to jedyny mechanizm próbujàcy t∏umaczyç zjawisko
upoÊledzenia wykorzystania glukozy w trakcie
AMI. Istniejà prace sugerujàce, i˝ nietolerancja w´glowodanów w ostrej fazie zawa∏u nie
jest skutkiem hamowania wydzielania insuliny,
ale efektem zaburzeƒ obwodowego jej wykorzystania (8). W tym miejscu nale˝y wspomnieç
o dwóch koncepcjach. Wed∏ug pierwszej z nich
u pod∏o˝a etiopatogenezy cukrzycy le˝y defekt
glukoreceptora (9). Równolegle przyjmuje si´
znaczne podobieƒstwo, lub wr´cz identycznoÊç
receptora adrenergicznego z glukoreceptorem.
Blokowanie glukoreceptora mo˝e byç spowodowane zbyt wysokim st´˝eniem katecholamin
we krwi. Okazuje si´, ˝e powy˝szy mechanizm
nie jest jedyny. Opisywano chorych, u których
w okresie pierwszych dób zawa∏u stwierdzano
upoÊledzonà tolerancj´ w´glowodanów przy
prawid∏owym lub wysokim wydzielaniu insuliny (9). Zjawisko to nie zosta∏o jeszcze w pe∏ni
wyjaÊnione. Sugeruje si´, ˝e wskutek wzmo˝onej aktywacji uk∏adu adrenergicznego, która
prowadzi do wzrostu st´˝enia wolnych kwasów
t∏uszczowych (FFA) i cia∏ ketonowych, dochodzi do obni˝enia koncentracji i powinowactwa
receptorów insulinowych. W konsekwencji
upoÊledzone zostaje wykorzystanie glukozy poprzez zmniejszenie efektu b∏onowego insuliny
(nawet przy jej wysokich st´˝eniach), a tym samym przez blokowanie wewnàtrzkomórkowych ciàgów enzymatycznych (9).

26

Kolejnymi czynnikami wp∏ywajàcymi na zaburzenia tolerancji glukozy przy wysokiej sekrecji insuliny sà hormony, dzia∏ajàce antagonistycznie w stosunku do insuliny. Przyk∏adem
jest glukagon, którego nadmierna sekrecja
mia∏aby byç efektem niedostatecznego przenikania glukozy do wn´trza komórek A2 wysp
Langerhansa i zablokowania jej wewnàtrzkomórkowego wykorzystania, co jest g∏ównà
przyczynà zwi´kszonej glukoneogenezy (10,
11). UpoÊledzenie metabolizmu glukozy w komórkach przedniego p∏ata przysadki i podwzgórza oraz silny stres powodujà zwi´kszone
wydalanie hormonu wzrostu. Dzia∏anie obwodowe hormonu wzrostu odbywa si´ za poÊrednictwem mediatora – somatomedyny, która
zwana „atypical insulin” konkuruje z „prawdziwà” insulinà w bezpoÊrednim oddzia∏ywaniu
na receptory tkankowe (12). Wszystkie te mechanizmy swoje pod∏o˝e majà we wzmo˝onej
aktywnoÊci uk∏adu adrenergicznego. Przypuszczalnie dlatego w obserwacji odleg∏ej u 30%
pacjentów, po ustàpieniu „burzy metabolicznej”, gospodarka w´glowodanowa powraca do
stanu sprzed incydentu wieƒcowego.
Powszechnie wiadomo, ˝e wszelkie postacie upoÊledzonej tolerancji glukozy (w tym
DM) powodujà wi´kszà zapadalnoÊç, chorobowoÊç, umieralnoÊç i ÊmiertelnoÊç z powodu
CAD (2). W du˝ym badaniu francuskim przeprowadzonym na 1177 osobach wykazano
zwi´kszone ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca zarówno w grupie chorych
z NIDDM jak i u pacjentów z upoÊledzonà tolerancjà glukozy (13). Dlatego te˝ zwalczanie
hiperglikemii u pacjentów ju˝ obcià˝onych
przebytym zawa∏em serca jest wa˝nym elementem w prewencji wtórnej. Tym bardziej, gdy zaburzeniom gospodarki w´glowodanowej towarzyszà inne czynniki ryzyka. Warto podkreÊliç
fakt doÊç cz´sto stwierdzanych prawid∏owych
poziomów glikemii na czczo u pacjentów hospitalizowanych z powodu AMI. Z wy˝ej
przedstawionych danych wynika, ˝e a˝ u 1/3 pacjentów z rozpoznawanà nietolerancjà w´glowodanów stwierdzano prawid∏owe wartoÊci glikemii na czczo. Nie dajmy si´ wi´c zwieÊç ogólnie przyj´tà „normà”.
Cz´Êç autorów sugeruje wspólny genotyp
dla DM i mia˝d˝ycy. Dowodem potwierdzajàcym niniejszà tez´ mia∏yby byç okreÊlone zaburzenia metaboliczne wyst´pujàce w obu jednostkach chorobowych, jak np. wspomniana
wczeÊniej zwi´kszona przemiana FFA, prowadzàca do obni˝enia tolerancji glukozy i w konsekwencji do hiperinsulinizmu. Jest to jedno
z zaburzeƒ le˝àcych u podstaw patogenezy
mia˝d˝ycy. Dzieje si´ tak, gdy˝ nadmiar insuliny stymuluje biosyntez´ lipidów w Êcianie t´tnic i zwi´ksza zu˝ycie tlenu w b∏onie wewn´trznej. Drugi mechanizm, równie˝ spoty-
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kany w klinice CAD, to zmniejszona sekrecja
insuliny. Wiadomo, ˝e niedobór insuliny mo˝e
powodowaç nadmierne uwalnianie FFA
i zwi´kszenie wàtrobowej produkcji trójglicerydów. Zmniejszony poziom tego hormonu
upoÊledza równie˝ aktywnoÊç lipazy lipoproteinowej, przez co obni˝a eliminacj´ z krwi lipoproteidów. I tak powstaje b∏´dne ko∏o wzajemnie przenikajàcych si´ reakcji, w konsekwencji prowadzàcych do progresji zmian
mia˝d˝ycowych (14).
W∏aÊnie dlatego w niniejszej pracy próbowaliÊmy znaleêç korelacj´ pomi´dzy upoÊledzeniem tolerancji w´glowodanów a zaburzeniami gospodarki lipidowej. Takiej zale˝noÊci
jednak nie uda∏o si´ udowodniç. Byç mo˝e ma
to zwiàzek ze wzmo˝onà aktywacjà uk∏adu adrenergicznego, która, jak wspomniano wczeÊniej, zaburza profil lipidowy w ostrej fazie zawa∏u (5). Byç mo˝e oznaczenie st´˝eƒ lipidów
po ustàpieniu okresu burzy metabolicznej pozwoli∏oby znaleêç istotne i zrozumia∏e z punktu widzenia patofizjologii zale˝noÊci mi´dzy
zaburzonà gospodarkà w´glowodanowà i lipidowà.
Nie dziwi fakt wzrostu cz´stoÊci wyst´powania zaburzeƒ tolerancji glukozy wraz z wiekiem oraz wskaênikiem masy cia∏a, tym bardziej, ˝e bardzo cz´sto oba te czynniki wyst´pujà w Êcis∏ym zwiàzku ze sobà. Wià˝e si´ to niewàtpliwie ze zwolnieniem tempa metabolizmu,
któremu towarzyszy wzrost insulinoopornoÊci.
Ten ostatni element jako niezale˝ny czynnik ryzyka CAD, jest kolejnym elementem przemawiajàcym za szybkim rozpoznawaniem i leczeniem stanów hiperglikemii. Obecnie w naszej
Klinice trwajà badania nad tym zagadnieniem.
Kolejne pytanie dotyczy czasu: kiedy nale˝y
wykonaç test obcià˝enia glukozà? Niektórzy
autorzy twierdzà, i˝ nie warto wykonywaç
oznaczenia st´˝enia glukozy na czczo przed
up∏ywem 6 tygodni od wystàpienia czynika
stresogennego jakim mo˝e byç AMI, nie mówiàc ju˝ o wykonaniu GTT w tym okresie (3).
Nam jednak wydaje si´, ˝e optymalnym momentem wykonania GTT jest okres wzgl´dnej
stabilizacji, tj. oko∏o 14. doby hospitalizacji.
Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e z czasem „burza metaboliczna” ulega wyciszeniu, sugerujemy weryfikacj´ wyniku po up∏ywie oko∏o 6 miesi´cy od
dokonania si´ zawa∏u. Nasi pacjenci podlegajà
opiece Kliniki i takà weryfikacj´ prowadzimy.
Wst´pne wyniki potwierdzajà naszà sugesti´.
Pacjenci ci nadal wymagajà leczenia hipoglikemizujàcego, choç dawki leków niejednokrotnie
ulegajà zmniejszeniu. Tylko nieliczni pacjenci
mogli zrezygnowaç z leków, lecz z zachowaniem diety cukrzycowej. W naszym materiale
jedynie co piàty pacjent nie wymaga∏ wspomagania diety lekami hipoglikemizujàcymi
w okresie odleg∏ym. Decyzje terapeutyczno-

dietetyczne podejmowane by∏y na podstawie
kilkakrotnych pomiarów st´˝enia glukozy, zwanego w naszej Klinice pó∏profilem glikemii.
Wa˝nà wydaje si´ informacja, i˝ u ˝adnego pacjenta nie by∏o potrzeby leczenia insulinà. PodkreÊlenia wymaga fakt korzyÊci p∏ynàcych ze
stosowania diety cukrzycowej u ka˝dego pacjenta, u którego wykryto nawet subtelne nieprawid∏owoÊci w tolerancji glukozy. Nie wiadomo, który z nich z czasem rozwinie pe∏noobjawowà DM. A dieta cukrzycowa w swej formie
niewiele odbiega od diety kardiologicznej.
Oparta jest na ograniczeniu cukrów prostych
na korzyÊç w´glowodanów z∏o˝onych, wyeliminowaniu t∏uszczów zwierz´cych, a stosowania
t∏uszczów roÊlinnych. Dieta ta b´dzie wi´c
(oprócz dzia∏ania hipoglikemicznego) mia∏a
dzia∏anie m.in. antyaterogenne, co b´dzie kolejnym punktem w prewencji CAD u tych chorych.
Na podstawie powy˝szych wyników na plan
pierwszy wysuwa si´ jeden zasadniczy wniosek:
otrzymujàc z laboratorium prawid∏owy wynik
glikemii na czczo nie nale˝y utraciç czujnoÊci.
JesteÊmy przekonani, ˝e ka˝demu pacjentowi
hospitalizowanemu z powodu ostrego epizodu
wieƒcowego nale˝y wykonaç test obcià˝enia
glukozà, celem oceny tolerancji w´glowodanów. Jeszcze raz podkreÊlamy, ˝e wczesne wykrycie zaburzeƒ metabolizmu w´glowodanów
pozwala na szybsze zastosowanie diety oraz
w∏àczenie leczenia hipoglikemizujàcego, a tym
samym wyeliminowanie jednego z podstawowych czynników ryzyka, a przynajmniej zminimalizowania jego odleg∏ych powik∏aƒ.

Wnioski
1. Zaburzenia tolerancji glukozy wyst´pujà
u prawie po∏owy pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawa∏u serca.
2. Cz´stoÊç wyst´powania zaburzeƒ gospodarki w´glowodanów by∏a istotnie zale˝na
od wieku i wskaênika masy cia∏a.
3. Test obcià˝enia glukozà powinien byç wykonywany u ka˝dego pacjenta hospitalizowanego z powodu ostrego zawa∏u serca, nawet w przypadku prawid∏owego st´˝enia
glukozy na czczo.

Streszczenie
Cukrzyca jest jednym z wa˝nych, niezale˝nych czynników ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca i zawa∏u serca. Wiadomo równie˝, ˝e stres towarzyszàcy ostremu zawa∏owi
serca mo˝e powodowaç liczne zaburzenia metaboliczne, w tym równie˝ w zakresie przemian
w´glowodanowych.
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Celem tej pracy jest oszacowanie cz´stoÊci
wyst´powania zaburzeƒ gospodarki w´glowodanowej u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawa∏u serca lub niestabilnej
dusznicy bolesnej, jak równie˝ ocena zwiàzku
pomi´dzy cz´stoÊcià wyst´powania zaburzeƒ
tolerancji glukozy a wiekiem, p∏cià, st´˝eniem
lipidów i wskaênikiem masy cia∏a (BMI).
Metodyka: Do chwili obecnej analizie poddano 99 pacjentów (82 m´˝czyzn), w wieku 3481 lat (Êr. 56,9 lat), bez wczeÊniej rozpoznawanych zaburzeƒ gospodarki w´glowodanowej,
hospitalizowanych w naszej Klinice z rozpoznaniem ostrego zawa∏u serca lub niestabilnej
dusznicy bolesnej. U wszystkich pacjentów w 1.
dobie oznaczano st´˝enie glukozy na czczo i lipidogram, zaÊ w 14. dobie wykonywano test obcià˝enia glukozà i ponownie oznaczano st´˝enia lipidów oraz obliczano wskaênik BMI. Wyniki oceniano statystycznie u˝ywajàc testu chikwadrat oraz t-Studenta.
Wyniki: Zaburzenia tolerancji glukozy (cukrzyc´ lub nietolerancj´ glukozy) stwierdzono
u 45 osób (45,45%). Jedna trzecia z tych chorych mia∏a prawid∏owe st´˝enie glukozy na
czczo. Zaburzenia tolerancji glukozy stwierdzano znamiennie statystycznie cz´Êciej u chorych z nadwagà (przy BMI < 25 – 18,2%; BMI
25–30 – 56,8%; BMI > 30 – 66,7%), oraz
w grupie osób starszych (poni˝ej 45 lat –
14,2%; 46–60 lat – 24,2%; ponad 60 lat –
67,3%). Nie stwierdzono istotnych zwiàzków
pomi´dzy wyst´powaniem zaburzeƒ gospodarki w´glowodanowej a hiperlipidemià i p∏cià pacjentów.
Wnioski: Zaburzenia tolerancji gluzozy wyst´pujà u prawie po∏owy chorych z ostrym zawa∏em serca, wyst´pujà one cz´Êciej w starszych grupach wiekowych i u osób z nadwagà.
Test obcià˝enia glukozà powinien byç wykonywany u ka˝dego pacjenta z ostrym zawa∏em
serca, nawet w przypadku prawid∏owego st´˝enia glukozy na czczo.

be a reason of many metabolic disorders including glucose intolerance. The aim of this study
was to estimate the frequency of carbohydrate
metabolism disorders in patients with acute
myocardial infarction (AMI) or unstable angina pectoris (UAP). We analysed also relation
among glucose metabolic disorders and age,
sex, body mass index (BMI), lipid plasma concentration.
Methods: 99 consecutive patients (82 men),
aged from 34 to 81 years (mean age 56,9), without history of diabetes mellitus or glucose intolerance, admitted to CCU with AMI or UAP,
were analysed. During first 24 hours serum lipid concentration and fasting glucose test were
performed. After 14 days standard glucose tolerance tests was performed and BMI was calculated. The statistical analysis was performed
using conventional chi-square test and t-Student test.
Results: Diabetes mellitus or glucose intolerance was confirmed in 45 patients (45,45%),
in one/third of them with fasting glucose test
within normal limits. Frequency of glucose metabolic disorders were significantly higher in
patients with overweight (BMI < 25 –18,2%;
BMI 25–30 – 56,8%; BMI > 30 – 66,7%) and
in patients over 60 years (< 45 years – 14,2%;
46–60 years – 24,2%; > 60 – 67,3%). There were no dependence between diabetes mellitus or
glucose intolerance and lipids disorders or sex.
Conclusions: Diabetes mellitus or glucose
intolerance was confirmed in almost half of patients suffering from acute myocardial infarction or unstable angina pectoris. There were
more frequent in overweighted patients and in
elderly. Glucose tolerance test should be performed in every patient suffering from AMI or
UAP, despite of fasting glucose test within normal limits
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Diabetes mellitus is an independent factor
of coronary artery disease and myocardial infarction. It is known that infarction stress could
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Przerost lewej komory serca
jako czynnik ryzyka chorób uk∏adu sercowonaczyniowego

Wyniki wielu badaƒ epidemiologicznych
wykazujà, i˝ przerost lewej komory serca
(LVH) jest silnym, niezale˝nym od innych,
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej
serca, nag∏ej Êmierci sercowej, niewydolnoÊci
serca i udaru mózgu (3, 8, 13, 19, 22). Na podstawie badania echokardiograficznego ocenia
si´, ˝e u 20-50% chorych na nadciÊnienie t´tnicze masa lewej komory serca przekracza
wartoÊci przyj´te za górne granice normy (23,
25). Badania du˝ych grup chorych cz´sto wykazywa∏y cechy przerostu mi´Ênia lewej komory, nawet u pacjentów z nadciÊnieniem granicznym. Rozpoznanie LVH u pacjenta z nadciÊnieniem t´tniczym w przybli˝eniu trzykrotnie zwi´ksza ryzyko powik∏aƒ ze strony uk∏adu
sercowo-naczyniowego (10, 19, 25).
Przerost lewej komory serca mo˝na zdefiniowaç jako nieprawid∏owy wzrost masy lewej
komor, do wartoÊci przekraczajàcej 95 centyli
masy stwierdzanej u osób zdrowych (23). Przez
wiele lat przerost lewej komory serca rozpoznawano za pomocà elektrokardiografii. Jednak, pomimo stosunkowo wysokiej swoistoÊci
i wcià˝ udoskonalanych kryteriów wykrywania
LVH, jest to jednak metoda ma∏o czu∏a (9, 15,
21, 23). Mo˝liwoÊç dok∏adnego okreÊlenia masy lewej komory da∏a echokardiografia, co potwierdzi∏y badania porównujàce zmierzonà
echokardiograficznie mas´ lewej komory z wynikami badaƒ autopsyjnych (13, 23).
W tab. 1 przedstawiono metody stosowane
w diagnostyce przerostu lewej komory serca
(15, 20, 21).
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W chwili obecnej badanie echokardiograficzne w prezentacji M-mode stanowi „z∏oty
standard” w ocenie LVH (1, 9). Mas´ lewej
komory mo˝na obliczyç wg wzoru zaproponowanego przez konwencj´ Penn (20, 21):
LVM = 1,04 [(IVS + LVID + PWT)3
– LVID3] – 13,6;
gdzie:
LVM – masa lewej komory
IVS – gruboÊç przegrody mi´dzykomorowej
LVID – wymiar póênorozkurczowy lewej
komory
PWT – gruboÊç tylnej Êciany lewej komory
Dok∏adniejszym parametrem oceniajàcym
LVH wydaje si´ byç wskaênik masy lewej komory LVMI (left ventricular mass index), tj.
iloraz masy lewej komory i powierzchni cia∏a.
Wg Devereux i wsp. przerost rozpoznajemy
wówczas, gdy LVMI przekracza wartoÊç 134
g/m2 u m´˝czyzn i 102 g/m2 u kobiet (23).
W ocenie lewej komory serca przydatny jest
równie˝ wskaênik wzgl´dnej gruboÊci Êcian
(RWT - relative wall thickness), b´dàcy stosunkiem gruboÊci Êciany do promienia wymiaru poprzecznego lewej komory. Wskaênik ten
jest niezale˝ny od p∏ci; za górnà granic´ jego
normy przyj´to wartoÊç 0,45 (26).
Pos∏ugujàc si´ wskaênikami LVMI i RWT
mo˝na u chorych na nadciÊnienie t´tnicze wyró˝niç cztery typy geometrii lewej komory serca (9):
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Czu∏oÊç

SwoistoÊç

Uwagi

RTG

niska

Êrednia

Niemo˝liwa klasyfikacja geometrii LVH

EKG

niska

wysoka

Czu∏oÊç znacznie ni˝sza u osób oty∏ych, z rozedmà

UKG

wysoka

wysoka

Istotne uzyskanie dobrego obrazu

KT

wysoka

wysoka

Wysoki koszt, niewielka dost´pnoÊç

NMR

wysoka

wysoka

Wysoki koszt, ma∏a dost´pnoÊç

Tab.1

LVMI (g/m2)

Wzgl´dna gruboÊç Êciany

125

remodeling
koncentryczny

koncentryczny LVH

0,45

prawid∏owa LV

ekscentryczny LVH

Ryc.1 Schematyczny diagram przedstawiajàcy klasyfikacj´ geometrii lewej komory opierajàcà si´ na wielkoÊci jej masy i wzgl´dnej gruboÊci Êciany
lewej komory

1. Przerost koncentryczny – LVMI↑, RWT↑
(wzrost obu parametrów); znacznego stopnia zwi´kszenie gruboÊci Êcian, prawid∏owy
wymiar wewn´trzny lewej komory, powi´kszony wymiar zewn´trzny lewej komory.
2. Koncentryczny remodeling – LVMI↔,
RWT↑ (wskaênik LVMI w normie, RWT
podwy˝szony); zmniejszenie jamy lewej
komory, umiarkowany przerost Êcian, zewn´trzny wymiar lewej komory w normie.
3. Przerost ekscentryczny – LVMI↑, RWT↔
(wskaênik LVMI podwy˝szony, RWT
w normie); gruboÊç Êcian prawid∏owa lub
zwi´kszona, zwi´kszony wymiar wewn´trzny lewej komory.
4. Prawid∏owa geometria lewej komory –
LVMI↔, RWT↔ (oba parametry w normie).
Te ró˝ne typy LVH majà odmienne w∏aÊciwoÊci, nast´pstwa hemodynamiczne i implikacje prognostyczne. W badaniu prowadzonym
przez Verdecchia i wsp. (26) zaobserwowano
u pacjentów z koncentrycznym przerostem
LVH wy˝sze wartoÊci skurczowego ciÊnienia
t´tniczego, nieco wi´kszà gruboÊç Êciany LV,
mniejszy wymiar wewn´trzny LV oraz wy˝szà
wartoÊç ca∏kowitego oporu naczyniowego, ni˝
u pacjentów z ekscentrycznym LVH. U pacjentów z przerostem koncentrycznym, w porów-

naniu do innych typów geometrii LVH, odnotowano równie˝ najwi´ksze zmiany w naczyniach obwodowych (6, 7). Uwa˝a si´ wi´c, ˝e
najgroêniejszym rokowniczo typem przerostu
lewej komory serca jest przerost koncentryczny; jego obecnoÊç wià˝e si´ z cz´stszym wyst´powaniem epizodów sercowo-naczyniowych,
w tym koƒczàcych si´ zgonem chorego. Potwierdzi∏y to badania Koren i wsp. (9, 26),
w których wskaênik wystàpienia powik∏aƒ sercowo-naczyniowych u pacjentów z koncentrycznym przerostem LVH wynosi∏ 31%, natomiast u pacjentów z przerostem ekscentrycznym – 23%. W badaniach prowadzonych przez
Krumholz i wsp. (12) wykazano, i˝ u pacjentów z przerostem koncentrycznym prawdopodobieƒstwo wystàpienia Êmiertelnych powik∏aƒ jest oko∏o czterokrotnie wy˝sze ni˝ u pacjentów z nadciÊnieniem t´tniczym i prawid∏owà geometrià lewej komory serca. Wydaje si´
jednak, ˝e prognostyczne znaczenie geometrii
lewej komory wià˝e si´, przynajmniej cz´Êciowo, z wartoÊciami innych towarzyszàcych
wskaêników, takich jak np. masa cia∏a, poziom
cholesterolu i kreatyniny w osoczu, ambulatoryjny pomiar ciÊnienia t´tniczego, wydalanie
albumin z moczem czy obecnoÊç zmian mia˝d˝ycowych (7).
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Patogeneza przerostu nadal nie jest do
koƒca poznana. W okresie poczàtkowym stanowi on mechanizm adaptacji do przewlek∏ego przecià˝enia ciÊnieniowego i obj´toÊciowego. Przecià˝enie ciÊnieniowe prowadzi do
przerostu koncentrycznego, podczas gdy przecià˝enie obj´toÊciowe (np. w wyniku oty∏oÊci)
powoduje przerost ekscentryczny (24). Przerost obejmuje wszystkie elementy tworzàce
mi´sieƒ serca, przede wszystkim stanowiàce
75% masy serca kardiomiocyty, a tak˝e fibroblasty, komórki mi´Êni g∏adkich i komórki
Êródb∏onka naczyniowego (10, 21). Do zwi´kszenia obj´toÊci kardiomiocyta dochodzi zarówno w efekcie powi´kszenia jego szerokoÊci
jak i d∏ugoÊci. Zwi´kszone obcià˝enie nast´pcze w wi´kszym stopniu wp∏ywa na gruboÊç
kardiomiocyta, obcià˝enie wst´pne zaÊ na jego
d∏ugoÊç (21).
W ca∏ej populacji masa lewej komory i cz´stoÊç wyst´powania jej przerostu rosnà z wiekiem (18, 23, 29). Ta zale˝noÊç przerostu lewej
komory serca od wieku utrzymuje si´ nawet po
uwzgl´dnieniu wp∏ywu ciÊnienia t´tniczego,
oty∏oÊci oraz wyst´powania choroby wieƒcowej i wad zastawkowych. WysokoÊç ciÊnienia
t´tniczego koreluje z masà lewej komory serca
i gruboÊcià jej Êciany, ale nie z jej wewn´trznym wymiarem. Stwierdzono, ˝e wartoÊci
Êredniego 24-godzinnego rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego i przygodnych pomiarów
skurczowego i rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego w mniejszym stopniu korelujà z masà lewej komory ni˝ Êrednie skurczowe ciÊnienie
t´tnicze w ca∏odobowym pomiarze ambulatoryjnym (19). Wykazano, i˝ przyrost Êredniego
skurczowego ciÊnienia t´tniczego o 10 mmHg,
powoduje wzrost wskaênika LVMI o oko∏o 20
g/m2 (18). W kilku pracach stwierdzono, ˝e ciÊnienie t´tnicze mierzone w czasie pracy jest
ÊciÊlej zwiàzane z LVH ni˝ pomiary w czasie
snu lub spoczynku (29).
Innym czynnikiem wp∏ywajàcym na mas´
lewej komory serca jest aktywnoÊç uk∏adu renina-angiotensyna-aldosteron (21, 23, 29).

NadciÊnienie t´tnicze

LVH

Choroba wieƒcowa

Niedokrwienie

Zastoinowa niewydolnoÊç serca
Nag∏y zgon
Ryc.2
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Wykazano, i˝ angiotensyna II prowadzi do
przerostu mi´Ênia serca w sposób bezpoÊredni
i poÊredni. Poza wp∏ywem na kardiomiocyty
angiotensyna II stymuluje proliferacj´ fibroblastów i proliferacj´ kolagenu. Hormon ten
równie˝, poprzez zw´˝enie i przebudow´ naczyƒ, stymulacj´ uk∏adu adrenergicznego, syntez´ i sekrecj´ aldosteronu, reabsorpcj´ sodu
w cewkach nerkowych, zwi´ksza wst´pne i nast´pcze obcià˝enie serca oraz powoduje jego
przerost.
WÊród innych czynników wywierajàcych
wp∏yw na mas´ lewej komory serca mo˝na wymieniç czynniki antropometryczne (masa cia∏a, wzrost), czynniki demograficzne (p∏eç, rasa), czynniki egzogenne (spo˝ycie soli, alkoholu, aktywnoÊç fizyczna), czynniki genetyczne
(polimorfizm genu konwertazy angiotensyny),
czynniki hemodynamiczne (obj´toÊç krwi, lepkoÊç krwi, opór obwodowy), czynniki neurohumoralne (hormon wzrostu, insulina, endoteliny, hormony tarczycy) (23, 24, 29).
Konsekwencjà przerostu sà zaburzenia
czynnoÊci rozkurczowej lewej komory, a w zaawansowanych przypadkach tak˝e upoÊledzenie czynnoÊci skurczowej (17, 18, 21, 23). Nast´puje upoÊledzenie nape∏niania lewej komory w wyniku zaburzonej relaksacji i, w póêniejszym okresie, zmniejszenie podatnoÊci mi´Ênia komory. Prowadzi to do zaburzeƒ hemodynamicznych pod postacià wzrostu ciÊnienia
nape∏niania lewej komory, wzrostu ciÊnienia
w lewym przedsionku i w ˝y∏ach p∏ucnych.
Wraz z post´pem LVH dochodzi do niewydolnoÊci skurczowej, zw∏aszcza na skutek niedokrwienia lub martwicy mi´Ênia sercowego.
D∏ugotrwa∏e obserwacje wskazujà, ˝e stwierdzone elektrokardiograficzne cechy przerostu
lewej komory zwi´kszajà ryzyko niewydolnoÊci
serca 2,2 razy u m´˝czyzn i 2,8 razy u kobiet.
Do klinicznych konsekwencji LVH, poza
cz´stszym wyst´powaniem niewydolnoÊci krà˝enia, zalicza si´ przede wszystkim wzrost ryzyka zgonu, choroby niedokrwiennej serca,
migotania przedsionków i komorowych zaburzeƒ rytmu serca. Poni˝ej przedstawiono wzajemne zale˝noÊci pomi´dzy przerostem lewej
komory serca i wystàpieniem choroby wieƒcowej, zastoinowej niewydolnoÊci serca oraz nag∏ego zgonu sercowego (4, 16).
Na zu˝ycie tlenu przez mi´sieƒ sercowy
wp∏yw wywierajà g∏ównie dwa czynniki: masa
lewej komory i napi´cie Êciany mi´Ênia sercowego (14, 18). U chorych z LVH wykazano sta∏e zmniejszanie rezerwy wieƒcowej (5). Prowadzi do niej kilka mechanizmów, takich jak
wzrost minimalnego oporu wieƒcowego,
wzrost ciÊnienia wstecznego w krà˝eniu wieƒcowym, wywo∏ane uciskiem utrudnienie przep∏ywu w trakcie skurczu serca, szczególnie widoczne w warstwie podwsierdziowej (29).
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W zaburzeniach mikrokrà˝enia wieƒcowego
bierze równie˝ udzia∏ proces remodelingu, powodujàcy zmniejszenie wskaênika Êwiat∏o/gruboÊç Êciany naczynia. W niektórych sytuacjach
powstawanie nowych naczyƒ wieƒcowych (angiogeneza) mo˝e byç upoÊledzone. Wyd∏u˝eniu ulega droga dyfuzji tlenu i substancji od˝ywczych z naczynia w∏osowatego do kardiomiocytów (21). W efekcie u ka˝dego pacjenta
z nadciÊnieniem t´tniczym i LVH istnieje wysokie ryzyko niedokrwienia mi´Ênia sercowego nawet przy nieobecnoÊci zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach wieƒcowych (18). Konsekwencjà jest mi´dzy innymi zwi´kszone ryzyko
zapadalnoÊci na zawa∏ serca (19, 29). Ryzyko
poszerzenia strefy zawa∏u oraz prawdopodobieƒstwo powik∏aƒ jest dwa do trzech razy
wy˝sze u chorych z LVH (14).
Do wzrostu ÊmiertelnoÊci chorych z LVH
mogà przyczyniaç si´ zaburzenia elektrofizjologiczne w sercu, prowadzàce do migotania
przedsionków i arytmii komorowych (21, 29).
U osób z LVH znacznie cz´Êciej stwierdza si´
dodatkowe pobudzenia pochodzenia komorowego i wstawki nieutrwalonych cz´stoskurczów komorowych (10). Cz´stoÊç wyst´powania zaburzeƒ rytmu wydaje si´ wzrastaç proporcjonalnie do stopnia przerostu lewej komory. Mechanizm powstawania zaburzeƒ rytmu
wià˝e si´ ze zw∏óknieniem mi´Ênia serca
i obecnoÊcià obszarów niedokrwionego miokardium oraz obni˝eniem progu migotania
komór przez wzrost napi´cia uk∏adu wspó∏czulnego (29).
Ryzyko zgonu roÊnie ze wzrostem masy lewej komory serca: u osób z przerostem lewej
komory, w porównaniu z chorymi w tym samym wieku ale bez LVH, ÊmiertelnoÊç ca∏kowita zwi´ksza si´ oko∏o 4-krotnie, zaÊ ÊmiertelnoÊç z przyczyn sercowo-naczyniowych oko∏o
7 – 9-krotnie (14). Jest ono wi´ksze u chorych
z koncentrycznym ni˝ z ekscentrycznym przerostem lewej komory (13). Mechanizm nag∏ej
Êmierci sercowej wià˝e si´ prawdopodobnie
z wyst´powaniem arytmii komorowych. U pacjentów z LVH ryzyko nag∏ej Êmierci sercowej
wzrasta 5 – 9-krotnie (10).
W wielu badaniach wykazano, ˝e leczenie
hipotensyjne powoduje regresj´ przerostu lewej komory serca (19). Celem jednego z pro-

Grupa pacjentów
wyjÊciowa LVM ≤125 g/m2
2

wyjÊciowa LVM >125 g/m

wadzonych w ostatnim czasie przez Verdecchia i wsp. badaƒ (27) by∏a ocena wp∏ywu wywo∏anych leczeniem zmian przerostu lewej komory serca na rokowanie w samoistnym nadciÊnieniu t´tniczym. Autorzy wnioskujà, ˝e redukcja LVH spowodowana leczeniem wià˝e
si´ ze zmniejszeniem ryzyka niekorzystnych
powik∏aƒ sercowo-naczyniowych, niezale˝nie
od wyjÊciowych wartoÊci ciÊnienia t´tniczego,
masy lewej komory serca czy te˝ obni˝enia ciÊnienia t´tniczego. W poni˝szej tabeli przedstawiono cz´stoÊç incydentów sercowo-naczyniowych w badanych podgrupach pacjentów
(w zale˝noÊci od wyjÊciowych wartoÊci masy
lewej komory i zmian spowodowanych leczeniem, tab.2).
LVH jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego, gdy˝ niezale˝nie od obecnoÊci innych, klasycznych
czynników ryzyka, takich jak nadciÊnienie czy
dyslipidemia, silnie wià˝e si´ z wystàpieniem
niepomyÊlnych powik∏aƒ sercowo-naczyniowych. Wed∏ug Devereux (6) przerost lewej komory serca stanowi jak gdyby „przedkliniczne
stadium choroby”, o podobnym znaczeniu jak
mia˝d˝yca t´tnic wieƒcowych, które wymaga
intensywnego leczenia. Wyniki wielu badaƒ
wskazujà, i˝ redukcja masy cia∏a u pacjentów
oty∏ych, a tak˝e kontrola ciÊnienia t´tniczego
u pacjentów z nadciÊnieniem t´tniczym, mogà
spowodowaç regresj´ przerostu lewej komory
serca i odwróciç zaburzenia morfologiczne
w unaczynieniu wieƒcowym. Zrozumienie mechanizmów, za pomocà których LVH przyczynia si´ do powik∏aƒ ze strony uk∏adu sercowonaczyniowego, mo˝e mieç istotne znaczenie
dla pierwotnej i wtórnej prewencji chorób
uk∏adu krà˝enia.

Streszczenie
W wielu badaniach wykazano, ˝e u pacjentów z nadciÊnieniem t´tniczym przerost lewej
komory serca jest, obok ciÊnienia t´tniczego,
palenia papierosów, czy st´˝enia cholesterolu
w surowicy, niezale˝nym czynnikiem ryzyka
zwi´kszonej zapadalnoÊci na choroby uk∏adu
sercowo-naczyniowego, takie jak choroba niedokrwienna serca, nag∏a Êmierç sercowa, za-

Incydenty sercowonaczyniowe/100 pacjentolat

Liczba pacjentów
w podgrupie

1,6

318

3,9

112

Zmiana LVM w stosunku do badania wyjÊciowego
zmniejszenie LVM

1,78

285

bez zmian/wzrost LVM

3,03

145

Tab.2 Cz´stoÊç epizodów sercowo-naczyniowych w badanych podgrupach pacjentów (27)
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stoinowa niewydolnoÊç serca i udar mózgu.
W chwili obecnej badanie echokardiograficzne M - mode stanowi „z∏oty standard“
w rozpoznawaniu LVH. Mechanizmy, za pomocà których LVH przyczynia si´ do wyst´powania powik∏aƒ ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, mogà mieç istotne znaczenie
w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób
uk∏adu krà˝enia.

CZYNNIKI RYZYKA 2–3/00

congestive heart failure and stroke, is independent of blood pressure values, smoking
and serum cholesterol concentrations. M mode echocardiography is currently „the gold
standard“ for detecting left ventricular hypertrophy. The mechanisms, with which LVH
contributes to cardiovascular complications
can be of importance in primary and secondary prevention of cardiovascular disease.

Summary
Many studies show that in hypertensive patients LVH as a risk factor for increased morbidity of cardiovascular disease, such as coronary artery disease, sudden cardiac death,
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Udar mózgu a choroby serca
Motto American Heart Association: „Fighting Heart Disease and Stroke”

Wprowadzenie - epidemiologia
Udar mózgu jest trzecià co do cz´stoÊci
przyczynà zgonu oraz najcz´stszà przyczynà
niesprawnoÊci u ludzi powy˝ej 40. roku ˝ycia
(1, 2). Rocznie na Êwiecie z powodu udaru mózgu umiera 4,6 miliona ludzi, z tego 3,2 miliona w krajach rozwijajàcych si´ i 1,2 miliona
w krajach wysoko uprzemys∏owionych (3). Jak
wynika z badaƒ WHO, istniejà du˝e ró˝nice
w poziomie zapadalnoÊci na udary mózgu
w poszczególnych krajach Êwiata (4, 5). W Europie i USA wspó∏czynniki zapadalnoÊci
mieszczà si´ w granicach 110 – 290/100 000
ludnoÊci (6). Poziom umieralnoÊci z powodu
udaru mózgu w ró˝nych krajach Êwiata jest
jeszcze bardziej zró˝nicowany ni˝ poziom zapadalnoÊci (6, 7). I tak wskaêniki umieralnoÊci
wahajà si´ od 38/100 000 (Szwajcaria) do
249/100 000 (Bu∏garia); u kobiet od 21/100 000
do 156/100 000 u m´˝czyzn (8). Z d∏ugofalowej obserwacji wynika, ˝e w krajach uprzemys∏owionych zarówno wspó∏czynniki zapadalnoÊci jak i umieralnoÊci z powodu udaru mózgu
w ciàgu ostatnich 40 lat uleg∏y znacznemu obni˝eniu. Tendencji tych nie obserwowano
w wi´kszoÊci krajów Europy Wschodniej (9).
ZapadalnoÊç na udary mózgu w Polsce
kszta∏tuje si´ na Êrednim europejskim poziomie (oko∏o 170/100 000 ludnoÊci/rok), natomiast umieralnoÊç nale˝y do jednej z najwy˝szych (80/100 000 ludnoÊci/rok) i nie wykazuje
tendencji spadkowej (10).
Mimo ˝e w ostatnich dziesi´cioleciach,
dzi´ki intensywnemu leczeniu chorych ze
Êwie˝ym udarem w oddzia∏ach udarowych uzy-

skano znaczny spadek wczesnej ÊmiertelnoÊci,
zasadniczà rol´ w obni˝eniu umieralnoÊci odegra∏a efektywna profilaktyka. Modyfikacja
czynników ryzyka choroby nie tylko wp∏ywa na
obni˝enie zapadalnoÊci, ale równie˝ ma zasadniczy wp∏yw na przebieg choroby. Udary
u osób z mniejszym obcià˝eniem czynnikami
ryzyka i prawid∏owym leczeniem sà zwykle
l˝ejsze i rzadziej Êmiertelne. Pami´taç równie˝
nale˝y, ˝e nie tylko pierwszy udar jest celem
profilaktyki. Po przebytym udarze niedokrwiennym nawroty choroby nast´pujà w ciàgu roku u 6–12% chorych, a w ciàgu 5 lat
u 40–50%; ponadto w ciàgu 2 lat od udaru
15% chorych doznaje zawa∏u serca i 15%
umiera z przyczyn naczyniowych (11).
Do najlepiej udokumentowanych czynników ryzyka udaru nale˝à:
• wiek (ryzyko zwi´ksza si´ dwukrotnie co
20 lat),
• p∏eç m´ska,
• nadciÊnienie t´tnicze*,
• choroby serca, zw∏aszcza migotanie przedsionków, zapalenie wsierdzia, stenoza mitralna, niedawno przebyty rozleg∏y zawa∏
serca†,
• palenie papierosów,
• przemijajàce niedokrwienne epizody mózgowe -TIA,
• bezobjawowe zw´˝enie t´tnicy szyjnej,
• cukrzyca,
• hiperhomocysteinemia.
G∏ówne metody profilaktyki obejmujà: leczenie nadciÊnienia t´tniczego, w tym tak˝e
izolowanego nadciÊnienia skurczowego u osób
starszych (12), zaprzestanie palenia papiero-
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sów, zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej, stosowanie antykoagulantów u osób z migotaniem
przedsionków, stosowanie leków przeciwp∏ytkowych u osób po przebytym TIA lub ma∏ym
udarze.
Zatory pochodzenia sercowego (tzw. zatorowoÊç kardiogenna) sà przyczynà 20–30%
udarów niedokrwiennych. Migotanie przedsionków jest wymieniane jako najcz´stszy typ
zaburzeƒ rytmu serca, b´dàcy powa˝nym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego, odpowiedzialnym za oko∏o 45% przypadków zatorowoÊci kardiogennej. WÊród innych przyczyn
pochodzenia sercowego, które zwi´kszajà ryzyko udaru, nale˝y wymieniç mi´dzy innymi
nie zaroÊni´ty otwór owalny, operacje pomostowania aortalno-wieƒcowego, stenoz´ mitralnà w wyniku choroby reumatycznej, sztuczne zastawki – aortalnà lub mitralnà, oraz chorob´ niedokrwiennà serca, zw∏aszcza zawa∏
serca. W tabeli 1. przedstawiono rodzaje zatorowoÊci kardiogennej, wed∏ug cz´stoÊci powodowania udaru niedokrwiennego.

