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Od Redaktora
Szanowni Czytelnicy,
Wraz z nastaniem wiosny powia∏o nowà nadziejà na prawdziwy prze∏om w polskiej kardiologii. Postanowiono bowiem powo∏aç pierwszy w naszym kraju, d∏ugoletni program pierwotnej profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia, skierowany do osób tzw. wysokiego ryzyka, tj. z rodzinnà historià zawa∏u serca lub
udaru mózgu, wyst´pujàcych przed ukoƒczeniem 55. roku ˝ycia.
Program pod nazwà „Szansa dla Serca” ma dzia∏aç w oparciu o 16 wydzielonych OÊrodków Wojewódzkich, które b´dà ÊciÊle wspó∏pracowaç z lokalnymi klinikami kardiologicznymi, neurologicznymi
i internistycznymi oraz Stacjami Pogotowia Ratunkowego. Na podstawie informacji p∏ynàcych z tych
miejsc zostanie utworzona baza danych rodzin szczególnie zagro˝onych, z którymi zostanie nawiàzana
bezpoÊrednia wspó∏praca w celu okreÊlenia tzw. globalnego ryzyka. W momencie stwierdzenia, ˝e aktualne ryzyko chorób uk∏adu krà˝enia u pacjenta przekracza poziom 20% w nast´pnych 10 latach, zostanie dla niego wdro˝ony aktywny program zapobiegawczy pod kontrolà Specjalistycznej Poradni Kardiologicznej. B´dzie ona wspó∏pracowaç zarówno z lekarzem rodzinnym jak i z tzw. Klubami Religi,
skupiajàcymi studentów V i VI roku medycyny i wolontariuszy, m.in. aktualnie bezrobotnych absolwentów studiów humanistycznych, najlepiej po kierunkach psychologicznych i socjologicznych. Te kluby
majà tworzyç grupy wsparcia spo∏ecznego i dzia∏aç na rzecz promocji i edukacji zdrowotnej, kontrolujàc przy okazji efekty dzia∏aƒ profilaktycznych.
Program „Szansa dla Serca” mo˝e spe∏niç pok∏adane w nim nadzieje – uchroniç tysiàce naszych
rodaków przed przedwczesnym zgonem – jedynie w warunkach pe∏nego zabezpieczenia diagnostycznego i zwiàzanej z tym rzetelnej oceny ryzyka. Poza niezb´dnymi nak∏adami finansowymi potrzebne jest
laboratorium pos∏ugujàce si´ metodami biologii molekularnej. Dlatego te˝ z inicjatywy dwóch jednostek badawczych resortu zdrowia, Instytutu Kardiologii i Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie,
ma wkrótce powstaç wspólne Krajowe Centrum Genetyki Molekularnej Chorób Uk∏adu Krà˝enia i innych Chorób Dietozale˝nych. B´dà tam prowadzone dla ca∏ej Polski badania predyspozycji do zachorowania lub wystàpienia okreÊlonych powik∏aƒ, jak i ocena efektów dzia∏aƒ profilaktycznych na poziomie molekularnym, w szczególnoÊci dotyczàcych Êciany naczynia, dysfunkcji Êródb∏onka i uk∏adu immunologicznego. Przekaz danych pomi´dzy OÊrodkami Wojewódzkimi i Centralnà Bazà Danych,
umiejscowionà we wspomnianym Centrum, b´dzie si´ odbywa∏ poprzez specjalnà, kodowanà sieç internetowà. Pozwoli to na ocen´ ca∏oÊciowà sytuacji epidemiologicznej w kraju, ze szczególnym uwzgl´dnieniem populacji o genetycznej podatnoÊci do chorób uk∏adu krà˝enia.
Podobny system istnieje ju˝ lokalnie w kilku krajach Europy Zachodniej i doÊwiadczenia tych
oÊrodków b´dà dla nas wzorem. Specjalnà opiek´ i nadzór merytoryczny nad programem „Szansa dla
Serca” obieca∏ zarzàd International Task Force for Prevention of Coronary Artery Disease, którym kieruje prof. G. Assmann - twórca wieloletniego, s∏ynnego ju˝ programu PROCAM. Udost´pni On nam
mi´dzy innymi program tzw. sieci neuronalnych w celu bardzo precyzyjnego wyliczenia stopnia ryzyka
chorób uk∏adu krà˝enia w pierwotnej i wtórnej prewencji.
Staranne przygotowanie naszego programu i przeprowadzenie badaƒ pilota˝owych na populacji
3–4 tys. osób obcià˝onych podwy˝szonym ryzykiem – ju˝ na poczàtku roku 2002 – mo˝e nam daç realne mo˝liwoÊci starania si´ o cz´Êciowe jego finansowanie z zasobów pomocowych Unii Europejskiej.
Obecnie potrzebne sà jednak decyzje o finansowaniu programu pilota˝owego i mamy nadzieje, ˝e
zostanà one podj´te bez dalszej zw∏oki zarówno przez Komitet Badaƒ Naukowych jak i Ministerstwo
Zdrowia.
Majàc na wzgl´dzie dobro naszych rodaków, którzy niepotrzebnie i przedwczeÊnie umierajà z powodu chorób uk∏adu krà˝enia, apelujemy do ca∏ego Êrodowiska medycznego o poparcie programu „Szansa dla Serca”, który jest tak˝e nowà szansà dla polskiej medycyny profilaktycznej.
Z powa˝aniem
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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prof. dr hab. med. H. Wehr, dr med. M. Bednarska-Makaruk

Rola receptorów lipoprotein
w sygnalizacji komórkowej

Pierwszym dobrze poznanym receptorem
lipoprotein by∏ receptor LDL, zwany równie˝
receptorem B/E. Wykazano, ˝e odgrywa on
bardzo wa˝nà rol´ w transporcie i ogólnoustrojowej gospodarce cholesterolem (1). W
nast´pnych latach opisano inne receptory zbli˝one budowà do receptora LDL, mi´dzy innymi receptor nazwany LRP (LDL receptor related protein), zwany równie˝ receptorem E
lub receptorem remnantów, receptor VLDL,
gp330 czyli megalin´, LRP8 (nazywany te˝
ApoER2) i inne. Dla ca∏ej grupy przyj´to
wspólnà nazw´: rodzina receptora LDL (LDL
receptor family). Ta grupa bia∏ek jest filogenetycznie bardzo stara – prawie identyczne receptory opisano u muszki owocowej Drosophila melanogaster i u nicienia Caenorhabditis elegans.
Budowa tych receptorów wykazuje wspólne cechy. Podstawowe elementy to – w cz´Êci
zewnàtrzkomórkowej, zaczynajàc od koƒca
aminowego, kolejno: domena wià˝àca zawierajàca zbli˝one budowà do komplementu wielokrotne powtórzenia bogate w cystein´, przedzielone skupieniami ujemnie na∏adowanych
aminokwasów i domena wykazujàca homologi´ z naskórkowym czynnikiem wzrostu
(EGF). W receptorach o wi´kszej masie czàsteczkowej, jak LRP, odcinki tych dwu domen
wyst´pujà na przemian kilkakrotnie. Dalej, w
niektórych receptorach, wyst´puje domena
wià˝àcà cukry. Nast´pnie, za fragmentem
przecinajàcym b∏on´ komórkowà, znajduje si´
ogon cytoplazmatyczny zawierajàcy charakterystyczny – taki sam we wszystkich receptorach
tej grupy – co najmniej jeden element NPxY.

Ten w∏aÊnie motyw odgrywa podstawowà rol´
zarówno w prawid∏owej lokalizacji receptorów
w przeznaczonych do tego zag∏´bieniach b∏ony
komórkowej (coated pits czyli op∏aszczone
studzienki) jak i w sygnalizacji komórkowej, o
której b´dzie za chwil´ mowa.
Pomi´dzy poszczególnymi receptorami wyst´pujà ró˝nice budowy, jednak podstawowy
jej schemat pozostaje dla ca∏ej rodziny taki
sam. I tak np. LRP zawiera, w porównaniu z
receptorem LDL, znacznie wi´kszà liczb´ powtórzeƒ wià˝àcych ligand: jest ich a˝ 31, podczas gdy w receptorze LDL tylko 7. Sà one
przedzielone powtórzeniami homologicznymi
z EGF, których jest w LRP 22 zaÊ w receptorze
LDL 3. Budowa LRP jest wi´c znacznie bardziej z∏o˝ona i mo˝na sàdziç, ˝e to w∏aÊnie decyduje o mo˝liwoÊci wiàzania bardzo wielu ligandów przez ten receptor – wià˝e on zarówno
lipoproteiny zawierajàce apolipoprotein´ E jak
inhibitory enzymów proteolitycznych, inhibitor
aktywatora plazminogenu (PAI-1), lipaz´ lipoproteinowà, bia∏ko prekursorowe amyloidu
(APP), endotoksyny i inne ligandy (2, 3).
Rycina 1 pokazuje schematycznà budow´
receptorów.
Receptory omawianej grupy ró˝nià si´ lokalizacjà w narzàdach. LRP wyst´puje w wàtrobie i spe∏nia wa˝nà rol´ w wiàzaniu obecnych w osoczu lipoprotein zawierajàcych apolipoprotein´ E (apoE). Du˝e iloÊci LRP wykryto równie˝ w tkance nerwowej (3), a dok∏adne wyjaÊnienie jego roli w uk∏adzie nerwowym jest obecnie przedmiotem wielu badaƒ.
W mózgu zlokalizowany jest równie˝ receptor
LRP8 (ApoER2) (4), a niedawno opisano je-
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go wariant w p∏ytkach krwi (5). Megalina, która jest g∏ównym receptorem b∏on nerki, jest
nieobecna w wàtrobie.
Zarówno receptorowi LDL jak i innym podobnym receptorom przypisywano przez d∏ugi
czas rol´ wy∏àcznie w transporcie, a wi´c w
u∏atwianiu przenikni´cia przez b∏on´ komór-