Migotanie przedsionków
W 1978 roku Wolf i wsp. jako jedni
z pierwszych odnotowali zwi´kszone (pi´ciokrotnie) ryzyko udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków (13). Migotanie
przedsionków wyst´puje u oko∏o 1% ogólnej
populacji i jego cz´stoÊç roÊnie z wiekiem: 6%
osób w wieku powy˝ej 65 lat i 10% powy˝ej 75
lat ma t´ arytmi´. Jest ono przyczynà 6,5%
udarów niedokrwiennych u chorych w wieku
50–59 lat, a˝ 36% w przypadku osób w wieku
80–89 lat.
Zagro˝enie udarem mózgu u osób z izolowanym migotaniem przedsionków wynosi
Êrednio oko∏o 3% rocznie. Ryzyko udaru
zwi´ksza si´, gdy istniejà dodatkowe choroby,
spoÊród których najwa˝niejszymi sà: przebyty
epizod zakrzepowo-zatorowy (zawa∏ serca,
udar mózgu), nadciÊnienie t´tnicze (zw∏aszcza
izolowane nadciÊnienie skurczowe), niewydolnoÊç serca. W przypadku wspó∏istnienia jednego z tych czynników ryzyko udaru zwi´ksza si´

% chorych z udarem mózgu
niedokrwiennym na tle choroby serca
Migotanie przedsionków

45

Choroba niedokrwienna serca

25

Choroba reumatyczna

10

Sztuczne zastawki serca

10

Prolaps zastawki mitralnej
Kardiomiopatie

6
<3

Tab.1 ZatorowoÊç kardiogenna jako przyczyna wyst´powania udaru niedokrwiennego
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do 8% rocznie, a 2 lub 3 zwi´kszajà ryzyko do
17%. Ponadto ryzyko udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków wzrasta u osób:
• z d∏ugotrwa∏ym migotaniem przedsionków,
• z stenozà mitralnà (ryzyko udaru jest
10–17 razy wi´ksze w porównaniu z populacjà z rytmem zatokowym) (14),
• w wieku > 65 lat,
• z cukrzycà,
• ze zmniejszonym przep∏ywem krwi (<15
cm/s) i zmniejszeniem frakcji wyrzutowej
lewego przedsionka oraz rozstrzenià lewej
komory u pacjentów z powi´kszeniem lewego przedsionka (15),
• z zaburzeniami krzepni´cia krwi (w ciàgu
pierwszych 12 godzin od wystàpienia migotania przedsionków ryzyko zatorowoÊci
jest podwy˝szone ze wzgl´du na zwi´kszonà aktywnoÊç proagregacyjnà p∏ytek i krzepliwoÊç krwi)†† (16).
Ryzyko udaru mózgu u starszych chorych
z migotaniem przedsionków jest wysokie równie˝ w zwiàzku z obecnoÊcià zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych, które to zmiany
stwierdza si´ u 12% pacjentów powy˝ej 70. roku ˝ycia (17). Wydaje si´ jednak, ˝e nie ma
wskazaƒ do rutynowego ultrasonograficznego
badania przep∏ywu przez t´tnice szyjne u chorych z migotaniem przedsionków bez objawów
zaburzeƒ krà˝enia mózgowego.
Badanie kliniczne wskazujà na wysokà
(dwukrotnie wy˝szà) ÊmiertelnoÊç, du˝à cz´stoÊç wczesnych nawrotów oraz gorsze rokowanie dotyczàce nasilenia trwa∏ych ubytków
neurologicznych u chorych z niedokrwiennym
udarem mózgu i migotaniem przedsionków
(18,19). Sugeruje si´, ˝e osoby z migotaniem
przedsionków, nie otrzymujàce leczenia przeciwzakrzepowego, sà bardziej nara˝one na
uszkodzenie oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
na tle drobnych, bezobjawowych zatorów (20).
W kontekÊcie przedstawionego powy˝ej
zwiàzku mi´dzy migotaniem przedsionków
a ryzykiem udaru mózgu szczególnego znaczenia nabierajà wyniki badaƒ epidemiologicznych przeprowadzonych ostatnio w Polsce.
ÂmiertelnoÊç z powodu udaru mózgu w Polsce
jest prawie 3-krotnie wy˝sza w porównaniu ze
Stanami Zjednoczonymi (odpowiednio 23.9%
versus 7,5%) (21). Wy˝szy odsetek zgonów
w przebiegu udaru mózgu w Polsce jest mi´dzy
innymi konsekwencjà cz´Êciej wyst´pujàcych
chorób serca. Migotanie przedsionków jest
ponaddwukrotnie cz´Êciej odnotowywane
wÊród pacjentów z udarem mózgu w Polsce
w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi
(odpowiednio 26% versus 12%). Choroba niedokrwienna serca oraz niewydolnoÊç serca,
równie˝ cz´Êciej obserwowane w Polsce, mogà
byç przyczynà wysokiej ÊmiertelnoÊci. Migotanie przedsionków i niewydolnoÊç serca sà
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kardiogennej. Drugie Badanie Kopenhaskie
na temat roli kwasu acetylosalicylowego oraz
doustnych leków przeciwzakrzepowych nie
wykaza∏o statystycznie znamiennych ró˝nic
w zapobieganiu udarom mózgu u chorych
z migotaniem przedsionków mi´dzy indywidualnie dobieranymi dawkami pochodnych acenokumarolu a ma∏ymi dawkami tych leków,
monoterapià kwasem acetylosalicylowym lub
skojarzonym leczeniem warfarynà i kwasem
acetylosalicylowym (23). Z kolei w badaniu
SPAF III (Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III) korygowane dawki pochodnych acenokumarolu (zapewniajàce INR mi´dzy 2,0
a 3,0) by∏y skuteczniejsze ni˝ ma∏e dawki tych
leków (zapewniajàce INR mi´dzy 1,2 a 1,5),
w po∏àczeniu z 325 mg kwasu acetylosalicylowego (24). Udary mózgu wystàpi∏y u 1,9%
chorych rocznie, leczonych korygowanà dawkà
warfaryny, w porównaniu z 7,9% w grupie leczenia skojarzonego (p<0,001).
Obecnie National Stroke Association rekomenduje ma∏e dawki doustnych antykoagulan-

w naszym kraju zwiàzane z wi´kszym rozmiarem uszkodzenia mózgu (obejmujàcym wi´cej
ni˝ jeden p∏at) i g∏´bokim deficytem neurologicznym. Chorzy z migotaniem przedsionków
cz´Êciej doÊwiadczajà du˝ych rozmiarów udaru pó∏kuli mózgu ni˝ udar zatokowego.

Rola leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwp∏ytkowego
Leczenie przeciwzakrzepowe zmniejsza ryzyko udaru o oko∏o 66%. Z kolei kwas acetylosalicylowy u chorych z migotaniem przedsionków nie zwiàzanym z wadà zastawkowà
zmniejsza ryzyko udaru o 42%. W badaniu
EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) pochodne acenokumarolu okaza∏y si´ byç bardziej skuteczne w zapobieganiu udarom mózgu ni˝ kwas acetylosalicylowy (22). Sugeruje
si´, ˝e ochronne dzia∏anie kwasu acetylosalicylowego dotyczy przede wszystkim zatorowoÊci
naczyniopochodnej, a w mniejszym stopniu

Chory z przewlek∏ym lub napadowym migotaniem przedsionków

Grupa wysokiego ryzyka udaru mózgu:
1. wiek 60 do 75 lat
2. TIA lub udar w wywiadzie
3. choroba zakrzepowo-zatorowa
4. nadciÊnienie t´tnicze
5. niewydolnoÊç serca, dysfunkcja lewej komory
6. wady zastawkowe serca
7. sztuczna zastawka

TAK
NIE
TAK
Kwas acetylosalicylowy

Przeciwwskazania do
leczenia doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi

NIE

Pochodna acenokumarolu
Docelowe INR – 2,5

Ryc.1 Algorytm podejmowania decyzji o zastosowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych (na podstawie National Stroke Association 1999) (25)
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tów (zapewniajàce INR w granicach 2,0 do
3,0) u pacjentów z przewlek∏ym migotaniem
przedsionków, o ile nie sà oni m∏odsi ni˝ 60 lat
i nie majà wspó∏istniejàcej choroby niedokrwiennej serca. Decyzja o zastosowaniu doustnego leczenia przeciwzakrzepowego powinna uwzgl´dniaç korzyÊci i ryzyko terapii
oraz stosowanie si´ pacjenta do zaleceƒ lekarskich (compliance). Dotyczy to zw∏aszcza osób
w wieku 60–75 lat, bez dodatkowych czynników ryzyka, u których wskazania do zastosowania leczenia przeciwp∏ytkowego lub przeciwzakrzepowego nie sà do koƒca sprecyzowane. Mimo ˝e ryzyko udaru jest wysokie w grupie chorych powy˝ej 80. roku ˝ycia, to jednak
badanie SPAF III wykaza∏o, ˝e korzyÊci z leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi nie sà wi´ksze w porównaniu z kwasem
acetylosalicylowym, z powodu wysokiego ryzyka powik∏aƒ krwotocznych. Algorytm post´powania przedstawiono na rycinie 1.

Choroba niedokrwienna serca
Analiza czynników ryzyka pozwala stwierdziç, ˝e choroba niedokrwienna serca oraz
udar mózgu sà „patofizjologicznie spokrewnionymi” stanami chorobowymi, poniewa˝ mia˝d˝yca pe∏ni kluczowà rol´ w ich rozwoju. Jednak pog∏´biona ocena czynników ryzyka obu
chorób prowadzi do wniosków wykazujàcych
znaczne ró˝nice mi´dzy udarem a chorobà niedokrwiennà serca. Po pierwsze m´˝czyêni rasy
kaukaskiej w Êrednim wieku sà 5-krotnie bardziej nara˝eni na chorob´ niedokrwiennà serca
ni˝ kobiety w tym samym wieku. Ta ró˝nica, na
niekorzyÊç m´˝czyzn, w przypadku udaru mózgu jest du˝o mniej wyraêna. Udar mózgu,
w porównaniu z chorobà niedokrwiennà serca,
dotyczy chorych starszych Êrednio o 10 lat. Poza tym nadciÊnienie t´tnicze jest silniej skorelowane z udarem mózgu, podczas gdy zaburzenia lipidowe z chorobà niedokrwiennà serca,
chocia˝ ten ostatni zwiàzek jest coraz mniej silny po 70. roku ˝ycia i u osób w wieku powy˝ej
85 lat nie ma w zasadzie znaczenia klinicznego
(26). W przypadku udaru mózgu rola hipercholesterolemii i dyslipidemii jako czynnika ryzyka, zarówno udaru niedokrwiennego jak
i krwotocznego, jest ciàgle przedmiotem dyskusji. OczywiÊcie hipercholesterolemia jest wybitnie charakterystycznym czynnikiem ryzyka
mia˝d˝ycy i niezale˝nym czynnikiem ryzyka
choroby niedokrwiennej serca. Mimo ˝e wykazano ponad wszelkà wàtpliwoÊç kluczowà rol´
mia˝d˝ycy w patogenezie udaru mózgu (27,
28), to jednak dane epidemiologiczne z badaƒ
klinicznych i wyniki metaanaliz nie potwierdzajà jednoznacznie silnego zwiàzku mi´dzy zaburzeniami lipidowymi a ryzykiem udaru. W nie-
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których badaniach wykazano pozytywnà korelacj´ pomi´dzy podwy˝szonym st´˝eniem cholesterolu a wyst´powaniem udaru niedokrwiennego mózgu (29, 30, 31), w innych tej zale˝noÊci nie potwierdzono (32, 33). Opublikowana analiza 45 kohortowych badaƒ, obejmujàcych 450 000 osób u których wystàpi∏o 13 000
udarów, nie potwierdzi∏a zwiàzku pomi´dzy
st´˝eniem cholesterolu a udarem u osób powy˝ej 45. roku ˝ycia (34). Jednak kryteria w∏àczenia i rozpoznania udaru ró˝ni∏y si´ w badaniach obj´tych mataanalizà. W badaniach tych
nie analizowano zwiàzku pomi´dzy st´˝eniem
cholesterolu a wyst´powaniem ró˝nych typów
udarów (np. zatokowaty, na tle: zatoru pochodzàcego z serca, ∏uku aorty, zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych lub zaburzeƒ hemodynamicznych). Byç mo˝e brak zwiàzku mi´dzy podwy˝szonym st´˝eniem cholesterolu
a udarem wynika z pozytywnej korelacji mi´dzy zaburzeniami lipidowymi a udarem niedokrwiennym oraz negatywnej w przypadku udaru krwotocznego. Poza tym wi´kszoÊç badaƒ
analizuje zwiàzek mi´dzy zaburzeniami lipidowymi a udarem mózgu powodujàcym zgon;
w ten sposób nie mo˝na obiektywnie oceniç
zwiàzku mi´dzy st´˝eniem cholesterolu a zapadalnoÊcià na udary „nieÊmiertelne” (non fatal
strokes).
Badania kliniczne: MRFIT (Multiple Risk
Factor Intervention Trial), Honolulu Heart Program (35) oraz epidemiologiczne badania azjatyckie (36, 37), wykaza∏y, ˝e osoby z bardzo niskim st´˝eniem cholesterolu mogà byç obarczone wi´kszym ryzykiem udaru krwotocznego, zw∏aszcza jeÊli majà tak˝e nadciÊnienie t´tnicze. W powy˝szych badaniach przeprowadzono podzia∏ na udary krwotoczny i niedokrwienny. Wyniki tych badaƒ wskazujà jednoznacznie, ˝e podwy˝szony poziom cholesterolu
LDL koreluje ze zwi´kszonà ÊmiertelnoÊcià na
udary niedokrwienne (38, 39). Obecnie uwa˝a
si´, ˝e hipercholesterolemia jest czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego. Zwiàzek mi´dzy
udarem krwotocznym a hipocholesterolemià
jest mniej jednoznaczny w Êwietle dost´pnych
wyników badaƒ klinicznych.

Udar mózgu a choroba niedokrwienna serca
Chorzy po udarze mózgu cz´sto majà
w wywiadzie zawa∏ serca (w oko∏o 10–20%)
lub wyst´puje u nich bezobjawowa choroba
niedokrwienna serca (oko∏o 35%) (40). Tak
cz´ste wspó∏istnienie tych chorób t∏umaczy
wyniki badaƒ wykazujàcych, ˝e g∏ównà przyczynà Êmierci (od 18 do 59%) chorych po udarze mózgu jest zawa∏ serca lub nag∏a Êmierç
sercowa (41). Ryzyko zgonu, z powodu zawa∏u
serca, chorych z TIA w ciàgu 5 lat jest wy˝sze
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ni˝ ryzyko Êmierci zwiàzane z zaburzeniami
krà˝enia mózgowego. Bezobjawowa choroba
niedokrwienna serca u chorych z udarem mózgu lub TIA cz´Êciej dotyczy chorych z cukrzycà, palàcych papierosy, w podesz∏ym wieku
i przerostem lewej komory. Dlatego wspó∏istnienie choroby niedokrwiennej serca, nawet
bezobjawowej, u chorych z udarem mózgu, ma
decydujàce znaczenie dla d∏ugofalowego rokowania. Ka˝dy chory z zaburzeniami krà˝enia
mózgowego wymaga diagnostyki w kierunku
obecnoÊci choroby niedokrwiennej serca. Niektóre oÊrodki zalecajà wykonanie rutynowej
koronarografii u chorych z zaburzeniami krà˝enia mózgowego, którzy majà wskazania do
endarterektomii. W prospektywnym badaniu,
które obj´∏o ponad 500 chorych zakwalifikowanych do zabiegu endarterektomii, u 65%
chorych wykryto w badaniu koronarograficznym krytyczne zw´˝enie t´tnic wieƒcowych
(42). Alternatywnym post´powaniem diagnostycznym mo˝e byç test wysi∏kowy, znacznie
taƒszy i powszechnie dost´pny. Niestety, wadà
tej metody jest znaczny odsetek fa∏szywie dodatnich wyników u chorych bez objawów.
W przypadku dodatnich wyników testu wysi∏kowego mo˝na wykonaç badanie scyntygraficzne z zastosowaniem izotopu talu. Natomiast badanie holterowskie z powodu niskiej
swoistoÊci ma ograniczone znaczenie u chorych z asymptomatycznà chorobà niedokrwiennà serca.
Ostatnio sugeruje si´, ˝e to zaburzona
czynnoÊç oÊrodkowego uk∏adu nerwowego,
w przebiegu udaru mózgu, mo˝e byç przyczynà zaburzeƒ rytmu serca oraz nag∏ej Êmierci
sercowej (43) Istniejà dowody potwierdzajàce,
˝e uszkodzenie kory okolicy wyspy (zlokalizowane po stronie lewej (44, 45) lub prawej (46)§
mo˝e predysponowaç do wzrostu aktywnoÊci
symptykomimetycznej, co objawia si´ zmniejszeniem zmiennoÊci rytmu serca i sprzyja arytmiom. U oko∏o 15 – 20% chorych z udarem
mózgu stwierdza si´ zaburzenia zapisu EKG,
w tym lewogram, zaburzenia repolaryzacji
w postaci przed∏u˝enia odcinka QT, fali
U oraz nieswoistych zmian ST. Wyst´powanie
tych zaburzeƒ jest szczególnie wysokie w przypadku udaru krwotocznego, zw∏aszcza krwawienia podpaj´czynówkowego, w trakcie którego sà obserwowane a˝ u 60 – 70% chorych.
Natomiast u chorych z udarem niedokrwiennym zaburzenia EKG sà odnotowywane w 15
– 20% przypadków (47).

Choroba niedokrwienna serca a udar mózgu
Choroba niedokrwienna serca jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Przeprowadzone
w Polsce badania dowodzà, ˝e wysoka zapa-
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dalnoÊç na choroby serca, zw∏aszcza migotanie przedsionków i niewydolnoÊç serca, sà
jednymi z przyczyn wysokiej ÊmiertelnoÊci
chorych z udarem mózgu w naszym kraju
(48). Dlatego szczególnego znaczenia nabiera
leczenie zarówno choroby objawowej, jak diagnostyka i terapia – formy bezobjawowej choroby niedokrwiennej serca u chorych z udarem mózgu. Jest to jeden ze sposobów ograniczenia, szczególnie wysokiej w Polsce, ÊmiertelnoÊci w przebiegu udaru z powodów kardiologicznych.
W ciàgu pierwszego miesiàca po zawale
serca oko∏o 1,5 do 3% chorych doÊwiadcza
udaru niedokrwiennego na tle zatoru pochodzàcego z serca. ÂmiertelnoÊç wÊród tych chorych si´ga 60%. Ryzyko zatoru naczyƒ mózgowych wzrasta do 20% w przypadku stwierdzenia w badaniu echokardiograficznym skrzepliny przyÊciennej u chorych z zawa∏em Êciany
przedniej, zachodzi to w oko∏o 30 – 35% przypadków (49). Nale˝y podkreÊliç, ˝e standardowe stosowanie heparyn, zw∏aszcza frakcjonownych, znacznie zmniejsza ryzyko zakrzepu. Wi´kszoÊç skrzeplin przyÊciennych rozwija si´ w ciàgu pierwszych 2 – 4 tygodni po zawale serca. Ocenia si´, ˝e skrzepliny zlokalizowane w lewej komorze spowodujà incydent
zatorowy u oko∏o 15% chorych w ciàgu 2 lat,
przy czym ryzyko udaru jest wysokie w ciàgu
pierwszych tygodni formowania skrzepliny,
a nast´pnie zmniejsza si´ drastycznie. Stwierdzenie w badaniu echokardiograficznym ruchliwej i sterczàcej do Êwiat∏a komory skrzepliny wskazuje na podwy˝szone ryzyko zatorowoÊci. Poza tym wÊród czynników zwi´kszajàcych zagro˝enie udarem niedokrwiennym
nale˝y wymieniç zawa∏ serca du˝ych rozmiarów, obejmujacy Êcian´ przednià, powi´kszenie lewego przedsionka, zmniejszenie przep∏ywu przez zastawk´ mitralnà powodujàce
zaleganie krwi w przedsionku oraz znacznego
stopnia ograniczenie funkcji skurczowej lewej
komory (50). Równie˝ chorzy z pierwotnà
kardiomiopatià sà bardziej nara˝eni na zator
naczyƒ mózgowych w miar´ zmniejszania si´
frakcji wyrzutowej lewej komory.
Zarówno w przypadku kardiomiopatii jak
i zawa∏u serca (zw∏aszcza jeÊli prowadzi on do
powstania t´tniaka) incydentom zatorowym
sprzyja zmniejszenie beleczkowania podwsierdziowego. Beleczkowanie tworzy ca∏à
sieç ma∏ych przestrzeni, które w trakcie skurczu zapobiegajà zastojowi krwi w komorach
serca. JeÊli uszkodzenie wsierdzia dotyczy
przedniej Êciany i okolicy koniuszka serca na
skutek zamkni´cia lewej t´tnicy wieƒcowej
zst´pujàcej, wtedy do utworzenia skrzepliny
mo˝e dojÊç nawet przy zachowanej funkcji
skurczonej lewej komory.
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Choroby zastawek serca

Dro˝ny otwór owalny

Stenoza mitralna jest zwiàzana z powi´kszeniem lewego przedsionka. Zastój krwi,
zw∏aszcza w uszku, powoduje, ˝e skrzeplina
tworzy si´ najcz´Êciej w tej cz´Êci przedsionka
i grozi incydentem zatorowym, nawet u chorych bez migotania przedsionków (51). Ten
sam mechanizm jest odpowiedzialny za ryzyko
powstania skrzepliny w przypadku stanów patologicznych prowadzàcych do cofania si´ krwi
z lewej komory do przedsionka. Ryzyko to jest
jednak mniejsze ze wzgl´du na sta∏y przep∏yw
krwi i dopiero operacja zastawki mitralnej predysponuje do powstania skrzepliny, poniewa˝
ma miejsce zastój krwi a rozmiary przedsionka
nie ulegajà zmianie. Stàd koniecznoÊç przewlek∏ego leczenia przeciwzakrzepowego w tej
grupie chorych.
Powszechnie wiadomo, ˝e sztuczne zastawki zwi´kszajà sk∏onnoÊç do krzepni´cia krwi.
Zapobieganie udarom mózgu u chorych
z sztucznymi zastawkami polega na jednoczesnym, o ile nie ma przeciwwskazaƒ, stosowaniu kwasu acetylosalicylowego i doustnych leków przeciwzakrzepowych, które dzia∏ajà na
ró˝nych etapach tworzenia skrzepliny. Wykazano, ˝e terapia ∏àczona zmniejsza ryzyko zatorowoÊci w ciàgu 2,5 roku o 65% w stosunku
do monoterapii warfarynà (52). Leczenie skojarzone zwi´ksza tak˝e ryzyko krwawieƒ, jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Czy niepe∏na przegroda mi´dzyprzedsionkowa predysponuje do zatorów skrzy˝owanych
– jest ciàgle przedmiotem dyskusji. U u oko∏o
42 do 54% chorych z udarem mózgu stwierdza
si´ dro˝ny otwór owalny (55). Tego typu zaburzenie budowy przegrody mi´dzyprzedsionkowej jest cz´ste u osób zdrowych i dlatego rola dro˝nego otworu owalnego jako indywidulanego czynnika ryzyka w patogenezie incydentów zatorowych jest poddawana w wàtpliwoÊç (56). Wydaje si´, ˝e ryzyko udaru niedokrwiennego wzrasta znacznie, jeÊli dro˝ny
otwór owalny wspó∏istnieje z nadciÊnieniem
p∏ucnym (zw∏aszcza jeÊli jest spowodowane zatorowoÊcià p∏ucnà), dysfunkcjà lewej komory
spowodowanà zawa∏em serca, sercem p∏ucnym, niewydolnoÊcià serca lewokomorowà
prowadzàcà do zalegania krwi w krà˝eniu ma∏ym i wtórnego nadciÊnienia p∏ucnego. Ârednio 57% chorych z dro˝nym otworem owalnym ma objawy zakrzepicy ˝y∏ g∏´bokich (57).
Dodatkowo badania wskazujà, ˝e jeden na
trzech chorych z udarem mózgu i dro˝nym
otworem owalnym ma zwi´kszone ryzyko zakrzepicy ˝ylnej na skutek hematologicznych
zmian prokoagulacyjnych (zwi´kszone st´˝enie przeciwcia∏ antykardiolipinowych oraz zaburzenia czynnoÊci bia∏ka C) (58). Toczàce si´
badanie PICCS (Patent Foramen Ovale in
Cryptogenic Stroke Study) dostarczy odpowiedzi na temat skutecznoÊci kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z warfarynà w zapobieganiu udarom u chorych z i bez dro˝nego
otworu owalnego.

Zapalenie wsierdzia
Najcz´stszà patologià wsierdzia powodujàcà zwi´kszone ryzyko udaru jest bakteryjne zapalenie wsierdzia. Materia∏em zatorowym
w przebiegu zapalenia wsierdzia sà nie tylko
wegetacje bakteryjne zlokalizowane na zastawkach serca, ale tak˝e zmiany zapalne Êcian
naczyƒ t´tniczych (najcz´Êciej obejmujàce dystalny odcinek t´tnicy mózgu Êrodkowej), które sà miejscem formowania si´ septycznego
zakrzepu tworzàcego podatny na p´kni´cia
t´tniak (53). Sugeruje si´, ˝e tworzenie zmian
t´tniakowatych jest charakterystyczne dla infekcji paciorkowcowej. Udowodniono, ˝e skutecznym leczeniem jest antybiotykoterapia,
która powoduje ca∏kowità regresj´ zmian
o charakterze t´tniaka u 33% chorych, a u pozosta∏ych zmniejsza rozmiary lub tempo ich
rozwoju (54). Szczególnej uwagi klinicznej wymaga poczàtkowy okres stosowania antybiotyku, ze wzgl´du na zwi´kszone ryzyko nawrotu
udaru.
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Zabiegi kardiochirurgiczne i udar mózgu
Wyst´powanie udaru mózgu w okresie
oko∏ooperacyjnym w zabiegach kardiochirurgicznych ocenia si´ na od 0,9 do 8% (59).
Szczególnie nara˝eni sà chorzy, u których wykonywane sà jednoczeÊnie zabiegi rewaskularyzacyjne (pomostowanie aortalno-wieƒcowe)
oraz operacje „wewnàtrzsercowe”, np. zastawek serca. Powik∏ania mózgowe wyst´pujà w 1
na 6 ∏àczonych zabiegów (60). WÊród patomechanizmów odpowiedzialnych za udar wymienia si´: zator z aorty wst´pujàcej, skrzeplin´
przyÊciennà zlokalizowanà w lewej komorze
serca, mikrozatory powietrzne, agregacj´ p∏ytek zachodzàcà podczas pomostowania aortalno-wieƒcowego, zator z t´tnic szyjnych i hipoperfuzj´ oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Do
wystàpienia udaru predysponuje zw∏aszcza podesz∏y wiek, zmiany mia˝d˝ycowe aorty i t´tnic
szyjnych, skrzeplina wewnàtrzsercowa, choroby naczyƒ obwodowych, dodatni wywiad w kierunku zaburzeƒ ukrwienia mózgowego. Dlate-
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go podkreÊla si´ znaczenie intensywnej diagnostyki, zw∏aszcza badania ultrasonograficznego, w okresie przedoperacyjnym, w celu
stwierdzenia dodatkowych czynników zwi´kszajàcych ryzyko udaru, zw∏aszcza zw´˝enia
t´tnic szyjnych lub zmian mia˝d˝ycowych
w aorcie. Nie ma jednoznacznej opinii dotyczàcej zarówno zasadnoÊci przeprowadzania
endarterektomii (lub angioplastyki) w przypadku asymptomatycznego zw´˝enia t´tnic
szyjnych, jak i optymalnej kolejnoÊci leczenia
operacyjnego (czy najpierw zabieg na t´tnicach szyjnych, czy równoczeÊnie zabieg kardiochirurgiczny i naczyniowy).

Streszczenie
Choroby serca zwi´kszajà ryzyko udar mózgu. Dotyczy to zw∏aszcza migotania przedsionków oraz choroby niedokrwiennej serca.
Wyst´powanie migotania przedsionków roÊnie
z wiekiem i szczególnie predysponuje do udarów niedokrwiennych w przypadku wspó∏istnienia nadciÊnienia t´tniczego, niewydolnoÊci
serca, przebytego epizodu zatorowo-zakrzepowego itd. Badania epidemiologiczne wskazujà
na znacznie cz´stsze wyst´powanie migotania
przedsionków, co w pewnym stopniu t∏umaczy
wysokà wczesnà ÊmiertelnoÊç chorych w Polsce. W pracy omówiono rol´ i znaczenie skutecznego leczenia przeciwzakrzepowego.
U oko∏o 1/3 chorych z udarem mózgu wyst´puje choroba niedokrwienna serca. Jest ona
g∏ównà przyczynà zgonu chorych po udarze.
Z drugiej strony zaburzona czynnoÊç oÊrodkowego uk∏adu nerwowego w przebiegu udaru
mózgu mo˝e byç przyczynà zaburzeƒ rytmu
serca oraz nag∏ej Êmierci sercowej. W pracy
omówiono tak˝e zwiàzek mi´dzy chorobami
zastawek serca, zapaleniem wsierdzia, dro˝nym otworem owalnym, zabiegami chirurgicznymi a udarem mózgu.

Summary
Heart disorders, specially atrial fibrillation
and ischemic heart disease, increase stroke
risk. The incidence of atrial fibrillation is high
in elderly and strongly predisposes to ischemic
stroke in case of hypertension, heart failure
and thromboembolic events coexistence. Epidemiological studies revealed high prevalence
of atrial fibrillation, which can determine high
early fatality of stroke patients in Poland. Therefore the role of anticoagulant effective treatment is discussed in more details in the paper.
One out of three stroke patients has ischemic
heart disease, which stands for main cause of
death. On the other hand impaired function of
central nervous system can influence the heart
rhythm and provoke fatal arrhythmias. The relation between heart valve diseases, endocarditis, patent foramen ovale, open heart surgery and the risk of stroke are also questioned in
the paper.
* Najwa˝niejszy czynnik ryzyka, który jednak bardziej predysponuje do
udaru krwotocznego i zatokowego ni˝ niedokrwiennego.
† Zawa∏

serca zwi´ksza Êrednio 2,5-krotnie ryzyko udaru mózgu.

††

Markery zwi´kszonej krzepliwoÊci – beta-tromboglobulina, czynnik
p∏ytkowy 4 oraz kompleks trombina-antytrombina III – korelowa∏y
dodatnio z czasem trwania migotania przedsionków.
§ Przypuszczalnie kora wyspy pó∏kuli lewej jest odpowiedzialna za
przywspó∏czulnà a prawej pó∏kuli za wspó∏czulnà kontrol´ uk∏adu sercowonaczyniowego. Dlatego raczej uszkodzenie lewej pó∏kuli powodujà przewag´ pobudzenia sympatycznego i zwi´kszone ryzyko zaburzeƒ
rytmu serca.
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Polimorfizm genu konwertazy
angiotensyny I, genu bia∏ka transferujàcego estry
cholesterolu i genu reduktazy metylenotetrahydrofolianu a parametry lipidowe i prozakrzepowe
w rodzinach obcià˝onych chorobà niedokrwiennà
serca*

Wporowadzenie
Choroba niedokrwienna serca (IHD) jest
chorobà o z∏o˝onej, wieloczynnikowej etiologii. Badania prospektywne prowadzone wÊród
populacji ró˝nych pod wzgl´dem rasy, pochodzenia rodzinnego i Êrodowiska potwierdzajà,
˝e czynniki genetyczne splatajà si´ ze Êrodowiskowymi, a predyspozycje do dziedziczenia
IHD sà niemo˝liwe do okreÊlenia wprost. Cechy kliniczne IHD na ogó∏ ujawniajà si´ u osób
dojrza∏ych, ale sprzyjajàce rozwojowi choroby
zmiany parametrów biochemicznych oraz
zmiany ateromatyczne w naczyniach, pojawiajàce si´ w dzieciƒstwie i wczesnej m∏odoÊci,
mogà stanowiç zwiastuny przysz∏ych zaburzeƒ
metabolicznych (1, 2, 3, 4). Umiej´tnoÊç rozpoznawania czynników ryzyka - Êrodowiskowych
i rodzinnych - umo˝liwia ich wykrywanie i, jeÊli
to wskazane i mo˝liwe, modyfikowanie (5, 6,
7). Jest to szczególnie istotne w przypadku potomstwa rodziców, u których rozpoznaje si´
dyslipidemie z wielopoziomowymi defektami
genetycznie uwarunkowanymi w obr´bie metabolizmu lipoprotein i lipidów, nieprawid∏owoÊci uk∏adu hemostazy, uk∏adu renina - angiotensyna i/lub IHD, nadciÊnienie t´tnicze, cukrzyc´, oty∏oÊç, nieracjonalne wysokokaloryczne ˝ywienie z deficytem witaminowym (7–20).

Dzi´ki prospektywnym projektom badawczym,
takim jak The European Atherosclerosis Research Study, z udzia∏em potomstwa obcià˝onego wywiadem przedwczesnej IHD, wiele obecnie wiadomo o czynnikach ryzyka warunkujàcych rozwój IHD i zale˝noÊciach genetyczno Êrodowiskowych, zw∏aszcza w odniesieniu do
dyslipidemii i nadciÊnienia t´tniczego (21–24).
Nadal pozostaje do wyjaÊnienia etiologiczna
rola rozpoznanych czynników w rozwoju choroby i ich wzajemne genetyczne oddzia∏ywanie
na fenotyp zmiennej biochemicznej oraz genetyczna wra˝liwoÊç probandów na wp∏ywy Êrodowiska (13, 16, 20, 25-29).

Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny I
Dzia∏ajàcy w krà˝eniu uk∏ad renina – angiotensyna – aldosteron (RAA) pe∏ni zasadniczà rol´ w utrzymaniu równowagi metabolicznej organizmu, regulujàc ciÊnienie t´tnicze
krwi oraz gospodark´ wodno-elektrolitowà.
Obok reniny, najistotniejszym metabolicznie
jest w tym uk∏adzie enzym przekszta∏cajàcy dekapeptyd – angiotensyn´ I w aktywny oktapeptyd – angiotenysn´ II, czyli konwertaza angiotensyny I (ACE). Odkryty w latach 50. enzym
ACE (EC 3. 4. 15. 1) postrzegany jest obecnie
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jako podlegajàcy regulacji element metaboliczny, wspó∏odpowiedzialny za tworzenie naczyniopresyjnej, dzia∏ajàcej mitogennie i prozakrzepowo angiotensyny II (30–32).
Redukcja st´˝enia cholesterolu lipoprotein
o niskiej g´stoÊci, trójglicerydów i zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach wieƒcowych, nast´pujàca w wyniku stosowania inhibitorów ACE sugeruje, i˝ niesprawny uk∏ad RAA, z nadmiernie aktywnym enzymem ACE, mo˝e odpowiadaç za warunki metaboliczne sprzyjajàce pojawianiu si´ bàdê / i nasilaniu czynników ryzyka
chorób naczyniowo - sercowych (nadciÊnienie,
hiperlipidemia) (32, 33). W ró˝nych patologiach serca i zmianach strukturalnych serca obserwowano wysokie aktywnoÊci ACE. Bonithon-Kopp stwierdzi∏, ˝e wzrost aktywnoÊci enzymu towarzyszy∏ pogrubieniu warstwy intimy/medii w t´tnicy szyjnej i obecnoÊci blaszek
mia˝d˝ycowych, potwierdzonym ultrasonograficznie u kobiet i m´˝czyzn w 7. dekadzie ˝ycia,
a Chumaczenko stwierdzi∏a, i˝ makrofagi pasm
ateromatycznych w Êcianie ludzkich aort w ró˝nych stadiach mia˝d˝ycy zawierajà znaczne iloÊci ACE (34, 35). Huang obserwowa∏ wysokie
aktywnoÊci ACE u szczurów z zawa∏em serca
(MI), proporcjonalne do ostroÊci przebiegu zawa∏u (36). Cambien uzna∏, na podstawie wyników swoich badaƒ, zwi´kszonà aktywnoÊç
ACE za niezale˝ny czynnik ryzyka wystàpienia
zawa∏u mi´Ênia sercowego (37). AktywnoÊç
ACE jest wspó∏odpowiedzialna za regulacj´ ciÊnienia t´tniczego – niezale˝nego czynnika
choroby niedokrwiennej serca. WÊród wielu
badaƒ potwierdzajàcych t´ prawid∏owoÊç Bloem wykaza∏ korelacj´ aktywnoÊci ACE z wartoÊciami ciÊnienia rozkurczowego u dzieci i doros∏ych rasy bia∏ej (38). AktywnoÊç ACE jest zale˝na od wieku i p∏ci: ch∏opcy i m´˝czyêni majà wy˝sze wartoÊci ACE ni˝ dziewczynki i kobiety w tych samych przedzia∏ach wiekowych
(39-42). U pacjentów ze wspó∏istniejàcymi zaburzeniami metabolicznymi (cukrzyca, hiperlipidemia) obserwowano korelacj´ aktywnoÊci
ACE z wartoÊciami wskaênika masy cia∏a, st´˝eniem cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu
LDL oraz wartoÊciami Êredniego ciÊnienia krwi
(43, 44). Weso∏owska w rodzinach obarczonych
przedwczesnà IHD obserwowa∏a korelacj´ aktywnoÊci ACE synów z aktywnoÊcià ACE ich
ojców, a u córek wspó∏zale˝noÊç aktywnoÊci
ACE z wartoÊciami ich BMI i ciÊnienia rozkurczowego. Spostrze˝enia te umacniajà przekonanie o wzajemnych relacjach metabolicznych
tych parametrów i sugerujà wprowadzenie
zmian w stylu ˝ycia potomków z ww. rodzin dla
os∏abienia skutków oddzia∏ywania wysokiej aktywnoÊci ACE (42 ). Zró˝nicowana aktywnoÊç
ACE oraz wp∏yw tego enzymu na oksydacj´ lipoprotein powoduje, ˝e zrozumia∏ym jest
uznawanie aktywnoÊci ACE za niezale˝ny lub
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przynajmniej sprawczy czynnik w patogenezie
mia˝d˝ycy.
Geny uk∏adu renina – angiotensyna (RA)
sà kandydatami w∏àczonymi w proces powstawania mia˝d˝ycy, w tym gen ACE, gen receptora angiotensyny II, gen reniny i angiotensynogenu. U ludzi gen ACE ma dwa allele; I oraz
D (44). Te dwa allele ró˝nià si´ obecnoÊcià (insercjà, I) lub brakiem (delecjà, D) 287 par zasad w intronie 16. Te ró˝nice warunkujà istnienie dwóch homozygotycznych form genotypowych: DD oraz II i heterozygotycznej ID. Mi´dzyosobnicze ró˝nice w osoczowej aktywnoÊci
ACE i jej zwiàzek z chorobami uk∏adu krà˝enia mogà wynikaç, w pe∏ni lub cz´Êciowo,
z udzia∏u polimorfizmu I/D w etiopatologii (42,
44–49). U podstaw tych wspó∏zale˝noÊci mogà
funkcjonowaç inne mechanizmy regulacyjne
(52–54). Liczne programy badawcze ocenia∏y
cz´stoÊç wyst´powania polimorficznych odmian genu ACE u pacjentów z nadciÊnieniem,
IHD, dokonanym zawa∏em serca, z zaawansowanà stenozà, kardiomiopatià przerostowà, jak
i u zdrowych (37–39, 46, 47, 50, 51). Wyniki badaƒ z ró˝nych oÊrodków Êwiatowych nie sà jednoznaczne co do istoty zwiàzków genotypów
ACE oraz jej aktywnoÊci z postaciami chorób
uk∏adu krà˝enia (55–57). Do uwarunkowaƒ
tych wspó∏zale˝noÊci dochodzà czynniki rasowe jak i elementy stylu ˝ycia. (38, 53, 58). Bloem uzna∏, i˝ aktywnoÊç ACE w surowicy odnosi si´ do polimorfizmu I/D genu ACE zarówno
u dzieci jak i doros∏ych, przy czym wg niego
i Wanga dotyczy to jedynie do rasy bia∏ej (38,
53). Po przebadaniu doÊç jednorodnej populacji m´˝czyzn, w 3 do 9 miesi´cy po zawale serca, Cambien sugerowa∏, ˝e wy˝sza, ni˝ u zdrowych m´˝czyzn, cz´stoÊç wyst´powania genotypu DD powoduje wzrost ryzyka wystàpienia zawa∏u o 34% w porówaniu do osób z genotypem
ID oraz II (46). Nakauchi uwa˝a∏, ˝e genotyp
DD jest raczej zwiàzany z dokonanym zawa∏em
serca ani˝eli z rozwojem IHD (10), a Miettinen, Lundpaintner i Gardeman nie wykazali
korelacji obecnoÊci allelu D z ryzykiem wystàpienia zawa∏u czy klinicznych cech IHD (49,
56, 57), mimo stwierdzenia u osób z rozpoznanà IHD wy˝szej cz´stoÊci genotypu DD
(56–57). Agerholm-Larsen w retrospektywnym
programie Copenhagen City Heart Study, realizowanym w populacji ogólnej stwierdzi∏a, ˝e
polimorfizm genu ACE, pozostajàcy w Êcis∏ym
zwiàzku z aktywnoÊcià enzymu, objaÊnia 30 40% zmiennoÊci aktywnoÊci ACE, ale nie jest
wskaênikiem ryzyka IHD (58).
Z homozygotycznym genotypem II wià˝e
si´ ni˝sze o ok. 35% wartoÊci aktywnoÊci konwertazy, a co za tym idzie mniejszà predyspozycj´ do zachorowania na IHD. Wed∏ug Iwai, genotyp II u palàcych Japoƒczyków ze stenozà
>50% jest bardziej zwiàzany z wyd∏u˝eniem
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czasu mi´dzy pierwszym bólem wieƒcowym
a rozwini´ciem zawa∏u, ani˝eli formy ID i DD
(47, 59).
Interesujàce sà wyniki badaƒ sugerujàce
u˝ycie polimorfizmu I/D genu ACE jako narz´dzia diagnostycznego i prognostycznego
w rodzinach z dodatnim wywiadem w kierunku
CHD. W podsumowaniu wyników ECTIM
Study stwierdzono, i˝ allel D w europejskiej
bia∏ej populacji jest zwiàzany z wy˝szymi aktywnoÊciami ACE i z rodzinnym wywiadem fatalny przebieg zawa∏u serca. Wykazano istotnà
korelacj´ polimorfizmu DD genu ACE z wystàpieniem zawa∏u serca nawet u osobników
z prawid∏owà masà cia∏a i niskim st´˝eniem
apolipoproteiny B. Na tej podstawie polimorfizm I/D uznano za niezale˝ny czynnik rozwoju
choroby niedokrwiennej serca (37). Rodzinne
zale˝noÊci polimorfizmu I/D z wyst´powaniem
CHD potwierdzajà badania Tiret’a, przeprowadzone u osób, których rodzice przeszli zawa∏
serca oraz cz´Êciowo badania Perola w Finlandii (54, 60). Szukajàc rodzinnego pochodzenia
chorób serca w badaniach rodzeƒstwa osób
z kardiomiopatià przerostowà stwierdzono, ˝e
allel D jest jednym z genetycznych czynników
zwiàzanych z przerostem Êciany komorowej,
a u bliêniàt normotensyjnych Knobloch potwierdzi∏ wp∏yw allelu D na poziom aktywnoÊci
ACE i korelacj´ aktywnoÊci enzymu z gruboÊcià i masà lewej komory. (50). Yamamoto wykaza∏ u 10–15-letnich dzieci silnà korelacj´ pomi´dzy genotypem ACE a wielkoÊcià aktywnoÊci enzymu, sugerujàc pojawianie si´ zmiennoÊci mi´dzyosobniczej ACE wynikajàcej z silnego oddzia∏ywania genotypu w bardzo wczesnym dzieciƒstwie (61). W badaniach normotensyjnych jednojajowych i dwujajowych bliêniàt stwierdzono, i˝ zwi´kszona cz´stoÊç akcji
serca oraz parametry pochodne sà zwiàzane
z genotypem DD i sà cechami cz´Êciowo dziedzicznymi, a dziedziczenie aktywnoÊci ACE
jest silnie zwiàzane z polimorfizmem I/D. Natomiast nie obserwowano ró˝nic w aktywnoÊci
ACE pomi´dzy parami bliêniàt jedno- i dwujajowych (17, 62).
Badenhop znalaz∏ istotny zwiàzek mi´dzy
genotypem ACE i wyst´powaniem epizodów
wieƒcowych u dziadków dzieci szkolnych
w wieku 6–13 lat. U dzieci, których jedno lub
dwoje z dziadków mia∏o ataki wieƒcowe, wyst´powa∏ przewa˝nie genotyp DD oraz ID. Ponadto wyst´powa∏a korelacja mi´dzy genotypem ACE a st´˝eniem lipoproteiny (a). Zatem
polimorfizm I/D u dzieci by∏by zwiàzany nie
tylko z wyst´powaniem CHD czy zawa∏u serca
u rodziców, ale tak˝e z CHD u krewnych II°
(63). Wyniki badaƒ prospektywnych i doÊwiadczalnych nie sà jednoznaczne. Polimorfizm
I/D genu ACE, postrzegany od poczàtku lat 90.
jako niezale˝ny czynnik ryzyka choroby niedo-
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krwiennej serca, nie ma ciàgle zastosowania
diagnostycznego w klinice ani w post´powaniu
profilaktycznym. Stanowi jednak obiekt badaƒ
w grupach tzw. wysokiego ryzyka, bowiem wysokie aktywnoÊci konwertazy ∏àczà si´ z genotypem DD, a co za tym idzie – z wysokim st´˝eniem angiotensyny II. Wysokie iloÊci tego
peptydu w warunkach zespo∏u polimetabolicznego mogà pot´gowaç procesy mia˝d˝ycowe
(nie tylko poprzez prooksydacyjne dzia∏anie na
kwasy t∏uszczowe w LDL). Protrombogenne
w∏aÊciwoÊci angiotensyny II umacniajà sugesti´
o interakcji genotypu ACE z tworzeniem zakrzepu naczyniowego – elementu aterogenezy.

Czynniki prozakrzepowe i lipidowe
Zaburzenia równowagi mi´dzy fibrynolizà
i krzepni´ciem sà w∏àczone w mechanizm rozwoju choroby wieƒcowej, a czynnik fibrynolityzy
PAI–1 oraz czynniki krzepni´cia, mi´dzy innymi
fibrynogen i czynnik VII, ∏àczone ze zwi´kszonym ryzykiem rozwoju IHD (19, 65, 66).
Fibrynogen jest glikoproteinà o ci´˝arze
czàsteczkowym 340 kD, zawierajàcà pary
trzech niejednakowych ∏aƒcuchów polipeptydowych: Aα, Bβ, γ; synteza ich jest nierównoleg∏a. Zwi´kszona synteza jednego z ∏aƒcuchów
prowadzi do nasilenia w hepatocycie syntezy
dwóch pozosta∏ych. Czynniki genetyczne ró˝nie silnie oddzia∏ujà na poziom fibrynogenu:
wg Hamstena w blisko 51%, wg Humpfriesa
zaledwie w 15% (68, 69). Stàd liczne programy
próbujàce wyjaÊniç mechanizm zmiennoÊci st´˝enia fibrynogenu i jej zwiàzku z predyspozycjà
do rozwoju chorób naczyniowo-mózgowych,
zawa∏u serca i chorób naczyƒ obwodowych.
W analizie badaƒ prospektywnych Ernst okreÊli∏ wspó∏zale˝noÊç st´˝enia fibrynogenu z powa˝nymi, niezale˝nymi czynnikami ryzyka
IHD: surowiczym st´˝eniem trójglicerydów,
cholesterolu, wartoÊcià ciÊnienia t´tniczego,
cukrzycà, wiekiem, p∏cià i sytuacjà socjo-ekonomicznà oraz paleniem tytoniu (70, 71). Halle obserwowa∏ u zdrowych, niepalàcych m´˝czyzn ze, st´˝eniem fibrynogenu w osoczu poni˝ej 2, 9 g/l, obecnoÊç frakcji ma∏ych, g´stych
lipoprotein LDL, niezale˝nych fenotypowo od
wieku, wkaênika masy cia∏a, opornoÊci na insulin´, st´˝enia ca∏kowitego cholesterolu, trójglicerydów surowicy, kwasu moczowego i wartoÊci ciÊnienia t´tniczego. Powody tych zwiàzków
sà niepokojàce, poniewa˝ ma∏e, g´ste LDL stanowià tu powa˝ne zagro˝enie metaboliczne,
z uwagi na zak∏óconà równowag´ przemian
HDL w VLDL. Skutkuje to zwi´kszeniem st´˝enia trójglicerydów i obni˝eniem frakcji
HDL2 (71). W obecnoÊci zwi´kszonych st´˝eƒ
trójglicerydów i nieprawid∏owych rozmiarów
czàsteczek LDL nale˝y rozwa˝aç mo˝liwoÊç, i˝
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fibrynogen nie tylko jest wspó∏sprawcà tworzenia zakrzepu przyÊciennego, ale tak˝e uczestniczy w formowaniu blaszki mia˝d˝ycowej (72);
stymuluje równie˝ migracj´ miocytów. Fibrynogen, jako bia∏ko ostrej fazy, mo˝e byç odzwierciedleniem procesu zapalnego, jakim jest
tworzenie p∏ytki mia˝d˝ycowej. Narastanie takich zmian w procesie zapalnym mo˝e stanowiç pierwszorz´dnà przyczyn´ rozwoju chorób
naczyniowych, w tym choroby wieƒcowej serca.
Zwiàzek procesu zapalnego z genotypem
fibrynogenu potwierdzi∏ de Maat, dowodzàc,
u osób z genotypem -455AA dla genu ∏aƒcucha
beta-fibrynogenu, istnienie znacznie wy˝szego
st´˝enia tego bia∏ka ani˝eli u osób z dwoma innymi genotypami. Ponadto zauwa˝y∏, ˝e u osób
nieleczonych, z poziomami fibrynogenu od 4
do 8 mmol/l, istnieje dodatnia korelacja pomi´dzy st´˝eniem fibrynogenu a iloÊcià i wielkoÊcià zmian angiograficznych. Allel 455A mo˝e promowaç ostrà faz´ zapalnà z wyrzutem
wysokich st´˝eƒ fibrynogenu. Mo˝e to nie tylko byç patogenetycznym powodem progresji
mia˝d˝ycy naczyƒ wieƒcowych, ale tak˝e stanowiç podstaw´ do wczesnego wdro˝enia leczenia hipolipemicznego lub przeciwzakrzepowego (73). Wg Wang’a genotyp fibrynogenu
nie wp∏ywa istotnie na jego poziom w populacji
pacjentów z potwierdzonà angiograficznie chorobà wieƒcowà, ale podwy˝szone st´˝enia fibrynogenu korelujà z wyst´powaniem wieƒcowej choroby serca i ostroÊcià jej przebiegu,
z silnym oddzia∏ywaniem na t´ wspó∏zale˝noÊç
palenia tytoniu (74). Thomspon wykaza∏, ˝e
poziom fibrynogenu jest niezale˝nym predyktorem rozwini´cia si´ objawów choroby wieƒcowej serca w przysz∏oÊci, oraz ˝e niskie st´˝enia fibrynogenu sà wskaênikiem „niskiego“ ryzyka rozwini´cia epizodów wieƒcowych u ludzi,
nawet w sytuacji wspó∏istnienia w ustroju wysokich st´˝eƒ cholesterolu (65). Carter wykaza∏a,
˝e u m´˝czyzn ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu jest st´˝enie fibrynogenu, które
zwi´ksza si´, przede wszystkim, pod wp∏ywem
dymu papierosowego i substancji w nim zawartych. U kobiet ryzykiem choroby nie jest st´˝enie bia∏ka, ale zmiana strukturalna czàsteczki
fibrynogenu, powodujàca albo bardziej stabilny skrzep albo wi´kszà opornoÊç na dzia∏anie
lityczne plazminy (75).
U dzieci i m∏odzie˝y – potomków ojców
z przedwczesnà mia˝d˝ycà naczyƒ wieƒcowych –
Rallidis obserwowa∏ zwi´kszone iloÊci PAI–1, fibrynogenu, cholesterolu ca∏kowitego i LDL,
trójglicerydów, apolipoproteiny B i lipoproteiny
(a), przy czym st´˝enie PAI–1 by∏o skorelowane
ze zmianami st´˝enia TG, apoB i fibrynogenu
(76). To pozwoli∏o autorom sugerowaç, ˝e
uszkodzona funkcja fibrynolizy i krzepni´cia
u tych dzieci predystynuje je do rozwini´cia cech
klinicznych IHD. Podobnie Cesari uznaje w ba-
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daniach u bliêniàt, ˝e na wartoÊç PAI–1, parametr fibrynolizy, oddzia∏uje dziedziczenie (77).
Z kolei Cook zwraca∏ uwag´, ˝e nadwaga i ∏àczàca si´ z nià niska aktywnoÊç fizyczna u dzieci
pozostajà w prostej relacji do st´˝enia fibrynogenu i aktywnoÊci czynnika VII, sugerujàc, ˝e
uwarunkowania fizyczne w dzieciƒstwie b´dà
rzutowaç na ryzyko IHD w doros∏oÊci (20).
Obserwacje te umacniajà przekonanie, ˝e
st´˝enie fibrynogenu powinno byç zawsze
oznaczane, gdy szacowana sà inne czynniki ryzyka IHD.
AktywnoÊç uk∏adu krzepni´cia jest przynajmniej w cz´Êci czynnikiem sprawczym w∏àczonym w rozwój mia˝d˝ycy, zawa∏ serca czy nag∏à
Êmierci sercowà. Meade w swoich publikacjach
wskazuje na czynnik VII (FVII) jako na niezale˝ny czynnik ryzyka choroby wieƒcowej serca
(78). Podobnie czyni to Hofffman po realizacji
badaƒ u osób m∏odych. 6 - letnie badania PROCAM study wykaza∏y jedynie tendencj´ do wystàpienia wy˝szych aktywnoÊci czynnika VII
u osób z klinicznymi objawami CHD (79). Tracy wyklucza zmiennoÊç aktywnoÊci czynnika
VII jako przyczyn´ incydentów wieƒcowych
u osób starszych (80). Junker w Prospective
Cardiovascular Münster Study wykaza∏ istotnie
wy˝szà aktywnoÊç czynnika VII u m´˝czyzn
(Êrednia wieku 43 lat) z cechami CHD, w porównaniu do wartoÊci u ich rówieÊników bez
objawów choroby (81). Wykaza∏ tak˝e tendencj´ do wy˝szych aktywnoÊci FVII u m´˝czyzn,
u których choroba zakoƒczy∏a si´ nag∏à Êmiercià sercowà. Powy˝sze badania nie potwierdzi∏y, ˝e FVII jest niezale˝nym czynnikiem CHD,
ale jego predykcja wzmacnia si´, gdy wspó∏istniejà z CHD sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka: palenie tytoniu, zawa∏, CHD w rodzinie,
wysoki poziom fibrynogenu, cholesterolu, LDL
i TG oraz niskie st´˝enie Ch-HDL. Autorzy sugerujà, i˝ FVII staje si´ czynnikiem ryzyka dla
CHD w obecnoÊci dodatkowo istniejàcych
czynników zagro˝enia i musi on byç oceniany,
gdy sà rozwa˝ane czynniki sercowo-naczyniowe
u m´˝czyzn, zw∏aszcza m∏odych; badania wczeÊniejsze nie potwierdzi∏y jego znaczenia prognostycznego w pokoleniu starszych ludzi (80).
ZmiennoÊç fenotypowa aktywnoÊci czynnika VII jest w oko∏o 40% warunkowana genetycznie. Rozpoznane do tej pory polimorfizmy
genowe FVII i mutacja ró˝nicujà aktywnoÊç
FVII, przy czym nie znajduje si´ znaczàcych
ró˝nic w iloÊciowej zmiennoÊci fenotypowej pomi´dzy wartoÊcià antygenu FVII a jego aktywnoÊcià. Powodem tego mogà byç polimorfizmy
odpowiedzialne za zmiennoÊci obu parametrów
(82). Podnoszone jest oddzia∏ywanie wieku,
dyslipidemii oraz kwasów t∏uszczowych diety na
aktywnoÊç FVII (83–85). Wspó∏zale˝noÊç lipoprotein i lipidów z czynnikiem VII mo˝e wynikaç z ich powinowactwa do kompleksowania
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z inhibitorem czynnika tkankowego (TFPI), regulujàcego przemian´ kompleksu FVII-czynnik
tkankowy. W przebiegu dyslipidemii typu IIa,
IV i IIb aktywnoÊç FVII jest proporcjonalnie
coraz wy˝sza, prawdopodobnie na skutek
wzmo˝onej syntezy, a aktywnoÊç TFPI jest wy˝sza w hipercholesterlemii i hiperlipemii mieszanej ni˝ u osób z normolipemià (86). W dyslipidemii ma∏e g´ste LDL mogà inaktywowaç
TFPI, który staje si´ niezdolny do hamowania
czynnika tkankowego tworzonego na makrofagach, które biorà udzia∏ w aterogenezie. Inna
hipoteza przyjmuje, ˝e krà˝àce LDL mogà
przyciàgaç TFPI ze Êródb∏onka powodujàc, ˝e
jego powierzchnia staje si´ bardziej podatna na
tworzenie zakrzepów. W stanie hipertrójglicerydemii ujemna korelacja mi´dzy st´˝eniem
TG a TFPI jest zale˝na od poziomu cholesterolu LDL. Oddzia∏ywania genetyczne na aktywnoÊç FVII sà zale˝ne od czynników Êrodowiskowych, na co wskazujà spostrze˝enia dotyczàce
wzmo˝onej aktywnoÊci czynnika VII w stanie
hipertrójglicerydmeii popokarmowej i leczenia
hipolipemicznego w HTG, skutkujàcego obni˝eniem aktywnoÊci FVII. Modyfikacja proporcji kwasów t∏uszczowych nasyconych i nienasyconych w diecie przez suplementacj´ diety kwasem linolowym poprawia intensywnoÊç wykrzepiania, obni˝ajàc aktywnoÊç FVII (84). Zmiany
st´˝enia TG w surowicy wspó∏istnia∏y ze zmianami aktywnoÊci FVII u doros∏ych par rodzeƒstwa bliêniaczego. Badania te wskazujà, ˝e istniejà szczególne genetyczne wp∏ywy w stosunku
do aktywnoÊci czynnika VII i st´˝enia trójglicerydów (86).
Interakcje pomi´dzy czynnikiem VII i lipoproteinami (lipidami) podtrzymujà sugestie
o potencjalnej roli FVII jako czynnika ryzyka
CHD oraz o udziale czynnika VII w procesie
mia˝d˝ycy i prawdopodobieƒstwie udzia∏u
FVII w etiopatologii choroby niedokrwiennej
serca. Pozostaje kontynuowaç badania wzajemnych relacji pomi´dzy genotypami parametrów wykrzepiania a ich aktywnoÊciami, w powiàzaniu z genetycznymi i Êrodowiskowymi
uwarunkowaniami dyslipidemii i innych nieprawid∏owoÊci metabolicznych, w∏àczonych
w patogenez´ choroby niedokrwiennej serca
w warunkach rodzinnej IHD.

Homocysteina; polimorfizm genu reduktazy
metylenotetrahydrofolianu
Homocysteina (Hcys) zosta∏a w∏àczona do
kompleksu czynników ryzyka IHD niedawno,
chocia˝ jej udzia∏ w odniesieniu do uk∏adu hemostazy i metabolizmu lipoprotein by∏ ju˝
wczeÊniej rozpoznany (87-89). Hcys jest aminokwasem siarkowym pochodzàcym z przemiany innego aminokwasu – metioniny. W dal-
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szych przemianach jest katabolizowana do cystationiny i cysteiny. W t´ reakcj´ w∏àczona jest
β-syntaza cystationiny, której synteza jest genetycznie regulowana. Cystationina mo˝e byç
w innym szlaku remetylowana do metioniny,
w reakcji zale˝nej od kwasu foliowego i witaminy B12. Ten etap przemian jest katalizowany
przez reduktaz´ 5, 10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR); w rezultacie powstaje 5metylotetrafolian.
Podejmowano badania dla wyjaÊnienia
zwiàzków st´˝enia homocysteiny osoczowej, jako czynnika aterogennego, z chorobà naczyƒ
wieƒcowych, mózgowych i obwodowych i zakrzepami ˝ylnymi, przewlek∏à niewydolnoÊcià
nerek oraz z pierwszorz´dowymi czynnikami
ryzyka IHD (90). Niejasne pozostajà mechanizmy inicjujàce zmiany naczyniowe, ale jest potwierdzone, ˝e podwy˝szone st´˝enia Hcys mogà uszkodziç Êródb∏onek, co usposabia do tworzenia zakrzepów, wzmagaç proliferacj´ miocytów, a przede wszystkim nadmiar Hcys powoduje nasilony stres oksydacyjny (90).
Metaanaliza wyników badaƒ prowadzonych przed 1995 r. wykaza∏a, ˝e w odniesieniu
do choroby wieƒcowej t´tnic podwy˝szenie st´˝enia Hcys w osoczu o 5 µmol/L jest równowa˝nikiem zwi´kszenia st´˝enia cholesterolu
o 0,5 mmol/l (87). Destrukcyjne oddzia∏ywanie
wysokich st´˝eƒ Hcys na przemian´ lipidów
poprzez jej prooksydacyjne w∏aÊciwoÊci w odniesieniu do LDL oraz dzia∏anie prozakrzepowe sà regulowane genetycznie i/lub przez czynniki Êrodowiskowe. Poniewa˝ w kaskadzie tworzenia Hcys biorà udzia∏ witaminy – kwas foliowy i kobalamina, to niedobór ich spowodowany niedostatecznym dowozem z dietà, mo˝e
staç si´ przyczynà nadmiernego poziomu Hcys
w ustroju. Osoby palàce papierosy lub/i pijàce
alkohol w iloÊciach wy˝szych ni˝ u˝ycie okazjonalne majà niedobór wspomnianych witamin.
Zwi´kszone ryzyko choroby niedokrwiennej
serca jest zwiàzane z niskimi wartoÊciami kwasu foliowego i kobalaminy. Sugeruje to niezale˝ny wp∏yw tych witamin na proces mia˝d˝ycy
(91). Zatem Hcys mo˝e funkcjonowaç jako
marker aterogenezy. Na umocnienie tej sugestii Christensen stwierdzi∏ niedawno u pacjentów wieku 60 lat, z pierwszym zawa∏em mi´Ênia
sercowego, rozpoznanym w 24 godzinach choroby, niedobór kwasu foliowego zwiàzany z na∏ogiem palenia i wysokie st´˝enia Hcys, pozostajàce w ujemnej korelacji ze st´˝eniem ChHDL i apoA–1 (92 ). W minionym roku opublikowano cenne wyniki badaƒ dotyczàcych
wp∏ywu uwarunkowaƒ genetycznych na regulacj´ aktywnoÊci enzymów wlàczonych w przemian´ Hcys. Rozpoznano do tej pory mutacje
genu syntazy cystationiny, mutacj´ MTHFR
i tranzycj´ zale˝nà od witaminy B12 genu syntazy metioniny. W badaniach u m∏odych pacjen-
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tów obojga p∏ci (wiek poni˝ej 50 lat), z przedwczesnà chorobà wieƒcowà serca, prowadzono
rozpoznanie powy˝szych mutacji genowych
i wartoÊci Hcys w osoczu. Nie potwierdzono
cz´stoÊci wyst´powania homozygotycznych genotypów, wyró˝niajàcych tych chorych od osób
kontrolnych. Znaczenie homozygotycznoÊci
jest podnoszone jedynie w stosunku do osób
z hiperhomocysteinemià mieszanà, tzn. na
czczo i po obcià˝eniu metioninà (93). Wang
potwierdzi∏ minimalny udzia∏ mutacji MTHFR
w ró˝nicowaniu st´˝enia Hcys u pacjentów
z niestabilnà chorobà wieƒcowà, przy czym
podniós∏ znaczenie prognostyczne silnej korelacji pomi´dzy st´˝eniem homocysteiny a aktywnoÊcià zewnàtrzkomórkowej dysmutazy ponadtlenkowej (90). St´˝enie Hcys ∏agodnie
podwy˝szone, promujàce wykrzepianie, mog∏oby mieç znaczenie jako zwi´kszone ryzyko
niestabilnej choroby wieƒcowej.
Przy rozwa˝aniu wartoÊci prognostycznej
genotypów odpowiedzialnych za fenotypy parametrów mierzonych w osoczu trudno pominàç opracowanie Fernandez – Arcas (94). Analizuje ona zmiany cz´stoÊci wyst´powania genotypów czterech genów, w tym ACE
i MTHFR, zachodzàce w grupach ró˝niàcych
si´ wiekiem i w zale˝noÊci od p∏ci, w populacji
zdrowej i z zawa∏em serca. Cz´stoÊç allelu
V genu MTHFR zmniejsza si´ z wiekiem m´˝czyzn zdrowych, a polimorfizmy genów uk∏adu
RA i MTHFR, odniesione bezpoÊrednio lub
poÊrednio do funkcjonalnego stanu pacjentów,
ró˝nicujà p∏eç m´skà od ˝eƒskiej i sà zwiàzane
z ryzykiem zawa∏u serca.
Bardzo wa˝ne w badaniach nad rolà genotypu MTHFR i st´˝enia Hcys sà poszukiwania
zwiàzków tych parametrów z wiekiem populacji i odnoszenie tych relacji, majàcych znaczenie prognostyczne, do doros∏oÊci. St´˝enia
Hcys sà wiekozale˝ne i ró˝nicujàce p∏eç;
u dziewczàt wartoÊci sà wy˝sze ni˝ u ch∏opców,
przy czym regulacja genetyczna odpowiada za
blisko 3% zmiennoÊç wartoÊci Hcys (95). Rozk∏ad wartoÊci Hcys u dzieci i m∏odzie˝y jest
prawoskoÊny, tak jak u doros∏ych, jak wykaza∏
de Laet w populacji dzieci belgijskich (96). Wyraêny jest wp∏yw suplementacji witaminowej na
st´˝enie Hcys u dzieci w wieku 13–14 lat; kwas
foliowy jest determinantà st´˝enia Hcys, a subwysokie wartoÊci Hcys u ma∏ego odsetka dzieci
stanowià ju˝ potencjalnie wysokie ryzyko rozwini´cia choroby sercowo - naczyniowej w doros∏oÊci, mimo ˝e nie znaleziono korelacji ani
ze st´˝eniem lipidów osocza, ani z wywiadem
dodatnim rodzinnej IHD, a jedynie s∏abe zale˝noÊci wartoÊci Hcys z wielkoÊcià BMI i ciÊnienia skurczowego krwi (97). Inaczej wnioskowa∏ Greenlund badajàc 600 dzieci rasy bia∏ej w wieku 5 – 17 lat, w odniesieniu do rodzicielskiego wywiadu IHD (98). Stwierdzi∏ wy˝-
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sze st´˝enia Hcys u dzieci z rodzin obcià˝onych
IHD, ale nie znalaz∏ zró˝nicowania st´˝eƒ
Hcys w obr´bie p∏ci.
Dotychczasowe badania rozk∏adu wartoÊci
Hcys w populacji ogólnej, ludzi zdrowych i chorych, wÊród pokoleƒ rodziców i potomstwa,
oraz badania uwarunkowaƒ genetycznych
z uwzgl´dnieniem polimorfizmów genów w∏àczonych w przemian´ Hcys – nie przynios∏y
jednoznacznej odpowiedzi w stosunku do wartoÊci Hcys i polimorfizmów genowych jako predyktorów chorób sercowo-naczyniowych w rodzinach obcià˝onych IHD. Badanie rodzicielskich wartoÊci parametrów – cech ryzyka IHD
– genetycznie uwarunkowanych i poddajàcych
si´ wp∏ywom Êrodowiska i odnoszenie ich do
wielkoÊci zmierzonych u potomstwa oraz rozpoznanie mi´dzygenotypowych oddzia∏ywaƒ
mo˝e nadaç rang´ Hcys i polimorfizmowi
MTHFR jako narz´dziom w szacowaniu zagro˝enia IHD.

Polimorfizm genu bia∏ka transferujàcego
estry cholesterolu
Ujemna korelacja st´˝enia Hcys i st´˝enia
Ch–HDL i ApoA1 przypomina zale˝noÊç pomi´dzy Ch–HDL a aktywnoÊcià bia∏ka transferujàcego estry cholesterolu (CETP). Relacja
tych ostatnich wartoÊci rzutuje na rozwój objawów choroby niedokrwiennej serca, poniewa˝
niskie st´˝enia Ch–HDL sà istotnym i niezale˝nym wskaênikiem ryzyka choroby wieƒcowej
serca.
CETP jest glikoproteinà o masie czàsteczkowej od 66 – 77 KD. Ekspresj´ mRNA dla
CETP wykryto w wielu tkankach cz∏owieka,
znaczàcà w wàtrobie i tkance t∏uszczowej. Komórki uk∏adu limfatycznego, makrofagi i limfocyty te˝ majà zdolnoÊç wytwarzania CETP
(99). St´˝enie i aktywnoÊç CETP mogà byç regulowane przez ró˝ne czynniki Êrodowiskowe
i wewn´trzne ustroju, jak alkohol, palenie tytoniu, aktywnoÊç fizyczna, dyslipidemie (100). Lipoproteiny HDL oraz CETP odgrywajà zasadniczà rol´ w transporcie cholesterolu z tkanek
obwodowych i naczyƒ wàtroby, co wyjaÊnia
znaczenie HDL. Podczas tego procesu zachodzi estryfikacja wolnego cholesterolu, katalizowana przez acylotransferaz´ lecytyna: cholesterol. W nast´pnym etapie odbywa si´ transfer estrów cholesterolu do lipoprotein bogatych w TG za poÊrednictwem CETP. Nieprawid∏owy transport estrów mo˝e mieç swój udzia∏
w procesie mia˝d˝ycy (101). Mechanizmy redukujàce st´˝enie Ch-HDL stajà si´ interesujàce u pacjentów z chorobà wieƒcowà serca,
zw∏aszcza wspó∏istniejàcà z hipertrójglicerydemià i wysokim st´˝eniem cholesterolu wolnego
(102). O ile zrozumia∏e jest, ˝e zwi´kszony
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transfer estrów cholesterolu i niskie st´˝enie
Ch-HDL sà w swojej naturze mia˝d˝ycorodne,
o tyle pozostajà nadal niejasne zwiàzki zachodzàce w stanie IHD u osób z normolipemià
i z prawid∏owymi wartoÊciami Ch–HDL. Mo˝e
to sugerowaç istnienie innego mechanizmu regulacji, ani˝eli poprzez Êcie˝k´ z udzia∏em
CETP (104).
Zwi´kszony transfer estrów cholesterolu
mo˝e byç równoleg∏y z gromadzeniem aterogennych ma∏ych g´stych lipoprotein LDL.
U osób z hipertrójglicerydemià sugeruje si´
w regulacji st´˝enia Ch–HDL udzia∏ nie tylko
CETP, ale te˝ systemu lipaz i LCAT (102).
AktywnoÊç CETP poddaje si´ wp∏ywom
warunków Êrodowiskowych, tj. diety, palenia
tytoniu, treningu, zatem takim, które sà czynnikami ryzyka IHD. U palàcych papierosy obserwowano ujemnà korelacj´ Ch–HDL i CETP.
Przyczyny tego mogà byç ró˝ne: obni˝ona aktywnoÊç LCAT, wzmo˝ona synteza CETP stymulowana przez dym papierosowy lub nasilona
synteza lipoprotein o niskiej g´stoÊci, zmniejszajàca iloÊç HDL. U palàcych osób z objawami IHD lub innych chorób sercowo-naczyniowych korelacja aktywnoÊci CETP i palenia tytoniu jest dodatnia. Freeman zaprzecza∏ ró˝nicowaniu aktywnoÊci CETP przez na∏óg palenia, ale ∏àczy∏ rol´ palenia z kszta∏towaniem fenotypów lipoprotein, postrzeganych jako aterogenne, a stwierdzanych u palàcych (105).
Wspó∏zale˝noÊç mi´dzy aktywnoÊcià CETP a istnieniem CHD jest dyskusyjna, poniewa˝ pacjenci
z wartoÊciami Ch–HDL>1, 55 mmol/l majà przewa˝nie ni˝sze ryzyko i s∏abszy rozwój CHD, zwykle niezale˝nie od genotypu CETP (103). O w∏aÊciwoÊciach
antymia˝d˝ycowych czàsteczek HDL w niedoborze
aktywnoÊci CETP mo˝e decydowaç poziom ChHDL oraz jakoÊciowa budowa czàsteczki HDL. Bardziej pro- ni˝ przeciwmia˝d˝ycowa natura HDL, przy
deficycie CETP, b´dzie wiàzaç si´ z niewydolnà estryfikacjà cholesterolu i tworzonymi prebeta–HDL, indukujàcymi sprawny przep∏yw cholesterolu sprzyjajàcy aterogenezie (103).
Powszechnie znane sà polimorfizmy genu
CETP: Taq1B w intronie 1 oraz tranzycja izoleucyny w pozycji 405 na walin´ w eksonie 14.
Allel B1 genu Taq1B wyst´puje cz´Êciej ni˝ B2.
Z genotypem homozygotycznym B1B1 wià˝à
si´ wysokie aktywnoÊci bia∏ka CETP, a z B2B2
– niskie aktywnoÊci tego bia∏ka. Gudnasson
okreÊli∏ u m´˝czyzn z wczesnà chorobà niedokrwiennà serca aktywnoÊç CETP o 2, 5% wy˝szà ani˝eli u m´˝czyzn bez patologii (13). Ró˝nica ta okaza∏a si´ bardzo znaczàca po odniesieniu jej do genotypów CETP. Poniewa˝ z genotypem B2B2 wià˝à si´ najni˝sze aktywnoÊci
CETP, to obserowano u nich najwy˝sze st´˝enia Ch–HDL i apoA1. Gudnasson uzna∏ polimorfizmy Taq1B za niezale˝ne funkcjonalne
zmienne w genie CETP, które mogà oddzia∏y-
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waç na aktywnoÊç CETP, a zatem i na st´˝enie
Ch–HDL. Wg Kuivenhoven istnieje istotny
zwiàzek pomi´dzy odmianà genu CETP i progresjà mia˝d˝ycy naczyƒ wieƒcowych, która
jest niezale˝na od st´˝enia Ch-HDL i aktywnoÊci lipolitycznych enzymów osocza (106).
Odmiany genotypowe mogà wskazywaç
m´˝czyzn z cechami CHD, którzy odniosà korzyÊç terapeutycznà przy hipolipemicznym leczeniu statynami; wykazano, ˝e prawastatyna
u pacjentów z genotypem B1B1 opóênia progresj´ choroby. Takiej zmiany nie obserwowano u leczonych z genotypem B2B2. Wed∏ug
Dullart’a wp∏yw genu Taq1B jest modyfikowany przez czynniki Êrodowiskowe, a konkretnie
przez diet´ bogatà w kwas linolowy i ubogocholesterolowà (107). Istotne zmiany w st´˝eniu Ch-LDL i Ch-HDL obserwowa∏ on u pacjentów z genotypem B2B2, chorych na cukrzyc´ insulinozale˝nà. Uzna∏ po tych obserwacjach, ˝e polimorfizm Taq1B jest silnym determinantem Ch-HDL u osób z cukrzycà insulinozale˝nà.
Bia∏ko transferujàce estry cholesterolu,
w∏àczone w podstawy przemian lipoprotein,
poprzez swoje uwarunkowania genetyczne
i Êrodowiskowe mo˝e uczestniczyç w innych
procesach regulowanych genetycznie, w tym
bioràcych udzia∏ w aterogenezie, np. w syntezie
ApoA1, ApoAIV, ApoCIII czy receptora dla
LDL (108).
Z∏o˝onoÊç fenotypu choroby wieƒcowej
powodowana jest interakcjà pomi´dzy rozmaitymi czynnikami Êrodowiskowymi a uwarunkowaniami genetycznymi wyst´pujàcymi
u okreÊlonej osoby. Znaczenie uwarunkowaƒ
genetycznych, usposabiajàcych do rozwoju
mia˝d˝ycy nie podlega dyskusji, ale determinanty genetyczne choroby niedokrwiennej sà
mniej zrozumia∏e, g∏ównie dlatego, ˝e wi´kszoÊç aterogennych cech biochemicznych jest
pod kontrolà poligenowà. Istnieje wiele ró˝nych genów, ich form polimorficznych i mutacji, które poprzez wchodzenie w oddzia∏ywanie
mi´dzygenowe oraz interakcje z czynnikami
Êrodowiskowymi, stajà si´ odpowiedzialne za
tworzenie fenotypu mia˝d˝ycy. Liczne badania
populacyjne wskazujà na wykorzystywanie nowych metod do lokalizowania i identyfikacji genów wywo∏ujàcych chorob´ o z∏o˝onym sposobie dziedziczenia. Odnosi si´ to do analizy
sprz´˝eƒ w obr´bie par rodzeƒstwa, pozwalajàcej na wykazanie u osób o okreÊlonym fenotypie, a dotkni´tych rodzinnie chorobà, zwi´kszonego prawdopodobieƒstwa odziedziczenia
pewnego locus w chromosomie, ni˝ mo˝na by
si´ spodziewaç stosujàc losowà segregacj´ genów wg praw Mendla. Sprz´˝enia i prawdopodobieƒstwo cz´stszego wystàpienia okreÊlonego allelu u osób obarczonych chorobà zale˝à
od wywiadu genetycznego, pokrewieƒstwa
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i pochodzenia osobników oraz populacji. PomyÊlnoÊç w oszacowaniu wyników analizy, wykorzystywanych do oceny prawdopodobieƒstwa rozwoju cech choroby wieƒcowej serca czy
chorób sercowo – naczyniowych w przysz∏oÊci,
zale˝y od doboru jednorodnej genetycznie populacji „chorej” i kontrolnej. Dla osiàgni´cia
tych celów stosowane obecnie narz´dzia i metody badawcze winny byç u˝yte zarówno w obr´bie rodzin wielodzietnych jak i w modelu potomstwa bliêniaczego.