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

kowà wielkoczàsteczkowych i hydrofobowych
ligandów.
Doniesienia ostatnich paru lat pokaza∏y
jednak, ˝e oprócz funkcji transportowej ta grupa bia∏ek odgrywa jeszcze innà, bardzo istotnà
rol´ w komórkach – zbli˝onà mechanizmem
dzia∏ania do innych receptorów sygnalizacyjnych. Okaza∏o si´, ˝e tak jak w przypadku re-

Ryc.1 Rodzina receptora LDL u ssaków, muszki owocowej Drosophila melanogaster i nicienia Caenorhabditis elegans wed∏ug (2)
WyjaÊnienie skrótów. LDLR - receptor LDL (lipoprotein niskiej g´stoÊci); VLDLR - receptor VLDL (lipoprotein bardzo niskiej g´stoÊci); ApoER2 - receptor apo E (apolipoproteiny E) typ 2; LRP - bia∏ko zbli˝one do receptora LDL(lipoprotein niskiej g´stoÊci); LRP1B - bia∏ko zbli˝one do receptora
LDL(lipoprotein niskiej g´stoÊci) typ B; Numery pod receptorami Drosophila i Caenorhabditis elegans pochodzà z bazy danych wed∏ug (2)
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ceptorów cz´Êci hormonów np. insuliny lub receptorów czynników wzrostu, tak i w przypadku rodziny receptora LDL zwiàzanie ligandu
prowadzi do uruchomienia kaskady fosforylacji i szlaków sygnalizacji komórkowej. Jest to
tym bardziej interesujàce, ˝e te niedawno poznane dane o sygnalizacyjnej funkcji rodziny
receptora LDL sà zbie˝ne z informacjami o
mechaniêmie rozwoju uk∏adu nerwowego (6).
Funkcj´ sygnalizacyjnà spe∏nia ogon cytoplazmatyczny receptorów. Uruchomienie sygnalizacji odbywa si´ za poÊrednictwem bia∏ek
adaptorowych komórki, które reagujà z motywem NPxY ogona i mogà potem s∏u˝yç jako
rusztowanie gromadzàce kompleksy wielobia∏kowe. Bia∏ka adaptorowe zawierajà domeny,
które umo˝liwiajà im reakcj´ z motywem
NPxY, a specyficznoÊç ich przy∏àczenia do
ogona cytoplazmatycznego receptorów determinujà sekwencje flankujàce ten motyw (7).
Dosyç dobrze poznano szlak zapoczàtkowany przez zewnàtrzkomórkowe bia∏ko neuronów – Reelin´, która jest ligandem dla receptora VLDL i receptora LRP8 (ApoER2).
Jej wiàzanie do receptorów indukuje fosforylacj´ tyrozyny w bia∏ku adaptorowym Disabled
-1 (Dab1) i dalsze procesy sygnalizacyjne. Zablokowanie tej reakcji u wyhodowanych myszy

ze znokautowanymi genami albo obu receptorów albo Reeliny bàdê te˝ Dab1, hamuje ca∏kowicie rozwój mózgu u p∏odów (8). Podobnà
rol´ co Dab1 spe∏nia inne bia∏ko adaptorowe
FE65, które tworzy kompleks z bia∏kiem Mena (9).
W przypadku LRP ukierunkowana delecja
genu powodowa∏a szybkà Êmierç embrionów
(10). Zaburzenia rozwoju mózgu wyst´pujà
równie˝ u myszy nie posiadajàcych megaliny
(11).
Stwierdzono, ˝e internalizacja ligandu
przez LRP wywo∏ywa∏a wzrost poziomu cAMP
w komórkach i zwi´kszenie aktywnoÊci kinaz
(12). Gotthardt i.in. (13) analizowali ostatnio,
jakie ró˝ne bia∏ka cytoplazmatyczne komórki
majà zdolnoÊç wiàzania si´ do ró˝nych domen
ogonów cytoplazmatycznych rodziny receptora LDL. LRP i Megalina majà najd∏u˝sze ogony i okaza∏o si´, ˝e wià˝à one najwi´cej bia∏ek
adaptorowych. Receptor LDL i receptor
VLDL wiàza∏y tylko Dab1. Interakcja z bia∏kami komórkowymi mo˝e powodowaç transdukcj´ sygna∏ów z udzia∏em kinaz, bia∏ek G,
kana∏ów jonowych, NO i innych poÊredników.
Bia∏ka JIP (c-Jun NH2 – terminal kinase pathway interacting proteins) mogà ∏àczyç dzia∏anie receptorów lipoproteinowych z kinazami

ApoE

Ac-LDL
APP

Reelina

SR-A

LDLR

VLDLR

ApoER2

LRP

Dab1

Megalina

Fe65
Mena

APP

Kinazy
tyrozyny
?

NOS

?

Reorganizacja cytoszkieletu
Ryc.2 Transdukcja sygna∏ów przez receptory lipoprotein wed∏ug (21)
WyjaÊnienie skrótów: AcLDL - acetylowane LDL (lipoproteiny niskiej g´stoÊci); ApoE - apolipoproteina E; SR-A - scavenger receptor typu A; LDLR - receptor LDL (lipoprotein
niskiej g´stoÊci); VLDLR - receptor VLDL (lipoprotein bardzo niskiej g´stoÊci); ApoER2 - receptor apo E (apolipoproteiny E) typ 2; APP - bia∏ko prekursorowe amyloidu; LRP bia∏ko zbli˝one do receptora LDL(lipoprotein niskiej g´stoÊci); Dab 1 - bia∏ko Disabled typu 1; Mena - bia∏ko Mammalian Enabled; NOS - syntaza tlenku azotu
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MAP (mitogen activated proteins), bia∏ko
PSD-95 z organizacjà synaps, podjednostka 10
APC z podzia∏em komórki. Wyniki powy˝szej
pracy wykazujàce interakcj´ Êwiadczà na razie
tylko o mo˝liwoÊci istnienia powiàzaƒ funkcjonalnych, ale wydaje si´ bardzo prawdopodobne, ˝e istniejà one w rzeczywistoÊci.
Rycina 2 przedstawia uproszczony schemat
transdukcji sygna∏ów wywo∏ywanych przez receptory lipoprotein.
Poznana dziÊ dopiero cz´Êciowo nowa rola
receptorów rodziny receptora LDL w transdukcji sygna∏ów w komórce wskazuje równie˝
na mo˝liwe ich znaczenie w rozwoju procesów
patologicznych.
Sugeruje si´ takà ich rol´ w transformacji
mia˝d˝ycowej Êcian t´tnic, której kluczowym
zjawiskiem jest aktywacja komórek Êródb∏onka (14). Wykazano, ˝e podstawowà rol´ w mechanizmie dzia∏ania LDL na Êcian´ naczyniowà odgrywa aktywator czynnika transkrypcyjnego-1 (AP-1) poprzez szlak JNK (c-Jun NH2
- terminal kinase pathway) (15, 16).
Udzia∏ receptorów rodziny receptora LDL
wykazano równie˝ w procesach przeciwdzia∏ajàcych mia˝d˝ycy. Ochronny wp∏yw apolipoproteiny E polega mi´dzy innymi na hamowaniu agregacji p∏ytek. W mechanizmie tego zjawiska odgrywa rol´ wzrost produkcji NO, katalizowany przez syntaz´ NO (17). ApoE aktywuje ten enzym. Wykazano, ˝e we wp∏ywie
apoE odgrywa rol´ mechanizm sygnalizacyjny
uruchamiany przez receptor nale˝àcy do rodziny receptora LDL; jest nim wariant LRP8
(6).
W mechanizmie dzia∏ania trombospondyny – naturalnego inhibitora angiogenezy, te˝
odgrywa rol´ sygnalizacja komórkowa. W tym
wypadku receptor doprowadzajàcy w koƒcowym efekcie do apoptozy nie nale˝y do receptorów rodziny receptora LDL - jest nim jedna
z odmian receptora zmiatajàcego (scavenger
receptora), a mianowicie CD36 (18).
Nowe wiadomoÊci na temat receptorów rodziny receptora LDL rzucajà równie˝ Êwiat∏o
na mechanizm powstawania niektórych chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera.
Podstawowym objawem choroby Alzheimera jest obecnoÊç w mózgu blaszek starczych zawierajàcych β-amyloid. β-amyloid powstaje z bia∏ka prekursorowego (APP). To
ostatnie bia∏ko mo˝e podlegaç rozpadowi katalizowanemu przez α-sekretaz´, który prowadzi do wytworzenia rozpuszczalnej postaci
APP lub, pod wp∏ywem innych enzymów – β i
γ-sekretaz – powstaje w toku jego rozpadu nierozpuszczalny β-amyloid. LRP posiada zdolnoÊç wiàzania APP, sprzyjajàc tej drugiej –
amyloidogennej odmianie rozpadu, a w zbli˝eniu czàsteczek LRP i APP najprawdopodob-
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niej uczestniczy bia∏ko adaptorowe FE65 (8).
Tak wi´c wiàzanie przez LRP sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera i stwierdzanie tego
faktu stworzy∏o nawet nadzieje ukierunkowanej terapii hamujàcej gromadzenie β-amyloidu (19).
Drugim elementem patologicznym choroby Alzheimera jest tworzenie si´ w mózgu w∏ókien neurofibrylarnych, zawierajàcych nadmiernie ufosforylowane bia∏ko tau; bia∏ko to
jest sk∏adnikiem cytoszkieletu komórki, a jego
nadmierna fosforylacja prowadzi do destabilizacji mikrotubul komórkowych i mo˝e byç
przyczynà powstawania nieprawid∏owych
struktur w∏óknistych. Wydawa∏o si´, ˝e te dwa
podstawowe objawy choroby – nadmierne gromadzenie β-amyloidu i hiperfosforylacja tau
ma∏o majà ze sobà wspólnego. Ale pobudzenie
szlaku kinaz – enzymów fosforylujàcych bia∏ka
– spowodowane interakcjà z receptorami rodziny receptora LDL, mo˝e stanowiç wyjaÊnienie zwiàzku mi´dzy tymi dwoma pozornie
niepowiàzanymi objawami choroby (20, 21).
Z rozwojem choroby Alzheimera i z gromadzeniem β-amyloidu w innych postaciach
ot´pienia – jak ot´pienie pochodzenie naczyniowego – zwiàzane sà równie˝ receptory innej
grupy, a mianowicie receptory zmiatajàce
(scavenger receptory).
Gromadzàcy si´ w mózgu β-amyloid wywo∏uje powstawanie wolnych rodników indukujàc
stress oksydacyjny – toksyczny dla komórek – i
aktywacj´ mikrogleju. Mikroglej zawiera receptory zmiatajàce i stwierdzono, ˝e ich ekspresja jest w mózgu chorych na chorob´ Alzheimera zwi´kszona (22, 23). W komórkach
mikrogleju otaczajàcych ma∏e t´tniczki mózgu
gromadzà si´ komórki zawierajàce usuni´ty
materia∏, co mo˝e prowadziç w konsekwencji
do zw´˝enia Êwiat∏a tych naczyƒ (24). W indukcji mRNA receptorów zmiatajàcych mikrogleju w odpowiedzi na czynniki uszkadzajàce biorà udzia∏ liczne cytokiny (25).
Najbli˝sze lata poka˝à, czy nagromadzona
w ostatnim czasie ogromna iloÊç informacji na
temat udzia∏u receptorów lipoprotein w sygnalizacji komórkowej b´dzie przydatna w terapii
zarówno mia˝d˝ycy jak i chorób degeneracyjnych centralnego uk∏adu nerwowego.