Streszczenie
Choroba niedokrwienna serca ma z∏o˝onà,
wielowàtkowà etiologi´, uwarunkowanà genetycznie i Êrodowiskowo. Ostatnio, dzi´ki osiàgni´ciom biologii molekularnej, znanym wczeÊniej czynnikom ryzyka tej choroby próbuje si´
przypisaç odpowiednie podstawy genetyczne,
rozwa˝ajàc przy tym ró˝ne polimorfizmy czy
mutacje jako odpowiedzialne za stopieƒ ekspresji uwarunkowanej nimi cechy. W pracy
rozwa˝a si´ rol´ polimorfizmu genu ACE geny
MTHRF i genu CETP, oddzielnie i we wzajemnych interakcjach, w patogenezie mia˝d˝ycy
i choroby niedokrwiennej serca. Omówiono te˝
ich znane i potencjalne powiàzania z niektórymi, lipidowymi i prozakrzepowymi czynnikami
ryzyka. Dla weryfikacji hipotezy o poligenicznym uwarunkowaniu choroby niedokrwiennej
serca zaproponowano model potomstwa ojców
obcià˝onych tà chorobà, w szczególnoÊci potomstwa bliêniaczego.

Summary
Ischaemic heart disease is a multifactorial
disease caused by the interaction of environmental and genetic factors. Molecular biology
techniques allow to search the genetic basis of
IHD risk factors which we have recognized since some time. Recently many scientists have
been considering polymorphisms and mutations of genes as which are responsible for the
biochemical traits phenotypes. In presented article the authors have been considering the role of ACE, MTHFR and CETP gene polymorphisms, separately and in interaction, in atherosclerosis and IHD pathogenese. They have
presented some known and possible connetions between these above - mentioned gene
polymorphisms and some lipid and prothrombotic risk factors of IHD. The aim of the work
is to verify the hypothesis of the IHD polygenic
dependance in risk groups with possible development of IHD in future. Authors have proposed to use as an experimental model the offspring with parental positive history of IHD,
especially - twins.
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Znaczenie genisteiny
w rozwoju niektórych nowotworów

Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Holandii wykaza∏y, ˝e osoby spo˝ywajàce du˝o warzyw i owoców rzadziej zapadajà na chorob´ niedokrwiennà mi´Ênia sercowego, nadciÊnienie t´tnicze, udar mózgu, rzadziej te˝ w tych populacjach wyst´pujà nowotwory (11). Szczególnà uwag´ zwracajà podobne badania przeprowadzone w krajach azjatyckich, w których istnieje tradycja spo˝ywania
du˝ej iloÊci produktów pochodzenia roÊlinnego. WÊród ludnoÊci tych paƒstw wyst´puje
znamiennie mniejsza liczba zachorowaƒ na
nowotwory (14). Du˝à rol´ w prewencji mia˝d˝ycy i jej powik∏aƒ oraz nowotworów odgrywajà flawonoidy, które wyst´pujà w ró˝nych
iloÊciach w owocach i warzywach (19).

Charakterystyka flawonoidów
Flawonoidy opisa∏ po raz pierwszy SzentGyorg w 1936 r. Flawonoidy to zwiàzki chemiczne, pochodne 2-fenylo-benzo-γ-pironu
(ryc. 1). Najbardziej popularnym flawonoidem
wyst´pujàcym w diecie cz∏owieka jest kwercetyna. Stwierdzono, ˝e u Holendrów stanowi
ona 60% spo˝ywanych flawonoidów.
Najcz´Êciej w diecie cz∏owieka flawonoidy
wyst´pujà w postaci po∏àczeƒ glikozydowych
z β-D-glukozà, β-L-ramnozà i β-D-galaktozà.
W przewodzie pokarmowym, pod wp∏ywem
hydrolaz glikozydowych produkowanych przez
beztlenowce (Bacteroides distasonis, Bacteroides uniformis, Bacteroides ovatus) odszczepiane sà reszty cukrowe. Flora bakteryjna odpo-

wiedzialna jest ponadto za dalszy rozk∏ad flawonoidów do kwasów fenolowych. Wch∏anianie flawonoidów odbywa si´ w jelicie grubym.
W przypadku kwercetyny jedynie 20% tego
zwiàzku wch∏aniane jest w postaci nie zmienionej, zaÊ pozosta∏a cz´Êç wch∏aniana jest
w postaci kwasu fenolowego. Ustalono, ˝e
30% kwercetyny zostaje wydalone w niezmienionej postaci z ka∏em. Wykazano, ˝e najlepiej
wch∏aniane sà flawonoidy rozpuszczone w oliwie pochodzàcej z oliwek. Flawonoidy metabolizowane sà w wàtrobie, gdzie ulegajà metylacji, hydroksylacji oraz redukowane sà grupy
wodorow´glowe, a nast´pnie sprz´gane sà
z kwasem glukoronowym. Z wàtroby wydalane
sà do krwioobiegu w postaci po∏àczeƒ bia∏kowych, cz´Êç wydalana jest przez nerki, natomiast pozosta∏a cz´Êç wydalana jest z ˝ó∏cià do
przewodu pokarmowego, gdzie mo˝e ulegaç
reabsobcji (19).
Flawonoidy charakteryzujà si´ ró˝norodnym dzia∏aniem na organizm cz∏owieka. Posiadajà zdolnoÊç uszczelniania naczyƒ krwionoÊnych, zw∏aszcza takie dzia∏anie wykazuje rutyna, zwana tak˝e witaminà P, dzia∏ajà spazmolitycznie, hamujà rozwój niektórych zaka˝eƒ
wywo∏anych przez wirusy bakterie i grzyby.
Korzystnie wp∏ywajà na metabolizm lipidów
u cz∏owieka. Flawonoidy posiadajà zdolnoÊç
modulacji reakcji immunologicznych. Pomocne sà w leczeniu choroby wrzodowej oraz retinopatii cukrzycowej. Flawonoidy zawarte
w g∏ogu (Crataegus monogyna L.) wykazujà nawet dodatnie dzia∏anie inotropowe na mi´sieƒ
sercowy cz∏owieka (7, 18).
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Genisteina a nowotwory
Badania epidemiologiczne, które analizowa∏y zale˝noÊç pomi´dzy dietà i nawykami ˝ywieniowymi a wyst´powaniem nowotworów
wykaza∏y, ˝e w populacjach, w których jest
zwyczaj spo˝ywania potraw zawierajàcych soj´
lub jej przetwory, ludzie rzadziej zapadajà na
nowotwory (15). Szczególnym przyk∏adem potwierdzajàcym ten fakt jest Japonia, gdzie spo˝ywa si´ du˝o soi, soków sojowych oraz przypraw przygotowywanych na drodze fermentacji ziaren soi, tzw. miso (11).
Analiza chemiczna zwiàzków zawartych
w ziarnach soi wykaza∏a obecnoÊç dwóch izoflawonoidów: genisteiny i daidzeiny. Najwi´ksze znaczenie w prewencji zachorowania na
nowotwory, zdaniem wielu autorów, ma genisteina (ryc. 2). Ziarna soi zawierajà glikozylowanà genistein´, zwanà genistynà. Metabolizm genistyny jest podobny do innych rodzajów flawonoidów (27).
Badania kancerogenezy fizycznej i chemicznej przeprowadzone na zwierz´tach doÊwiadczalnych (myszy, szczury) potwierdzajà
dzia∏anie przeciwnowotworowe genisteiny.
Ito i wsp. (11) wykazali, ˝e u myszy
C3H/HeN eksponowanych na promieniowanie jonizujàce (200cGy emitowane przez
252Cf) i karmionych produktami soi, o 50%
rzadziej rozwijajà si´ nowotwory wàtroby
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w porównaniu do grupy kontrolnej, karmionej
pokarmem pozbawionym soi (22).
Wolne rodniki pochodzenia tlenowego doprowadzajà do zmian w genomie komórek
cz∏owieka. Promieniowanie UV indukuje powstawanie rodników hydroksylowych (OH•)
i tlenowych (1O•2 ), bezpoÊrednio lub w reakcji
Fentona. Najwi´ksze znaczenie w modyfikacji
DNA majà rodniki hydroksylowe. Doprowadzajà bowiem do wytwarzania dimerów pirymidynowych, tranzycji, transwersji oraz hydratacji
cytozyny i guanozyny. Uszkodzenia DNA
i brak dostatecznej naprawy mogà doprowadzaç do transformacji nowotworowej. Badanie
liczby przy∏àczonych grup hydroksylowych do
zasad DNA mo˝e byç jednym z markerów kancerogenezy i procesu starzenia (23). Wei i wsp.
(23) badajàc wp∏yw promieniowania UV na
komórki grasicy ciel´cej wykaza∏, ˝e dodanie
do hodowli komórkowej genisteiny zmniejsza
uszkodzenia w DNA po ekpozycji komórek na
promienie ultrafioletowe. Wyk∏adnikiem
ochronnego dzia∏ania genisteiny na genom komórek by∏a znamiennie mniejsza liczba zasad
8-hydroksy-2’-dezoksyguanozynowych
(8OHdG). Genisteina porównywana jest do filtrów chroniàcych przed UV. Stwierdzono bowiem, ˝e zwiàzek ten posiada zdolnoÊç absorbcji energii promieniowania ultrafioletowego na
poziomie komórki. Ponadto udowodniono, ˝e
izoflawony, a szczególnie genisteina, sà wymiataczami wolnych rodników (15).
Badania nad kancergenezà chemicznà
wskazujà równie˝, ˝e genisteina zmniejsza ryzyko wystàpienia nowotworów. Karmione
przetworami soi myszy, u których indukowano
nowotwory p∏uc metylocholantrenem, rzadziej
zapada∏y na tego typu nowotwory. Podobnie
w przypadku innych, chemicznych kancerogenów, takich jak dwumetylohydrazyna, metylonitrozomocznik, N-metylo-N’-nitro-nitrozoguanidyna, znamiennie rzadziej rozwija∏y si´ nowotwory przewodu pokarmowego, wàtroby,
tarczycy i gruczo∏u piersiowego u zwierzàt doÊwiadczalnych, karmionych preparatami soi
(3, 9). Szczególnà uwag´ zwracajà wyniki badaƒ przeprowadzonych z genisteinà i bardzo
silnym kancerogenem jakim jest dimetylobenzen[a]antracen u myszy. Badania te dowiod∏y,
˝e genisteina skutecznie hamuje rozwój transformacji nowotworowej (6).
Ochronne dzia∏anie genisteiny przed kancerogenami chemicznymi odbywa si´ na drodze ró˝nych mechanizmów. Najcz´Êciej podkreÊlanym i najwa˝niejszym mechanizmem
jest hamujàcy wp∏yw genisteiny na aktywnoÊç
kinazy tyrozynowej (2). Genisteina jest swoistym inhibitorem kinazy tyrozynowej, enzymu
odgrywajàcego istotnà rol´ w regulacji podzia∏ów komórkowych oraz przekazywaniu sygna∏ów z b∏ony komórkowej do jàdra (20). Nad-
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mierna aktywnoÊç kinazy tyrozynowej wyst´puje w komórkach nowotworowych, a szczególnie wysokà aktywnoÊç tego enzymu stwierdza si´ w raku gruczo∏u piersiowego, okr´˝nicy i niektórych typach bia∏aczek. Kinaza tyrozynowa jest „drugim pos∏aƒcem” dla niektórych czynników wzrostowych, które zaliczane
sà do uk∏adu autokrynnego nowotworów.
Czynniki te sprawiajà, ˝e komórki nowotworowe wzajemnie stymulujà si´ do nadmiernych
podzia∏ów mitotycznych. Do czynników, które
nasilajà proliferacj´ komórek nowotworowych
i wp∏ywajà na jàdro komórkowe poprzez kinaz´ tyrozynowà, zaliczono epidermalny czynnik
wzrostowy (epidermal growth factor, EGF),
czynnik wzrostowy podobny do insuliny (insulin like growth factor, IGF–I), zasadowy czynnik wzrostowy fibroblastów (basic fibroblast
growth factor, bFGF), czynnik wzrostowy fagocytów jednojàdrzastych (mononuclear phagocyte growth factor, CSF–1) (1).
Wang i wsp. (24) stwierdzili, ˝e genisteina
podnosi aktywnoÊç enzymów bioràcych udzia∏
w detoksykacji. Badania aktywnoÊci enzymów
bioràcych udzia∏ w neutralizacji zwiàzków toksycznych i kancerogennych oraz mRNA dla
tych enzymów zwi´ksza si´ w komórkach jelita
grubego podczas stosowania diety zawierajàcej genistein´. Zatem sprawna detoksykacja
indukowana przez genistein´ mo˝e stanowiç
kolejny mechanizm dzia∏ania przeciwnowotworowego tego flawonoidu. Potwierdzeniem
sà dane epidemiologiczne, które wskazujà na
ni˝szà zapadalnoÊç na nowotwory jelita grubego w populacjach, których dieta zawiera genistein´.
Rozwój sieci kapilar naczyniowych wokó∏
rozwijajàcego si´ guza pierwotnego i przerzutów nowotworowych zwany jest angiogenezà
nowotworowà (17). Pojawienie si´ naczyƒ
krwionoÊnych w rozwijajàcym si´ nowotworze
stanowi element z∏ego rokowania w czerniaku
z∏oÊliwym, raku jelita grubego, prostaty i gruczo∏u piersiowego. Fotsis i wsp. (10) wykazali,
˝e genisteina posiada zdolnoÊç hamowania angiogenezy nowotworowej. Badania przeprowadzone in vitro dowiod∏y, ˝e stymulowane zasadowym czynnikiem wzrostowym fibroblastów komórki Êródb∏onka w obecnoÊci genisteiny zatracajà zdolnoÊç do podzia∏ów mitotycznych. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e bFGF
jest najcz´stszym i najwa˝niejszym czynnikiem
stymulujàcym rozwój sieci naczyƒ kapilarnych
w nowotworach. Mechanizm komórkowy takiego dzia∏ania genisteiny polega na blokowaniu wspomnianej ju˝ kinazy tyrozynowej, która poÊredniczy w przekazywaniu sygna∏ów pomi´dzy receptorem dla bFGF zlokalizowanym
na powierzchni komórek Êródb∏onkowych
a ich jàdrem.
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Genisteina mo˝e wp∏ywaç na metabolizm
komórek nowotworowych. Vesantvoort i wsp.
(25) wykazali, ˝e genisteina zmienia wra˝liwoÊç komórek nowotworowych na cytostatyki.
W badaniach in vitro linie komórkowe raka
niedrobnokomórkowego p∏uca (SW–1573),
raka drobnokomórkowego p∏uca (GLC4) raka
gruczo∏u piersiowego (MCF7) i w∏ókniaka
mi´sakowego (HT1080), eksponowane na
daunorubicyn´ (DNR) w obecnoÊci genisteiny, wykazywa∏y wi´kszà wra˝liwoÊç na ten cytostatyk. Stwierdzono wi´kszà kumulacj´
DNR w badanych komórkach nowotworowych, a szczególnie w komórkach raka drobnokomórkowego p∏uca.
Chemioterapia w przypadku wielu nowotworów jest ma∏o skuteczna ze wzgl´du na
opornoÊç komórek nowotworowych na stosowane chemioterapeutyki (multidrug-resistance, MDR). Oporne na dzia∏anie cytostatyków
komórki nowotworowe posiadajà mechanizmy
chroniàce je przed tego typu lekami. Jednym
z lepiej poznanych mechanizmów MDR sà
bia∏ka transportowe odpowiedzialne za usuwanie substancji toksycznych z wn´trza komórki nowotworowej (13). Przyk∏adem takiego bia∏ka jest bia∏ko P kodowane przez gen
mdr1. Verapamil jest znanym lekiem, który
hamuje transport chemioterapeutyków z bia∏kami trasportujàcymi i w ten sposób zwi´ksza
skutecznoÊç chemiterapii niektórych nowotworów. Badania porównawcze wykaza∏y, ˝e
genisteina skuteczniej zmniejsza MDR ni˝ verapamil, a ponadto zwi´ksza wra˝liwoÊç komórek nowotworowych, w których lekooprnoÊç nie jest zwiàzana z nadmierna aktywnoÊcià genu mdr1.
Kolejnym dzia∏aniem genisteiny na komórki nowotworowe jest blokowanie topoizomerazy II, enzymu zaanga˝owanego w procesy replikacji, transkypcji, rekombinacji, naprawy
DNA oraz wspomagania segregacji chromosomów w czasie podzia∏ów mitotycznych. Topoizomeraza znosi napr´˝enia ∏aƒcucha DNA,
które powstajà w czasie rozplatania podwójnej
spirali DNA. Relaksacja nici DNA przez topoizomeraz´ odbywa si´ poprzez nacinanie jednej lub obu nici, przeplatanie i ponowne ∏àczenie. Wszelkie zaburzenia tego procesu,
a szczególnie brak mo˝liwoÊci naprawy przerw
powstajàcych w DNA, mogà doprowadzaç do
Êmierci komórki. Blokowanie aktywnoÊci topoizomeraz bakteryjnych wykorzystywane jest
od dawna w antybiotykoterapii. ZdolnoÊç blokowania aktywnoÊci topoizomerazy II posiadajà tak˝e niektóre cytostatyki, np. antrocykliny, aktynomycyna D, saintopina, intoplicyna
(4, 5). Naturalnym, swoistym inhibitorem tego
enzymu jest kaptotecyna, która zosta∏a wyizolowana z Camptotheca acuminata L. Do swo-
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istych inhibitorów tego enzymu zaliczono tak˝e genistein´ (25).
Szczególnà uwag´ zwraca hamujàce dzia∏anie genisteiny na rozwój nowotworów piersi
i gruczo∏u krokowego (15).
Verma i wsp. (26) w badaniach in vitro wykazali, ˝e proliferacja komórek nowotworu
piersi, które posiadajà receptory dla estrogenów (MCF–7) jest hamowana przez izoflawony. Z trzech izoflawonów, takich jak genisteina, daidzeina i biochanina A, genisteina wykazywa∏a najwi´kszà zdolnoÊç hamowania podzia∏ów mitotycznych komórek nowotworowych w obecnoÊci 17-beta estradiolu. Genisteina hamuje tak˝e inwazj´ i mitozy linii komórkowych raka piersi pozbawionych receptorów
estrogenowych (MDA-MB-231 i MDA-MB468). Zdaniem Shao i wsp. (21) genisteina
zmniejsza aktywnoÊç proteaz zaanga˝owanych
podczas inwazji raka piersi i w ten sposób hamuje tworzenie przerzutów nowotworowych.
Inne badania, przeprowadzone z rakiem
prostaty u szczurów dowiod∏y, ˝e u zwierzàt
karmionych preparatami soi progresja gruczolakoraka prostaty jest wolniejsza. JednoczeÊnie przeprowadzone oznaczenia poziomu testosteronu u samców karmionych produktami
soi i grupy kontrolnej nie wykaza∏y ró˝nic (12).
Uznanà metodà terapii raka prostaty jest stosowanie leków dzia∏ajàcych antyandrogenowo.
Badania Miyamoto i wsp. (16) wykaza∏y, ˝e genisteina posiada takie w∏aÊciwoÊci. Genisteina
∏àczy si´ z receptorami androgennymi (androgen receptor, AR) komórek raka prostaty,
blokujàc w ten sposób mo˝liwoÊç wiàzania si´
z tymi receptorami testosteronu. Dzia∏anie genisteiny na AR pozbawione jest dzia∏ania agonistycznego. Efekt dzia∏ania tego flawonoidu
na komórki raka stercza jest porównywalny
w warunkach hodowli komórkowej do hydroksyflutamidu bicalutamidu i cyproteronu.
Literatura poÊwi´cona genisteinie zawiera
tak˝e doniesienia o niekorzystnym dzia∏aniu

tego flawonoidu na organizm cz∏owieka. Zdaniem Divi i wsp. zwiàzki zawarte w ziarnach
soi mogà odpowiadaç za rozwój wola tarczycy
u niemowlàt karmionych preparatami soi.
U dzieci z kolei, dieta zawierajàca soj´ i jej
przetwory mo˝e wywo∏ywaç reakcje autoimunologiczne w tarczycy (8).

Streszczenie
Praca jest podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat flawonoidu – genisteiny i znaczenia tego zwiàzku w prewencji nowotworów.
Flawonoidy wyst´pujà prawie we wszystkich
roÊlinach i wchodzà w sk∏ad diety cz∏owieka.
Przeprowadzone badania epidemiologiczne
wykazujà, ˝e spo˝ywanie du˝ej iloÊci warzyw
i owoców zmniejsza ryzyko zachorowania na
nowotwory. W pracy omówiono mechanizmy
dzia∏ania genisteiny w procesie kancerogenezy.

Summary
This paper is a review of the literature describing some aspects of a flavonoid- genistein
in cancer prevention. Flavonoids are dietary
compounds widely distributed in the plant
kingdom. The consumption of fruits and vegetables has been associated with lower incidence and lower mortality rates of cancer in several human cohort and case-control studies. Possibilities of a positive role in cancer prevention of the genistein are analysed.
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Wprowadzenie
Istotà mia˝d˝ycy sà z∏o˝one interakcje dotyczàce m.in. osoczowych lipoprotein, komórek mi´Êniówki g∏adkiej, komórek Êródb∏onka,
makrofagów i p∏ytek krwi. Podstaw´ zjawisk
mia˝d˝ycowych upatrywaç wi´c mo˝na w zaburzeniach czynnoÊci Êródb∏onka, aktywacji
p∏ytek, oksydacji lipoprotein, przekszta∏caniu
makrofagów w komórki piankowate, lokalnych reakcjach zapalnych, oksydo-redukcyjnych i prozakrzepowych.
Z∏o˝one mechanizmy prowadzàce do rozwoju zmian mia˝d˝ycowych powodujà, ˝e wiele leków uznaç mo˝na za Êrodki o potencjalnym dzia∏aniu antyaterogennym. W stosunku
do niektórych z nich dzia∏anie takie udowodniono w modelach doÊwiadczalnych i badaniach klinicznych (statyny, inhibitory konwertazy angiotensyny), w innych przypadkach jedynie w modelach doÊwiadczalnych; w cz´Êci
przypadków dzia∏anie takie jest dopiero postulowane na podstawie pojedynczych obserwacji i teoretycznych przes∏anek.
Poni˝ej dokonano przeglàdu grup leków
o udowodnionym bàdê potencjalnym dzia∏aniu antyaterogennym.

Leki o udowodnionym dzia∏aniu antyaterogennym
Statyny
Statyny (inhibitory reduktazy 3-hydroksy3-metyloglutarylokoenzymu A, inhibitory
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HMG–CoA) powodujà istotne, zale˝ne od
dawki, zmniejszenie st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego i frakcji LDL–cholesterolu. Niektóre
ze statyn skutecznie obni˝ajà równie˝ triglicerydy u chorych z hipertriglicerydemià lub hiperlipidemià mieszanà; kilka z nich uzyska∏o
w zesz∏ym roku oficjalnà rejestracj´ w USA do
stosowania w celu podwy˝szenia frakcji
HDL–cholesterolu.
Korzystne efekty wywo∏ane podawaniem
statyn obserwowane by∏y w du˝ych programach
klinicznych wczeÊniej, ni˝ wykazywane w badaniach angiograficznych zmiany, mogàce Êwiadczyç o regresji blaszek mia˝d˝ycowych pod
wp∏ywem tych leków. Co wi´cej, metaanalizy
du˝ych badaƒ klinicznych ze statynami wykaza∏y, ˝e korzyÊci z ich stosowania ∏àczone byç powinny raczej z samym faktem zastosowania leku, ni˝ z powodowanym w trakcie terapii obni˝eniem st´˝enia LDL–cholesterolu (1).
Wp∏yw na Êródb∏onek naczyƒ. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e statyny zaliczyç mo˝na do podstawowych leków kardiologicznych, korzystnie
modyfikujàcych funkcj´ Êródb∏onka (2). Przewlek∏a terapia prawastatynà poprawia czynnoÊç Êródb∏onka: w jednym z badaƒ angiograficznych po 6-miesi´cznej terapii prawastatynà
wykazano ca∏kowite zniesienie paradoksalnego efektu skurczu naczyƒ w odpowiedzi na
acetylocholin´ (3). Terapia lowastatynà
zmniejsza∏a zaburzenia perfuzji wieƒcowej wywo∏ywane dipirydamolem, oceniane za pomocà najbardziej czu∏ej z dost´pnych metod – pozytronowej tomografii emisyjnej (4).
Ceriwastatyna poprawia czynnoÊç Êródb∏onka ju˝ po 2 tygodniach stosowania, a wi´c
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przed osiàgni´ciem efektów hipolipemizujàcych (5). Oznacza to, ˝e poprawa funkcji Êródb∏onka podczas stosowania statyn jest niezale˝na od ich dzia∏ania hipolipemizujàcego.
W dotychczas opublikowanych pracach
stwierdzono równie˝ wyraêne dzia∏anie przeciwmia˝d˝ycowe statyn w naczyniach wieƒcowych, co udowodniono w kontrolowanych badaniach angiograficznych dla lowastatyny, prawastatyny, simwastatyny i fluwastatyny.
Stabilizacja blaszki mia˝d˝ycowej. Statyny
uwa˝a si´ – obok inhibitorów konwertazy angiotensyny i leków beta-adrenolitycznych – za
podstawowe Êrodki farmaceutyczne stabilizujàce blaszk´ mia˝d˝ycowà (6).
Posiadajà one zdolnoÊç os∏abiania procesów oksydacji frakcji LDL–cholesterolu (7).
Pod wp∏ywem leczenia statynami obserwowano te˝ hamowanie komórkowego wytwarzania
cholesterolu w makrofagach i zwi´kszony rozpad LDL–cholesterolu (8).
Nie bez znaczenia dla procesów aterogenezy pozostajà tak˝e opisane powy˝ej procesy
korzystnej modyfikacji czynnoÊci Êródb∏onka
pod wp∏ywem leczenia statynami, zmniejszanie potencja∏u prooksydacyjnego na jego powierzchni, a tak˝e wykazane antyagregacyjne
w∏aÊciwoÊci statyn (9).
Modyfikacja profilu fibrynolitycznego osocza. Statyny obni˝ajà st´˝enie fibrynogenu,
zwi´kszajà fibrynolityczne w∏aÊciwoÊci osocza.
Prawastatyna, lowastatyna i simwastatyna obni˝ajà st´˝enie tkankowego inhibitora plazminogenu-1 (PAI–1), zmniejszajà agregacj´ p∏ytek i produkcj´ tromboksanu. Donoszono
o szczególnie korzystnym, dawkozale˝nym
wp∏ywie simwastatyny na wzrost st´˝enia endogennego tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) oraz zmniejszenie st´˝enia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (10).
Równie korzystnie, a w cz´Êci badaƒ skuteczniej ni˝ simwastatyna, na st´˝enie fibrynogenu
wp∏ywa prawastatyna (11). Szczeklik i wsp. wykazali, ˝e przewlek∏e podawanie simwastatyny
zmniejsza syntez´ trombiny; mo˝na wi´c uwa˝aç simwastatyn´ za substancj´ przeciwzakrzepowà (12). Donoszono jednak o wzroÊcie st´˝enia PAI–1 przy terapii najsilniejszà ze statyn
– atorwastatynà oraz jego zmniejszeniu pod-

czas leczenia prawastatynà i lowastatynà.
Wp∏yw ceriwastatyny na st´˝enie fibrynogenu
uznaje si´ za nieistotny.
Ró˝nice farmakodynamiczne poszczególnych statyn w zakresie skutecznoÊci hipolipemizujàcej jak i wp∏ywu na profil fibrynolityczny mogà wi´c byç pomocne w wyborze odpowiedniej statyny. Warto jednak pami´taç, ˝e
stanowià jedynie zast´pczy miernik skutecznoÊci/korzyÊci leczenia (surogat), który nie musi
przek∏adaç si´ na miernik podstawowy – wyd∏u˝enie ˝ycia i polepszenie jego jakoÊci.
Podsumowanie dzia∏aƒ statyn mogàcych
odpowiadaç za korzystnà modyfikacj´ procesów krzepni´cia-fibrynolizy zebrano w tabeli 1.
Dzia∏anie przeciwzapalne. Statyny wykazujà
tak˝e niespecyficzne dzia∏anie przeciwzapalne. W badaniach eksperymentalnych statyny
zmniejsza∏y zapalnà odpowiedê na zaka˝enie
Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) (13).
Udowodniono, ˝e przewlek∏a terapia prawastatynà zmniejsza st´˝enie bia∏ka C–reaktywnego (C-reactive protein, CRP) oraz osoczowego amyloidu A (serum amyloid A) (14). CRP –
jako jeden z najczulszych wskaêników procesu
zapalnego – jest z kolei istotnym markerem
przysz∏ych niekorzystnych zdarzeƒ dotyczàcych uk∏adu sercowo-naczyniowego (15).
Udowodniono równie˝, ˝e zmniejszanie
st´˝enia lipidów osocza powoduje os∏abienie
aktywnoÊci enzymów degradujàcych macierz
∏àcznotkankowà – metaloproteinaz (16). Metaloproteinazy postrzegane sà dziÊ jako istotny
czynnik destabilizacji blaszki mia˝d˝ycowej,
a tak˝e uk∏ad enzymatyczny odpowiedzialny
za kaskad´ zjawisk aterogennych oraz przemiany kolagenu (17).
Podsumowanie dzia∏aƒ statyn mogàcych
odpowiadaç za obserwowany efekt stabilizacji
blaszki mia˝d˝ycowej przedstawiono w tabeli 2.
Poprawa czynnoÊci Êródb∏onka, potencjalna regresja zmian mia˝d˝ycowych, a przede
wszystkim stabilizacja p∏ytek mia˝d˝ycowych
odpowiada prawdopodobnie za obserwowany
w kilku programach klinicznych efekt zmniejszenia cz´stoÊci udarów mózgowych wÊród
chorych leczonych statynami (18). Uwa˝a si´
tak, poniewa˝ dost´pne dane epidemiologiczne nie wskazujà na istnienie zwiàzku pomi´dzy

• zmniejszenie wytwarzania czynnika tkankowego - inicjatora kaskady krzepni´cia
• zmniejszenie wytwarzania tromboksanu A–2 w p∏ytkach
• zmniejszenie wytwarzania trombiny
• zmniejszenie st´˝eƒ fibrynogenu (wybrane statyny)
• zmniejszenie st´˝eƒ inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (wybrane statyny)
• zwi´kszenie produkcji endogennego tkankowego aktywatora plazminogenu
Tab.1 Mechanizmy dzia∏ania statyn hipolipemizujàcych, mogàce odpowiadaç za efekt korzystnej modulacji uk∏adu krzepni´cia-fibrynolizy
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• poprawa wydzielniczej funkcji Êródb∏onka poprzez obni˝enie LDL–cholesterolu
• wzmocnienie aktywnoÊci Êródb∏onkowej syntazy tlenku azotu (ecNOS) poprzez bezpoÊredni wp∏yw na mRNA ecNOS
• zmniejszenie iloÊci lipidów w strukturze blaszki
• przyspieszenie przemian estrów cholesterolu (czynnik niestabilnoÊci) do kryszta∏ów cholesterolu w zr´bie lipidowym blaszki
• procentowe zwi´kszenie iloÊci kolagenu w blaszce mia˝d˝ycowej, a tak˝e wzrost jego syntezy sprzyjajàcy stabilizacji blaszki
• zmniejszenie st´˝enia metaloproteinaz – enzymów degradujàcych macierz ∏àcznotkankowà i odpowiedzialnych za efekt niestabilnoÊci
• wp∏yw na czynniki adhezji Êródb∏onkowej – zmniejszenie zjawisk przechodzenia makrofagów do warstwy podÊródb∏onkowej
• wp∏yw na czynniki i parametry zapalne – potencjalne zmniejszanie zewnàtrzpochodnych przyczyn niestabilnoÊci blaszki
mia˝d˝ycowej
• zmniejszenie procesów oksydacji LDL
• wzmacnianie endogennych uk∏adów przeciwutleniaczowych (dysmutaza nadtlenkowa)
Tab.2 Mechanizmy dzia∏ania statyn hipolipemizujàcych, mogàce odpowiadaç za efekt stabilizacji blaszki mia˝d˝ycowej i popraw´ czynnoÊci Êródb∏onka naczyƒ

ryzykiem udaru mózgowego a st´˝eniem cholesterolu we krwi obwodowej. Pomimo tego
metaanalizy badaƒ ze statynami wskazujà, ˝e
stosowanie takiego leczenia zmniejsza ryzyko
wystàpienia udaru o oko∏o 30%, co jest wynikiem porównywalnym z efektami podawania
kwasu acetylosalicylowego (19).
Sugeruje si´ nawet, ˝e efekt zmniejszania
ryzyka udarów mózgu przy przewlek∏ej terapii
statynami móg∏by wynikaç z ∏agodnego dzia∏ania hipotensyjnego statyn, b´dàcego pochodnà
poprawy czynnoÊci Êródb∏onka i nasilenia
dzia∏aƒ naczyniorozszerzajàcych. Wiadomo na
przyk∏ad, ˝e terapia statynami zmniejsza st´˝enia endoteliny–1 oraz aktywuje Êródb∏onkowà syntaz´ tlenku azotu (20, 21).
Trwa aktualnie du˝e badanie kliniczne
MRC/BHF Heart Protection Study oceniajàce
wyniki stosowania 40 mg simwastatyny wÊród
ponad 20 000 osób z grupy wysokiego ryzyka
zgonu sercowego (22). Do tego programu,
którego wyniki powinniÊmy poznaç po 2002
roku, chorych mi´dzy 40. a 80. rokiem ˝ycia,
z wyjÊciowym st´˝eniem LDL–cholesterolu
<3,5 mmol/l (135 mg/dl), z chorobà niedokrwiennà serca (stan po zawale lub inna forma
choroby) lub z chorobà naczyƒ obwodowych
lub z cukrzycà lub z leczonym nadciÊnieniem
t´tniczym, randomizowano do grupy aktywnie
leczonej bàdê do grupy placebo. Dodatkowa
randomizacja obj´∏a przyjmowanie antyoksydantów.
Badanie MRC/BHF wydaje si´ istotne
z kilku wzgl´dów. Po pierwsze, jest najwi´kszym badaniem „hipolipemizujàcej profilaktyki pierwotnej” u osób bez istotnie zaburzonego
lipidogramu. Po drugie – w przypadku jego korzystnego zakoƒczenia – zmieni si´ status terapeutyczny simwastatyny. Mo˝e ona uzyskaç pozycj´ takà, jak ramipril wÊród inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ten ostatni – na podstawie wyników badania HOPE (Heart Outcomes
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Prevention Evaluation study) – przeprowadzonego zresztà w podobnej do badania
MRC/BHF populacji chorych – uzyska∏ w maju 2000 r. wst´pnà zgod´ FDA na rejestracj´
nowego, pierwszego wÊród innych inhibitorów
konwertazy wskazania: „prewencja nag∏ych zgonów sercowych, zawa∏ów serca i udarów mózgu
wÊród osób z istotnymi czynnikami ryzyka” (23).

Inhibitory konwertazy angiotensyny
Enzym konwertazy angiotensyny (ACE)
odgrywa podstawowà rol´ w utrzymaniu w∏aÊciwej równowagi pomi´dzy czynnikami wazokonstrykcji/rozplemu komórek, a czynnikami
odpowiedzialnymi za wazodilatacj´ i zahamowanie rozplemu struktur mi´Êniówki g∏adkiej;
stàd te˝ potencjalna rola inhibitorów ACE
w procesach aterogenzy.
Inhibitory ACE zapobiegajà przekszta∏caniu angiotensyny I (Ang I) w angiotensyn´ II
(Ang II). Badania wskazujà, ˝e Ang II w znaczàcy sposób przyczynia si´ do dysfunkcji endotelium i tworzenia blaszek mia˝d˝ycowych.
Poza dzia∏aniem zw´˝ajàcym naczynia, Ang II
wykazuje dzia∏anie: prozakrzepowe, prozapalne, prooksydacyjne, antyfibrynolityczne, proaterogenne i mitogenne (jest czynnikiem wp∏ywajàcym dodatnio na rozplem komórek mi´Êniówki g∏adkiej). Naczyniokurczàcy i mitogenny charakter dzia∏aƒ Ang II mo˝e przemawiaç za jej istotnà rolà w patogenezie mia˝d˝ycy (wp∏yw Ang II na rozrost i migracj´ komórek mi´Êniówki g∏adkiej, dzia∏anie prooksydacyjne, aktywacja adhezyn na powierzchni Êródb∏onka, aktywacja makrofagów, bezpoÊredni
proagregacyjny wp∏yw na p∏ytki krwi, indukowanie protoonkogenów powiàzanych z rozwojem mia˝d˝ycy – c-myc, c-fos, c-jun itp.). Ang
II stymuluje te˝ oksydoredukcyjny uk∏ad Êródb∏onkowy NADH/NADPH, prowadzàc do wy-
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twarzania niekorzystnych anionów nadtlenkowych, które uszkadzajà Êródb∏onek, przyÊpieszajà zmiany mia˝d˝ycowe oraz bezpoÊrednio
niszczà produkowany NO.
Mechanizmy dzia∏ania Êródb∏onkowego –
rola komponentu bradykininowego w efektach
farmakodynamicznych inhibitorów ACE. ACE
jest g∏ównym enzymem szlaku degradacji bradykininy. Inhibitory ACE pot´gujà dzia∏anie
bradykininy i doprowadzajà do wzrostu jej st´˝eƒ. Zwi´kszone st´˝enia bradykininy – przez
stymulacj´ Êródb∏onkowych receptorów B2 –
doprowadzajà do uwolnienia do Êwiat∏a naczynia substancji silnie naczyniorozkurczajàcych:
korzystnych prostanoidów oraz tlenku azotu
(NO). Oba z tych efektów antagonizowane sà
w modelach eksprymentalnych przez antagonistów bradykininy. Uwolnienie tych substancji ze Êródb∏onka zwiàzane jest te˝ ze zwi´kszeniem st´˝enia endogennego tkankowego
aktywatora plazminogenu (tPA).
Wp∏yw na hemostaz´. Przewlek∏e stosowanie inhibitorów ACE wià˝e si´ z korzystnym
wp∏ywem na hemostaz´ organizmu. Inhibitory
ACE wykazujà poÊrednie dzia∏anie antyagregacyjne poprzez zmniejszanie syntezy Ang II
jak i podwy˝szanie st´˝eƒ bradykininy (24). Ta
ostatnia w istotny sposób wzmacnia „antyagregacyjny profil” uwalnianych mediatorów Êródb∏onkowych. Wykazano zmniejszenie odpowiedzi agregacyjnej p∏ytek u pacjentów z nadciÊnieniem t´tniczym, leczonych inhibitorami
ACE (25, 26). Pod wp∏ywem dzia∏ania tej grupy leków dochodzi do obni˝enia st´˝enia betatromboglobuliny – istotnego markera aktywacji krwinek p∏ytkowych.
Inhibitory ACE wykazujà tak˝e wp∏yw na
endogenny uk∏ad fibrynolityczny. Powodujà
m.in. zmniejszenie st´˝enia PAI–1 oraz wzrost
st´˝eƒ urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA). Perindopril – w odró˝nieniu od
losartanu – zmniejsza∏ st´˝enie fibrynogenu
oraz poprawia∏ insulinowra˝liwoÊç u oty∏ych
chorych z nadciÊnieniem t´tniczym (27).
W pracach polskich autorów wielokrotnie
potwierdzono antyagregacyjne w∏aÊciwoÊci
kaptoprilu (28). W badaniach Âwi´Ê i wsp.,
kaptopril pot´gowa∏ trombolityczne dzia∏anie
kalikreiny u kotów w modelu z krà˝eniem pozaustrojowym (29). W badaniach Pawlaka
i wsp. oraz Chabielskiej i wsp. inhibitory ACE,
a zw∏aszcza kaptopril, zmniejsza∏y wag´ zakrzepu ˝ylnego i wyd∏u˝a∏y czas tworzenia si´
zakrzepu t´tniczego (30, 31).
Profibrynolityczne dzia∏anie inhibitorów
ACE potwierdzono w du˝ych grupach chorych
leczonych przewlekle tà grupà leków, badajàc
aktywnoÊç fibrynolityczna osocza, w przypadku terapii m.in. enalaprilem, kaptoprilem i ramiprilem. W interesujàcym, podwójnie Êlepym
badaniu 25 chorych z zawa∏em serca stosowa-

no kaptopril vs placebo oraz badano w∏aÊciwoÊci agregacyjne p∏ytek technikà cytometrii
przep∏ywowej, stwierdzajàc istotne statystycznie, 30% zmniejszenie ekspresji receptorów
p∏ytkowych GP IIb/IIIa (32).
Dzia∏anie modyfikujàce czynnoÊç Êródb∏onka. Popraw´ czynnoÊci Êródb∏onka po leczeniu
inhibitorem wykazano po raz pierwszy u królików karmionych dietà mia˝d˝ycowà, u których
3-miesi´czna terapia ramiprilem, w dziennej
dawce 3,0 mg/kg, w znaczàcy sposób przywróci∏a, upoÊledzonà uprzednio, wazorelaksacyjnà odpowiedê Êródb∏onka na podawanà acetylocholin´ (33). Donoszono o poprawie funkcji
Êródb∏onka ludzkiego na skutek d∏ugotrwa∏ej
terapii inhibitorami ACE.
W badaniu TREND (Trial on Reversing
Endothelial Dysfunction) oceniano wp∏yw chinaprilu na dysfunkcj´ endotelium w nasierdziowych t´tnicach wieƒcowych u pacjentów
bez nadciÊnienia t´tniczego i bez niewydolnoÊci serca (34). Zale˝na od Êródb∏onka czynnoÊç wazorelaksacyjna oceniana by∏a za pomocà podawanej donaczyniowo acetylocholiny i iloÊciowej analizy zdj´ç koronarograficznych. Po 6 miesiàcach leczenia podobnà odpowiedê na acetylocholin´ – zmniejszenie Êrednicy naczynia – obserwowano w grupie placebo.
W grupie leczonej chinaprilem nie obserwowano natomiast paradoksalnego efektu wazokonstrykcyjnego (p<0,014).
Zakoƒczone niedawno badanie SECURE
(Study to Evaluate Carotid Ultrasound changes
in patients treated with Ramipril and vitamin E)
wykaza∏o, ˝e wysoce lipofilny i odznaczajàcy
si´ dobrà penetracjà tkankowà ramipril (10
mg/d) zmniejsza progresj´ zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych w ciàgu 5-letniego
leczenia. Nie wykazano tego natomiast w badaniu SCAT (The Simvastatin/enalapril Coronary Atherosclerosis Trial) z mniej lifpofilnym,
klasycznym inhibitorem osoczowym ACE enalaprilem, ani w badaniach z ramiprilem
o innych protoko∏ach. Podsumowanie zakoƒczonych i toczàcych si´ badaƒ nad rolà inhibitorów ACE w spowalnianiu zmian mia˝d˝ycowych zawarto w tabeli 3.

Inne leki mogàce wp∏ywaç na procesy aterogenezy poprzez popraw´ funkcj´ Êródb∏onka naczyƒ

Azotany
Azotany uwa˝ane byç mogà, w pewnym
sensie, za archetyp substancji wp∏ywajàcych na
endotelium. Trudno jednak uznaç je za leki
modyfikujàce funkcj´ Êródb∏onka – mo˝na raczej mówiç o prostej substytucji – dostarczaniu
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Program badawczy

Inhibitor ACE

Za∏o˝enia badawcze

Wynik

SECURE
(badanie w ramach
progamu HOPE)

ramipril

Pacjenci z wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych leczeni byli trzema ro˝nymi dawkami
ramiprilu z/lub bez witaminy E; ultrasonograficzna ocena efektów tego leczenia na obraz zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych

Wst´pne wyniki potwierdzajà wp∏yw
wi´kszej dawki ramiprilu (10 mg/24
h) na zmniejszenie progresji zmian
mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych;
wp∏yw dawek 2.5 mg/24 h nie ró˝ni∏
si´ istotnie statystycznie od wp∏ywu
placebo

SCAT

enalapril

Ocena wp∏ywu enalaprilu z/bez simwastatynà/y na rozwój zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach wieƒcowych metodà komputerowej analizy
iloÊciowej badania koronarograficznego (quantitative coronary angiography)

Wykazano hamowanie progresji
zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach
wieƒcowych w grupach leczonych
simwastatynà w stosunku do grupy
placebo (p=0.006), nie stwierdzono
tego w porównaniu grupy placebo
z grupà leczonà enalaprilem; progresj´ mia˝d˝ycy stwierdzano w przypadku 3.7% zmian w grupie placebo
vs 1.6% zmian w grupie leczonej simwastatynà (p=0,0004); enalapril nie
mia∏ wp∏ywu na progresj´ mia˝d˝ycy

PART-2

ramipril

Badanie wp∏ywu d∏ugotrwa∏ej terapii
ramiprilem na zmiany mia˝d˝ycowe
w t´tnicach szyjnych, oceniane podobnie jak w badaniu SECURE

Cz´Êciowo og∏oszone wyniki nie potwierdzi∏y wp∏ywu ramiprilu na progresj´ zmian mia˝d˝ycowych

PHYLLIS

fosinopril

Ocena wp∏ywu diety oraz fosinoprilu,
hydrochlorotiazydu i prawastatyny
(cztery grupy randomizacji: hydrochlorotiazyd, fosinopril, hydrochlorotiazyd
+ prawastatyna, fosinopril + prawastatyna) na zmniejszenie progresji
zmian mia˝d˝ycowych ocenianych ultrasonograficznie w t´tnicach szyjnych
chorych z nadciÊnieniem i hiperlipidemià w 3-letniej obserwacji

Dost´pne po roku 2000

Tab.3 Ostatnio zakoƒczone lub aktualnie prowadzone wielooÊrodkowe programy badawcze, oceniajàce wp∏yw stosowanych przewlekle inhibitorów
enzymu konwertujàcego angiotensyn´ (inhibitorów ACE) na progresj´ zmian mia˝d˝ycowych - tzw. surrogate outcomes trials; czcionkà wyt∏uszczonà zaznaczono badania zakoƒczone

NO produkowanego w naturalnych warunkach. Leczenie azotanami jest wi´c pewnego
rodzaju „protezowaniem” uszkodzonej funkcji
endotelium.
Przewlek∏e stosowanie takiego leczenia
traktowane byç mo˝e jako zaburzenie naturalnej homeostazy Êródb∏onkowej. Wyrazem tak
rozumianego zaburzenia jest obserwowane
w warunkach klinicznych zjawisko tolerancji
na azotany, a wi´c nadmiernej ekspozycji komórek Êródb∏onka na te zwiàzki.
Za podobnà technik´ „uzupe∏niania mediatorów Êródb∏onkowych” uznaç nale˝y postulowanà suplementacj´ L–argininà (35).
W modelach doÊwiadczalnych (króliki na diecie wysokocholesterolowej) przewlek∏a suplementacja L–argininà powodowa∏a popraw´
wazodilatacyjnej czynnoÊci Êródb∏onka, a tak˝e wiàza∏a si´ ze spadkiem szybkoÊci tworzenia blaszek mia˝d˝ycowych (36). W ma∏ych liczebnie grupach pacjentów z chorobà niedokrwiennà serca, u których stosowano L–argini-
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n´, obserwowano wzrost parametrów perfuzji
wieƒcowej (37).

AntagoniÊci wapnia
W modelach doÊwiadczalnych wielokrotnie wykazywano zdolnoÊç antagonistów wapnia (CA) do przeciwdzia∏ania powstawaniu
nowych zmian mia˝d˝ycowych i/lub regresji
zmian ju˝ istniejàcych. AntagoniÊci wapnia
z grupy dihydropirydyny podejrzewani sà
coraz cz´Êciej o dodatkowy – poza antagonizowaniem kana∏ów wapniowych – mechanizm
dzia∏ania, którym by∏oby uwalnianie NO (38).
Podsumowanie postulowanych przeciwmia˝d˝ycowych w∏aÊciwoÊci CA, udowodnionych
w modelach zwierz´cych, zebrano w tabeli 4.
Nikardipina okaza∏a si´ zwiàzkiem poprawiajàcym funkcj´ Êródb∏onka w odpowiedzi na
wysi∏ek fizyczny (39). Dane przedstawione na
Âwiatowym Kongresie Kardiologicznym w Rio
de Janeiro w 1998 równie˝ sugerowa∏y, ˝e d∏u-
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• pobudzanie biosyntezy receptorów dla LDL-cholesterolu
• zmniejszanie przepuszczalnoÊci Êródb∏onka dla LDL-cholesterolu
• hamowanie wewnàtrzkomórkowego gromadzenia si´ cholesterolu przez pobudzenie wytwarzania estrów cholesterolowych
• hamowanie odk∏adania si´ estrów cholesterolu w komórkach Êródb∏onka przez zwi´kszanie aktywnoÊci hydrolaz tych estrów
• przeciwdzia∏anie procesom oksydacji frakcji LDL–cholesterolu
• hamowanie proliferacji Êródb∏onka naczyƒ, proliferacji mi´Êniówki g∏adkiej, migracji miocytów
• hamowanie agregacji p∏ytek
Tab.4 Obserwowane w badaniach doÊwiadczalnych w∏aÊciwoÊci CA, mogàce implikowaç ich przeciwmia˝d˝ycowe dzia∏anie

godzia∏ajàca postaç nifedipiny (nifedipina
GITS) mo˝e przywracaç prawid∏owà czynnoÊç
Êródb∏onka (40).
Niestety, nadal nie potwierdzono jednoznacznie przeciwmia˝d˝ycowych w∏aÊciwoÊci
CA w przeprowadzanych próbach klinicznych.
Przyk∏adowo, w opublikowanym w 1990
badaniu INTACT (International Nifedipine
Trial on Antiatherosclerotic Therapy) zaobserwowano wprawdzie zmniejszenie procesu powstawania nowych zmian mia˝d˝ycowych
u pacjentów leczonych CA, równoczeÊnie jednak krótkodzia∏ajàcy preparat nifedipiny nie
mia∏ wp∏ywu na zmiany ju˝ istniejàce, a co gorsze - w grupie aktywnie leczonej istotnie cz´Êciej zdarza∏y si´ groêne incydenty wieƒcowe.
W Montreal Heart Institute Nicardipine
Trial stwierdzono, ˝e nikardipina hamuje rozwój zmian mia˝d˝ycowych w okresie poczàtkowym, ale nie ma wp∏ywu na zmiany ju˝ zaawansowane. Podobne wnioski wyp∏ywa∏y
z badania CNS (Canadian Nicardipine Study).
Nowe badania nad d∏ugodzia∏ajàcymi pochodnymi dihydropirydyn (amlodipina) przynios∏y równie˝ niejednoznaczne wyniki. W badaniu PREVENT (Prospective Randomized
Evaluation of the Vascular Effects of Norvasc
Trial) – nie wykazano ˝adnego istotnego wp∏ywu tego leku na powstawanie nowych zmian
mia˝d˝ycowych i regresj´ starych zmian w naczyniach wieƒcowych (w ponownej ocenie koronarograficznej), przy jednoczesnym istotnym zahamowaniu powstawania zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych (ocenianych
ultrasonograficznie). Pytanie, czy rzeczywiÊcie
amlodipina spowalnia zmiany mia˝d˝ycowe
tylko w niektórych typach naczyƒ, czy te˝ procesy te nie mogà byç ze sobà porównywane,
jak w badaniu PREVENT, ze wzgl´du na ca∏kowicie ró˝ny protokó∏ oceny (koronarografia
w naczyniach wieƒcowych vs badanie ultrasonograficzne w t´tnicach szyjnych) – pozostaje
nierozstrzygni´te (41).
Lacidipina – nowy, d∏ugodzia∏ajàcy przedstawiciel pochodnych dihydropirydyny, charakteryzuje si´ silnie lipofilnymi w∏aÊciwoÊciami. Odpowiadaç to mo˝e silniejszemu wp∏ywowi na tworzenie si´ blaszek mia˝d˝ycowych,
a tym samym - sugerowanemu, istotniejszemu

dzia∏aniu przeciwmia˝d˝ycowemu, w odró˝nieniu od innych pochodnych dihydropirydyny. WielooÊrodkowe badanie kliniczne ELSA
(European Lacidipine Study on Atherosclerosis)
okreÊliç ma wp∏yw tej lipofilnej dihydropirydyny na ultrasonograficzny obraz powstawania
nowych – regersji starych – blaszek mia˝d˝ycowych w t´tnicach szyjnych. Programy kliniczne
o cz´Êciowo og∏oszonych ju˝ wynikach: FIPS
(Frankfurt Isoptin Progression Study) i VHAS
(Verapamil in Hypertension Atherosclerosis Study) ocenià z kolei wp∏yw werapamilu na struktur´ blaszek mia˝d˝ycowych (42).
Z uwagi na potencjalne dzia∏anie antyaterogenne CA i ich odmienny, ni˝ leków hamujàcych uk∏adu renina-angiotensyna-aldosteron
mechanizm dzia∏ania – szczególnie korzystne
wydaje si´ stosowanie farmakoterapii skojarzonej: d∏ugodzia∏ajàcymi preparatami CA
oraz inhibitorami ACE (43).

Beta-adrenolityki
Leki beta-adrenolityczne nie sà powszechnie uwa˝ane za modelowe substancje wp∏ywajàce na czynnoÊç Êródb∏onka, wiele jednak faktów zwiàzanych z farmakologià klinicznà tych
zwiàzków przemawia za takim ich poÊrednim
dzia∏aniem.
Beta-adrenolityki zapobiegajà zbyt du˝ej
ekspozycji Êródb∏onka na krà˝àce aminy katecholowe, majà w∏aÊciwoÊci uwalniania z komórek Êródb∏onka prostaglandyn, a ponadto –
w istotny sposób obni˝ajà st´˝enie reniny.
Mo˝na je zatem uwa˝aç za najstarszà ze znanych grup´ leków hamujàcych uk∏ad reninaangiotensyna-aldosteron. Nebiwolol – lek beta-adrenolityczny nowej generacji – posiada
zdolnoÊci uwalniania NO. Beta-adrenolityki
powszechnie uwa˝ane sà te˝ za silne substancje stabilizujàce blaszk´ mia˝d˝ycowà (44).

AntagoniÊci receptorów angiotensynowych
AntagoniÊci receptorów angiotensynowych
AT–1 (antagoniÊci RA) sà grupà leków, która
podobnie jak inhibitory ACE chroni przed
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niekorzystnymi skutkami nadmiaru angiotensyny II, dzia∏a hipotensyjnie i protekcyjnie
w stosunku do powik∏aƒ narzàdowych nadciÊnienia.
Poczàtkowo sàdzono, ˝e wzrost st´˝enia
Ang II w surowicy podczas terapii tà grupà leków – na skutek selektywnego antagonizowania receptorów AT–1, niekorzystnie odró˝nia
je od inhibitorów ACE. PodkreÊlano, ˝e leki te
nie posiadajà „bradykininowego komponenu”
dzia∏ania. Okaza∏o si´ jednak, ˝e w modelach
zwierz´cych antagoniÊci RA poprawiajà metabolizm kardiomiocytów, zwi´kszajà perfuzj´
wieƒcowà, pot´gujà uwalnianie korzystnych
kardioprotekcyjnych kinin. Pod ich wp∏ywem
obserwuje si´ popraw´ funkcji Êródb∏onka,
wzrost ekspresji syntazy tlenku azotu oraz wyd∏u˝enie ˝ycia szczurów z wrodzonym nadciÊnieniem t´tniczym. Opublikowano ostatnio
szczególnie interesujàce doÊwiadczenia w tych
modelach doÊwiadczalnych z nowo badanym
antagonistà RA – fonsartanem (45).
Wszystkie wymienione powy˝ej korzystne
dzia∏ania antagonistów RA t∏umaczone sà
obecnie w g∏ównej mierze stymulacjà innych
ni˝ AT–1 typów receptorów angiotensynowych
przez krà˝àcà Ang II, przy selektywnym antagonizowaniu receptorów AT–1 w trakcie przewlek∏ego stosowania tej grupy leków. Szczególnà uwag´ przywiàzuje si´ w tym kontekÊcie
do stymulacji receptorów AT–2 oraz do wzmo˝onej konwersji angiotensyny I i Ang II w angiotensyn´(1–7), która pobudza wytwarzanie
tlenku azotu i korzystnych, naczyniorozszerzajàcych prostaglandyn. Podobne dzia∏anie
mo˝e wynikaç z bezpoÊredniego stymulowania
receptorów AT–2. Mechanizmy te stanowi∏yby
„rekompensat´” braku bezpoÊredniego komponentu bradykininowego dzia∏ania antagonistów RA w stosunku do inhibitorów ACE.
Znaczenie tych mechanizmów dla potencjalnych antyaterogennych dzia∏aƒ antagonistów
RA wymaga jednak jeszcze wielu badaƒ.
Potencjalny wp∏yw antagonistów RA na
procesy hemostazy równie˝ nie zosta∏ ostatecznie opisany: wydaje si´, ˝e w grupie tej istniejà istotne ró˝nice w zakresie korzystnych
przeciwzakrzepowych dzia∏aƒ antagonistów
RA o budowie imidiazolowej (losartan) w sto-

sunku do mniej korzystnych dzia∏aƒ antagonistów o budowie nieimidiazolowej.

Leki modyfikujàce aktywnoÊç peptydów natriuretycznych
Interesujàcym sposobem wzmacniania puli
korzystnych mediatorów Êródb∏onkowych
i ograniczania ryzyka zdarzeƒ proaterogennych jest stosowanie substancji zwi´kszajàcych
st´˝enia korzystnych peptydów natriuretycznych: ANP (atrial natriuretic peptide), BNP
(brain natriuretic peptide) i CNP (C-type natriuretic peptide).
Skutecznà metodà zwi´kszania ich st´˝eƒ
wydaje si´ stosowanie inhibitorów enzymu
rozk∏adajàcego czynniki natriuretyczne – neutralnej endopeptydazy (NEP). Intensywnie badane sà inhibitory NEP: kandoksatril i ekadotril (46).

Inhibitory wazopeptydowe
Szczególne zainteresowanie wzbudza nowa
grupa leków hamujàcych uk∏ad renina-angiotensyna-aldosteron (R–A–A) - inhibitory wazopeptydowe (vasopeptidase inhibitors, VPI).
Zwiàzki te – poza hamowaniem ACE, sà równie˝ inhibitorami NEP (47). Pod wp∏ywem stosowania VPI (inhibitorów ACE-NEP) obserwuje si´ równie˝ wyd∏u˝enie okresu pó∏trwania innych substancji wazoaktywnych - bradykininy i adrenomeduliny (48).
Jednoczesne hamowanie NEP i ACE mo˝liwe jest w zwiàzku z podobnà budowà strukturalnà tych dwóch pokrewnych peptydaz, zawierajàcych miejsca aktywne wyposa˝one
w cynk. Przeciwieƒstwo dzia∏aƒ uk∏adu reninaangiotensyna-aldosteron i uk∏adu peptydów
natriuretycznych powoduje, ˝e jednoczesne
hamowanie ACE i NEP przek∏ada si´ na
wzmocnienie korzystnej modulacji neurohormonalej i hemodynamicznej. Zilustrowano to
w tabeli 5.
Zastosowanie leków o podwójnym mechanizmie dzia∏ania – hamowania ACE oraz NEP
– przek∏ada si´ na silnà modulacj´ wszystkich
trzech istotnych uk∏adów odpowiedzialnych za

Uk∏ad renina-angiotensyna-aldosteron

Uk∏ad peptydów natriuretycznych

Dzia∏anie naczyniozw´˝ajàce

Dzia∏anie naczyniorozszerzajàce

Zatrzymywanie sodu w organizmie

Wydalanie sodu z organizmu

Zwi´kszanie uwalniania aldosteronu

Zmniejszanie uwalniania aldosteronu

Dzia∏anie mitogenne

Dzia∏anie antymitogenne (CNP)

Pot´gowanie aktywnoÊci wspó∏czulnej

Zmniejszanie aktywnoÊci wspó∏czulnej

Tab. 5 KompatybilnoÊç dzia∏aƒ uk∏adu renina-angiotenysna-aldosteron (R-A-A) i uk∏adu peptydów natriuretycznych
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bradykinina

Ang II

–
Ang I

tlenek azotu

–

prostacyklina

VPI
+
–

Agt

nieaktywne
metabolity

tPA

Ang (1-7)
ANP
BNP
CNP

nieaktywne
metabolity

korzystne
efekty
fizjologiczne

Ryc.1 Wp∏yw inhibitorów wazopeptydowych (VPI) na uk∏ad renina-angiotensyna-aldosteron, uk∏ad kalikreina-bradykinina oraz uk∏ad peptydów natriuretycznych. Agt – angiotensynogen; Ang I – angiotensyna I; Ang II – angiotensyna II; Ang(1–7) - angiotensyna(1–7); tPA – endogenny tkankowy aktywator plazminogenu; ANP, BNP, CNP – peptydy natriuretyczne; znak „+” oznacza nasilanie przemiany pod wp∏ywem VPI, znak „–” oznacza hamowanie przemiany pod wp∏ywem VPI

czynnoÊç i struktur´ naczyƒ (uk∏ad R–A–A,
uk∏ad peptydów natriuretycznych, uk∏ad kalikreina-bradykinina) (49). Zilustrowano to na
rycinie 1.
Do VPI badanych wst´pnie w ró˝nych populacjach chorych nale˝à: samapatrilat, fasidotril, omapatrilat. Wykazano, ˝e stosowanie
omapatrilatu wià˝e si´ z istotnym wzrostem
nerkowego wydzielania ANP jak i angiotensyny(1–7), wskazujàc na potencjalne mo˝liwoÊci
VPI jako leków modyfikujàcych st´˝enia tej
korzystnej angiotensyny (50) (porównaj ryc. 1).

Leki modyfikujàce aktywnoÊç uk∏adu endotelin
Odkryta w 1988 r. endotelina-1 (E-1), produkowana przez komórki Êródb∏onka, powoduje znaczàcy efekt naczyniozw´˝ajàcy, mogàcy w tkance sercowej doprowadziç do miejscowego niedokrwienia czy mikrozawa∏u. W stanach patologicznych – w których uszkodzona
jest prawid∏owa funkcja wydzielnicza Êród-

„du˝a
endotelina”

uk∏ad
wspó∏czulny

Ang I

ECE

endotelina -1

b∏onka – st´˝enia E–1 wyraênie rosnà. Z sytuacjà takà mamy do czynienia m.in. w mia˝d˝ycy naczyƒ i w chorobie niedokrwiennej serca
(51). W E–1 upatrywaç wi´c mo˝na – obok
Ang II – najistotniejszego czynnika proaterogennego.
Wiadomo, ˝e istotne implikacje kliniczne
niosà za sobà interakcje uk∏adu R–A–A i E–1.
Ang II zwi´ksza ekspresj´ i uwalnianie E–1, E1 mo˝e z kolei aktywowaç wydzielanie aldosteronu. Oba wazokonstryktory – Ang II i E–1 nasilajà jednoczeÊnie stymulacj´ wspó∏czulnà
(52). Odkryto równie˝, ˝e przekszta∏cenie proendoteliny–1 w E–1 mo˝e zachodziç nie tylko
pod wp∏ywem enzymu konwertujàcego endotelin´ (endothelin converting enzyme, ECE),
lecz tak˝e pod wp∏ywem chymazy. Oznacza to,
˝e chymaza jest alternatywnym enzymem zarówno dla ACE jak i dla ECE (53).
Wzajemne zwiàzki uk∏adu R–A–A, uk∏adu
endoteliny oraz uk∏adu wspó∏czulnego przedstawia rycina 2.

ACE

Ang II

NA

Ryc.2 Wzajemne zwiàzki patogenetyczne uk∏adu renina-angiotensyna-aldosteron, uk∏adu endoteliny oraz uk∏adu wspó∏czulnego; „du˝a endotelina” –
zwiàzek prekursorowy endoteliny–1; ACE – enzym konwertazy angiotensyny; Ang I – angiotensyna I; Ang II – angiotensyna II; ECE – enzym konwertazy endoteliny; NA – noradrenalina; czarne strza∏ki wskazujà kierunek stymulowania wydzielania jednej substancji przez drugà
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Trwajà zaawansowane badania kliniczne
nad antagonistami receptorów endotelinowych – bosentanem i tezosentanem.
Prowadzone sà równie˝ prace badawcze
nad enzymami konwertujàcymi endotelin´
(endothelin-converting enzymes – ECE). Wiadomo, ˝e z dwóch poznanych typów tego enzymu: ECE1 i ECE2, ten pierwszy zdaje si´
odgrywa g∏ównà rol´ w konwersji du˝ej, 38aminokwasowej czàstki E–1 (big endothelin–1) do jej aktywnej, 21-aminokwasowej formy. Badany jest ju˝ na modelach zwierz´cych,
ale tak˝e u ludzi, inhibitor ECE: fosfaramidon. ECE w budowie strukturalnej podobne
jest do NEP, stàd te˝ inhibitory ECE posiadajà równie˝ w∏aÊciwoÊci inhibitorów NEP. Kolejne inhibitory ECE–NEP pozostajà obecnie
w stadium badaƒ przedklinicznych (54).
Wprowadzenie do praktyki klinicznej leków z grupy antagonistów receptorów dla E-1
(bosentan) i/lub ECE-inhibitorów (fosfaramidon) otworzy wi´c przypuszczalnie nowe perspektywy leczenia skojarzonego, nacelowanego na optymalnà blokad´ uk∏adu R–A–A.
Ide´ takiego leczenia skojarzonego przedstawiono na rycinie 3.

Leki wp∏ywajàce na aktywnoÊç chymazy i aminipeptydazy P
Urata i wsp. po raz pierwszy w 1990 roku
wykazali, ˝e ACE mo˝e byç odpowiedzialne
jedynie za 10–20% hamowania konwersji Ang
I w Ang II w niewydolnym ludzkim mi´Êniu
sercowym (55). Grupa ta scharakteryzowa∏a

"du˝a
endotelina”

enzym odpowiedzialny w g∏ównej mierze za
konwersj´ Ang I do Ang II – chymaz´ (56).
Chymaza – poza pe∏nieniem funkcji alternatywnego enzymu wzgl´dem ACE - uczestniczy w procesach przemiany endoteliny, aktywuje prokolagenaz´ oraz procesy przemian
niektórych interleukin.
Chymostatyna – inhibitor chymazy, badana
jest jako potencjalny Êrodek hamujàcy konwersj´ Ang I do Ang II. Wykazano, ˝e chymostatyna odgrywa podobnà rol´ jak kaptopril
w zapobieganiu powstawania Ang II w wyizolowanej t´tnicy wieƒcowej cz∏owieka (57).
Tranilast – lek wzbudzajàcy zainteresowanie kardiologów z uwagi na potencjalne w∏aÊciwoÊci zmniejszania ryzyka restenozy po zabiegach angioplastyki wieƒcowej, równie˝ nale˝y do inhibitorów chymazy (58). Substancja
ta zapobiega degranulacji komórek tucznych,
wykazuje w∏aÊciwoÊci antyoksydacyjne, hamuje proliferacj´ fibrobalstów i produkcj´ kolagenu.
Mo˝na zatem sugerowaç, ˝e hamowanie
aktywnoÊci chymazy, na przyk∏ad przez stabilizacj´ b∏on komórek tucznych (kromoglikany czy tylko w astmie oskrzelowej?) stanowi dodatkowà Êcie˝k´ antagonizowania uk∏adów
wazokonstrykcyjnych, w tym równie˝ wysoce
aterogennego uk∏adu R–A–A (59).
Apstatyna – specyficzny inhibitor aminopeptydazy P, wykazuje silniejszy efekt hipotensyjny u szczurów, gdy podawana jest ∏àcznie z lisinoprilem – ni˝ sam lisinopril. Efekt ten znoszony jest przez HOE–140 - antagonist´ receptora B–2, sugerujàc tym samym istotny udzia∏
aminopeptydazy P w degradacji bradykininy

Ang I

ECE

ACE

endotelina -1

Ang II

Ryc.3 Skojarzone leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-i), inhibitorami konwertazy endoteliny (ECE–i), antagonistami receptorów AT–1
dla angiotensyny II (ARA) i antagonistami receptorów endotelinowych (ARE) na tle wzajemnych zwiàzków uk∏adu renina-angiotensyna-aldosteron
i uk∏adu endoteliny; ACE – enzym konwertazy angiotensyny; ECE – enzym konwertazy endoteliny; Ang I – angiotensyna I, Ang II – angiotensyna II.
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(60). Rozk∏ad bradykininy w p∏ucach szczura
oszacowany zosta∏ w modelach doÊwiadczalnych z zastosowaniem apstatyny i ramiprilatu
jako proces zale˝ny w 30% od aminopeptydazy
P oraz w 70% od ACE (61). W pracy Dendorfera i wsp. równie˝ potwierdzono g∏ównà rol´
ACE i aminopeptydazy P w rozk∏adzie bradykininy, a udzia∏ NEP okreÊlono na 5% ca∏kowitej
aktywnoÊci kininaz w modelu perfundowanego
serca szczura (62). Wst´pne doÊwiadczenia
u ludzi sugerujà, ˝e apstatyna mo˝e nasilaç farmakologiczne dzia∏anie inhibitorów ACE (chinapril) w mechanizmie dodatkowego hamowania rozpadu bradykininy. Aminopeptydaza
P wydaje si´ w tym kontekÊcie alternatywnym,
w stosunku do ACE, enzymem rozk∏adajàcym
bradykinin´ (63).

Polepszanie funkcji Êródb∏onka – kierunki badaƒ
– perspektywy farmakoterapii
Wiele obecnie testowanych leków wydaje
si´ polepszaç czynnoÊç endotelium. Wymieniç
tu nale˝y w pierwszym rz´dzie estrogeny i dehydroepiandrosteron, poprawiajàce funkcj´
Êródb∏onka (64). Du˝e nadzieje odnoÊnie polepszania czynnoÊci Êródb∏onka oraz zahamowania progresji mia˝d˝ycy pok∏ada si´ równie˝
w selektywnych modulatorach receptorów estrogenowych (raloksyfen) (65).
Pok∏ada si´ równie˝ nadzieje na dzia∏anie
przeciwmia˝d˝ycowe w substancjach o w∏aÊciwoÊciach przeciwutleniajàcych, których miejsce w farmakoterapii nie zosta∏o jeszcze ostatecznie ustalone. Chocia˝ witamina E, C, betakaroten, probukol, selen wydajà si´ wp∏ywaç
korzystnie na czynnoÊç Êródb∏onka, nadal brak
jest w tym wzgl´dzie szerszych badaƒ klinicznych. Sugeruje si´ potencjalne dzia∏anie antyaterogenne koenzymu Q10 i innych substancji
antyoksydacyjnych stosowanych poza leczeniem standardowym w chorobach uk∏adu sercowo-naczyniowego (66, 67).
Witamina B6 oraz kwas foliowy wydajà si´
odgrywaç istotnà rol´ w obni˝aniu st´˝enia homocysteiny. Hiperhomocysteinemia jest nowym, niezale˝nym czynnikiem ryzyka chorób
uk∏adu sercowo-naczyniowego. W 2000 roku
opublikowano wyniki pierwszego randomizo-

wanego, kontrolowanego grupà placebo badania klinicznego, potwierdzajàce korzystny
wp∏yw suplementacji witaminà B6 i kwasem
foliowym na obni˝enie st´˝enia homocysteiny
i polepszenie wyników elektrokardiograficznej
próby wysi∏kowej (68).
Pojedyncze doniesienia sugerujà tak˝e potencjalny wp∏yw dipirydamolu i inhibitorów
oksydazy ksantynowej (allopurinol) na funkcj´
endotelium, w zwiàzku z w∏aÊciwoÊciami antyoksydacyjnymi tych leków (69, 70). Dipirydamol jest przy tym skutecznym lekiem antyagregacyjnym, który w nowej formule technologicznej (dipirydamol SR – postaç o przed∏u˝onym uwalnianiu) nie wywo∏uje zjawiska „podkradania wieƒcowego”.
W badaniach klinicznych znajdujà si´ te˝
nowe klasy leków o potencjalnym dzia∏aniu
antyaterogennym: inhibitory reniny (enalkiren, remikiren, zankiren) oraz agoniÊci kana∏u
potasowego (kromakalim) (71).
Du˝e zainteresowanie, tak˝e w kontekÊcie
potencjalnego dzia∏ania antyaterogennego,
wzbudzajà nowe leki stosowane w cukrzycy typu 2. – tiazolidinediony (glitazony). Leki te
wywierajà silne dzia∏anie zwi´kszajàce obwodowà utylizacj´ glukozy i nie oddzia∏ywujà na
trzustkowa sekrecj´ insuliny. Sà pierwszymi
w historii farmakoterapii Êrodkami o wybiórczym mechanizmie zwalczania insulinoopornoÊci obwodowej. Mechanizmy dzia∏ania
oparte na wzmo˝eniu obwodowej utylizacji
glukozy posiadajà tak˝e pochodne sulfonylomocznika najnowszej, III generacji, których jedynym przedstawicielem jest glimepirid (72).
Tiazolidinediony pobudzajà specyficzne receptory obecne w komórkach t∏uszczowych PPAR–γ (peroxisome proliferator activator receptor–γ), z czym wià˝à si´ dodatkowe korzystne dzia∏ania tiazolidinedionów w odniesieniu
do korekcji zaburzeƒ lipidowych. SpoÊród kilku intensywnie badanych leków tej grupy (ciglitazon, darglitazon, englitazon, pioglitazon,
rosiglitazon, troglitazon), w przypadku kilku
donoszono o istotnych dzia∏aniach niepo˝àdanych zwiàzanych z silnà hepatotoksycznoÊcià.
Z tego powodu wstrzymano badania nad ciglitazonem i englitazonem, a zarejestrowany
i stosowany troglitazon wycofany zosta∏ przez
FDA z obrotu lekowego. W ma∏ych próbach

Grupa farmakologiczna

Lek

AntagoniÊci receptorów dla tromboksanu A2

Sulotroban, wapiprost

Inhibitory syntazy tromboksanu A2

Ridogrel

Prostacykliny

Epoprostenol, ciprosten, beraprost

Inhibitory p∏ytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF)

Trapidil

AntagoniÊci recptora GP IIb/IIIa oraz receptora dla witronektyny

Abciximab

Tab.6 Leki o postulowanym potencjalnym dzia∏aniu antyatergoennym
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klinicznych donoszono o polepszaniu profilu
fibrynolitycznego osocza i zmniejszeniu st´˝enia PAI–1 wÊród chorych leczonych tiazolidinedionami (73).
Inne leki o postulowanym potencjalnym
dzia∏aniu antyatergoennym wymieniono w tabeli 6.

Teoria zapalna mia˝d˝ycy – potencjalne implikacje terapeutyczne
Istniejà przes∏anki do sugerowania kluczowej roli czynników zapalnych w procesach aterogenezy (74). Próbowano powiàzaç wyst´powanie choroby niedokrwiennej serca i przyspieszenie rozwoju zmian mia˝d˝ycowych
z ró˝nymi patogenami, m.in. wirusem herpes
simplex, cytomegalowirusem, Mycoplasma
pneumoniae, Helicobacter pylori (H. pylori)
i Chlamydia pneumoniae. Zw∏aszcza ten ostatni patogen budzi wiele zainteresowania.
W pilota˝owym badaniu klinicznym ROXIS (randomised trial of ROXithromycin In
non-Q-wave coronary Syndromes) oceniano
wp∏yw makrolidu nowej generacji o potencjalnym wp∏ywie na C. pneumoniae – roksytromycyny (150 mg dwa razy dziennie) albo placebo,
przez 30 dni, jako dodatku do standardowej
terapii po incydencie ostrego zespo∏u wieƒcowego. Po miesiàcu terapii – z∏o˝ony punkt
koƒcowy (triple endpoint: Êmierç sercowa, zawa∏, nawracajàce niedokrwienie) osiàgnà∏
istotnà statystycznie redukcj´ w grupie leczonej antybiotykiem vs placebo (9,8% vs 1,1%;
p=0,018) (75).

Rozpoczà∏ si´ wilelooÊrodkowy program
badawczy WIZARD (Weekly Intervention with
Zithromax for Atherosclerosis and its Related
Disorders), w którym 3500 pacjentów po zawale serca randomizowanych b´dzie do grupy
otrzymujàcej inny, nowy makrolid – azitromycyn´ (600 mg/24 h przez 3 dni, a nast´pnie 600
mg/tydzieƒ przez 11 kolejnych tygodni) bàdê
placebo, i obserwowanych pod kàtem zgonu
sercowego, ponownego zawa∏u, koniecznoÊci
wykonania procedur rewaskularyzacyjnych
oraz nawrotu dolegliwoÊci d∏awicowych (76).
WÊród innych antybiotyków o silnym dzia∏aniu na C. pneumoniae wymienia si´ równie˝
nowe generacje chinolonów (77). Tetracykliny
to kolejna grupa antybiotyków oddzia∏ywujàca
na mikroorganizmy mogàce przyspieszaç rozwój zmian mia˝d˝ycowych; tetracykliny sà równie˝ substancjami hamujàcymi aktywnoÊç metaloproteinaz. W zawansowanych badaniach
klinicznych znajdujà si´ pierwsze przeciwwirsuowe leki nakierowane na cytomegalowirus inny potencjalny czynnik mia˝d˝ycy (78).

Leki potencjalnie modulujàce aktywnoÊç cytokin
Osobnym zagadnieniem pozostaje wp∏yw
leków na cytokiny o potencjalnym dzia∏aniu
aterogennym. Doniesiono o potencjalnej roli
interleukiny–10 w hamowaniu wielu procesów
le˝àcych u podstaw rozwoju mia˝d˝ycy (79).
Trwajà badania nad wp∏ywem stosowanych
w praktyce leków na st´˝enia wybranych cytokin. Przyk∏ady wyników takich badaƒ w kon-

Lek

Grupa farmakologiczna

Komentarz

adenozyna

agonista receptorów A2

zmniejsza ekspresj´ TNFα poprzez sprz´˝one
dzia∏anie: receptor A2 – bia∏ko G – cyklaza adenylowa

amiodaron

lek antyarytmiczny III grupy wg
podzia∏u Vaughana-Williamsa

obni˝a wydzielanie cytokin przez limfocyty T –
w modelach doÊwiadczalnych oraz w obserwacji
klinicznej

amlodipina

antagonista kana∏u wapniowego

w jednym z badaƒ klinicznych obserwowano obni˝enie st´˝eƒ IL–6 oraz TNFα w grupie aktywnie
leczonej – w porównaniu z grupà placebo

pentoksyfilina

metyloksantyna

w obserwacji klinicznej prowadzi do obni˝enia
st´˝eƒ TNα

wesnarinon

inhibitor fosfodiesterazy III –
pochodna amrinonu

hamowa∏ wydzielanie wielu cytokin w modelach
doÊwiadczalnych oraz w obserwacji klinicznej; lek
wycofany z lecznictwa

Tab.7 Leki mogàce dzia∏aç na drodze obni˝ania st´˝enia TNFα – badania w modelu niewydolnoÊci serca. Zmodyfikowano wg Sasayma i wsp. (80);
zestawienie tabelaryczne z pracy Filipiaka i Kosiora (81)
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tekÊcie wp∏ywów okreÊlonych grup leków na
st´˝enia czynnika martwicy nowotworów typu
alfa (TNFα) zebrano w tabeli 7.