Streszczenie
Grupa bia∏ek nale˝àcych do rodziny receptora LDL (nale˝à do niej LRP, apoER2, receptor VLDL, megalina i inne ) wykazuje
wspólne cechy budowy i jest filogenetycznie
bardzo stara. W ostatnich latach stwierdzono,
˝e oprócz roli transportowej receptory te majà
wa˝ne znaczenie w zapoczàtkowaniu kaskady
sygnalizacyjnej w komórkach. Funkcj´ sygnali-

ARTYKU¸ REDAKCYJNY

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

Summary

This function is performed by the cytoplasmic
tail of the receptors which binds adaptor proteins and develops signal transduction with the
participation of various agents like kinases, G
proteins, ion chanels and others. It was stated
that signaling function initiated by lipoprotein
receptors plays an essential role in the embrional development of central nervous system.
The significance of signal transduction with
participation of lipoprotein receptors was
shown in atherosclerotic transformation of artery wall and in the mechanism of development of neurodegenerative diseases like Alzheimer disease.

The group of proteins belonging to the receptor LDL family (as LRP, ApoER2, VLDL
receptor, megalin and others) has similar
structure and is filogenetically very old. In the
recent years is was stated that besides of their
role in lipid transport the receptors are important in initiating sygnalling cascade in the cells.
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02-957 Warszawa