Podsumowanie
Wiele aktualnie dost´pnych leków, jak te˝
nowo badanych substancji, wykazuje w modelach doÊwiadczalnych potencjalne dzia∏ania
antyaterogenne. Niepe∏na znajomoÊç istoty
zjawisk prowadzàcych do wytworzenia zmiany
mia˝d˝ycowej powoduje jednak, ˝e nadal nie
zdefiniowano, co rozumieç nale˝y pod poj´ciem „farmakoterapia mia˝d˝ycy” „lek antyaterogenny”.
Poniewa˝ powszechnie znamy czynniki ryzyka mia˝d˝ycy, za leki „przeciwmia˝d˝ycowe”
uznaç powinniÊmy poÊrednio wszystkie leki hipotensyjne, przeciwcukrzycowe, hipolipemizujàce, a nawet Êrodki zmniejszajàce mas´ cia∏a.
W w´˝szym rozumieniu terminu „leki
przeciwmia˝d˝ycowe” oznaczajà substancje
hamujàce rozwój zmiany mia˝d˝ycowej, co
w modelu klinicznym odnosi si´ aktualnie jedynie do statyn i inhibitorów ACE, czy szerzej
– do innych leków korzystnie modulujàcych
funkcj´ Êródb∏onka.

Streszczenie
Wiele aktualnie dost´pnych bàdê badanych leków wykazuje potencjalne dzia∏ania antyaterogenne. Za Êrodki o udowodnionym
dzia∏aniu zmniejszajàcym powstawanie zmian
mia˝d˝ycowych mo˝na uznaç statyny i inhibitory konwertazy angiotensyny. Modyfikacja
funkcji Êródb∏onka zmniejsza ryzyko rozwoju
zmian mia˝d˝ycowych. Za leki korzystnie
wp∏ywajàce na czynnoÊç endotelium uznaç
mo˝na m.in.: azotany, antagonistów wapnia,
leki beta-adrenolityczne, antagonistów receptorów angiotensynowych, inhibitory neutralnej
endopeptydazy, inhibitory wazopeptydowe,
anatgonistów receptorów endotelinowych, inhibitorów konwertazy endoteliny, leki hamujàce aktywnoÊç chymazy, aminopeptydazy P.
Trwajà badania nad potencjalnym antyaterogennym dzia∏aniem niektórych substancji antyoksydacyjnych, hormonów, witamin, allopurinolu, tiazolidinedionów i wielu innych leków.
Osobnym zagadnieniem pozostaje farmakologiczna kontrola potencjalnych czynników etiopatogenetycznych mia˝d˝ycy –- reakcji zapalnej mediowanej przez niektóre mikroorgani-

zmy (makrolidy, chinolony, tertracykliny) czy
stosowanie substancji modulujàcych kaskad´
cytokinowà reakcji aterogennych. W niniejszej
pracy omówiono potencjalne antyaterogenne
dzia∏ania wymienionych leków, podj´to te˝
prób´ zdefiniowania poj´cia „lek przeciwmia˝d˝ycowy”.

Summary
Many of available or researched drugs
express potential antiatherosclerotic features.
Statins and angiotensin-converting enzyme inhibitors are currently regarded as substances
of proved antiatherosclerotic mechanisms of
action. Pharmacological modification of endothelium function may decrease the risk of
atherogenic events and processes, so drugs capable of improving its function can also be defined as „antiatherosclerotic drugs”. These
ones include e.g.: nitrates, calcium channel antagonists, beta-adrenolytics, angiotensin II receptor antagonists, neutral endopeptidase inhibitors, vasopeptidase inhibitors, endothelin
receptor antagonists, endothelin-converting
enzyme inhibitors, drugs inhibiting chymase
and aminopetidase P activity. Antiatherogenic
features are postulated also for: some antioxidants, hormones, vitamins, allopurinol, thiazolidinediones and others groups of agents. Inflammatory factors are suggested to be involved in the etiopathogenesis of atherosclerosis
so some agents active against specific microorganisms are tried in clinical trials to slow
down/regress atherosclerotic processes (macrolides, quinolones, tetracyclines). Another
approach is to influence cytokines participating in this pathological processes. The article
summarises antiatherogenic profiles of mentioned above drugs. The attempt to define the
term „antiatherogenic drug” has also been
made.
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Leczenie skojarzone:
post´p? skutek niewiedzy? niewykorzystane szanse? – spojrzenie klinicysty

Post´p?
Czy terapia skojarzona jest post´pem?
W chwili obecnej wydaje si´, ˝e tak. Chcia∏abym zagadnienie to przedstawiç na przyk∏adzie zaleceƒ dotyczàcych leczenia dwóch g∏ównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jakimi sà nadciÊnienie t´tnicze i zaburzenia lipidowe.
KorzyÊci z terapii skojarzonej w nadciÊnieniu t´tniczym to:
1. wi´ksza skutecznoÊç terapii skojarzonej
(nadciÊnienie samoistne – z∏o˝ony patomechanizm),
2. cz´stsze osiàgni´cie celu leczenia,
3. mniejsza dawka leku, mniejsze skutki
uboczne,
4. zmniejszenie efektów ubocznych jednego leku – przez drugi,
5. wi´kszy wp∏yw na powik∏ania narzàdowe.
Nawet w czasach, gdy wi´kszoÊç lekarzy,
zgodnie zresztà z zaleceniami towarzystw naukowych, stosowa∏a monoterapi´, a drugi lub
nast´pny lek by∏ w∏àczony dopiero po przekonaniu si´ o nieskutecznoÊci pierwszego, praktyka kliniczna wskazywa∏a, ˝e rzadko za pomocà jednego leku nadciÊnieniowego mo˝na
osiàgnàç zamierzony cel: obni˝enie ciÊnienia
t´tniczego do zalecanych wartoÊci (1, 3, 4, 5).
W badaniu SHEP z 1991 roku (Systolic
Hypertensian in the Elderly Program) tylko
u 46% chorych chlortalidon by∏ skuteczny (33,
35). Pozostali pacjenci wymagali w∏àczenia dodatkowego leku, przewa˝nie atenololu lub re-
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zerpiny. KoniecznoÊç do∏àczenia dodatkowego leku odzwierciedla klinicznà rzeczywistoÊç
(7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 24).
SkutecznoÊç obni˝enia ciÊnienia przez dwa
leki w mniejszej dawce jest przewa˝nie wi´ksza ni˝ pojedynczego w wi´kszej dawce, np.
podanie 6,25 mg hydrochlorothiazydu, albo
oddzielnie bisoprololu w dawce 2,5 mg, daje
skuteczne obni˝enie ciÊnienia t´tniczego tylko
u 10 do 20% chorych. Natomiast je˝eli po∏àczymy oba leki, skutecznoÊç jest du˝a
(70–90%), a skutki uboczne: obni˝enie poziomu potasu i wzrost st´˝enia kwasu moczowego
– przy tak ma∏ej dawce hydrochlorothiazydu –
prawie nieistotne. A wi´c mniejsze dawki leków to równie˝ mniejsze skutki uboczne. Je˝eli ACE-inhibitor zostanie dodany do pochodnej dihydropirydyny, zmniejsza si´ mo˝liwoÊç
wystàpienia obrz´ków. Po∏àczenie β-blokerów
z pochodnymi dihydropirydyny albo wasodilatatorami zmniejsza tachykardi´.
Równie˝ dzi´ki po∏àczeniu dwóch leków
mo˝na przed∏u˝yç ich dzia∏anie hipotensyjne:
dodanie do hydrochlorothiazydu krótkodzia∏ajàcego ACE-inhibitora (captopril) przed∏u˝a
dzia∏anie hipotensyjne tej kombinacji do 24
godzin.
Przerost lewej komory serca jest jednym
z „najmodniejszych” obecnie w literaturze
nadciÊnienia t´tniczego tematem dotyczàcym
powik∏aƒ narzàdowych. W ciàgu ostatnich 30
lat opublikowano ponad 1000 prac doÊwiadczalnych i klinicznych na temat regresji przerostu mi´Ênia sercowego. Prospektywne dane
wskazujà, ˝e regresja przerostu lewej komory
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zmniejsza ryzyko powik∏aƒ sercowo-naczyniowych i poprawia prze˝ywalnoÊç. Liczne badania wykaza∏y, ˝e do osiàgni´cia redukcji przerostu lewej komory niezb´dne jest skuteczne
i rygorystyczne przestrzeganie leczenia nadciÊnienia. Inhibitory konwertazy i blokery kana∏u wapniowego sà tutaj najskuteczniejsze. Nie
ma jednak jeszcze jednoznacznego potwierdzenia, ˝e skojarzone leczenie jest w tym przypadku lepsze (20).
Dotychczasowe badania wskazujà, ˝e ponad 50% pacjentów rezygnuje z przyjmowania
leków nadciÊnieniowych ju˝ w pierwszym roku
leczenia; wià˝e si´ to z niedostatecznym
uÊwiadomieniem pacjenta co do skutków nieleczonego nadciÊnienia, bezobjawowego przebiegu nadciÊnienia oraz koniecznoÊci d∏ugotrwa∏ego prowadzenia terapii. Cz´sto te˝ zalecany schemat leczenia jest z∏o˝ony, drogi i wymaga systematycznych wizyt u lekarza; zrozumia∏à przyczynà sà niepo˝àdane objawy dzia∏ania leku (14, 15).
Z badaƒ National Health and Nutrition Survey (NHANES), realizowanego w Stanach
Zjednoczonych w latach 1976 – 1980, 1980
–1991 i 1991 – 1997 wynika, ˝e w 1994 roku,
w ogólnej populacji chorych z nadciÊnieniem
t´tniczym 68% osób by∏o Êwiadomych choroby,
leczonych hypotensyjnie by∏o 53% pacjentów,
zaÊ zadawalajàcà kontrol´ ciÊnienia uzyskano
u 27% chorych. W badaniach tego samego programu w stanie Minesota, w 1999 roku, tylko
u 16,6 % leczonych chorych uzyskano zadawalajàcà kontrol´ ciÊnienia t´tniczego. W polskich badaniach Pol–MONICA wykazano, ˝e
u 40% osób z nadciÊnieniem t´tniczym jest ono
niewykryte, a u 27% leczonych, mimo ˝e wdro˝ono leczenie hipotensyjne, nie uzyskano skutecznego obni˝enia ciÊnienia t´tniczego.
Decyduje o tym, w du˝ej mierze, poziom
organizacji s∏u˝b medycznych. Natomiast
z punktu widzenia psychologicznego, stan ten
mo˝na poprawiç poprzez dà˝enie do jak najprostszego schematu leczenia; najlepiej, ˝eby
by∏a to tabletka brana jeden raz dziennie. Dlatego na rynku farmaceutycznym pojawi∏o si´
ostatnio wiele preparatów kojarzàcych najcz´Êciej dwa leki nadciÊnieniowe z ró˝nych grup
(34, 36, 37, 38, 40). Nale˝à do nich np. Ziac
(Lederle): bisoprolol + hydrochlorothiazid,
Lotrel (Novartis): amlodipina + benezapril,
Lexxel (Astra): felodipina + enalapril, Tarka
(Knoll): trandelopril + verapamil, Hyzaar
(Merck i Co): losartan + hydrochlorothiazid,
Capozide (Bristol-Myers–Squibb): captopril
+ hydrochlorothiazid.
OczywiÊcie taka skojarzona terapia, ze sta∏ymi dawkami leku, nie mo˝e byç stosowana
u ka˝dego chorego; np. u chorego po zawale
serca czy z niewydolnoÊcià krà˝enia i nadciÊnieniem t´tniczym konieczne jest prawie za-
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wsze dobranie indywidualnych dawek poszczególnych leków.

Rola skojarzonego leczenia w zaburzeniach lipidowych
Du˝e randomizowane badania w prewencji
pierwotnej (WOSCOPS, ATACAPS/TexCAPS) i prewencji wtórnej (4S, CARE, LIPID) wykaza∏y wyraênie, ˝e statyny, obni˝ajàc
o 30% poziom LDL–cholesterolu u osób z wysokim a nawet umiarkowanym jego poziomem, zmniejszajà iloÊç groênych epizodów
wieƒcowych Êrednio o oko∏o 30%. Jednak nie
wszyscy pacjenci z chorobà wieƒcowà majà
podwy˝szony poziom LDL–cholesterolu.
W codziennej praktyce spotyka si´ dosyç cz´sto pacjentów z zaawansowanà mia˝d˝ycà naczyƒ wieƒcowych, u których poziom
LDL–cholesterolu jest prawid∏owy lub tylko
nieco podwy˝szony, natomiast niski jest
HDL–cholesterol. Oko∏o 30% pacjentów, którzy prze˝yli zawa∏ serca, ma podwy˝szony poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Badanie VA–HIT, w którym u chorych
wieƒcowych z niskim poziomem cholesterolu
HDL i niskim lub prawid∏owym poziomem
LDL–cholesterolu i trójglicerydów zastosowano gemfibrozil, wykaza∏o, ˝e zwi´kszenie poziomu HDL–cholesterol o 6 % i obni˝enie poziomu trójglicerydów spowodowa∏o zmniejszenie liczby epizodów sercowo-naczyniowych
o 22 %, a równie˝ spadek ca∏kowitej umieralnoÊci (31, 32).
Fibraty hamujà syntez´ lipoprotein VLDL
w wàtrobie oraz przyÊpieszajà ich katobolizm
przez zwi´kszenie aktywnoÊci lipazy lipoproteinowej i obni˝enie st´˝enia apolipoproteiny
CIII, inaktywatora lipazy lipoproteinowej. Nasilajà usuwanie czàsteczek LDL oraz zmieniajà ich struktur´ poprzez zwi´kszenie ich rozmiarów oraz zmniejszenie g´stoÊci. Prowadzi
to do zmniejszenia liczby wysoce arterogennych ma∏ych, g´stych LDL, na korzyÊç wi´kszych lipoprotein, które majà wi´ksze powinowactwo do receptora LDL i ∏atwiej sà usuwane z krwi. Ponadto fibraty zwi´kszajà produkcj´ HDL, a przez to transport zwrotny cholesterolu. Dzia∏ajà poprzez receptory jàdrowe
PPAR (peroxisome proliferator activated receptor), co wzmaga ekspresj´ genu dla lipazy
lipoproteinowej, i hamujà apoliprotein´ CIII,
czego efektem jest spadek st´˝enia trójglicerydów. Te same mechanizmy sà odpowiedzialne
za wzrost ekspresji genu dla apolipoproteiny
AI i AII, a tym samym wzrost st´˝enia HDL.
Statyny hamujà produkcj´ endogennego
cholesterolu, powodujà zubo˝enie w cholesterol komórek wàtrobowych, co jest bodêcem do
zwi´kszonej syntezy receptorów LDL. G∏ówny
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mechanizm dzia∏ania statyn to wzmo˝one usuwanie czàstek LDL z krà˝àcej krwi poprzez receptory LDL i hamowanie syntezy frakcji
VLDL w wàtrobie.
Mimo tak wybitnej skutecznoÊci zarówno
statyn jak i fibratów, w dalszym ciàgu liczba
zgonów i powa˝nych epizodów sercowo-naczyniowych jest du˝a. Np. w badaniu WOSCOPS
(prewencja pierwotna) z zastosowaniem prawastatyny, epizody wieƒcowe w grupie leczonej wystàpi∏y u 5% pacjentów (8% w grupie
placebo), a w badaniu 4S (prewencja wtórna
z zastosowaniem simwastatyny) epizody wieƒcowe w grupie leczonej wystàpi∏y u 15% pacjentów (23% w grupie placebo).
Mo˝na zapytaç, dlaczego nie po∏àczyç statyn i fibratów w leczeniu zaburzeƒ lipidowych,
charakteryzujàcych si´ podwy˝szonym poziomem LDL–cholesterolu, podwy˝szonym poziomem tróglicerydów i niskim poziomem
HDL–cholesterolu (9, 25, 29)?
Stein przedstawi∏ na spotkaniu 35 EASD
w Brukseli w 1999 roku badanie, w którym
oceni∏ skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo po∏àczenia ceriwastatyny i bezafibratu oraz ceriwastatyny i fenofibratu (8). W pierwszym po∏àczeniu osiàgni´to zmniejszenie poziomu
LDL–cholesterolu o 46,2%, wzrost poziomu
HDL–cholesterolu o 33,8% i zmniejszenie ca∏kowitego poziomu cholesterolu o 29,2 %.
Wp∏yw na obni˝enie poziomu tróglicerydów
nie by∏ wi´kszy ni˝ przy zastosowaniu wy∏àcznie bezafibratu. W drugim po∏àczeniu osiàgni´to obni˝enie LDL–cholesterolu o 40,5%;
wp∏yw na poziom HDL–cholesterolu i trójglicerydów nie by∏ wi´kszy ni˝ przy zastosowaniu
tylko fenofibratu. Zarówno w jednym jak
i drugim po∏àczeniu nie naros∏y enzymy wàtrobowe.
W innym badaniu Athyros i wsp. (2) ocenili wp∏yw na profil lipidowy w mieszanej hiperlipidemii skojarzonego leczenia prawastatynà
i gemfibrozilem, simwastatynà i gemfibrozilem
oraz simwastatynà i ciprofibratem. SkutecznoÊç korzystnego dzia∏ania na profil lipidowy
wszystkich trzech kombinacji by∏a wi´ksza ni˝
ka˝dego z wymienionych leków w monoterapii. Wymienione skojarzenia leków nie zwi´kszy∏y równie˝ niekorzystnego dzia∏ania leków;
nie obserwowano objawów miopatii i rabdomiodizy a podwy˝szenie wartoÊci transaminaz
wystàpi∏o tylko u 1,3% badanych osób. Wyniki
te zosta∏y potwierdzone w najnowszych badaniach Murdocka i wsp (25).

Skutek niewiedzy?
Przedstawione badania kliniczne udowodni∏y w praktyce tylko to, co ju˝ wczeÊniej udowodniono w laboratoriach biochemicznych.
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Z drugiej strony, te same laboratoria bardzo
intensywnie pracujà nad wykorzystaniem terapii celowanej, jakà jest terapia genowa. Wraz
z rozwojem genetyki i rozszyfrowaniem genomu cz∏owieka (Human Genome Project) cz´Êciej stanie si´ mo˝liwa taka forma leczenia.
Byç mo˝e ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci to
w∏aÊnie genowa terapia b´dzie skutecznie leczy∏a rodzinnà hipercholesterolemi´, brak lub
niedostatecznà aktywnoÊç lipazy lipoproteinowej i lipazy wàtrobowej, b´dzie wp∏ywaç na
apolipoprotein´–B przez enzymatycznà zamian´ Apo B–100 na mniej arterogennà
ApoB–48 czy zwi´kszaç ekspresj´ apolipoproteiny A–1 – odpowiedzialnej za poziom
HDL–cholesterolu.
Równie˝ w patogenezie nadciÊnienia t´tniczego wiadomo ju˝, ˝e w szeregu przypadków
za chorob´ odpowiedzialny jest defekt jednego
genu; nale˝à do nich zespó∏ Liddle, zespó∏ Gitelmana. Zidentyfikowano równie˝ defekty genetyczne we wtórnych postaciach nadciÊnienia
t´tniczego – w przypadku hiperaldosteronizmu poddajàcego si´ leczeniu glukokortykoidami
(ang. glucorticoid – remediable aldosteronism)
sà to mutacje genów syntazy aldosteronu,
11α–hydroksylazy oraz 17α–hydroksylazy.
Uwarunkowania genetyczne pierwotnego
nadciÊnienia jednak w dalszym ciàgu pozostajà s∏abo poznane. Zidentyfikowano tutaj tylko
gen angiotensynogenu, znajdujàcy si´ w obszarze q42 chromosomu 1 i wyraênà zale˝noÊç,
równie˝ w badaniach klinicznych, pomi´dzy
polimorfizmem genu angiotensynogenu
(M.235T) a st´˝eniem angiotensynogenu
w osoczu oraz wyst´powaniem nadciÊnienia
t´tniczego (17, 18).
ZnajomoÊç takich faktów pozwoli na bardziej celowane leczenie: te leki, które blokujà
uk∏ad renina angiotensyna, b´dà mog∏y byç
bardziej u˝yteczne w jednym typie genotypowym, a te np., które wp∏ywajà na metabolizm
sodu – w innych. Analiza genotypu jeszcze we
wczesnym dzieciƒstwie pozwoli na racjonalne
wyeliminowanie równie˝ czynników ryzyka.
G∏ównà przyczynà hipercholesterolemii
rodzinnej jest niedobór receptorów dla lipoprotein o ma∏ej g´stoÊci. Opublikowano ju˝
wyniki pierwszego badania klinicznego, gdzie
wykorzystano terapi´ genowà do leczenia tego
schorzenia (39). Metoda polega na resekcji
ma∏ego fragmentu mià˝szu wàtroby, a nast´pnie izolacji i hodowli hepatocytów na p∏ytkach
Petriego. Do hodowli komórek wàtrobowych
dodaje si´ wektorów retrowirusowych zawierajàcuch ludzkie cDNA dla receptorów dla lipoprotein o ma∏ej g´stoÊci, co powoduje przeniesienie tego cDNA do hepatocytów. Poddane transformacji komórki, które uzyska∏y zdolnoÊç ekspresji receptorów dla lipoprotein
o ma∏ej g´stoÊci, zostajà ponownie wszczepio-
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ne do wàtroby pacjenta. Prób´ przeprowadzono u 5 pacjentów, ekspresja wprowadzonego
genu utrzymywa∏a si´ 4 miesiàce; dosz∏o do
znacznego zmniejszenia st´˝enia lipoprotein
o ma∏ej g´stoÊci, nawet o oko∏o 150 mg/dl.

Niewykorzystane szanse?
Ostatnia dekada w naukach podstawowych
chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego to
g∏ównie badania nad rolà Êródb∏onka. Zaburzenia czynnoÊci Êródb∏onka majà charakter
ogólnoustrojowy i poprzedzajà fizyczne wystàpienie zmian mia˝d˝ycowych. Lata 90. przynios∏y szereg badaƒ, które pokaza∏y mo˝liwoÊç
poprawy jego czynnoÊci (12, 22, 23, 30, 41):
Doraênie
• Zmniejszenie st´˝enia LDL przez zastosowanie aferezy
• Hamowanie aktywnoÊci ACE
• Przeciwutleniacze, witamina C oraz witaminy E + C
• Estrogeny
• L – arginina, D – arginina
• Tetrahydrobiopteryna, metylotetrahydrofolan
• Deferoksamina
• Glutation
• Blokery kana∏u wapniowego
D∏ugotrwa∏e
• Zmniejszenie st´˝enia LDL przy u˝yciu statyn lub ˝ywic
• Hamowanie aktywnoÊci ACE
• Przeciwutleniacze (probukol + lowastatyna)
• Estrogeny
• Estrogeny + progesteron
• L – arginina
• åwiczenia fizyczne
Wyniki badaƒ dotyczàcych wp∏ywu zmniejszenia st´˝enia cholesterolu, leczenia przeciwutleniaczami i hamowania aktywnoÊci ACE na
czynnoÊç Êródb∏onka stanowià pomost mi´dzy
podstawowymi spostrze˝eniami naukowymi
a zmniejszeniem epizodów sercowo-naczyniowych w badaniach klinicznych.

˚adna z metod wymienionych powy˝ej nie
zosta∏a wykorzystana w dostateczny sposób,
mimo ˝e o wi´kszoÊci z nich wiemy ju˝ dostatecznie wiele; wiemy równie˝, ˝e sà skuteczne,
a przecie˝ przed nami coraz to wi´ksze zadania (6). Je˝eli na ca∏ym Êwiecie w 1990 roku
choroby uk∏adu krà˝enia by∏y przyczynà 29%
wszystkich zgonów, to w zwiàzku ze starzeniem si´ populacji zachodnich i przyjmowaniem „z∏ych nawyków cywilizacyjnych” poprzez pozosta∏y Êwiat spowodujà 36% zgonów
w 2020 roku.

Streszczenie
Zagadnienie terapii skojarzonej przedstawiono na przyk∏adzie zaleceƒ dotyczàcych leczenia g∏ównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jakimi sà nadciÊnienie t´tnicze i zaburzenia lipidowe. Zarówno w nadciÊnieniu t´tniczym (wiedziano ju˝ wczeÊniej)
jak i w zaburzeniach lipidowych (póêniejsze
badania) leczenie skojarzone pozwala przede
wszystkim na cz´stsze osiàgni´cie celu leczenia. Z drugiej strony, wraz z rozwojem genetyki i rozszyfrowaniem genomu cz∏owieka, stanie si´ mo˝liwym bardziej celowane leczenie,
poprzez wykorzystanie genowej terapii, która
wykroczy∏a ju˝ poza progi laboratoriów. Z kolei wyniki badaƒ dotyczàcych wp∏ywu cholesterolu, leczenia przeciwutleniaczami i hamowania aktywnoÊci ACE naczynnoÊç Êródb∏onka
stanowià pomost mi´dzy podstawowymi spostrze˝eniami naukowymi i zmniejszeniem epizodów sercowo-naczyniowych w badaniach
klinicznych, ale ich wykorzystanie w codziennej praktyce klinicznej jest jeszcze niedostateczne.
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Miejsce inhibitorów
konwertazy w terapii nadciÊnienia t´tniczego
w Êwietle nowych badaƒ klinicznych

Poznanie budowy i funkcji uk∏adu reninaangiotensyna umo˝liwi∏o farmakologicznà ingerencj´ w jego poszczególne ogniwa, czego
wynikiem by∏o wprowadzenie do terapii nadciÊnienia t´tniczego inhibitorów konwertazy, zaliczanych obecnie do jednych z najcz´Êciej stosowanych grup leków hipotensyjnych (1).
Omawiana grupa leków zajmuje wa˝ne
miejsce w opublikowanych w ostatnich latach
raportach dotyczàcych leczenia nadciÊnienia
t´tniczego. Jakkolwiek w og∏oszonym pod koniec 1997 roku VI Raporcie JNC podkreÊlono
znaczenie diuretyków i beta blokerów jako leków pierwszego rzutu w farmakoterapii niepowik∏anego nadciÊnienia t´tniczego, po∏o˝ono
jednak znaczenie wi´kszy nacisk na indywidualizacj´ leczenia, dopuszczajàc mo˝liwoÊç stosowania innych preparatów w sytuacjach uzasadniajàcych ich wybór (2).
Zgodnie z zaleceniami amerykaƒskimi, inhibitory konwertazy sà wskazane w leczeniu
nadciÊnienia t´tniczego wspó∏istniejàcego
zw∏aszcza z niewydolnoÊcià serca, po przebytym zawale mi´Ênia serca, zw∏aszcza u chorych
z dysfunkcjà skurczowà, cukrzycà i nefropatià
cukrzycowà, mià˝szowymi chorobami nerek
oraz zaburzeniami lipidowymi (2).
Raport Âwiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) i Mi´dzynarodowego Towarzystwa
NadciÊnienia T´tniczego (ISH) z 1999 roku na
równej p∏aszczyênie umieszcza inhibitory konwertazy, obok diuretyków, beta blokerów, alfa
blokerów, antagonistów wapnia i antagonistów receptorów angiotensyny II w terapii