zacyjnà spe∏nia ogon cytoplazmatyczny receptorów, który wià˝e bia∏ka adaptorowe i wywo∏uje transdukcj´ sygna∏ów z udzia∏em ró˝nych
poÊredników, jak kinazy, bia∏ka G, kana∏y jonowe i inne. Stwierdzono podstawowy udzia∏
tych funkcji sygnalizacyjnych receptorów lipoprotein w rozwoju embrionalnym uk∏adu nerwowego. Wykazano znaczenie transdukcji sygna∏ów z udzia∏em rodziny receptora LDL w
transformacji mia˝d˝ycowej Êciany t´tnic oraz
w mechanizmie powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Alzheimera.
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Oty∏oÊç i cukrzyca
Epidemiologia
Badania populacyjne wykazujà, ˝e prewencja pierwotna i wtórna choroby niedokrwiennej serca (CVD – cardiovascular disease) ma znaczàcy wp∏yw na rozwój samej choroby jak i jej powik∏aƒ. Na tej podstawie
w wielu krajach o rozwini´tej ÊwiadomoÊci
prozdrowotnej prewencja pierwotna jak
i wtórna sta∏a si´ d∏ugoterminowym dzia∏aniem majàcym na celu redukcj´ ÊmiertelnoÊci
zwiàzanych z konsekwencjami rozwoju mia˝d˝ycy (Centers for Disease Control and Prevention 1997). Jednak˝e pomimo tych dà˝eƒ
CVD nadal pozostaje g∏ównà przyczynà zachorowalnoÊci i ÊmiertelnoÊci w populacjach
na Êwiecie, a brak oczekiwanej skutecznoÊci
tych dzia∏aƒ mo˝e byç spowodowany wieloczynnikowym patomechanizmem tej choroby.
Jednà z przyczyn niepowodzeƒ jest dynamizm
rozwoju nowych czynników ryzyka, jak np.
gwa∏townie rosnàca liczba osób oty∏ych w wielu populacjach (62). Gro˝àce zdrowiu konsekwencje oty∏oÊci sà liczne i zró˝nicowane.
W ich sk∏ad wchodzà zarówno zmiany prowadzàce do zwi´kszonego ryzyka przedwczesnej
Êmierci jak i mniejsze dolegliwoÊci, które
wp∏ywajà na jakoÊç ˝ycia.
Oty∏oÊç stanowi istotny czynnik ryzyka dla
nie zwiàzanych ze sobà przyczynowo chorób
takich jak: opornoÊç na insulin´ i cukrzyca typu 2 (NIDDM), zmiany naczyniowe powstajàce w wyniku dyslipidemii i mia˝d˝ycy (choroba wieƒcowa, niedokrwienna, nadciÊnienie,
zawa∏, arytmia, kardiomiopatia), choroby p´cherzyka ˝ó∏ciowego, rak (piersi i jelita), zwyrodnienia stawów. Zaburzenia metaboliczne
zwiàzane z oty∏oÊcià takie jak: hipertriglicery-
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demia, obni˝ony poziom HDL, hiperinsulinemia, upoÊledzona tolerancja glukozy by∏y
pierwszymi biochemicznymi objawami (których liczba z ka˝dym rokiem roÊnie) rozwijajàcego si´ zespo∏u polimetabolicznego, opisanego we wczesnych latach 80. przez Raevena
(72).
Oty∏oÊç zwi´ksza równie˝ ryzyko zmian
kostno-stawowych, bólów krzy˝a, powoduje
zaburzenia hormonalne i w wielu krajach rozwini´tych jest zwiàzana z ró˝nymi zaburzeniami psychicznymi majàcymi swe pod∏o˝e ju˝
w okresie dojrzewania. Wi´kszoÊç z tych zaburzeƒ ulega normalizacji nawet przy niewielkiej
utracie masy cia∏a.
W porównaniu z populacjà osób szczup∏ych znaczna oty∏oÊç jest zwiàzana z dwunastokrotnym wzrostem ÊmiertelnoÊci ju˝ nawet
w przedziale wiekowym 25 – 35 lat (73). Dane
te potwierdzajà korzyÊci p∏ynàce z utrzymywania prawid∏owej masy cia∏a w ciàgu ˝ycia.
Pomimo ciàg∏ego nacisku w raportach liczàcych si´ gremiów opiniotwórczych dotyczàcych zdrowia publicznego i oÊwiadczeƒ wskazujàcych na rol´ oty∏oÊci i braku aktywnoÊci fizycznej, nadal obserwuje si´ ma∏e zainteresowanie i ma∏à uwag´ jakà przywiàzuje si´ temu
problemowi w rutynowym prowadzeniu i leczeniu pacjentów. Masa cia∏a jako obiekt prowadzonych obserwacji eksperymentalnych,
a tak˝e niekompletna wiedza dotyczàca mechanizmów prowadzàcych od oty∏oÊci do rozwoju innych czynników ryzyka, mogà dzia∏aç
zniech´cajàcoi odpowiadaç za zbyt ma∏à uwag´ przyk∏adanà do w∏aÊciwej oceny ilosci tkanki t∏uszczowej i zaburzeƒ metabolicznych
zwiàzanych z oty∏oÊcià u pacjentów.
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Oty∏oÊç jest zdefiniowana jako stan anormalnej i zwi´kszonej akumulacji lipidów
w tkance t∏uszczowej, nasilonej w takim stopniu ˝e mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç na stan
zdrowia (29). G∏ówny czynnik w etiopatologii
tego przewlek∏ego schorzenia jest zwiàzany
z dysproporcjà równowagi energetycznej
a przyrostem masy cia∏a. Nadwaga i oty∏oÊç sà
powszechnie oceniane na podstawie prostych
pomiarów wysokoÊci i masy cia∏a, zdefiniowanych odpowiednio jako BMI pomi´dzy 25
a 29,9 kg/m2 i BMI powy˝ej 30 kg/m2.
Brzuszna dystrybucja tkanki t∏uszczowej
(oty∏oÊç androidalna, tu∏owiowa, upper body,
m´ski typ oty∏oÊci; wyra˝ona jako obwód tali
powy˝ej 104 cm dla m´˝czyzn i 88 cm dla kobiet) jest rozpoznawana jako bardziej wp∏ywajàca na fizjologi´ organizmu ni˝ bardziej wyrównana, mniej patologiczna i obwodowo
umiejscowiona oty∏oÊç gynoidalna (tzw. ˝eƒski typ oty∏oÊci). BMI i rozk∏ad tkanki t∏uszczowej sà niezale˝nymi czynnikami ryzyka dla
wszystkich rodzajów chorób zwiàzanych z oty∏oÊcià (82).
U wi´kszoÊci doros∏ych ludzi masa cia∏a
jest ciàgle utrzymywana nieco powy˝ej wartoÊci nale˝nej. Wkazuje to na fakt, ˝e nie do
koƒca poznany biologiczny system musi ciàgle
monitorowaç sk∏ad organizmu i dostosowywaç
pobór energii do jej wydatku. Teoria „sta∏oÊci
zawartoÊci lipidów” postuluje, ˝e sygna∏ obwodowy jest produkowany proporcjonalnie do
masy tkanki t∏uszczowej i oddzia∏uje na centralny system nerwowy, regulujàcy przyjmowanie energii, jej magazynowanie i wydatek.
Hormonem tym ma byç leptyna, proteina
o wielkoÊci 16 kDa, produkt genu ob w adipocytach, która redukuje przyjmowanie pokarmu i promuje zwi´kszenie wydatku energetycznego. Jest wiele czynników wp∏ywajàcych
na poziom krà˝àcej leptyny, jak masa adipocytów, p∏eç (niezale˝nie od tkanki t∏uszczowej),
wiek, pora roku i sk∏ad diety (33). Poziom leptyny obni˝a si´ wraz z utratà masy cia∏a i wzrasta wraz z przybywaniem masy cia∏a, równolegle ze zmianami w masie tkanki t∏uszczowej.
Jednym z subklinicznych czynników, który
odgrywa wa˝nà patofizjologicznà rol´ w rozwoju chorób zwiàzanych z oty∏oÊcià, jest insulinoopornoÊc stan charakteryzujàcy si´ wadliwà biologicznà aktywnoÊcià insuliny u pacjentów oty∏ych i prowadzàcych siedzàcy tryb ˝ycia. Wzrost zawartoÊci t∏uszczu w organizmie
(do 28%) jest liniowo odwrotnie proporcjonalny do warunkowanej przez insulin´, obwodowej (tkanki pozawàtrobowe) dystrybucji
glukozy, niezale˝nie od grupy etnicznej i ró˝nicy p∏ci (1,82). Powy˝ej 28% t∏uszczu w organizmie zanika zale˝noÊç liniowa i obwodowy
wychwyt glukozy jest jednolicie zahamowany
(1). Równie˝ akumulacja brzusznej tkanki
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t∏uszczowej jest przyczynowo i znaczàco zwiàzana ze wzrostem insulinoopornoÊci (73,75).
Nale˝y zaznaczyç, ˝e u niektórych osób
mo˝e wystàpiç opornoÊç na insulin´ pomimo
bardzo ma∏ej akumulacji tkanki t∏uszczowej.
Siedzàcy tryb ˝ycia jest niezale˝nym od oty∏oÊci oraz wieku czynnikiem wywo∏ujàcym insulinoopornoÊci u nie-cukrzycowych pacjentów
(75). Zosta∏o udowodnione, ˝e aktywnoÊç fizyczna zwi´ksza aktywnoÊç biologicznà insuliny i poprawia tolerancj´ glukozy u pacjentów
oty∏ych (1).
Regiony etniczne i styl ˝ycia (tzn. hiperkaloryczna dieta i ma∏à aktywnoÊç fizyczna) sà
wa˝nymi, wspó∏zale˝nymi czynnikami ryzyka
w rozwoju oty∏oÊci i opornoÊci na insulin´.
Wi´kszy odsetek osób oty∏ych i wykazujàcych
opornoÊç na insulin´ stwierdzono u Indian Pima, ˝yjàcych w Arizonie, ni˝ u genetycznie
spokrewnionych rdzennych Amerykanów ˝yjàcych w Meksyku (71, 73). Podobnie Japoƒczycy ˝yjàcy w Japonii wykazujà mniejszà tendencj´ do oty∏oÊci i rozwoju cukrzycy typu 2 w porównaniu do emigrantów japoƒskich ˝yjàcymi
na Hawajach czy japoƒskich Amerykanów
(73). Przedstawiciele populacji azjatyckiej migrujàcy do krajów zachodnich równie˝ wykazujà zwi´kszonà predyspozycj´ do rozwoju
oty∏oÊci i insulinoopornoÊci (56)
Odnotowano tak˝e ró˝nice etniczne dotyczàce dystrybucji tkanki t∏uszczowej. Hiszpanie i Azjaci wykazujà wi´kszà tendencje do
oty∏oÊci typu brzusznego i insulinoopornoÊci
ni˝ biali czy afrykaƒscy Amerykanie. Jednak˝e
z drugiej strony ka˝dy stopieƒ oty∏oÊci u Indian Pima i u Meksykanów jest zwiàzany
z wi´kszà insulinoopornoÊcià ni˝ stwierdza si´
u odpowiadajàcego mu wagowo bia∏ego Amerykanina (73). Inne czynniki (prawdopodobnie
zwiàzane z genetycznà regulacjà przyjmowania pokarmu i metabolizmu w´glowodanów
i t∏uszczów) stanowià kolejnà wa˝nà zmiennà
decydujàcà o rozwoju oty∏oÊci i insulinoopornoÊci.

Wydatek energetyczny u ludzi. Definicja
i czynniki sk∏adowe
Procesy chemiczne, które warunkujà prawid∏owe funkcjonowanie organizmu, wymagajà sta∏ego dostarczania energii. W wi´kszoÊci
przypadków energia ta jest dostarczana w postaci zwiàzków wysokoenergetycznych, takich
jak adenozynotrójfosforan (ATP), którego
iloÊç jest warunkowana poprzez rozk∏ad substancji paliwowych (od˝ywczych): glukozy i lipidów. W sytuacjach stresu (w nag∏ej potrzebie) krótkotrwa∏y, ograniczony rozk∏ad niektórych substancji paliwowych i produkcja ATP
zachodzà w warunkach beztlenowych (np.:
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rozk∏ad glukozy i produkcja kwasu mlekowego). W stanie równowagi spalanie substancji
energetycznych do dwutlenku w´gla i wody
jest nie tylko g∏ównym êród∏em energii, magazynowanej jako wysokoenergetyczne substancje (ATP), ale tak˝e w 60% jest ta energia
uwalniana w postaci ciep∏a. Ogólnie proces
ten: zamiana substancji paliwowych na wysokoenergetyczne zwiàzki i ciep∏o, a tak˝e rozk∏ad wysokoenergetycznych substancji (ATP)
w celu podtrzymania procesów ˝yciowych, jest
nazywana wydatkiem energetycznym (czasem
te˝ poziomem przemian metabolicznych).
Ca∏kowity wydatek energetyczny mo˝e byç
zmierzony (oszacowany) poprzez pomiary kalorymetryczne, takie jak bezpoÊrednia kalorymetria (pomiar ciep∏a uwalnianego w warunkach eksperymentalnych, wykonywany przez
drogà aparatur´). Bardziej powszechne jest
stosowanie metody poÊredniej kalorymetrii,
drogà pomiaru wydatku energetycznego poprzez porównanie poziomu zu˝ywanego tlenu
i produkcji dwutlenku w´gla. Dla d∏ugoterminowych obserwacji i dla pomiaru podstawowego wydatku energetycznego jest u˝ywana technika podwójnie znakowanej wody (doubly labeled water technique) z u˝yciem nieradioaktywnych izotopów: deuteru i tlenu wykorzystujàca pomiar znakowanego poziomu dwutlenku
w´gla i pary wodnej w wydychanym powietrzu.
Ostatnim sposobem jest metoda oznaczania
dwuw´glanów i mocznika (bicarbonate - urea
technique). Ta prosta i wzgl´dnie tania metoda wymaga podania ma∏ej iloÊci radioaktywnego izotopu C 14. Metody te nadal sà wykorzystywane tylko w badaniach naukowych.

Komponenty wydatku energetycznego
Ca∏kowity wydatek energetyczny mo˝e zostaç podzielony na cztery g∏ówne sk∏adowe,
które ulegajà zmianie podczas odpoczynku
i wysi∏ku fizycznego.

Spoczynkowy wydatek energetyczny
Mierzony na czczo, spoczynkowy wydatek
energetyczny (RMR) stanowi (50 – 60% dziennego wydatku energetycznego). Jest to wydatek energetyczny organizmu poÊwi´cony na
spoczynkowà akcj´ serca (podstawowà prac´
uk∏adu sercowo-naczyniowego i oddechowego)
i prac´ szlaków metabolicznych, na utrzymanie
ró˝nicy potencja∏u b∏onowego komórek, na
podstawowà przemian´ protein i utrzymanie
temperatury cia∏a. RMR na czczo jest mierzony po ca∏onocnej g∏odówce i po minimum 30minutowym odpoczynku le˝àc. G∏ównymi
czynnikami warunkujàcymi wartoÊç RMR sà:
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wzrost, masa cia∏a i sk∏ad, przede wszystkim
bezt∏uszczowa masa cia∏a (FFM), gdzie g∏ównie zachodzà procesy zu˝ywania generowanej
energii. Sk∏ad FFM, np. ró˝nice w masie mi´Êni szkieletowych, jakkolwiek wp∏yw tak˝e zawartoÊci masy tkanki t∏uszczowej, wieku, p∏ci
jest oczywisty, odpowiada za 80% ró˝nic obserwowanych w RMR pomi´dzy osobnikami.
Poniewa˝ w spoczynku narzàdy trzewne,
jak mózg i serce, wykazujà wi´kszà aktywnoÊç
metabolicznà ni˝ mi´Ênie szkieletowe, osoba
z wi´kszà proporcjà masy mi´Êniowej w FFM
b´dzie mia∏a paradoksalnie ni˝szà wartoÊç
g∏odowego RMR (co mo˝na zaobserwowaç
np. u doros∏ych w porównaniu z dzieçmi).
Ârednio wartoÊç RMR jest zbli˝ona do
90J/kg FFM/min. np. osoba wa˝àca 60 kg (ok.
13% zawartoÊci t∏uszczu) b´dzie mia∏a spoczynkowà wartoÊç RMR zbli˝onà do 5,4
kJ/min.

Efekt termiczny po˝ywienia (TEF) lub termogeneza indukowana dietà (DIT)
Przyjmowanie pokarmu jest zwiàzane z wydatkiem energetycznym (8 – 10%) g∏odowego
RMR i wzrostem zu˝ycia tlenu. DIT winien
byç mierzony poprzez poÊrednià kalorymetri´
u osób w spoczynku, aby opisaç d∏ugoterminowy efekt ca∏kowitego wydatku energetycznego
zu˝ytego na pobranie pokarmu.
DIT ulega redukcji w czasie g∏odu lub
w okresie diety wysokot∏uszczowej, a roÊnie
w okresie przekarmienia i diecie wysokow´glowodanowej. Przyjmowanie nasyconych
kwasów t∏uszczowych tak˝e powoduje silniejsze obni˝enie TEF ni˝ poda˝ Êrednio- i d∏ugo∏aƒcuchowych nienasyconych kwasów t∏uszczowych roÊlinnych i pochodzenia rybnego.

Wzrost m∏odego organizmu
Zwiàzany z nasilonà syntezà bia∏ek i przemian stanowi tyko 25% g∏odowego RMR
u zdrowych doros∏ych. Zmiany w syntezie bia∏ek, zwiàzane z wiekiem i chorobami, warunkujà zwi´kszenie wydatku energetycznego tak˝e w tych granicach.
Ostra ekspozycja na zimno powoduje znaczàcy (nawet czterokrotny w porównaniu
z wartoÊcià podstawowà) wzrost wydatku
energetycznego odpowiadajàcego za dreszcze.
Natomiast d∏ugoterminowa ekspozycja na
zimno powoduje adaptacj´ organizmu (regulowanà hormonalnie zw∏aszcza przez hormony
tarczycy) i zapotrzebowanie energetyczne wynosi wtedy tylko 10 – 15% RMR.
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Wysi∏ek fizyczny
Maksymalnie tylko 30% dziennego wydatku energetycznego jest przeznaczane na wysi∏ek fizyczny (w wi´kszoÊci populacji na Êwiecie). Jest to spowodowane siedzàcym trybem
˝ycia. Krótkotrwa∏y, bardzo intensywny wysi∏ek (biegi, wbieganie po schodach) wymaga
znacznego wydatku energetycznego (ponad
100 kJ/min). Ale tak intensywny wydatek mo˝e byç podtrzymywany tylko przez kilka sekund kosztem spalania w´glowodanów. W tym
okresie generacja energii jest oparta na procesach beztlenowych i produkcji kwasu mlekowego, a odpoczynek i powrót do stanu poprzedniego trwa d∏ugo. Dlatego te˝ w tym typie wysi∏ku energia zmagazynowana w lipidach jest tracona w bardzo ma∏ych iloÊciach
i taki wysi∏ek fizyczny nie odgrywa istotnej roli w zmniejszeniu masy t∏uszczowej cia∏a.
Udowodniono, ˝e intensywny wysi∏ek wymaga ciàg∏ego dostarczania w´glowodanów do
mi´Êni, podczas gdy umiarkowany, ale trwajàcy d∏ugo wysi∏ek fizyczny jest uwarunkowany
utlenianiem wolnych kwasów t∏uszczowych.
Przez to d∏ugotrwa∏e rodzaje çwiczeƒ fizycznych (aerobik, jogging, p∏ywanie, jazda na rowerze) odgrywajà znacznie wa˝niejszà rol´
w ca∏kowitym, dziennym wydatku energetycznym oraz w zapobieganiu i leczeniu oty∏oÊci.
Dla oceny indywidualnej zdolnoÊç do wykonywania çwiczeƒ (tolerancja wysi∏ku) i jej
zmian powszechnie u˝ywany jest test pomiaru
maksymalnego poboru tlenu (VO2 max). Jest
on wyra˝ony jako mlO2/kg masy cia∏a (lub czasem kg FFM)/min) i opisuje maksymalnà poda˝ O2 jakà mo˝e osiàgnàç pacjent w ciàgu co
najmniej 1 minuty zadanych çwiczeƒ. Osoby
siedzàcym trybie ˝ycia charakteryzujà si´ niskim VO2max, o wartoÊci 30 – 40 ml/kg/min.
Osoby z wysokim poziomem aktywnoÊci fizycznej wykazujà wysokà, przekraczajàcà 60
ml/kg/min wartoÊç VO2max. AktywnoÊç fizycznà z wysokà wartoÊcià VO2max nie mo˝e byç
utrzymywana przez d∏ugi okres czasu, jednak˝e trening zwi´ksza tolerancj´ wysi∏ku i w tych
warunkach wysi∏ek fizyczny mo˝e przyczyniaç
si´ do wzrostu podstawowego (spoczynkowego) wydatku energetycznego (RMR), wynikajàcego m.in. ze wzrostu masy mi´Êni (czyli
FFM). Dlatego te˝ podtrzymywanie aktywnej
rekreacji jak: chodzenie, p∏ywanie, je˝d˝enie
na rowerze, mo˝e byç zwiàzane ze zwi´kszeniem proporcji w podstawowym wydatku energetycznym i polecane dla utraty masy cia∏a;
pomimo kontrowersyjnych wypowiedzi, ˝e
ujemny poziom równowagi energetycznej jest
zwiàzany z redukcjà spoczynkowego wydatku
energii u nieoty∏ych osób, a ponadto pobudza
apetyt. Wykazano, ˝e ta korelacja jest s∏absza
u oty∏ych pacjentów, którzy przeszli na wyso-

kow´glowodanowà diet´ (12, 25, 27, 65). Ponadto aktywnoÊç fizyczna zmniejsza objawy
uboczne towarzyszàce oty∏oÊci i jest niezb´dna
do zwi´kszenia tolerancji glukozy (102) dla zapobiegania osteoporozie. Wykazano równie˝,
˝e zwi´kszona aktywnoÊç fizyczna zwi´ksza
zdolnoÊç pacjentów do przestrzegania restrykcyjnej diety.

Pobudzenie termogenezy
Przesz∏o 50 lat temu wykazano ˝e katecholaminy (adrenalina, noradrenalina) pobudzajà
wydatek energetyczny u ludzi. Katecholaminy
indukujà temogenez´ i odpowiadajà za stymulacj´ lipolizy w tkance t∏uszczowej (udzia∏ β2i β3- adrenergicznych receptorów) oraz zwi´kszajà oksydacj´ t∏uszczy w wielu tkankach
(mi´Êniu sercowym i szkieletowych, trzewiach). Termogenez´ pobudzajà te˝ hormony
tarczycy.
Pewne typy indukowanej przez pokarm
termogenezy wydajà si´ byç zwiàzane z aktywnoÊcià sympatycznego uk∏adu nerwowego.
Spo˝ywanie pokarmu zwi´ksza poziom katecholamin we krwi i nieselektywny β blokerpropranolol – mo˝e cz´Êciowo hamowaç termogenez´ wywo∏anà pokarmem. Termogeneza indukowana przez pokarm mo˝e byç specyficzna i zale˝na od tkanki (organu). Wykazano
np. ˝e aminokwasy podane iv zwi´kszajà termogenez´ organizmu o 19%, z czego za po∏ow´ tego efektu odpowiedzialna jest Êledziona.
Natomiast doustne podanie glukozy lub fruktozy nie pobudza termogenezy w tej tkance.
Jak wspomniano dieta wysokot∏uszczowa hamuje gdy wysokow´glowodanowa pobudza
termogenez´ (55).