nadciÊnienia t´tniczego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
ta ostatnia grupa leków, selektywnie blokujàca
receptory AT-1 angiotensyny II, zosta∏a po raz
pierwszy w∏àczona do leków pierwszego rzutu
w leczeniu omawianej choroby (3).
Zalecenia WHO/ISH pozostawiajà wybór
danego preparatu lekarzowi, w zale˝noÊci od
charakteru i stopnia zaawansowania nadciÊnienia, innych czynników ryzyka i chorób
wspó∏istniejàcych. Stanowisko takie odpowiada w pe∏ni obecnej tendencji indywidualizacji
leczenia hipotensyjnego i jest zbie˝ne z opublikowanymi w pierwszej po∏owie 2000 roku zaleceniami Polskiego Towarzystwa NadciÊnienia
T´tniczego (3, 4).
Mechanizm hipotensyjnego dzia∏ania inhibitorów konwertazy jest wynikiem przede
wszystkim zahamowania aktywnoÊci enzymu
przekszta∏cajàcego angiotensyn´ I do angiotensyny II, co prowadzi do ograniczenia jej
wp∏ywu na uk∏ad sercowo-naczyniowy. Obni˝enie ciÊnienia t´tniczego wywo∏ane przez
omawianà grup´ leków wynika ze zmniejszenia oporu obwodowego, co jest nast´pstwem
rozszerzenia t´tniczek, czemu nie towarzyszà
zmiany w cz´stoÊci uderzeƒ serca oraz pojemnoÊci minutowej serca. Zahamowanie aktywnoÊci enzymu przekszta∏cajàcego angiotensyn´ I do angiotensyny II prowadzi ponadto do
wzrostu aktywnoÊci reninowej osocza oraz obni˝enia st´˝enia aldosteronu we krwi (5, 6).
Dotychczasowe badania wskazujà, ˝e efekt
hipotensyjny wywierany przez inhibitory konwertazy jest uzupe∏niany przez hamowanie ak-
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tywnoÊci tkankowych uk∏adów renina-angiotensyna, mi´dzy innymi w Êcianie naczyƒ
krwionoÊnych, mi´Êniu serca oraz oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym.
Inne mechanizmy dzia∏ania omawianej
grupy leków zwiàzane sà z ich wp∏ywem na
uk∏ad kinin, co wynika z identycznej budowy
enzymu przekszta∏cajàcego angiotensyn´
I w angiotensyn´ II z kininazà II, odpowiedzialnà za unieczynnianie bradykininy. W nast´pstwie dzia∏ania inhibitorów konwertazy
dochodzi do wzrostu st´˝enia bradykininy,
która wywiera bezpoÊrednie dzia∏anie naczyniorozszerzajàce, a tak˝e zwi´ksza wytwarzanie prostacykliny w obr´bie Êródb∏onka (5, 6).
Potwierdzeniem udzia∏u kinin w dzia∏aniu
hipotensyjnym omawianej grupy leków mogà
byç badania przeprowadzone u osób z prawid∏owym ciÊnieniem krwi oraz nadciÊnieniem
t´tniczym wskazujàce, ˝e zablokowanie receptora bradykininowego za pomocà selektywnego antagonisty HOE 140 os∏abia efekt hipotensyjny inhibitorów konwertazy (5).
W ostatnich latach poznawane sà nowe, interesujàce mechanizmy dzia∏ania inhibitorów
konwertazy. Wykazano mi´dzy innymi w toku
ich przewlek∏ego stosowania wzrost st´˝enia
naczyniorozszerzajàco w osoczu dzia∏ajàcej
angiotensyny (1–7); postulowane jest równie˝
potencjalne dzia∏anie antyagregacyjne, przeciwzakrzepowe, antyoksydacyjne oraz wp∏yw
na proces apoptozy (5, 6).
Inhibitory konwertazy stanowià rozbudowanà grup´ leków hipotensyjnych, ró˝niàcych
si´ od siebie budowà chemicznà oraz farmakokinetykà, która warunkuje czas dzia∏ania hipotensyjnego poszczególnych preparatów. Wyró˝niç mo˝na leki dzia∏ajàce, jak kaptopryl,
w postaci niezmienionej, oraz inhibitory konwertazy o w∏asnoÊciach proleku, wywierajàce
dzia∏anie dopiero po przemianie w wàtrobie
do postaci farmakologicznie czynnej (5, 7, 8).
Z punktu widzenia klinicznego o w∏asnoÊciach inhibitorów konwertazy decyduje stopieƒ wiàzania z enzymem przekszta∏cajàcym
angiotensyny i dysocjacja tego po∏àczenia,
wp∏ywajàce na zdolnoÊç do hamowania enzymu przekszta∏cajàcego oraz na czas dzia∏ania
inhibitorów konwertazy. Wa˝nà cechà jest
równie˝ zdolnoÊç omawianej grupy leków do
tkankowej penetracji.
Inhibitory konwertazy stosowane sà w monoterapii ∏agodnego i miarkowanego nadciÊnienia oraz leczeniu skojarzonym jego ci´˝szych postaci (5).
Zaletà omawianej grupy leków jest ich d∏ugotrwa∏y efekt hipotensyjny, ∏agodny poczàtek
dzia∏ania i brak odruchowej tachykardii. Dotychczasowe obserwacje kliniczne uzasadniajà
ich stosowanie w jednej dawce dobowej, co u∏atwia systematyczne prowadzenie przewlek∏ej
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farmakoterapii nadciÊnienia t´tniczego. SkutecznoÊç hipotensyjnà inhibitorów konwertazy
potwierdzajà badania kliniczne oparte na metodzie ca∏odobowego, automatycznego monitorowania ciÊnienia t´tniczego. Dotychczasowe doÊwiadczenie wskazuje, ˝e nie zak∏ócajà one dobowego rytmu ciÊnienia t´tniczego, nie powodujà odruchowego przyspieszenia czynnoÊci
serca oraz hipotonii ortostatycznej (8, 9, 10).
W leczeniu ci´˝szych postaci nadciÊnienia
t´tniczego wykazano wysokà skutecznoÊç po∏àczenia inhibitorów konwertazy z innymi lekami
hipotensyjnymi, jak z anatgonistami wapnia
i beta blokerami. Jednak za szczególnie efektywne uwa˝ane jest ich po∏àczenie z lekiem
moczop´dnym. Skojarzenie inhibitorów konwertazy z diuretykami, zwi´kszajàcymi aktywnoÊç uk∏adu renina-angiotensyna, wydatnie
wzmaga ich skutecznoÊç hipotensyjnà (7).
Dotychczasowe doÊwiadczenie kliniczne
wskazuje, ˝e inhibitory stosowane w terapii
nadciÊnienia t´tniczego korzystnie oddzia∏ywujà na powik∏ania narzàdowe rozwijajàce si´
w obr´bie uk∏adu sercowo-naczyniowego (5,
11, 12, 13).
Przerost mi´Ênia lewej komory stanowi
jedno z najpowa˝niejszych nast´pstw nadciÊnienia t´tniczego, a w jego rozwoju podkreÊlany jest udzia∏ presyjnie i mitogennie dzia∏ajàcej angiotensyny II (12).
Metaanalizy przeprowadzone niezale˝nie
przez Dahlofa oraz Schmiedera, jak równie˝
kolejne opracowania innych autorów udokumentowa∏y, ˝e inhibitory konwertazy, w porównaniu do innych grup lekków hipotensyjnych
stosowanych w przewlek∏ym leczeniu nadciÊnienia t´tniczego, powodujà najbardziej wyra˝one
zmniejszenie masy lewej komory (12, 14).
NadciÊnienie t´tnicze, obok zmian w sercu,
prowadzi do rozwoju zmian strukturalnych
w naczyniach krwionoÊnych, zarówno w obr´bie
du˝ych t´tnic jak i naczyƒ ma∏ego kalibru oraz
t´tniczek oporowych. NadciÊnienie t´tnicze powoduje przerost i przebudow´ Êciany naczyƒ,
upoÊledza czynnoÊç Êródb∏onka oraz przyspiesza rozwój mia˝d˝ycy. Dochodzi równie˝ do
zmniejszenia podatnoÊci t´tnic (6, 15, 16).
Na przestrzeni ostatnich lat rozwijane sà badania eksperymentalne oraz kliniczne nad
wp∏ywem leków hipotensyjnych na zmiany
strukturalne w naczyniach t´tniczych rozwijajàce si´ w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego. Ciekawe sà prace doÊwiadczalne wskazujàce na
modulowanie czynnoÊci hormonalnej Êródb∏onka przez inhibitory konwertazy. Nale˝y równie˝
odnotowaç badania kliniczne okreÊlane w skrócie jako TREND (Trial on Reversing Endothelial Dysfunction), w których przewlek∏e podawanie chinaprylu korzystnie wp∏ywa∏o na zdolnoÊç t´tnicy wieƒcowej do rozkurczu (6).
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Dotychczasowe obserwacje dowodzà, ˝e
w warunkach doÊwiadczalnych niektóre grupy
leków hipotensyjnych, a zw∏aszcza inhibitory
konwertazy oraz antagoniÊci wapnia, korzystnie wp∏ywajà na procesy przebudowy drobnych t´tniczek. Równie˝ badania kliniczne wykaza∏y, ˝e przewlek∏e podawanie niektórych
inhibitorów konwertazy chorym z nadciÊnieniem t´tniczym pierwotnym prowadzi do obni˝enia stosunku gruboÊci warstwy Êrodkowej do
Êrednicy Êwiat∏a drobnych t´tniczek (15).
Z badaƒ przeprowadzonych u chorych
z nadciÊnieniem t´tniczym pierwotnym wynika
równie˝, ˝e przewlek∏e stosowanie zw∏aszcza
inhibitorów konwertazy powoduje zwi´kszenie
podatnoÊci du˝ych t´tnic (16).
Przedmiotem rosnàcego zainteresowania
jest ponadto potencjalny wp∏yw poszczególnych grup leków hipotensyjnych na tempo rozwoju zmian mia˝d˝ycowych w uk∏adzie naczyniowym. W modelu doÊwiadczalnie wywo∏anej
mia˝d˝ycy u królików pozostajàcych na diecie
wysokocholesterolowej wykazano, ˝e inhibitory konwertazy odznaczajà si´ hamujàcym
wp∏ywem na rozwój zmian mia˝d˝ycowych
w uk∏adzie naczyniowym. Jest interesujàce, ˝e
w innym modelu, odpowiadajàcym genetycznie uwarunkowanej mia˝d˝ycy (króliki Watanabe), dzia∏anie antyaterogenne udokumentowano g∏ównie w odniesieniu do inhibitorów
konwertazy (6, 7, 17).
Nale˝y równie˝ wspomnieç, ˝e obecnie
prowadzone sà du˝e kliniczne badania, dotyczàce wp∏ywu inhibitorów konwertazy na
zmiany o charakterze pogrubienia b∏ony wewn´trznej w obr´bie t´tnicy szyjnej oraz post´p zmian mia˝d˝ycowych u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym.
NadciÊnienie t´tnicze nale˝y do najwa˝niejszych czynników ryzyka udaru mózgowego, zarówno krwotocznego jak i niedokrwiennego. Udokumentowano niewàtpliwe znaczenie leczenia hipotensyjnego w prewencji pierwotnej udaru mózgowego, przy czym stosowanymi lekami hipotensyjnymi by∏y przede
wszystkim diuretyki i beta blokery (6, 7, 17).
Dotychczasowe badania dotyczàce wp∏ywu
leczenia hipotensyjnego na cz´stoÊç ponownych incydentów mózgowych oparte by∏y na
stosunkowo ma∏ych liczebnie populacjach.
Ostatnio podj´to badania majàce na celu ustalenie roli inhibitorów konwertazy w prewencji
wtórnej udaru mózgowego (7).
Omawiajàc powik∏ania narzàdowe nadciÊnienia t´tniczego nale˝y podkreÊliç, ˝e
w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego dochodzi
do szeregu zmian hemodynamicznych i strukturalnych w nerkach, a jednym z wczesnych
objawów uszkodzenia nerek przez nadciÊnienie jest pojawienie si´ mikroalbuminurii. Dotychczasowe badania wskazujà, ˝e pojawienie
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si´ mikroalbuminurii u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym pierwotnym mo˝e byç wyk∏adnikiem szybszego rozwoju zmian naczyniowych w obr´bie nerek oraz zwi´kszonego ryzyka wystàpienia powik∏aƒ ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, w porównaniu do chorych bez mikroalbuminurii (6, 7, 17).
Wyniki badaƒ klinicznych dostarczajà dowodów, ˝e przewlek∏e leczenie hipotensyjne
u chorych z ∏agodnym i umiarkowanym nadciÊnieniem t´tniczym koryguje zjawisko mikroalbuminurii, prowadzàc u cz´Êci pacjentów do
jej ustàpienia. Obserwacje te odnoszà si´
zw∏aszcza do stosowania inhibitorów konwertazy, d∏ugodzia∏ajàcych antagonistów wapnia,
beta blokerów oraz antagonistów receptorów
angiotensyny II (7).
Jest równie˝ wa˝ne, ˝e skutecznie prowadzone leczenie hipotensyjne zapobiega lub
znaczàco zwalnia post´p rozwoju niewydolnoÊci nerek u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym, zw∏aszcza w wieku podesz∏ym.
Szeroka przydatnoÊç inhibitorów konwertazy wynika z mo˝liwoÊci ich stosowania u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym wspó∏istniejàcym z innymi chorobami. Odznaczajà si´ one
wybitnà skutecznoÊcià w leczeniu chorych
z nadciÊnieniem t´tniczym powik∏anym niewydolnoÊcià serca, gdzie obok diuretyku i naparstnicy sta∏y si´ elementem farmakoterapii. W tym
miejscu nale˝y przytoczyç zakoƒczone pod koniec 1999 roku badanie okreÊlane w skrócie jako ELITE II, oceniajàce miejsce losartanu, antagonisty receptorów angiotensyny II oraz inhibitora konwertazy, w leczeniu chorych powy˝ej
60. roku ˝ycia z niewydolnoÊcià serca II-IV
okresu NYHA. W przeciwieƒstwie do wczeÊniejszego programu ELITE I, wykazano porównywalny wp∏yw obydwu klas leków na
ÊmiertelnoÊç, cz´stoÊç wyst´powania nag∏ych
zgonów oraz cz´stoÊç hospitalizacji (6).
Inhibitory konwertazy zajmujà równie˝
wa˝ne miejsce w terapii nadciÊnienia t´tniczego u chorych po przebytym zawale mi´Ênia
serca.
Du˝e znaczenie ma wp∏yw leków hipotensyjnych na poszczególne sk∏adowe zespo∏u
metabolicznego, co jest istotne zw∏aszcza
u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym wspó∏istniejàcym z oty∏oÊcià, zaburzonà przemianà lipidowà i w´glowodanowà. Badania kliniczne
wskazujà, ˝e inhibitory konwertazy nie powodujà niepo˝àdanych wp∏ywów metabolicznych,
i z tego wzgl´du mogà byç stosowane u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym wspó∏istniejàcym z zaburzonym profilem lipidowym (18).
Szczególne miejsce inhibitory konwertazy
zajmujà w terapii nadciÊnienia t´tniczego
wspó∏istniejàcego z cukrzycà, ze wzgl´du na
oboj´tny wp∏yw tej grupy leków na przemian´
w´glowodanowà oraz zwi´kszanie tkankowej
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wra˝liwoÊci na insulin´. Udowodniono, ˝e inhibitory konwertazy wywierajà pozytywne
dzia∏anie u chorych z nefropatià cukrzycowà
i zwalniajà tempo jej rozwoju. Korzystne dzia∏anie omawianej grupy leków polega g∏ównie
na zmniejszaniu ciÊnienia Êródk∏´buszkowego,
mikroalbuminurii lub pe∏noobjawowego bia∏komoczu (7, 8).
Na poczàtku 2000 roku ukaza∏a si´ interesujàca analiza wp∏ywu podstawowych klas leków hipotensyjnych na ryzyko rozwoju cukrzycy, która obj´∏a ponad 3800 chorych z nadciÊnieniem t´tniczym w zakresie wieku 45-65 lat.
W 6-letniej obserwacji nie stwierdzono, aby inhibitory konwertazy, antagoniÊci wapnia oraz
diuretyki zwi´ksza∏y cz´stoÊç wyst´powania
cukrzycy typu II, co wykazano dla chorych
otrzymujàcych beta blokery (19).
W tym miejscu nale˝y równie˝ wspomnieç
o opublikowanym pod koniec 1999 roku badaniu okreÊlanemu jako Captopril Prevention
Project (CAPPP), przeprowadzonemu u ponad 10 tysi´cy chorych z nadciÊnieniem t´tniczym w zakresie wieku od 25 do 66 lat. Wykaza∏y one w szeÊcioletniej obserwacji mniejszà
cz´stoÊç wyst´powania cukrzycy u chorych
otrzymujàcych kaptopryl, w porównaniu do
pacjentów otrzymujàcych inne leki hipotensyjne, a zw∏aszcza diuretyk oraz beta bloker (19).
Dotychczas zakoƒczone du˝e, wielooÊrodkowe badania kliniczne dostarczajà dowodów
na korzyÊci wynikajàce ze stosowania inhibitorów konwertazy u chorych z nadciÊnieniem
t´tniczym i wspó∏istniejàcà cukrzycà. Potwierdzeniem jest szereg badaƒ w∏àczajàcych du˝e
liczebnie grupy pacjentów, a zw∏aszcza zakoƒczone w latach 1998-1999 programy znane pod
akronimami UKPDS, ABCD, FACET, HOT
czy Syst-Eur. W cz´Êci z tych badaƒ inhibitory
konwertazy by∏y lekiem pierwszego wyboru,
w pozosta∏ych lekiem drugiego wyboru do∏àczanym przy nieskutecnoÊci podstawowego
preparatu. Ocena tych badaƒ wskazuje nie tylko na wysokà skutecznoÊç hipotensyjnà omawianej grupy leków, ale równie˝ dzia∏anie nefroprotekcyjne, korzystny wp∏yw na kliniczny
przebieg cukrzycy oraz cz´stoÊç powik∏aƒ
w uk∏adzie sercowo-naczyniowym (19).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e raporty WHO/ISH
oraz Brytyjskiego Towarzystwa NadciÊnienia
t´tniczego z 1999 w zaleceniach dotyczàcych
leczenia nadciÊnienia t´tniczego wspó∏istniejàcego z cukrzycà opierajà si´ na wynikach badania UK Prospective Diabetes Study Group
(UKPDS 39). W programie UKPDS, który
w dziewi´cioletniej obserwacji obejmowa∏
∏àcznie 1148 chorych z nadciÊnieniem t´tniczym i cukrzycà typu 2, wykazano mi´dzy innymi korzystny wp∏yw inhibitora konwertazy
(kaptoprylu) na ryzyko rozwoju powik∏aƒ cukrzycy o charakterze mikro – czy makroangio-
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patii oraz korzystny wp∏yw na kliniczny przebieg cukrzycy. Wa˝nym elementem badania
UKPDS by∏o równie˝ wykazanie korzystnego
wp∏ywu beta blokera (atenololu) na g∏ówne
punkty koƒcowe badania (3, 20, 21).
Inhibitory konwertazy mo˝na bezpiecznie
stosowaç w leczeniu nadciÊnienia t´tniczego
u chorych ze wspó∏istniajàcymi chorobami t´tnic obwodowych, a zw∏aszcza z mia˝d˝yca zarostowà t´tnic koƒczyn dolnych oraz z astmà
oskrzelowà lub innymi stanami prowadzàcymi
do skurczu oskrzeli. Nale˝y jednak zaznaczyç,
˝e w dost´pnej literaturze istniejà pojedyncze
doniesienia o wywo∏ywaniu przez inhibitory
konwertazy napadów astmy, co nie stanowi
przeciwwskazania do stosowania omawianej
grupy leków. Inhibitory konwertazy mo˝na
stosowaç równie˝ u chorych z nadciÊnieniem
t´tniczym wspó∏istniejàcym z dnà moczanowà
lub podwy˝szonym st´˝eniem kwasu moczowego (7).
Dotychczasowe badania kliniczne wskazujà na wysokà skutecznoÊç hipotensyjnà i dobrà
tolerancj´ inhibitorów konwertazy w terapii
nadciÊnienia t´tniczego w wieku starszym. Dowodów dostarczajà zakoƒczone niedawno badania STOP Hypertension-2, które wykaza∏y
podobny wp∏yw inhibitorów konwertazy i antagonistów wapnia na ÊmiertelnoÊç i cz´stoÊç
epizodów w uk∏adzie sercowo-naczyniowym,
w porównaniu z beta blokerami i diuretykami
(22).
PodkreÊla si´ równie˝ celowoÊç ich skojarzonego leczenia z ma∏à dawkà leku moczop´dnego w omawianej grupie chorych z nadciÊnieniem t´tniczym.
Z punktu widzenia praktycznego jest wa˝ne, ˝e u chorych, zw∏aszcza z ci´˝kim i opornym nadciÊnieniem t´tniczym w wieku podesz∏ym i rozleg∏ymi zmianami mia˝d˝ycowymi
w uk∏adzie t´tniczym, nale˝y ostro˝nie podawaç inhibitory konwertazy. Wynika to z faktu,
˝e obok zmian w obr´bie t´tnic szyjnych, wieƒcowych czy t´tnic koƒczyn dolnych, mo˝e
wspó∏istnieç obustronne zw´˝enie t´tnic nerkowych, a stosowanie inhibitora konwertazy
wywo∏uje lub nasila niewydolnoÊç nerek. Dlatego w tej grupie chorych z nadciÊnieniem t´tniczym zaleca si´ przed w∏àczeniem inhibitora
konwertazy przeprowadzenie badaƒ w celu
wy∏àczenia obustronnych zmian w t´tnicach
nerkowych (17).
WÊród inhibitorów konwertazy o d∏ugim
czasie dzia∏ania hipotensyjnego znajduje si´
ramipryl, któremu w ostatnich latach poÊwi´cono wiele du˝ych badaƒ klinicznych, niekiedy
wykraczajàcych poza terapi´ nadciÊnienia t´tniczego (23).
Lek charakteryzuje si´ wysokim powinowactwem do enzymu konwertujàcego, co wykazano w warunkach doÊwiadczalnych oraz u lu-
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dzi. Ramipryl jest prolekiem, dobrze i szybko
wch∏aniajàcym si´ z przewodu pokarmowego,
a nast´pnie przekszta∏cajàcym si´ w wàtrobie
do postaci czynnej, ramiprylatu (24).
Omawiany inhibitor konwertazy posiada
ugruntowane miejsce w terapii nadciÊnienia
t´tniczego, charakteryzujàc si´ skutecznoÊcià
w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym jego
ci´˝szych postaci.
Niektóre obserwacje, oparte na ocenie ramiprylu w leczeniu ∏agodnego i umiarkowanego nadciÊnienia, wskazujà na jego skutecznoÊç
u wysokiego odsetka chorych.
W jednym z du˝ych, wielooÊrodkowych
programów, znanym pod akronimem CARE
(Clinical Altace Real World Efficacy Study),
który w∏àczy∏ ponad 11,100 chorych z ∏agodnym i umiarkowanym nadciÊnieniem t´tniczym w zakresie wieku od 18 do 75 lat, ramipryl stosowany jako lek pojedynczy w zakresie
dawki od 2,5 do 10 mg na dob´ odznacza∏ si´
skutecznoÊcià hipotensyjnà u 86 % pacjentów.
W omawianym badaniu obserwowano ponadto dobrà tolerancj´ i wysoki odsetek powodzenia leczenia u chorych z izolowanym nadciÊnieniu t´tniczym w wieku podesz∏ym (25).
Badanie CARE wykaza∏o, ˝e ramipryl jest
bardzo dobrze tolerowanym przez chorych inhibitorem konwertazy, nie upoÊledza sprawnoÊci intelektualnej i nie powoduje uczucia
zm´czenia oraz sennoÊci.
Podobnie jak i w przypadku innych inhibitorów konwertazy, najcz´Êciej spotykanym objawem niepo˝àdanym jest kaszel. W badaniu
CARE wystàpi∏ on jednak tylko u 3 % pacjentów (25).
Ramipryl jest inhibitorem konwertazy szeroko stosowanym w terapii nadciÊnienia t´tniczego, u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym
i wspó∏istniejàcà cukrzycà (zw∏aszcza powik∏anà nefropatià cukrzycowà) oraz u chorych po
przebytym zawale serca i cechami niewydolnoÊci serca (26).
Do niewàtpliwych zalet leku, wykazanych
w dotychczasowych badaniach doÊwiadczalnych i klinicznych, nale˝y korzystny wp∏yw na
powik∏ania narzàdowe nadciÊnienia, a zw∏aszcza regresj´ przerostu serca oraz oddzia∏ywanie na zmiany strukturalne w uk∏adzie naczyniowym.
W badaniu znanym pod akronimem HYCAR (Hypertrophie Cardiaque et Ramipril)
obserwowano uzyskanie regresji przerostu
mi´Ênia lewej komory w czasie 6-miesi´cznego
leczenia ramiprylem chorych z nadciÊnieniem
t´tniczym i wyjÊciowo stwierdzanym przerostem serca (27). Jest interesujàce, ˝e wp∏yw ramiprylu na zmniejszenie masy lewej komory
obserwowano równie˝ w podgrupie pacjentów
otrzymujàcych ramipryl w dawce nie wp∏ywajàcej w istotny sposób na wysokoÊç ciÊnienia
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t´tniczego krwi. Sugerowaç to mo˝e dzia∏anie
niezale˝ne od wp∏ywów hemodynamicznych,
a wynikajàce z hamowania tkankowego uk∏adu renina-angiotensyna w obr´bie serca (27).
Korzystny wp∏yw ramiprylu na regresj´ przerostu mi´Ênia serca zosta∏ potwierdzony w innych badaniach klinicznych, a zw∏aszcza
w programie RACE (Ramipril Cardioprotective Evaluation) (28, 29).
Zas∏ugujà równie˝ na uwag´ doniesienia
wskazujàce na znamienne zmniejszenie dyspersji odst´pu QT w toku przewlek∏ego stosowania ramiprylu irbesartanu u chorych z nadciÊnieniem pierwotnym i wspó∏istniejàcym
przerostem mi´Ênia lewej komory. Przypuszcza si´, ˝e powy˝szy efekt inhibitora konwertazy na dyspersj´ odst´pu QT mo˝e mieç potencjalny wp∏yw na zmniejszenie ryzyka nag∏ego
zgonu w omawianej grupie chorych (30).
Badanie kliniczne znane pod akronimem
SECURE (Study to Evaluate Carotid Ultrasound Changes in Patients Treated with Ramipril) wykaza∏o w 5-letniej obserwacji, ˝e podawanie ramiprylu chorym wysokiego ryzyka powy˝ej 55. roku ˝ycia powodowa∏o istotne zminiejszenie gruboÊci b∏ony Êrodkowej i wewn´trznej w obr´bie t´tnicy szyjnej, co oceniano metodà dopplerowskà (31)
Szerokie zastosowanie ramiprylu w terapii
nadciÊnienia t´tniczego wynika równie˝ z mo˝liwoÊci jego stosowania u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym wspó∏istniejàcym z innymi
chorobami. Omawiany inhibitor konwertazy
charakteryzuje si´ neutralnoÊcià metabolicznà, w zwiàzku z czym mo˝e byç stosowany
w leczeniu nadciÊnienia wspó∏istniejàcego
z zaburzonà przemianà lipidowà i w´glowodanowà.
Dotychczasowe badania przeprowadzone
u chorych z cukrzycà i wspó∏istniejàcym nadciÊnieniem t´tniczym wskazujà na korzystne
dzia∏anie ramiprylu.
Bardzo interesujàce sà wyniki przedwczeÊnie zakoƒczonego badania okreÊlanego
w skrócie jako MICRO-HOPE, b´dàcego
fragmentem badania HOPE, do którego w∏àczono ponad 3500 chorych z cukrzycà i wi´cej
ni˝ jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka,
ale bez objawów niewydolnoÊci serca oraz jawnego bia∏komoczu. Wykazano w toku blisko
5-letniego leczenia ramiprylem znamienne
zmniejszenie ryzyka epizodów w uk∏adzie sercowo-naczyniowym oraz powik∏aƒ o typie mikroangiopatii, w tym rozwoju jawnej nefropatii u chorych z wyjÊciowo stwierdzana mikroalbuminurià (32).
Du˝e nadzieje nale˝y wiàzaç ze znajdujàcym si´ w toku badaniem znanym pod akronimem DIAB - HYCAR (Hypertrophie Cardiaque et Ramipril chez des Diabetiques), do
którego w∏àczono ponad 4900 chorych z cu-
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krzycà typu II z i bez nadciÊnienia t´tniczego.
G∏ównym celem programu jest wykazanie
w 3-letniej obserwacji wp∏ywu leczenia ma∏à
dawkà ramiprylu (1,25 mg) na chorobowoÊç
i ÊmiertelnoÊç. Og∏oszenia wyników badania
nale˝y spodziewaç si´ w drugiej po∏owie 2001
roku (33).
Do istotnych z klinicznego punktu widzenia badaƒ nale˝y równie˝ program znany
w skrócie jako REIN (Ramipril efficacy in Nephropathy), który wykaza∏ korzystny wp∏yw ramiprylu u chorych z nefropatià o innej etiologii ni˝ cukrzycowa i umiarkowanym bia∏komoczem. Wyra˝a si´ on zwolnieniem tempa utraty filtracji k∏´buszkowej oraz zmniejszeniem
ryzyka rozwoju niewydolnoÊci nerek wymagajàcej leczenia nerkozast´pczego (34).
Omawiajàc badania kliniczne dotyczàce
ramiprylu nale˝y tak˝e wspomnieç o programach znanych pod akronimami AIRE (Acute
Infarction Ramipril Efficacy study) oraz
AIREX (AIRE Extension study), które wykaza∏y znamienne (o 35 % ) zmniejszenie ryzyka
ÊmiertelnoÊci oraz nag∏ego zgonu u chorych,
u których w∏àczono ramipryl po przebytym zawale mi´Ênia serca i klinicznymi objawami niewydolnoÊci serca (35, 36).
Bardzo interesujàcych informacji dostarczy∏ og∏oszony na poczàtku 2000 roku program okreÊlany w skrócie jako HOPE, przeprowadzony u ponad 9 tysi´cy chorych wysokiego ryzyka i wspó∏istniejàcymi chorobami
uk∏adu sercowo-naczyniowego, nadciÊnieniem
t´tniczym oraz cukrzycà w wieku 55 lat i powy˝ej. G∏ównym celem programu by∏o wykazanie
wp∏ywu inhibitora konwertzy, ramiprylu, mi´dzy innymi na cz´stoÊç epizodów w uk∏adzie
sercowo-naczyniowym (37). W toku 5 letniej
obserwacji w grupie otrzymujàcej inhibitor
konwertazy obserwowano zmniejszenie cz´stoÊci zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz mniejszà cz´stoÊç wyst´powania zawa∏u serca, udaru mózgowego. Obserwowano
równie˝, w porównaniu do chorych otrzymujàcych placebo, mniejszà cz´stoÊç rozwoju niewydolnoÊci serca, koniecznoÊci wykonywania
zabiegów rewaskularyzacji wieƒcowej oraz
epizodów nag∏ego zatrzymania krà˝enia. Jak
ju˝ wspomniano, stwierdzono mniejszà cz´stoÊç wyst´powania nowych przypadków cukrzycy i zwolnienie tempa powik∏aƒ cukrzycy
u chorych z ju˝ stwierdzona chorobà (37, 38).
Nie wykazano natomiast wp∏ywu witaminy
E, podawanej w dawce 400 IU, na oceniane,
przedstawione powy˝ej punkty koƒcowe oraz
cz´stoÊç wyst´powania nowotworów (37, 38).
Podsumowujàc nale˝y podkreÊliç, ˝e inhibitory konwertazy zajmujà trwa∏e miejsce w terapii nadciÊnienia t´tniczego, a prowadzone lub
zakoƒczone w ostatnim okresie du˝e, wielooÊrodkowe programy kliniczne dostarczajà
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wcià˝ nowych informacji o tej bardzo interesujàcej grupie leków hipotensyjnych. Szczególne
miejsce zajmuje zakoƒczony niedawno program znany pod akronimem HOPE, który po
raz pierwszy wykaza∏ bezsporne korzyÊci wynikajàce ze stosowania ramiprylu u chorych wysokiego ryzyka z nadciÊnieniem t´tniczym i innymi chorobami uk∏adu sercowo-naczyniowego.

Streszczenie
Inibitory konwertazy angiotensyny sà szeroko stosowane w terapii nadciÊnienia t´tniczego i zgodnie z najnowszymi zaleceniami
WHO/ISH z 1999 roku nale˝à do leków pierwszego rzutu w leczeniu omawianej choroby.
Omawianà grup´ leków cechuje wysoka skutecznoÊç hipotensyjna i dobra tolerancja przez
chorych z nadciÊnieniem t´tniczym. Wprowadzenie inhibitorów konwertazy do praktyki
klinicznej stworzy∏o nie tylko nowe mo˝liwoÊci
terapii nadciÊnienia t´tniczego, ale pozwoli∏o
równie˝ na poznanie nowych mechanizmów
dzia∏ania tej klasy leków hipotensyjnych. Inhibitory konwertazy charakteryzujà si´ równie˝
wysokà skutecznoÊcià w leczeniu chorych
z niewydolnoÊcià serca oraz nadciÊnienia t´tniczym wspó∏óistniejàcym z cukrzycà, zw∏aszcza z nefropatià i bia∏komoczem. Inhibitory
konwertazy wywierajà korzystny wp∏yw na regresj´ niektórych powik∏aƒ narzàdowych rozwijajàcych si´ w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego. W ostatnim okresie og∏oszono wyniki
nowych badaƒ klinicznych oceniajàcych miejsce inhibitorów konwertayz w leczeniu nadciÊnienia t´tniczego. Wiele badaƒ dotyczy ramiprylu, co zw∏aszcza wykazano w badniach znanych pod akronimem HOPE.

Summary
Angiotensin-converting enzyme inhibitors
(ACE) are widely available for clinical use and
according to the 1999 WHO/ISH Guidelines
for the Management of Hypertension are suitable for the initiation and maintenance of
antihypertensive therapy. ACE inhibitors are
save and effective in lowering blood pressure.
The introduction of ACE inhibitors not only
provided a new therapeutic approach in the
treatment of hypertension and other diseases,
but also led to a better understanding of the
diverse physiological functions of ACE. ACE
inhibitors are particularly effective in reducing
morbidity and mortality in heart failure and in
the retarding the progression of renal disease
in patients with insulin-dependent diabetes
mellitus, especially in the presence of proteinuria. ACE inhibitors have shown beneficial
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effects in reversing target-organ damage complications related to hypertension. Recently
the results of several prospective, multicenter
studies involving different ACE inhibitors has
been published, including HOPE Study and
other clinical trials related to ramipril.
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dr med. W. Nowakowski

Wykszta∏cenie
– najsilniejszy determinant czynników ryzyka
w chorobach serca (na przyk∏adzie by∏ego województwa w∏oc∏awskiego i toruƒskiego)

Wprowadzenie
W ostatnich latach w literaturze Êwiatowej
opublikowano wiele prac badajàcych zale˝noÊç pomi´dzy chorobà niedokrwiennà serca
(ChNS) a czynnikami socjoekonomicznymi
(SES). Najcz´Êciej SES by∏ mierzony stopniem
edukacji i wykonywanà profesjà, w odniesieniu
do zachorowalnoÊci i ÊmiertelnoÊci z powodu
CHNS (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 20).
W ksià˝ce pod tytu∏em „Metaboliczne
aspekty choroby niedokrwiennej serca i jej leczenie” pod redakcjà Davida J. Hearse’a - dyrektora Programu Badaƒ Sercowo-Naczyniowych Instytutu Rayne i profesora biochemii
uk∏adu sercowo-naczyniowego Uniwersytetu
Londyƒskiego – czynniki socjoekonomiczne
zosta∏y zaliczone do demograficznych czynników ryzyka powstania choroby niedokrwiennej serca (5). Autor, b´dàcy badaczem aspektów biochemicznych choroby niedokrwiennej
serca twierdzi, ˝e „jej wyst´powanie mo˝e tak˝e odzwierciedlaç wp∏ywy Êrodowiska, jak na
przyk∏ad dieta, palenie tytoniu lub niski status
socjoekonomiczny”1.
W 1997 r. John Lynch, George A. Kaplan
Salonen R., Salonen J.T. opublikowali prac´
wykazujàcà zale˝noÊç pomi´dzy SES, przy
uwzgl´dnieniu wykszta∏cenia i dochodów
zwiàzanych z wykonywanym zawodem, a progresjà zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach, na
modelu t´tnic szyjnych ∏atwo dost´pnych dla
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powtarzalnej ultrasonografii. Praca ta dowiod∏a, ˝e m´˝czyêni o niskim poziomie wykszta∏cenia i zwiàzanymi z tym niskimi dochodami
majà bardziej zaawansowanà mia˝d˝yc´ t´tnic
szyjnych (8). Nale˝y sàdziç, ˝e obserwacje te
dotyczà równie˝ innych t´tnic, w tym t´tnic
wieƒcowych.
Wp∏yw poziomu wykszta∏cenia na stan
zdrowia oraz na umieralnoÊç stanowi∏ przedmiot badaƒ realizowanych równie˝ w Polsce
(18, 19). Wyniki tych prac dowodzà istnienia
ujemnej korelacji pomi´dzy posiadanym wykszta∏ceniem a zachorowalnoÊcià i umieralnoÊcià z powodu chorób przewlek∏ych, w tym
przede wszystkim choroby niedokrwiennej
serca.
Zjawisko wyst´powania gorszych wskaêników stanu zdrowia u osób o ni˝szym poziomie
wykszta∏cenia t∏umaczy si´ najcz´Êciej z∏ymi
warunkami ˝ycia tych ludzi. Niskie wykszta∏cenie idzie na ogó∏ w parze z niewysokimi zarobkami i osoby takie nastawione sà g∏ównie na
rozwiàzywanie problemów dnia codziennego.
Niejednokrotnie bywa to walka o przetrwanie,
która powoduje, ˝e osobom gorzej wykszta∏conym brakuje czasu i energii na to, aby zadbaç
o w∏asne zdrowie.
Powszechnie wiadomo, ˝e wy˝sze wykszta∏cenie z regu∏y wià˝e si´ z wi´kszà ÊwiadomoÊcià korzyÊci p∏ynàcych z zachowaƒ prozdrowotnych (do których nale˝y m.in. niskot∏uszczowa i bogata w b∏onnik dieta, regularna ak-
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tywnoÊç fizyczna) i zagro˝eƒ wynikajàcych
z niew∏aÊciwych postaw wzgl´dem zdrowia
(palenie tytoniu, zwi´kszona konsumpcja alkoholu, nie korzystanie z badaƒ profilaktycznych).

Cel pracy
Autor podjà∏ si´ próby oceny zale˝noÊci
pomi´dzy statusem socjoekonomicznym, reprezentowanym przez poziom wykszta∏cenia,
a cz´stoÊcià zgonów z powodu chorób uk∏adu
krà˝enia, w tym g∏ównie choroby niedokrwiennej serca, w latach 90. w populacji województwa w∏oc∏awskiego, w porównaniu do sàsiedniego województwa toruƒskiego.

Materia∏ i metoda
Wskaêniki obrazujàce SES oraz wskaêniki
zgonów pochodzà z Wojewódzkich Biuletynów Urz´dów Statystycznych W∏oc∏awka i Torunia i Roczników Statystycznych Województw GUS 1998 i 1999 oraz Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, GUS
1998.
Mieszkaƒcy by∏ych województw w∏oc∏awskiego i toruƒskiego ró˝nià si´ pod wzgl´dem
statusu socjoekonomicznego. SES w du˝ym
stopniu jest warunkowany dochodowoÊcià
zwiàzanà z wykonywanym zawodem oraz poziomem wykszta∏cenia. Warunki te sà uzale˝nione od poziomu rozwoju spo∏ecznego i ekonomicznego, który jest wyraênie ni˝szy w regionie by∏ego województwa w∏oc∏awskiego.
Âwiadczà o tym mi´dzy innymi wartoÊci: PKB
(Produkt Krajowy Brutto), poziom stopy bezrobocia, przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, przeci´tnej miesi´cznej emerytury pracowniczej i rolniczej (tab.1) (14, 15, 16, 21).
Porównujàc poziom wykszta∏cenia w obu
województwach stwierdza si´ jego zró˝nicowa-

nie, z wyraênie wy˝szym jego poziomem wÊród
mieszkaƒców by∏ego województwa toruƒskiego. Z ostatniego spisu ludnoÊci z roku 1995
wynika, ˝e w województwie toruƒskim wykszta∏ceniem wy˝sze, policealne i Êrednie posiada∏o odpowiednio 5,7%, 2,4%, 49,9% ludnoÊci, natomiast w województwie w∏oc∏awskim
3,8%, 2,1%, 44,8%. Przeciwnie, w województwie w∏oc∏awskim odnotowano przewag´ ludnoÊci z wykszta∏ceniem podstawowym - 41%
i niepe∏nym podstawowym i bez wykszta∏cenia
szkolnego – 8,3%, w porównaniu z województwem toruƒskim – odpowiednio 37,6% i 4,5%.
(ryc. 1) (15).
Dla oceny poziomu wykszta∏cenia okreÊlonej spo∏ecznoÊci wa˝nych danych dostarcza
wskaênik skolaryzacji, oddajàcy relacj´ iloÊci
osób uczàcych si´ na okreÊlonym poziomie
kszta∏cenia do ogólnej liczby ludnoÊci w tym
wieku.
W odniesieniu do uczniów liceów ogólnokszta∏càcych, w roku 1990 wskaênik ten by∏ korzystniejszy w województwie w∏oc∏awskim, lecz
w roku 1998 by∏ ju˝ ni˝szy ni˝ w województwie
toruƒskim.
W przypadku uczniów szkó∏ Êrednich technicznych i zawodowych wskaênik skolaryzacji
by∏ wy˝szy w województwie toruƒskim, zarówno w roku 1994 jak i w 1998 (ryc. 2) (16).
Interesujàcych danych dostarcza analiza
wskaênika skolaryzacji uczniów szkó∏ policealnych. W tej kategorii w województwie w∏oc∏awskim w roku 1998, w porównaniu z rokiem
1994, wyraênie zmniejszy∏ si´ dystans do województwa toruƒskiego, co jest wynikiem powo∏ania we W∏oc∏awku, ale równie˝ w Radziejowie, Rypinie i Ciechocinku kilku nowych szkó∏
policealnych (ryc. 3) (16).
W województwie w∏oc∏awskim szczególnie
niekorzystny okaza∏ si´ fakt wysokiej nadumieralnoÊci m´˝czyzn, ale równie˝ i kobiet
w wieku produkcyjnym (ryc. 4). By∏o to zgodne ze stwierdzonà przewagà zgonów ludnoÊci
z ni˝szym poziomem wykszta∏cenia (ryc. 5).

TORU¡SKIE

W¸OC¸AWSKIE

Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie (w z∏)
POLSKA=100 (1067,76 z∏)

87,7

82,1

Przeci´tna miesi´czna
emerytura i renta pracownicza
POLSKA=100 (643,18 z∏)

88,1

83,9

Przeci´tna miesi´czna
emerytura i renta rolnicza
POLSKA=100 (443,94 z∏)

101,4

95,7

PKB na 1 mieszkaƒca (w tys. z∏)

10,49

89,66

Samochody osobowe zarejestrowane
na 1000 ludnoÊci

217

179

Stopa bezrobocia (w %)

14,8

18,2

Tab.1 Dane dotyczàce warunków spo∏ecznych i ekonomicznych województwa w∏oc∏awskiego i toruƒskiego (na dzieƒ 31 XII 1997 r.)
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49,9

50
45

44,8

Toruƒskie

40

41
37,6

W∏oc∏awskie

35
30
25
20
15
10

8,3
5,7

5

3,8

2,4

4,5

2,1

0
wy˝sze

policealne

Êrednie

podstawowe

niepe∏ne podstawowe
i bez wyksta∏cenia
szkolnego

Ryc. 1 Wykszta∏cenie – 1995 r. w wieku 15 lat i wi´cej – ogó∏em (w %)
êród∏o: Rocznik statystyczny województw 1996

Toruƒskie

W∏oc∏awskie
28,9

30

22,6

25
20

24,3

27,3

17

18,3

23

20,9

15
10
5
0
Licea ogólnokszta∏càce
1990 r.

1998 r.

Szko∏y Êrednie
techniczne i zawodowe
1994 r.

1998 r.

Ryc. 2 Wspó∏czynnik skolaryzacji uczniów szkó∏ Êrednich w % (relacja liczby osób uczàcych si´ na danym poziomie kszta∏cenia do liczby ludnoÊci
w wieku 15 – 18 lat), êród∏o: Rocznik statystyczny województw 1999

W wi´kszoÊci, bo w ponad 50%, zgony te
by∏y wynikiem chorób uk∏adu krà˝enia (12,
13).
W roku 1997 wÊród zgonów osób w wieku
produkcyjnym (40 – 59 lat) w województwie
w∏oc∏awskim – odnotowano 54,5% m´˝czyzn
i 60,4% kobiet z wykszta∏ceniem podstawowym i niepe∏nym podstawowym, 30,5% m´˝czyzn i 18,4% kobiet z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym, 11,4% m´˝czyzn i 19,2%
z wykszta∏ceniem Êrednim i policealnym i tylko
3,5% m´˝czyzn i 2,4% kobiet z wykszta∏ceniem wy˝szym (ryc. 5) (17).
Od poczàtku lat 90. umieralnoÊç ogólna,
a szczególnie m´˝czyzn, by∏a wysoka w by∏ym
województwie w∏oc∏awskim. W ponad 50% by∏a ona spowodowana chorobami uk∏adu krà˝enia, w tym w wi´kszoÊci chorobà niedokrwiennà serca.
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Toruƒskie

W∏oc∏awskie
4,5

4,5

4,4

4,0
3,5
3,0

3,3
2,7

2,5
2,0
1,5
1
0,5
0
1994 r.

1998 r.

Ryc. 3 Wspó∏czynnik skolaryzacji uczniów szkó∏ policealnych (w %)
(relacja liczby osób uczàcych si´ na danym poziomie kszta∏cenia do
liczby ludnoÊci w wieku 19 – 24 lat), êród∏o: Rocznik statystyczny województw 1999
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Toruƒskie
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1800

1626

1600
1400

563,8

559,9

500

1478

1425

W∏oc∏awskie

Toruƒskie

W∏oc∏awskie

400

1230

1200

300

1000

200

800

100

600

0

383,7

386,7

1995 r.

1996 r.

400
Ryc. 6 Zgony z powodu chorób uk∏adu krà˝enia w roku 1995 i 1996.
(wsp. na 100 tys. ludnoÊci)

200
0
M´˝czyêni

Kobiety

Ryc. 4 Zgony w wieku 35 – 54 lat (1997 r.), (na 100 tys. ludnoÊci danej grupy wiekowej)

W∏oc∏awskie

Toruƒskie
1700

W 1995 roku w porównaniu z rokiem 1994
w skali kraju odnotowano zmniejszenie liczny
zgonów kardiologicznych o 2%; nie dotyczy∏o
to jednak województwa w∏oc∏awskiego, w którym utrzymywa∏ si´ trend wzrostu wynoszàcy
równie˝ ok. 2%. W 1996 roku wskaêniki umieralnoÊci z powodu chorób uk∏adu krà˝enia,
wÊród których przewa˝a∏a choroba niedokrwienna serca, by∏y podobne do roku 1995
(ryc. 6) (10).
Jeszcze wi´ksze zró˝nicowanie pomi´dzy
poszczególnymi regionami odnotowano analizujàc umieralnoÊç m´˝czyzn w miastach

1600
1550
1500
1450

1350
1300
Ryc. 7 UmieralnoÊç m´˝czyzn w roku 1995 w miastach (wsk. na 100
tys. ludnoÊci) (w woj. w∏oc∏awskim wskaênik najwy˝szy w kraju)

podstawowe i niepe∏ne podstawowe
M – 54,5%, K – 60,4%

90%

zasadnicze zawodowe
M – 30,5%, K – 18,4%

80%
309

148

60%

policealne i Êrednie
M – 11,4%, K – 19,2%

50%
40%
30%

1430,9

1400

100%

70%

1655,5

1650

173

wy˝sze
M – 3,5%, K – 2,4%

45

20%
10%
0%

65
20

47
5

Mà˝czyêni

Kobiety

Ryc. 5 Województwo w∏oc∏awskie – 1997 r. Zgony wg wieku (40 – 59 lat) i wykszta∏cenia

(w ponad 50% z przyczyn kardiologicznych).
W roku 1995 w województwie w∏oc∏awskim by∏a ona znacznie wy˝sza ni˝ w toruƒskim i jednoczeÊnie najwy˝sza w skali kraju. (ryc. 7) (10,
15).
W roku 1996 w województwie w∏oc∏awskim
wskaênik zgonów z powodu chorób uk∏adu
krà˝enia przewy˝sza∏ wskaênik ogólnopolski

o 10%, natomiast w województwie toruƒskim
by∏ ni˝szy o ok. 20% (ryc. 8) (10, 13).
Podobna sytuacja mia∏a miejsce w roku
1998, z tym, ˝e ró˝nice wskaêników zgonów
z przyczyn kardiologicznych, g∏ównie choroby
niedokrwiennej serca, pomi´dzy województwami toruƒskim i w∏oc∏awskim – wyraênie si´
powi´kszy∏y (ryc. 9) (13).
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Podsumowanie
Toruƒskie

Wykszta∏cenie oraz dochodowoÊç w najwi´kszym stopniu determinujà poziom statusu
socjoekonomicznego. Wyraênie ró˝ni∏ si´ on
w latach 90. w sàsiadujàcych ze sobà województwach toruƒskim i w∏oc∏awskim. LudnoÊç
województwa toruƒskiego by∏a znacznie lepiej
wykszta∏cona. Wyra˝a∏o si´ to wy˝szà ni˝ we
województwie w∏oc∏awskim liczbà osób z wy˝szym i Êrednim wykszta∏ceniem oraz korzystniejszym wskaênikiem skolaryzacji, przede
wszystkim uczniów szkó∏ Êrednich.
Analiza zgonów z przyczyn kardiologicznych, w tym w wi´kszoÊci z powodu choroby
niedokrwiennej serca, w obu województwach,
wykaza∏a zbie˝noÊç z poziomem ogólnego wykszta∏cenia ich mieszkaƒców. UmieralnoÊç
m´˝czyzn jak i kobiet w województwie w∏oc∏awskim by∏a wyraênie wy˝sza. Szczególnie
niekorzystny okaza∏ si´ fakt wysokiej nadumieralnoÊci m´˝czyzn, ale równie˝ i kobiet
w wieku produkcyjnym. By∏o to zgodne ze
stwierdzonà przewagà zgonów ludnoÊci z ni˝szym poziomem wykszta∏cenia.

120
100

W∏oc∏awskie
110,2

109
83,4
72,2

80
60
40
20
0
1995 r.

1996 r.