Oty∏oÊç i wydatek energetyczny
Niski wydatek energetyczny, nie tylko wynikajàcy z braku aktywnoÊci fizycznej ale i wyst´pujàcy w czasie spoczynku, móg∏by byç jednym z powodów powstawania oty∏oÊci. Jednak˝e udowodniono, ˝e takie zmniejszenie

Sen

4,5

Siedzenie

5,0

Stanie

6,0

˚ywy chód (6,4 km/h)

30,0

Bieg (8 km/h)

43,0

Jazda na rowerze (16 km/h)

30,0

P∏ywanie

28,0

Tab.1 Wydatek energetyczny w czasie wysi∏ku fizycznego (wartoÊci sà podane w kJ/min dla
nieoty∏ych (70kg) osób); (dane wed∏ug McDonalda 1998)
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spoczynkowego wydatku energetycznego, obserwowane np. w ci´˝kiej postaci niedoczynnoÊci tarczycy, ma ma∏e znaczenie w rozwoju
oty∏oÊci. 24-godzinny pomiar wydatku energetycznego wykaza∏, ˝e osoby oty∏e nie majà
zmniejszonego spoczynkowego wydatku energetycznego w stosunku do osób nieoty∏ych.
Wr´cz przeciwnie, osoby oty∏e wykazujà wi´kszy ca∏kowity wydatek energetyczny na osob´,
co wynika z wi´kszej masy cia∏a (99). U osób
oty∏ych ze sta∏à masà cia∏a podwy˝szonemu
ca∏kowitemu wydatkowi energetycznemu towarzyszy zwykle spoczynkowy wydatek energetyczny podobny do tego, który wyst´puje
u nieoty∏ych pacjentów. Dlatego te˝ rozwój
oty∏oÊci wymaga d∏u˝szego (lat) okresu czasu,
w którym wyst´puje dodatni bilans energetyczny. BezpoÊredni zwiàzek dodatniego bilansu
energetycznego z rozwojem oty∏oÊci udokumentowano zamiennie statystycznie tylko
w 40% przypadków u Indian Pima. Âwiadczy
to o skomplikowanym mechani˝mie wiodàcym
do rozwoju tego schorzenia.
Redukcja indukowanej przez pokarm termogenezy u oty∏ych mo˝e byç drugà po insulinoopornoÊci przyczynà zmiany metabolizmu
komórek t∏uszczowych promujàcych odk∏adanie lipidów. Redukcja masy cia∏a jest prawie
zawsze zwiàzana z normalizacjà lub co najmniej poprawà reaktywnoÊci tkanek na insulin´ i wzrostem (normalizacjà) odpowiedzi termicznej na po˝ywienie (TEF) (13).

Metabolizm lipidów i w´glowodanów w mi´Êniach szkieletowych i tkance t∏uszczowej
Mi´Ênie szkieletowe stanowià ponad 30%
u kobiet a 40% u m´˝czyzn (powy˝ej 65%
u wytrenowanych atletów) masy cia∏a, przez to
tkanka ta odgrywa istotnà rol´ w wydatku
energetycznym nawet w stanie spoczynku.
G∏ównym rezerwuarem energii w mi´Êniach
jest glikogen, wype∏niajàcy zapotrzebowanie
w czasie aktywnoÊci fizycznej i b´dàcy substratem przemian podczas krótko trwajàcego wysi∏ku fizycznego. Mi´Ênie szkieletowe nie
uwalniajà lipidów, ale odgrywajà istotnà rol´
w usuwaniu niezestryfikowanych kwasów
t∏uszczowych (NEFA) z krwi w czasie spoczynku, g∏odu, a szczególnie w czasie d∏ugotrawa∏ych çwiczeƒ jak i w okresie po spo˝yciu pokarmów.
Mi´Ênie szkieletowe odgrywajà wa˝nà rol´
w metabolizmie aminokwasów i stanowià
g∏ówny rezerwuar wolnych aminokwasów
w organizmie. Ten organ posiada najwi´kszà
iloÊç protein w porównaniu z jakàkolwiek innà
tkankà, i pomimo ˝e poziom przemian protein
jest powolny, to mi´Ênie majà wa˝ny udzia∏
w przemianach protein w organizmie (26, 87).

14

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

Zu˝ycie tlenu przez mi´Ênie szkieletowych
w czasie spoczynku jest niskie (4 ml O2/min/kg
mokrej masy), porównujàc z innymi organami
(np. wàtroba 60 ml O2/min/kg mokrej masy)
ale ze wzgl´du na mas´ mi´Ênie sà g∏ównym
konsumentem tlenu w ciele, a ró˝norodnoÊç
masy mi´Êniowej warunkuje osobniczà zmiennoÊç w spoczynkowym wydatku energetycznym.
U nieoty∏ych pacjentów bia∏a tkanka t∏uszczowa stanowi 20% masy cia∏a u m´˝czyzn
i 30% u kobiet, jednak˝e b´dàc g∏ównym êród∏em niezestryfikowanych kwasów t∏uszczowych NEFA (g∏ówne paliwo energetyczne)
tkanka t∏uszczowa stanowi wa˝ny czynnik regulujàcy wydatek energetyczny. U oty∏ych
tkanka t∏uszczowa roÊnie nieprawid∏owo, pomimo ˝e nie jest tak aktywna metabolicznie
jak ten organ u szczup∏ych, jednak poprzez
swojà mas´ wp∏ywa znacznie na wydatek energetyczny.
Tkanka t∏uszczowa odgrywa wa˝nà rol´
w regulacji poziomu triglicerydów (TG) we
krwi (bogate w TG lipoproteiny), b´dàc odpowiedzialnà za dostarczanie NEFA przez krà˝enie wrotne do wàtroby. Stanowi to czynnik inicjujàcy syntez´ TG i apoprotein w wàtrobie,
czyli przyczynia si´ do uwalniania bogatych
w TG lipoprotein – VLDL. VLDL sà dostarczycielem NEFA dla tkanek w okresie mi´dzy
posi∏kami i podczas g∏odu. Za uzupe∏nianie
niedoboru i tworzenie zapasowych magazynów energii w tkance t∏uszczowej odpowiedzialne jest wychwytywanie kwasów t∏uszczowych z chylomikronów do adipocytów w okresie poposi∏kowym. Nagromadzenie brzusznej
(w sieci trzewi) tkanki t∏uszczowej odgrywa
istotne znaczenie w niepomyÊlnych zmianach
metabolicznych w przebiegu oty∏oÊci. Metabolizm adipocytów tkanki brzusznej (adipocyty
sieci trzewnej) jest stosunkowo mniej poznany
z powodu ograniczonego dost´pu do materia∏u (laparoskopia, zabiegi operacyjne w jamie
brzusznej) i wi´kszoÊç wiadomoÊci pochodzi
z obserwacji ex vivo (hodowle komórkowe
tkanki z operacji lub biopsji) lub z modeli
zwierz´cych.
Tkanka t∏uszczowa odgrywa bardzo ma∏à
rol´ w dystrybucji glukozy i metabolizmie aminokwasów w organizmie.
Metabolizm bràzowej tkanki t∏uszczowej
jest zwiàzany z termogenezà (nasilone procesy
beta-oksydacji kwasów t∏uszczowych w mitochondriach). Adipocyty te magazynuja bardzo
ma∏e iloÊci rozproszonych w cytoplazmie lipidów, charakteryzujà si´ natomiast znacznà
ekspresjà PPAR-α i wi´kszà iloÊcià du˝ych mitochondriów w cytoplazmie. Pojedyncze tego
typu komórki znajduje si´ rozproszone
w tkance t∏uszczowej doros∏ego organizmu
u ludzi i nie wydaje si´, by mia∏y istotny udzia∏
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w ca∏kowitym wydatku energetycznym u doros∏ych. Jednak˝e wed∏ug Cinti’ego obecnoÊç tej
tkanki mo˝e odgrywaç wa˝nà rol´ w termoregulacji u noworodków, a jej brak mo˝e mieç
istotne znaczenie w procesie wczesnego rozwoju opornoÊci na insulin´, szczególnie u noworodków z niskà wagà urodzeniowà (13, 26).

Udzia∏ mi´Êni i tkanki t∏uszczowej w wydatku
energetycznym
Do najsilniejszych mechanizmów utrzymujàcych homeostaz´ gospodarki energetycznej
ustroju nale˝y aktywnoÊç biologiczna insuliny.
Mechanizm poposi∏kowego wyrównania poziomu glukozy polega na gwa∏townym zahamowaniu endogennej produkcji glukozy przez
wàtrob´, a na obwodzie na wzroÊcie wychwytu
glukozy przez mi´Ênie szkieletowe i w mniejszym stopniu przez bia∏à tkank´ t∏uszczowà.
Podobny proces mo˝na zaobserwowaç
w przypadku poposi∏kowego „oczyszczania”
chylomikronów z triglicerydów w krà˝eniu.
Endotelialna lipaza lipoproteinowa w kapilarach penetrujàcych tkank´ t∏uszczowà i mi´-

Ênie szkieletowe, „wycina” NEFA z TG chylomikronów. NEFA sà dostarczane do komórek
i ich mitochondriów z udzia∏em transporterów
kwasów t∏uszczowych (FATP, ang. fatty acid
transport protein czy FABP, ang. fatty acid
binding protein), co powoduje obni˝enie si´
poziomu TG i NEFA w krà˝àcej krwi. W adipocytach NEFA z powrotem sà przekszta∏cane
w TG na drodze zale˝nych od insuliny przemian. W tym czasie zahamowaniu ulega aktywnoÊç zale˝nej od hormonów (g∏ównie w wyniku dzia∏ania insuliny) lipazy tkanki t∏uszczowej, co zapobiega hydrolizie TG i stymuluje
gromadzenie NEFA pod postacià TG wewnàtrz adipocytów (tzw. proces dojrzewania,
ró˝nicowania si´ adipocyta).
Pomi´dzy posi∏kami (w okresie g∏odu)
i przy niskim poziomie insuliny aktywacja adrenergiczna hormonowra˝liwej lipazy w adipocytach powoduje hydroliz´ TG tkanki t∏uczczowej i uwalnianie NEFA do krà˝enia. Zaopatruje to wàtrob´ w NEFA s∏u˝àce do syntezy VLDL, które sà dystrybutorami TG/NEFA
w okresie g∏odu. W prawid∏owej przemianie
insulinozale˝na glukoneogeneza w wàtrobie
jest odpowiedzialna za „endogennà syntez´

Ryc.1 Schemat wewnàtrzkomórkowego dzia∏ania insuliny.
– - hamowanie, IRS - kinaza substratu receptora insulinowego, MAPK - kinaza MAP, Shc- tzw. „bia∏ko dokujàce”
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glukozy” i za utrzymywanie fizjologicznego
poziomu glukozy we krwi i jej dystrybucji tkankowej w okresie g∏odu.
W okresie zwi´kszonego nap∏ywu NEFA
i nasilonego procesu spalania kwasów t∏uszczowych dochodzi w mi´Êniach szkieletowych
do hamowania oksydacji glukozy. Bierze
w tym udzia∏ zahamowanie aktywnoÊci dehydrogenazy pirogronianu przez pochodzàcy od
lipidów acetylo-CoA (w cyklu glukoza-kwasy
t∏uszczowe, Randle’a). Prowadzi to do efektu
„odbicia” powodujàcego zmniejszenie poboru
glukozy przez mi´Ênie i przez to pog∏´bia insulinoopornoÊç (70). Wyniki badaƒ ostatnich lat
w zrozumieniu dzia∏ania insuliny przynios∏y
znaczny post´p w wyjaÊnieniu tych mechanizmów.

Molekularne mechanizmy dzia∏ania insuliny
AktywnoÊç biologiczna insuliny na poziomie komórkowym rozpoczyna si´ po jej przy∏àczeniu do receptora na powierzchni komórki i aktywacji kinazy tyrozynowej podjednostki
beta, katalizujàcej reakcj´ fosforylacji grup hydroksylowych okreÊlonych reszt tyrozynowych
wewnàtrzkomórkowej cz´Êci receptora (ryc.1).
Autofosforylacja receptora zwi´ksza jego aktywnoÊç jako kinazy tyrozynowej pozwalajàc
przyspieszyç fosforylacj´ innych substratów.
Z drugiej strony fosforylacja innych miejsc tyrozynowych w obr´bie receptora hamuje jego
aktywnoÊç (autoregulacja). W ten sposób nie
tylko wiàzanie insuliny ale autofosforylacja
i defosforylacja mediowane przez specyficzne
fosfatazy regulujà aktywnoÊç receptora insulinowego na zasadzie ujemnego sprz´˝enia
zwrotnego (30). W odpowiedzi na aktywacj´
receptora insuliny dochodzi do fosforylacji
reszt tyrozynowych takich bia∏ek jak IRS-1,-2,3,-4 (ang. insulin receptor substrate) oraz tzw.
bia∏ek dokujàcych, takich jak Shc, Gab-1
i p62doc. Po fosforylacji przez zaktywowany
receptor insulinowy od∏àczajà si´ one od receptora i sà rozpoznawane przez domeny SH2
(ang. src-homology-2) innych bia∏ek komórkowych. Jednym z nich jest nieenzymatyczne
bia∏ko adaptorowe Grb-2. IRS i Shc przy∏àczajà si´ do kompleksu Grb2-SOS, co prowadzi
do aktywacji bia∏ek Ras i kinazy ERK MAP.
Pobudzenie tych kinaz jak równie˝ innych nie
do koƒca jeszcze poznanych, takich jak p38,
SAP/JNK czy pp90S6 oraz fosforylacja ró˝nych czynników transkrypcyjnych w jàdrze komórkowym powoduje aktywacj´ procesów komórkowych zwiàzanych z dzia∏aniem insuliny,
takich jak mitoza, synteza bia∏ek oraz wzrost
i ró˝nicowanie komórek (40, 78).
W procesie przekazywania sygna∏u po
przy∏àczeniu insuliny do jej receptora biorà
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udzia∏ ró˝ne czynniki. Kinaza 3-fosfoinozytolu
(PI3), sk∏adajàca si´ z nast´pujàcych podjednostek: p85-α, AS53, p50-α, p85-β i p55PIK,
jest jednym z dziewi´ciu znanych bia∏ek dokujàcych zwiàzanych z bia∏kiem IRS. Aktywacja
PI3 kinazy przez zwiàzanie podjednostki p85
do IRS1 podnosi poziom 3,4 dwufosforanu
fosfatydyloinozytolu i 3, 4, 5 trójfosforanu fosfatydyloinozytolu (PIP3). PIP3 jest wtórnym
przekaênikiem umo˝liwiajàcym kinazie-1 zale˝nej od fosfoinozytolu fosforylacj´ kinazy
bia∏kowej B (PKB, Akt) i izoenzymów kinazy
bia∏kowej C (PKCξ i PKCι/λ). Aktywacja PKB
i izoenzymów PKC mediuje przemiany glukozy spowodowane dzia∏aniem insuliny poprzez
translokacj´ transporterów glukozy (GLUT4)
do b∏ony komórkowej. PKB powoduje fosforylacj´ i inaktywacj´ kinazy-3 syntazy glikogenu
(GSK-3), która jest g∏ównym inhibitorem syntezy glikogenu w mi´Êniach. W ten sposób aktywacja PKB przez receptor insulinowy promuje przekszta∏canie wewnàtrzkomórkowej
glukozy do glikogenu. Insulina mo˝e tak˝e aktywowaç syntaz´ glikogenowà przez wzrost jej
defosforylacji przez bia∏kowà defosfataz´-1
(PP1). Jakkolwiek niepewne jest, czy insulina
indukuje fosforylacj´ zwiàzanej z glikogenem
jednostki regulatorowej PP1, która uczestniczy w tym procesie (18).
Wysi∏ek aktywuje ekspresj´ GLUT-4 na
b∏onie komórkowej, niezale˝nie od indukowanej przez insulin´ PI3K; w ten sposób dzia∏a
synergistycznie w wykorzystaniu glukozy przez
mi´Ênie, poprawiajàc jej tolerancj´ (54, 102)
(ryc. 2).