Ryc.8 Zgony z powodu chorób uk∏adu krà˝enia w roku 1996 (wsp. na
100 tys. ludnoÊci w porównaniu z poziomem ogólnopolskim – Polska=100)

Toruƒskie

W∏oc∏awskie

600

545
481

500
400
297

300

322

200
100

Streszczenie

0
m´˝czyêni

Wp∏yw poziomu wykszta∏cenia na stan
zdrowia oraz na umieralnoÊç stanowi∏ przedmiot licznych realizowanych badaƒ, których
wyniki przemawiajà za istnieniem ujemnej korelacji mi´dzy posiadanym wykszta∏ceniem
a zachorowalnoÊcià i umieralnoÊcià z powodu
chorób przewlek∏ych, w tym przede wszystkim
chorób uk∏adu krà˝enia.
Celem pracy by∏a próba oceny zale˝noÊci
pomi´dzy statusem socjoekonomicznym reprezentowanym przez poziom wykszta∏cenia
a cz´stoÊcià zgonów z powodu chorób uk∏adu
krà˝enia, w tym g∏ównie choroby niedokrwiennej serca, w latach 90. w populacji województwa w∏oc∏awskiego w porównaniu do sàsiedniego województwa toruƒskiego.
LudnoÊç województwa toruƒskiego by∏a
wyraênie lepiej wykszta∏cona. Wyra˝a∏o si´ to
wy˝szà ni˝ we województwie w∏oc∏awskim liczbà osób z wy˝szym i Êrednim wykszta∏ceniem
oraz korzystniejszym wskaênikiem skolaryzacji, przede wszystkim uczniów szkó∏ Êrednich.
Analiza zgonów z przyczyn kardiologicznych w obu województwach wykaza∏a wyraênà
zbie˝noÊç z poziomem ogólnego wykszta∏cenia
ich mieszkaƒców. UmieralnoÊç m´˝czyzn jak
i kobiet w województwie w∏oc∏awskim by∏a wyraênie wy˝sza. Szczególnie niekorzystny okaza∏ si´ fakt wysokiej nadumieralnoÊci m´˝czyzn, ale równie˝ i kobiet w wieku produkcyjnym. By∏o to zgodne ze stwierdzonà przewagà
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kobiety

Ryc.9 Zgony z powodu chorób uk∏adu krà˝enia w 1998 r., m´˝czyêni
i kobiety (na 100 000 ludnoÊci)

zgonów ludnoÊci z ni˝szym poziomem wykszta∏cenia.
Powszechnie wiadomo, ˝e wy˝szy poziom
wykszta∏cenia z regu∏y wià˝e si´ z wi´kszà
ÊwiadomoÊcià korzyÊci p∏ynàcych z prozdrowotnych zachowaƒ.

Summary
The influence of the level of education on
both health and mortality rate, was the main
problem to be analysed by numerous scientific
investigations. The results of those show the
tendency to negative correlation between somebody’s level of education and both falling ill
and mortality rate caused by chronic diseases first of all circulatory system diseases.
The main aim of the investigation was the
attempt to evaluate the relationship between
socioeconomic status represented by level of
education and the frequency of deaths in caused by circulatory system diseases, in this mostly ischaemic heart disease, in 1990s among
the population of w∏oc∏awskie province in
comparison with neighbouring toruƒskie province. Inhabitants of toruƒskie province were
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significantly better educated. There were more people with secondary and college or university education in comparison with w∏oc∏awskie province. The scholarisation index, especially for secondary learners was also higher in
toruƒskie province.
The analysis of deaths caused by cardiological diseases in both provinces revealed significant convergence with the level of education.
The mortality rate for both men and women
was distinctly higher for the inhabitants of
w∏oc∏awskie province. The high level of mortality rate especially for men but also for women
and production age was especially unfavourable. The results seem to confirm the domination of deaths of people with lower level of
education.

It is common knowledge that higher level
of education usually involves higher awareness
of advantages and benefits that one may
achieve by healthy behaviour.
1/ zob. „Metaboliczne aspekty choroby niedokrwiennej serca i jej leczenie” red. David J. Hearse, Via Medica, 1998, s.8
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Za∏o˝enia programowe
promocji zdrowia i profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia wojskowego personelu lotniczego

Choroby uk∏adu krà˝enia stanowià g∏ówny
problem zdrowotny w krajach uprzemys∏owionych i majà coraz wi´ksze znaczenie w krajach
rozwijajàcych si´. Badania du˝ych populacji w
ciàgu ostatnich lat wyraênie wykaza∏y, ˝e choroby uk∏adu krà˝enia majà swoje przyczyny
w niew∏aÊciwym stylu ˝ycia oraz w czynnikach
Êrodowiskowych. Takie czynniki jak niew∏aÊciwe od˝ywianie si´, palenie tytoniu, brak aktywnoÊci ruchowej, nadmierne spo˝ywanie alkoholu i stres nale˝à do najwa˝niejszych czynników zagro˝enia. Wiemy, ˝e g∏ównym pytaniem w zapobieganiu chorobom krà˝enia jest
nie co powinno byç zrobione, ale jak powinno
byç zrobione (13).
Podczas gdy wyst´powanie choroby niedokrwiennej serca (ChNS) w krajach Zachodniej
Europy, USA i Australii zmniejsza si´, to istotnie roÊnie w Centralnej i Wschodniej Europie
a tak˝e zwi´ksza si´ w Azji i Afryce; stàd na ca∏ym Êwiecie potrzeba skutecznych strategii
profilaktyki ChNS (1). W ostatnim dziesi´cioleciu nastàpi∏ istotny post´p w strategiach prewencji ChNS, zarówno na poziomie populacji
jak i oddzia∏ywania na pojedynczego pacjenta.
W tym czasie sta∏y si´ dost´pne wyniki du˝ych
badaƒ dotyczàcych terapii obni˝ajàcej st´˝enie
lipidów w surowicy u pacjentów z ChNS i z innymi postaciami mia˝d˝ycy t´tnic (3). Ponadto
dane z d∏ugoterminowych badaƒ epidemiologicznych doprowadzi∏y do sformu∏owania koncepcji tzw. ca∏kowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Przyj´to, ˝e czynniki ryzyka oddzia∏ywajà na organizm przede wszystkim wielo-
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funkcyjnie, wykazujàc wzajemne interakcje,
a nie jako suma oddzia∏ywania pojedynczych
czynników (17).
Jedno z najwi´kszych badaƒ epidemiologicznych prospektywnych na Êwiecie, Framingham Heart Study, sta∏o si´ podstawà oceny
rozpowszechnienia czynników ryzyka wÊród
osób zdrowych i z chorobà wieƒcowà oraz cz´stoÊci incydentów wieƒcowych w zale˝noÊci od
poziomu g∏ównych czynników ryzyka. W oparciu o poziom czynników ryzyka opracowano
algorytm przewidywania ryzyka nag∏ych incydentów wieƒcowych i udarów mózgu (16).
The Munster Heart Study (PROCAM),
rozpocz´te w 1978 roku i realizowane w Niemczech, obejmowa∏o oko∏o 30 tysi´cy osób.
W oparciu o wyniki tego badania opracowano
matematyczny algorytm przewidywania jednorocznego ryzyka incydentu wieƒcowego i mózgowego (1).
W Polsce realizowane sà badania epidemiologiczne, na podstawie których opracowano krajowe rekomendacje post´powania profilaktycznego.
Badanie Pol-MONICA Warszawa, prowadzone w latach 1984–1993, obejmowa∏o ocen´
10-letnich trendów umieralnoÊci z powodu
chorób uk∏adu krà˝enia, zachorowalnoÊci na
ChNS, zawa∏ serca, oraz ocen´ poziomu i trendów klasycznych czynników ryzyka mia˝d˝ycy
(14). Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
opracowa∏o Standardy Post´powania w Chorobach Uk∏adu Krà˝enia (11) a tak˝e Kart´
Ryzyka Choroby Niedokrwiennej Serca (12).
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Program CINDI (Countrywide Integrated
Noncommunicable Disease Intervention) (15)
stanowi przyk∏ad modelowego podejÊcia do
zadaƒ promocji zdrowia i prewencji chorób.
CINDI jest wielodyscyplinarnym programem
Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowanym w Polsce od 1992 roku.
Program CORO to program diagnostyczno-profilaktyczny chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego ˝o∏nierzy zawodowych Wojska
Polskiego. Program obejmuje pe∏nà diagnostyk´ nieinwazyjnà i inwazyjnà zmierzajàcà do
wczesnego rozpoznania ChNS i innych chorób
uk∏adu krà˝enia. Zawiera tak˝e schematy post´powania profilaktycznego i leczniczego stosowane w zale˝noÊci od stopnia ryzyka wieƒcowego.

Zdrowie jako szczególne dobro pilota wojskowego
Dba∏oÊç o zdrowie nale˝y do potrzeb podstawowych personelu latajàcego, zw∏aszcza pilotów. Dzia∏ania promocyjne i profilaktyczne,
zw∏aszcza zapobieganie schorzeniom uk∏adu
sercowo-naczyniowego dajà realnà szans´ bezpieczniejszego latania.
W Wielkiej Brytanii w okresie 1956–1995
nag∏e choroby lotników podczas pilotowania
samolotu spowodowa∏y 1,5% katastrof lotniczych. Najcz´stszym powodem wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym by∏y nag∏e zdarzenia kardiologiczne (2).
10-letnia analiza wypadków lotniczych
w Si∏ach Powietrznych Stanów Zjednoczonych
(1978–87) wykaza∏a 23 zdarzenia podczas lotu
spowodowane przyczynami medycznymi.
W tej liczbie odnotowano 3 zawa∏y serca, jeden napad migotania przedsionków i jednà
ostrà niedyspozycj´ spowodowanà bólem
w klatce piersiowej. W jednej katastrofie spowodowanej zawa∏em serca zginà∏ pilot (10).
W Si∏ach Powietrznych Izraela w okresie
10 lat zdarzy∏o si´ 11 wypadków z przyczyn
medycznych. Ostre incydenty zdrowotne zakoƒczone zgonem wynosi∏y oko∏o 0,5/1000 pilotów/1000 godzin lotu; natomiast incydenty
spowodowane chorobà niedokrwiennà serca
by∏y nie cz´stsze ni˝ 0,01/1000 pilotów/1000
godzin.
Badania autopsyjne pilotów wojskowych
i cywilnych, którzy zmarli nagle z ró˝nych
przyczyn wykaza∏y, ˝e cz´stoÊç mia˝d˝ycy
w t´tnicach wieƒcowych by∏a u nich podobna
jak w grupie kontrolnej osób z ogólnej populacji. Stàd nale˝y przyjàç z du˝ym prawdopodobieƒstwem, ˝e niejawna klinicznie mia˝d˝yca
t´tnic wyst´puje u czynnych zawodowo pilotów wojskowych. Intensywna aktywnoÊç zawodowa, w tym wp∏yw przecià˝eƒ, które mogà

PROGRAMY PROFILAKTYKI

prowadziç do niedokrwienia mi´Ênia sercowego, w przypadkach mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych prawdopodobnie zwi´ksza ryzyko nag∏ej
Êmierci. Natomiast fakt, ˝e nag∏e zdarzenia
kardiologiczne u pilotów wojskowych (w okresie ich aktywnoÊci zawodowej) sà rzadsze
w stosunku do ogólnej populacji, próbuje si´
t∏umaczyç selekcjà zdrowotnà, wy˝szym stanem socjalno-ekonomicznym, wy˝szym poziomem edukacji i lepszà kondycjà fizycznà (4).
Jedyny udokumentowany przypadek zgonu
sercowego polskiego pilota podczas wykonywania lotu, mia∏ miejsce w paêdzierniku 1999.
Na pok∏adzie Êmig∏owca zmar∏ nagle 40-letni
pilot wojskowy. Przyczynà Êmierci by∏ zawa∏
serca (9).
Celem prewencji pierwotnej chorób o etiologii mia˝d˝ycowej jest zmniejszenie zagro˝enia powa˝nymi incydentami wieƒcowymi i powik∏aniami mia˝d˝ycy, a tym samym zwi´kszenie bezpieczeƒstwa wykonywania zawodu pilota i wyd∏u˝enie efektywnego okresu pracy zawodowej.
W pierwszym roku funkcjonowania programu profilaktyki zdrowia (1996 r.) wykonano badania epidemiologiczne celem okreÊlenia g∏ównych przyczyn niezdolnoÊci do s∏u˝by
w powietrzu oraz rozpowszechnienia g∏ównych czynników ryzyka ChNS wÊród personelu
lotniczego. Wykazano, ˝e 70% przyczyn niezdolnoÊci zawodowej wojskowego personelu
lotniczego w okresie 1992– 98 by∏o zwiàzanych
z trzema grupami schorzeƒ: chorobami uk∏adu
krà˝enia 35%, nerwicami i zaburzeniami psychologicznymi 20% i chorobami kr´gos∏upa
15%.
Ponadto stwierdzono, ˝e przyczyny te korespondujà z cz´stoÊcià wyst´powania czynników ryzyka mia˝d˝ycy, zagro˝eniami zdrowia
zwiàzanymi ze stylem ˝ycia, warunkami pracy
zawodowej a tak˝e procesem starzenia si´. Poziom czynników ryzyka chorób uk∏adu sercowo - naczyniowego u pilotów wojskowych okaza∏ si´ wysoki i zbli˝ony do ogólnej populacji
polskiej.
Na podstawie wyników badaƒ okresowych
pilotów, prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) w roku 1996,
wykonano analiz´: st´˝eƒ cholesterolu ogólnego (TC) w surowicy oraz wskaênika masy cia∏a
(BMI) u 200 pilotów cywilnych (PC) i 200 pilotów wojskowych (PW), podzielonych na 4
podgrupy wiekowe (20–29, 30–39, 40–49
i 50–59 lat). Hipercholesterolemi´ stwierdzono u 69% PC i 76% PW. U wi´kszoÊci badanych (37% PC i 39% PW) z hipercholesterolemià st´˝enie TC mieÊci∏o si´ pomi´dzy 200
a 250 mg/dl. Hipercholesterolemi´ od 251 do
299 mg/dl stwierdzono u 24% PC i 31% PW,
a hipercholesterolemi´ ≥ 300 mg/dl odpowied-

91

PROGRAMY PROFILAKTYKI

nio u 6% i 8% badanych. St´˝enie TC wykazywa∏o dodatnià zale˝noÊç od badanych.
Prawid∏owà Êrednià wielkoÊç BMI stwierdzono tylko w najm∏odszej grupie wiekowej.
W kolejnych grupach wiekowych Êrednia wielkoÊç BMI wynosi∏a: 26,1, 25,5 i 27,9 kg/m2 (8).
W okresie dziesi´ciolecia 1989–98, na
ogólnà liczb´ 255 cz∏onków personelu lotniczego niezdolnych do zawodu z przyczyn zdrowotnych, choroby uk∏adu krà˝enia by∏y bezpoÊrednià przyczynà niezdolnoÊci u 82 osób
(32%), w tym:
• u 42 osób by∏a to choroba wieƒcowa; w 11
przypadkach pod postacià zawa∏u serca,
• u 30 osób nadciÊnienie t´tnicze; w tym u 20
jako bezpoÊrednia przyczyna niezdolnoÊci
do zawodu,
• u pozosta∏ych 19 osób: w 9 przypadkach zaburzenia rytmu serca, u 6 wypadanie p∏atków zastawki dwudzielnej, u 1 wada serca
aortalna, u 1 zapalenie mi´Ênia sercowego,
u 1 niewydolnoÊç krà˝enia podstawno-mózgowego, u 1 mia˝d˝yca zarostowa t´tnic
koƒczyn dolnych.
SpoÊród niezdolnych do zawodu z przyczyn
zdrowotnych 170 osób (66%) straci∏o licencj´
w pi´cioleciu 1989–93, w tym 51 osób z przyczyn kardiologicznych (30%), natomiast
w ostatnich 5 latach uznano za niezdolnych 85
osób, w tym 31 z przyczyn kardiologicznych
(35%).
Na podstawie wykonanych badaƒ i analiz
ustalono priorytetowe kierunki dzia∏aƒ profilaktycznych.
Priorytetem dla dzia∏aƒ profilaktycznych
w zakresie chorób uk∏adu krà˝enia pozostajà
osoby z grupy wysokiego ryzyka, ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo latania. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
osoby bardzo m∏ode, rozpoczynajàce prac´ zawodowà, które aktualnie nie sà obcià˝one
czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy, powinny byç
w∏àczone w dzia∏alnoÊç promocji zdrowia,
gdy˝ u nich w∏aÊnie zmiany w stylu ˝ycia mogà
spowodowaç najwi´ksze korzyÊci zdrowotne.
G∏ówny nacisk powinien byç po∏o˝ony na edukacj´, propagowanie zdrowego stylu ˝ycia oraz
dzia∏ania zmierzajàce do przekszta∏ceƒ Êrodowiska pracy sprzyjajàcego zdrowemu stylowi
˝ycia.
W oparciu o istniejàce struktury organizacyjne s∏u˝by zdrowia w wojskach lotniczych
opracowano za∏o˝enia programowe promocji
zdrowia i profilaktyki najcz´stszych chorób
personelu lotniczego. Dzia∏ania profilaktyczne
oparto na trzech poziomach organizacyjnych
s∏u˝by zdrowia: centralnym – WIML, poÊrednim – Wojskowe OÊrodki Szkoleniowo Kondycyjne (WOSzK-i) w Zakopanem i Mràgowie
i podstawowym miejscu pracy pilota, tj. jednostce lotniczej.
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Na bazie istniejàcych gabinetów specjalistycznych i pracowni WIML powo∏ano Sekcj´
Promocji Zdrowia i Profilaktyki Pierwotnej
(SPZPP).
W sk∏ad SPZPP wchodzà pracownie: diagnostyki uk∏adu krà˝enia, psychologiczna
i urologiczna oraz grupa robocza profilaktyki
chorób kr´gos∏upa. Na u˝ytek programu profilaktyki wykonano w SPZPP elektronicznà
baz´ danych medycznych.
G∏ówne zadania SPZPP to: badania epidemiologiczne personelu lotniczego, doskonalenie i wdra˝anie modelu profilaktyki zdrowotnej, dzia∏alnoÊç oÊwiatowa w zakresie zachowaƒ prozdrowotnych, szkolenie lekarzy lotniczych w zakresie prewencji pierwotnej, badania nad efektywnoÊcià wdro˝onego modelu
profilaktyki.
Badania programowe sà realizowane podczas rutynowych badaƒ okresowych personelu
latajàcego. Na ich podstawie podejmowane sà
wst´pne dzia∏ania profilaktyczne:
a) indywidualne rozmowy z cz∏onkami personelu lotniczego, informacja o stanie zdrowia i porady lekarskie,
b) zalecenia profilaktyczne dotyczàce stylu
˝ycia, diety, treningu fizycznego, ewentualnego stosowania leków oraz informacja
o koniecznoÊci badania kontrolnego (okolicznoÊciowego).

Programy profilaktyki chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego realizowane w WIML
Program diagnostyczno – profilaktyczny
CHOS (nazw´ utworzono od s∏ów: cholesterol, hipertension, overweight, smoking), obejmuje ca∏y personel lotniczy wojskowy i cywilny
badany w WIML.
Podczas rutynowych badaƒ lotniczo - lekarskich wykonuje si´ pomiary i rejestruje nast´pujàce wskaêniki: a) wywiad: rodzinne obcià˝enie chorobami uk∏adu krà˝enia, palenie
papierosów, b) wskaêniki antropometryczne:
waga, wzrost, wskaênik masy cia∏a (BMI), gruboÊç fa∏dów skórnych, stosunek obwodu bioder do brzucha (WHR), c) wskaêniki biochemiczne: cholesterol ogólny (TC), glukoza, kreatynina, d) ciÊnienie t´tnicze krwi. Rozszerzenie zakresu diagnostycznego dotyczy osób ze
zwi´kszonym ryzykiem kardiologicznym i wynika ze wskazaƒ lekarskich.
Osoby ze st´˝eniem TC ≥ 240 mg% majà
oznaczone dodatkowo st´˝enia: triglicerydów
(TG),
HDL–cholesterolu
(HDL–chol),
LDL–cholesterolu (LDL–chol). Rozszerzona
diagnostyka kardiologiczna mo˝e obejmowaç
ponadto: echokardiogram 2DD, test wysi∏kowy
elektrokardiograficzny na bie˝ni, 24-godzinne
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monitorowanie elektrokardiogramu i ciÊnienia
t´tniczego, wskaêniki spirometryczne.
Post´powanie profilaktyczne jest prowadzone wed∏ug Rekomendacji PTK (11, 12).
Drugim programem kardiologicznym realizowanym w WIML jest program diagnostyczno-profilaktyczny chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego ˝o∏nierzy zawodowych Wojska Polskiego „CORO”.
W okresie 1996-1998 w programie uczestniczy∏o 272 pilotów samolotów naddêwi´kowych (8).

Wst´pna ocena wyników programu promocji
i profilaktyki w Si∏ach Powietrznych
W oparciu o realizowane programy promocyjno-profilaktyczne wykonano ocen´ poziomu czynników ryzyka oraz wst´pnych rezultatów stosowania post´powania profilaktycznego u pilotów.
Piloci ze stwierdzonym st´˝eniem TC
>250 mg/ml (>6,3mmol/l) i/lub innymi czynnikami ryzyka, takimi jak obcià˝ajàcy wywiad
rodzinny, nadwaga, palenie papierosów, otrzymywali zalecenia profilaktyczne dotyczàce stylu ˝ycia. Diet´ hipolipemicznà zalecano zgodnie z wytycznymi Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie (11). Dzia∏ania oÊwiatowe,
przestrzeganie diety oraz trening fizyczny organizowano pod kontrolà lekarzy oraz instruktorów wychowania fizycznego w miejscu pracy
oraz w trakcie pobytu w Wojskowych OÊrodkach Szkoleniowo-Kondycyjnych. Badania
kontrolne wykonywano po 3, 6 i 12 miesiàcach
stosowania niefarmakologicznych metod profilaktyki. W przypadku po˝àdanych rezultatów
przed∏u˝ano dotychczasowe zalecenia profilaktyczne, a kolejne badania kontrolne przeprowadzano w odst´pach 1 roku. Jako kryterium leczenia farmakologicznego hiperlipidemii przyj´to st´˝enie TC ≥ 300 mg/dl i brak po˝àdanego efektu, tj. obni˝enia tego st´˝enia
po 3 miesi´cznym post´powaniu niefarmakologicznym o co najmniej 10%, zw∏aszcza przy
wspó∏istnieniu innych czynników ryzyka.
Zalecenia obejmujàce diet´ i zmian´ stylu
˝ycia zastosowano u 170 pilotów wojskowych.
U 121 osób (71%) uzyskano po 3 miesiàcach
zadawalajàcy rezultat w zakresie obni˝enia poziomu lipidów i utrzymano nadal post´powanie niefarmakologiczne. U 49 osób (29%) w∏àczono leczenie farmakologiczne. W tej grupie
u 34 osób zastosowano simvastatin (10 mg/dob´), natomiast u 15 fenofibrat mikronizowany
(200 mg/dob´). Terapia farmakologiczna
u wszystkich pilotów by∏a dobrze tolerowana,
nie obserwowano objawów niepo˝àdanych.
W grupie osób leczonych niefarmakologicznie Êrednie st´˝enie TC obni˝y∏o si´ odpo-
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wiednio po 3, 6 i 12 miesiàcach o 12,3%,
10,9% i 4,8%, w stosunku do wielkoÊci wyjÊciowych. W tym samym czasie st´˝enie triglicerydów zmniejszy∏o si´ o: 26%, 21,7% i 18%.
W grupie leczonej farmakologicznie uzyskano
redukcj´ st´˝enia TC i TG, odpowiednio po 3
i 6 miesiàcach o: 5,2% i 23,3% oraz 15,7%
i 28,9% (8).
Kolejnà pracà by∏a ocena wp∏ywu diety niskocholesterolowej oraz ukierunkowanego
treningu fizycznego na profil lipidowy oraz
mas´ cia∏a pilotów wojskowych z hiperlipidemià i/lub nadwagà podczas 3-tygodniowego
turnusu w Wojskowym OÊrodku Szkoleniowo Kondycyjnym w Zakopanem.
Piloci z TC powy˝ej 200 mg/dl (5,2 mmol/l)
lub z nadwagà (BMI powy˝ej 25 kg/m2) zostali obj´ci niefarmakologicznym programem
leczniczym, na który sk∏ada∏y si´: dieta niskocholesterolowa oraz codzienne intensywne zaj´cia z wychowania fizycznego. Dieta oparta
by∏a na zaleceniach Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia.
Program zaj´ç z wychowania fizycznego,
prowadzony przez instruktorów wychowania
fizycznego, obejmowa∏ codzienny 3–4 godzinny trening wytrzyma∏oÊciowy (p∏ywanie, narciarstwo alpejskie i biegowe, wyprawy górskie
piesze i rowerowe) oraz çwiczenia fizyczne
w postaci 30-minutowej gimnastyki ogólnousprawniajàcej. Program zaj´ç z wychowania
fizycznego by∏ zró˝nicowany dla poszczególnych podgrup wiekowych.
W analizowanej grupie 87 osób wskaênik
BMI by∏ prawid∏owy tylko w najm∏odszej grupie wiekowej, u pozosta∏ych wskazujàc na nadwag´. Najkorzystniejszy profil lipidowy w badaniu wst´pnym mieli piloci najm∏odsi, najmniej po˝àdany piloci najstarsi.
Po zastosowanym leczeniu dietà i wysi∏kiem fizycznym, w okresie 21 dni, uzyskano
korzystne zmiany Êrednich wartoÊci wi´kszoÊci
analizowanych parametrów, dla ca∏ej grupy
badanych. Odnotowano zmniejszenie TC,
LDL–chol, TC/HDL, TG oraz wzrost st´˝enia
HDL–chol we wszystkich grupach wiekowych.
Zmiany te nie by∏y istotne statystycznie.
Ârednia wielkoÊç wskaênika BMI nie zmieni∏a si´ dla ca∏ej grupy badanych. U cz´Êci badanych odnotowano niewielki wzrost BMI.
Natomiast u osób z najwi´kszym wyjÊciowym
BMI stwierdzono jego zmniejszenie.
Nasze rezultaty zdajà si´ sugerowaç, ˝e
znaczne rezerwy tkwià w racjonalnym treningu
fizycznym. Nieznaczny wzrost wskaênika BMI,
odnotowany u cz´Êci osób w badaniu kontrolnym, sugeruje, ˝e obcià˝enie wysi∏kiem fizycznym nie stanowi∏o dostatecznego czynnika wydatkowania energii i obni˝enia BMI dla
wszystkich uczestników turnusu (7).
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Kolejnym etapem za∏o˝eƒ programowych
promocji i profilaktyki by∏o zintensyfikowanie
aktywnoÊci profilaktycznej w jednostkach lotniczych. Na tym etapie realizacji wdro˝ono
program promocji i prewencji do wybranych
jednostek lotniczych, a nast´pnie zaplanowano ocen´ wyników programu w tych jednostkach.
Badajàc efektywnoÊç opracowanego modelu profilaktyki zdrowotnej stwierdzono, ˝e
porównywanie wybranych wskaêników zdrowia poszczególnych osób i grup badanych
stwarza∏o istotne trudnoÊci w przewidywaniu
prawdopodobieƒstwa rozwoju choroby wieƒcowej lub nag∏ych incydentów sercowo-naczyniowych.
Stwierdzono, ˝e obliczanie iloÊciowe
(punktowe lub odsetkowe) ca∏kowitego ryzyka
wieƒcowego na podstawie opracowanych wzorów matematycznych, uwzgl´dniajàcych g∏ówne czynniki ryzyka, mo˝e byç bardziej dok∏adnym i wiarygodnym sposobem prognozowania
a tak˝e oceny efektów prowadzonej promocji
i profilaktyki zdrowia (5, 6).
Opierajàc si´ na powy˝szych danych z literatury zaplanowano oszacowanie ryzyka wieƒcowego dla poszczególnych cz∏onków personelu lotniczego, a tak˝e dla grup osób podzielonych wed∏ug wieku i stanowiska pracy (pilot
samolotu naddêwi´kowego, technik, kontroler
ruchu itp.) trzema metodami:
a) metodà wieloczynnikowej oceny ryzyka
wieƒcowego wg algorytmu Framingham
Heart Study,
b) metodà funkcji logistycznej wg Programu
PROCAM (Munster Heart Study), oraz
c) metodà zalecanà przez Komisj´ Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) (K.M.1).
Wszystkie trzy programy s∏u˝à do zró˝nicowania badanej grupy wed∏ug prawdopodobieƒstwa wystàpienia zdarzenia wieƒcowego.
Wyodr´bnienie osób personelu lotniczego
o niskim, Êrednim, umiarkowanym i wysokim
ryzyku wieƒcowym stanowiç b´dzie podstaw´
do zindywidualizowania i odpowiedniego
stopniowania post´powania profilaktycznego.
Cz∏onkowie personelu lotniczego biorà
udzia∏ w szkoleniach z zakresu promocji i prewencji zdrowia prowadzonych w jednostkach
wojskowych, w WOSzK-ach i WIML-u.
Osoby z ∏agodnie i umiarkowanie podwy˝szonym ryzykiem ChNS b´dà zach´cane (edukacja) i motywowane (ograniczenia orzecznicze) do modyfikacji czynników ryzyka poprzez
zmian´ stylu ˝ycia: stosowanie diety niskocholesterolowej, zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej
do minimum 2000 kcal/tydzieƒ, zaprzestanie
palenia papierosów, dà˝enie do normalizacji
masy cia∏a.
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U osób z wysokim ryzykiem ChNS, poza
post´powaniem niefarmakologicznym, b´dzie
rozwa˝ane w∏àczenie farmakoterapii. Schematy post´powania profilaktycznego opierajà si´
na Karcie Profilaktyki Choroby Niedokrwiennej Serca Komisji Profilaktyki PTK.
Uzyskane wyniki b´dà tak˝e podstawà do
Êledzenia efektów dzia∏aƒ profilaktycznych dla
poszczególnych osób, grup wiekowych czy
grup ryzyka wieƒcowego.
Wa˝nym elementem praktycznym mo˝e
byç zwi´kszenie motywacji cz∏onków personelu lotniczego do wdra˝ania zasad zwiàzanych
ze stylem ˝ycia i dba∏oÊcià o zdrowie, poprzez
uÊwiadomienie im indywidualnego, iloÊciowego ryzyka wieƒcowego.
Dzia∏alnoÊç promocyjno-profilaktycznà
w modelowych jednostkach lotniczych rozpocz´to w sierpniu 1999 roku. Wst´pne wyniki
tej dzia∏alnoÊci sà rejestrowane po 12 miesiàcach i zostanà opublikowane po ich analizie.
Spodziewamy si´ uzyskaç nast´pujàce rezultaty:
1) Popraw´ skutecznoÊci dzia∏aƒ organizacyjnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w wybranych jednostkach lotniczych,
co b´dzie stanowiç podstaw´ do wdra˝ania
podobnych lub zmodyfikowanych o posiadane doÊwiadczenia, dzia∏aƒ promocyjnoprofilaktycznych, w innych jednostkach
lotniczych;
2) Zwi´kszenie aktywnoÊci cz∏onków personelu lotniczego zmierzajàcej do pozytywnych zmian w stylu ˝ycia: zaprzestania palenia papierosów, stosowania diety, zwi´kszenia aktywnoÊci fizycznej;
3) Uzyskanie pozytywnej modyfikacji wskaêników zdrowia w zakresie g∏ównych czynników ryzyka CHNS.

Streszczenie
Przeprowadzone badania wykaza∏y, ˝e
wÊród wojskowego personelu lotniczego trzy
grupy schorzeƒ powodujà oko∏o 70% trwa∏ej
niezdolnoÊci do s∏u˝by w powietrzu. Sà to choroby uk∏adu krà˝enia 35%, nerwice i zaburzenia emocjonalne 20% i choroby kr´gos∏upa
15%. OkreÊlono priorytetowe kierunki dzia∏aƒ
profilaktycznych. W oparciu o aktualne struktury organizacyjne s∏u˝by zdrowia w Si∏ach Powietrznych opracowano i wdro˝ono za∏o˝enia
programowe dzia∏aƒ profilaktycznych na
trzech poziomach organizacyjnych: WIML,
WOSzK i Jednostki Lotniczej. Przeprowadzono badania nad skutecznoÊcià profilaktyki
chorób uk∏adu krà˝enia na poziomie WIML
i WOSzK. Stwierdzono, ˝e istotne korzyÊci
profilaktyczne mo˝na osiàgnàç poprzez edukacj´ zdrowotnà personelu lotniczego oraz
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przez popraw´ pozytywnego, aktywnego stosunku do dba∏oÊci o w∏asne zdrowie. Dzia∏ania
administracyjne i restrykcyjne, takie jak ograniczenia orzecznicze w wykonywaniu zawodu
zmuszajàce do realizacji zaleceƒ profilaktycznych, mogà byç wykorzystane i skuteczne tylko
w ograniczonym zakresie.
Zmodyfikowano dotychczasowe metody
oceny ryzyka choroby niedokrwiennej serca
przez zastosowanie wieloczynnikowych algorytmów obliczania ryzyka wieƒcowego wed∏ug
algorytmu Framingham Heart Study, Munster
Heart Study oraz wed∏ug Rekomendacji Komisji Profilaktyki PTK. Kolejne etapy post´powania diagnostycznego i profilaktycznego
oparto na obliczonym tà metodà ryzyku indywidualnym.

Summary
The examinations carried out among military flying personnel showed that three groups
of diseases caused about 70% permanent disability to aviation duties. There are: cardiovascular diseases 35%, neuroses and emotional
disorders 20% and spinal injuries 15%. The
priorities in prevention activity were determined. On a base of organizational structures of

PROGRAMY PROFILAKTYKI

medical services Polish Air Force the program
assumptions were worked out and introduced
on third organizational levels: Polish Air Force Institute of Aviation Medicine, Military Fitness Centers and Aviation Units. The evaluations of efficacy prevention of cardiovascular
diseases on level of PAFIAM and MFC were
executed. It was found, that preventive significant benefit can be gained by military flying
personnel health education and improvement
of positive and active health care. Administration and restrictive actions, as certification restriction for service, can be efficient only in limited range. The methods of accounting CHD
risk have been changed by using multifunctional coronary risk equation according to algorithms Framingham Heart Study, Munster Heart Study (PROCAM) and Prevention Commission of Polish Cardiological Society. According to calculation of individual risk a range of diagnostic examination and prophylactic
treatment is realized.
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Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasƒskiego 54
01-755 Warszawa
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Czynny udzia∏
polskich naukowców w
XIIth International Symposium on Atherosclerosis
Stockholm, 25 – 29 czerwca 2000

I. Wystàpienie ustne:
B. Torbus-Lisiecka, H. Bukowska, M. Jastrz´bska, K. Honczarenko, M. Naruszewicz:
Lp(a), homocysteine and hemostatic risk factors in children with a family history of early
ischaemic cerebral stroke.
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Piàtkowska, A. Dembiƒska-Kieç: Peroxisome
proliferator-activated receptors-γ (PPARγ) increase the generation of VEGF.
5. A. Dembiƒska-Kieç, A. Polus: The Jagged/Notch expression in the VEGF165, bFGF
and leptin induced angigenesis in 3D colagen
I model.
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6. J. Kowalski, J. Olejniczak, J. K´dziora, J.
B∏aszczyk, G. Bartosz: Effect of fluvastatin on
antioxidant activity of plasma in patients with
stable angina with average cholesterol levels.
7. J. Chojnowska-Jezierska, M. Broncel,
M. Michalska, B. Kostka: Treatment of simvastatin in hypercholesterolemia induces changes in the coagulation system.
8. M. Broncel, J. Chojnowska-Jezierska,
M. Koter, I. Franiak: Effect of simvastatin on
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the IVGTT in subjects with the polymetabolic
syndrome depending on ACE gene polymorphism.
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19. R. Grabysa, A. Grabysa, J. Adamus:
Elements of polymetabolic syndrome among
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disease in youth.

III. International Advisory Board:
M. Naruszewicz
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Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
sk∏ada serdeczne podzi´kowania
firmie
PARKE-DAVIS Oddzia∏ w Warszawie
za pomoc w organizacji
VII dorocznego Kursu Szkoleniowego dla lekarzy
pod patronatem naukowym
International Atherosclerosis Society

Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
wyra˝a podzi´kowanie
firmie
FOURNIER Polska
i
Grodziskim Zak∏adom Farmaceutycznym „POLFA”
za przyznanie grantu edukacyjnego dla 20 polskich naukowców,
co umo˝liwi∏o im udzia∏
w XII Mi´dzynarodowym Sympozjum Mia˝d˝ycy
w Sztokholmie
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Komunikat I
W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie zawiadamiam,
˝e w dniach od 19 do 22 wrzeÊnia 2001 r. odb´dzie si´ w Poznaniu
XXXIV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich

G∏ówne tematy Zjazdu to:
1. Kardiologia
– nadciÊnienie t´tnicze
– zapalenie mi´Ênia sercowego
– kardiomiopatia rozstrzeniowa
2. Diabetologia
3. Transplantologia hematologiczna
4. Reumatologia
– zapalenie naczyƒ
– zespó∏ antyfosfolipidowy
– zespó∏ Sjögrena
5. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
6. Mià˝szowe choroby wàtroby
7. Zespo∏y mieloproliferacyjne
8. Przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc
9. Zaburzenia metaboliczne
10. Rola zaka˝eƒ wirusem grypy w chorobach wewn´trznych
11. Zespó∏ nabytego upoÊledzenia odpornoÊci
12. L´k w chorobach wewn´trznych
13. Problemy zdrowotne kobiet w praktyce internistycznej
14. Medycyny rodzinna
Zapraszamy do udzia∏u lekarzy internistów, lekarzy specjalistów innych dziedzin
medycyny i lekarzy rodzinnych

Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Prezes Elekt
Towarzystwa Internistów Polskich

International Atherosclerosis Society

XIII International Symposium on Atherosclerosis
Kyoto, Japan
September 27 – October 2, 2003
Chairman of Organizing Committee:
Chairmen of Executive Committee:

H Orimo
T. Kita (Secretary General)
Y. Matsuzawa (Secretary General)
Y. Saito
Y. Ouchi

For more information, please contact:

Scientific Organizing Secretariat:
Toru Kita M.D., Yuji Matsuzawa M.D.
Department of Geriatric Medicine
Graduate School of Medicine
Kyoto University
54 Kawahara-cho, Shogoin, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan
Tel: +81-75-751-4937, Fax: +81-75-751-4938
e-mail: isa2003@kuhp.kyoto-u.ac.jp
www.congre.co.jp/isa/

Scientific topics
New trends in atherosclerosis research in the 21st century
Novel treatments of atherosclerosis in the 21st century
1. Non-invasive assessment of atherosclerosis
2. Multiple risk factors clustering syndrome
3. Diabetes and atherosclerosis
4. Menopause and atherosclerosis
5. Obesity and atherosclerosis
6. Bile acid and atherosclerosis
7. Atherosclerosis and kidney disease
8. Heart failure and ischemic heart disease
9. Peripheral vascular disease
10. Vascular surgery
11. Stroke
12. Immune-response, inflammation and atherosclerosis
13. Atherosclerotic plaque instability
14. Post-genome projects in vascular biology
15. Vascular development
16. Cell motility and remodeling
17. Endothelial barier function
18. Vasoactive substances

19. Endothelial activation and atherosclerosis
20. Mechanical factors and atherosclerosis
21. Oxidized LDL receptor family
22. Vascular reconstitution and its clinical application
23. Thrombosis and vascular disease
24. PPARs and other nuclear factors
25. Genetic aspects in lipid metabolism
26. Reverse cholesterol transport and related disorders
27. Oxidized lipid components and atherosclerosis
28. Xenotransplant for vascular diseases
29. Gene-targeting and animal model of atherosclerosis
30. Life style and vascular diseases
31. Nutrition and health care
32. Epidemiology of atherosclerosis in different population
33. Global and specific guideline
34. Policy making for cardiovascular prevention
35. Education and communication
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