Znane genetyczne mechanizmy insulinoopornoÊci
Zgodnie z hipotezà „oszcz´dnego genotypu” (ekspresja bia∏ek majàca na celu przetrwanie organizmu w warunkach niedoboru),
predyspozycje do wystàpienia insulinoopornoÊci mia∏y chroniç osobników w okresach braku
po˝ywienia poprzez redukcj´ mi´Êniowego
wykorzystania glukozy, faworyzujàc wykorzystanie glukozy w wa˝nych ˝yciowo organach,
takich jak mózg. Zmiany w DNA pojawi∏y si´
i kumulowa∏y przez tysiàce lat, pomagajàc
przetrwaç organizmom, majàcym lepiej przystosowany materia∏ genetyczny (1). Tymczasem pojawienie si´ zmian Êrodowiskowych, takich jak nadmierne, hiperkaloryczne po˝ywienie, wzrost jego dost´pnoÊci, zmniejszenie aktywnoÊci fizycznej w po∏àczeniu z genetycznà
predyspozycjà do wystàpienia insulinoopornoÊci, indukuje nieprawid∏owe wykorzystanie
glukozy i w konsekwencji rozwój cukrzycy
i oty∏oÊci.
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Opisane mutacje receptora insulinowego
wyst´pujà rzadko, w ogólnej populacji (49).
Polimorfizm IRS-1 jest bardziej powszechny u pacjentów z cukrzycà typu 2 (DM 2). Polimorfizm glicyna 972 arginina (G972R) znaleziony zosta∏ w populacji kaukaskiej (cz´stoÊç
w populacji z DM 2 wynosi∏a 10,7%, bez DM
2: 5,8%). Otyli nosiciele tej mutacji mieli wi´ksze predyspozycje do wystàpienia insulinoopornoÊci (5). Jakkolwiek polimorfizm ten nie
zosta∏ znaleziony u Indian Pima (1) oraz
u Hindusów z cukrzycà (39). Inne opisane polimorfizmy IRS-1 (P190R, M209T, S809F, czy
mutacje nieme: warianty nukleotydów L142,
G625, A804) nie odgrywajà istotnej patognomicznej roli u pacjentów z cukrzycà, jakkolwiek obserwuje si´ predyspozycj´ do pogarszania wra˝liwoÊci na insulin´ u pacjentów,
którzy dodatkowo sà nosicielami polimorfizmu G972R. Opisane w piÊmiennictwie polimorfizmy dotyczàce IRS-2 czy IRS-4 nie sà
zwiàzane z DM 2 czy insulinoopornoÊcià (5).
Mutacje genów fosfataz fosfotyrozynowych (PTPs). Fosfatazy te sà odpowiedzialne
za defosforylacj´ receptora insuliny i IRS;
w ten sposób hamujà sygna∏ indukowany przez
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przy∏àczenie insuliny do receptora. Zwi´kszenie aktywnoÊci bia∏kowej fosfatazy tyrozynowej 1B (PTP-1B) i fosfatazy zwiàzanej z antygenem leukocytarnym (LAR) jest obserwowane w mi´Êniach pacjentów z DM 2 i oty∏oÊcià
(3). Mimo to nie zosta∏y opisane ˝adne polimorfizmy genów PTP-azy.
Tak˝e nie znaleziono zale˝noÊci mi´dzy
wyst´powaniem polimorfizmu podjednostki
p85 kinazy PI3 (metionina326izoleucyna)
a cukrzycà, jakkolwiek u homozygotycznych
nosicieli mo˝na by∏o zauwa˝yç nieprawid∏owà
tolerancj´ glukozy w DTTG (35).
Dowody na wyst´powanie innych mutacji
zwiàzanych z insulinoopornoÊcià (np. genów
bia∏ek Ras – gen Rad) czy oty∏oÊcià (receptor
(3 adrenergiczny, PPARs, lipaza czy inne geny
odpowiedzialne za wykorzystywanie i magazynowanie kwasów t∏uszczowych i lipidów) wymagajà potwierdzenia przez dalsze genetyczne, biochemiczne, kliniczne i epidemiologiczne badania. Niektóre mechanizmy zwiàzane
z tymi zjawiskami zosta∏y zaproponowane niedawno lecz wymagajà potwierdzenia (1, 7, 53,
61, 78).

Ryc.2 Przekszta∏cenie wewnàtrzkomórkowych wolnych (niezestryfikowanych) kwasów t∏uszczowych (NEFA), w szczególnoÊci zaÊ palmitynowego,
oleinowego i linolowego do d∏ugo∏aƒcuchowych form acetylo-CoA (LCACoAs) i molekularne procesy zwiàzane z rozwojem insulinoopornoÊci
(poprzez fosfataz´ bia∏kowà aktywowanà ceramidami (CAPP), kinaz´ bia∏kowà aktywowanà ceramidami (CAPK),fosfataz´ bia∏kowa 2A (PP2A), kinaz´
bia∏kowà C (PKC), kinaz´ bia∏kowà B (PKB), modyfikacj´ bia∏ek oraz transkrypcj´ odpowiednich genów).
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Wp∏yw hiperglikemii na syntez´ kwasów t∏uszczowych i lipogenez´
Dieta wysokow´glowodanowà lub hiperglikemia powstajàca w wyniku insulinoopornoÊci wp∏ywa na zwi´kszonà syntez´ wolnych
kwasów t∏uszczowych i triglicerydów w komórkach wàtroby i tkanki t∏uszczowej. Ten fizjologiczny proces jest naturalnà odpowiedzià organizmu na nadmiar substancji bogatoenergetycznych i prowadzi do powstawania i odk∏adania substancji zapasowych w postaci triglicerydów w adipocytach tkanki t∏uszczowej. Enzymy odpowiedzialne za ró˝ne etapy lipogenezy w wàtrobie i tkance t∏uszczowej regulowane
sà przez st´˝enia cukrów prostych lub ich metabolitów na dwóch poziomach. Pierwszym
poziomem regulacyjnym, o bardzo szybkim
dzia∏aniu, nast´pujàcym w czasie kilku minut,
jest aktywacja allosteryczna enzymów zale˝nych od iloÊci substratu, bàdê modyfikacja postranslacyjnà tych enzymów. Drugim poziomem regulacji jest regulacja na poziomie
transkrypcji genów, która doprowadza do
zwi´kszonej syntezy bia∏ek enzymatycznych
i wymaga kilku godzin czasu od zadzia∏ania
bodêca. Wa˝nà rol´ regulacyjnà enzymów szlaku lipogenezy, zarówno na poziomie aktywnoÊci katalitycznej jak i poziomie regulacji ekspresji genów, majà równie˝ hormony tarczycy,
insulina i glukagon. (80)
Enzymy syntezy kwasów t∏uszczowych: karboksylaza acetylo-CoA (ACC), syntaza wolnych kwasów t∏uszczowych (FAS), liaza ATPcytrynianu i bia∏ka transportujàce acylo-CoA
z mitochondrium do cytozolu komórkowego,
(gdzie nast´puje synteza kwasów t∏uszczowych), enzymy glikolizy dostarczajàce produktów do syntezy oraz enzymy zaanga˝owane
w przemiany NAD → NADPH, dostarczajàce
potencja∏u redukcyjnego, sà regulowane zmianami st´˝eƒ glukozy i jej produktów. Z uwagi
na ich du˝à z∏o˝onoÊç wzajemne procesy regulacyjne na poziomie transkrypcji nie sà jeszcze
w pe∏ni poznane.
Opisano sekwencj´ promotora kinazy pirogronianowej w pozycji -172 do -124 nazwanà
„carbohydrate response element”, która mo˝e
byç sekwencjà genu wià˝àcà jak dotàd nie poznany czynnik lub kompleks czynników transkrypcyjnych, których dzia∏anie jest wra˝liwe na
zmiany glukozy (38).
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC), enzym
kluczowy zaanga˝owany w pierwszy etap biosyntezy kwasów t∏uszczowych, jest regulowany
przez st´˝enie zarówno glukozy jak i insuliny
na wielu poziomach. Regulatorem transkrypcji genu glukokinazy jest insulina, dla której
w sekwencji promotorowej genu glukokinazy
poznano tzw. „insulin regulatory element” sekwencj´ wra˝liwà na st´˝enie insuliny.
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Hormony tarczycy dzia∏ajàc przez swoje
receptory jàdrowe sà równie˝ odpowiedzialne
za wàtrobowà regulacj´ genów lipogenezy
(43).
Najnowsze osiàgni´cia medycyny molekularnej pokazujà jak bardzo z∏o˝one procesy regulacyjne stojà na stra˝y homeostazy przemian
zwiàzków energetycznych, którà mo˝e zaburzyç toczàcy si´ proces chorobowy a pog∏´biç
wadliwe ˝ywienie.

Proponowane mechanizmy insulinoopornoÊci
indukowanej przez lipidy w oty∏oÊci
InsulinoopornoÊç mo˝e wystàpiç ju˝ we
wczesnych etapach oty∏oÊci, zaÊ d∏ugo trwajàca
oty∏oÊç mo˝e obni˝aç odpowiedê insuliny na
stymulacj´ glukozà jak i zniszczenie komórek
β wysp trzustkowych (12, 76).
Obserwowano zmniejszenie ekspresji receptora insulinowego, spadek aktywnoÊci kinazy tyrozynowej w komórkach mi´Êni szkieletowych i komórkach t∏uszczowych oraz normalizacj´ aktywnoÊci receptora insulinowego,
normalizacj´ hiperinsulinemii oraz tolerancji
glukozy poprzez redukcj´ masy cia∏a (15, 63).
To sugeruje, ˝e opornoÊç na insulin´ i hiperinsulinemia sà zjawiskami wtórnymi do oty∏oÊci.
Kilka ró˝nych mechanizmów zosta∏o zaproponowanych dla wyjaÊnienia powy˝szych zjawisk.
Jednym z pierwszych mechanizmów proponowanych by∏ udzia∏ czynnika martwicy guzów. Stwierdzono, ˝e TNFα nadmiernie generowany w tkance t∏uszczowej pacjentów oty∏ych powoduje wzrost fosforylacji seryny czynnika IRS-1; tym samym hamuje przekaênictwo
insuliny w mi´Êniach i komórkach t∏uszczowych (64). Aktualnie sugeruje si´, ˝e tkankowe formy TNFα, które nie sà wydzielane, mogà obni˝aç wag´ cia∏a prowadzàc do zale˝nego
od insulinoopornoÊci przyspieszenia lipolizy,
ale nie jest to bezpoÊrednio powiàzane z insulinoopornoÊcià w innych tkankach, chyba ˝e
TNFα uwalniany jest do krà˝enia. Jakkolwiek
obecna w krà˝eniu uwalniana przez proteoliz´
„rozpuszczalna” forma receptora czynnika nekrozy hamuje jego aktywnoÊç w krà˝eniu. (98).
W mi´Êniach szkieletowych pacjentów oty∏ych wykazano obni˝enie ekspresji i fosforylacji IRS-1 oraz obni˝enie aktywacji kinazy PI3
(30). Sugeruje si´, ˝e mo˝e to byç zale˝ne od
podwy˝szonego poziomu kwasów t∏uszczowych NEFA we krwi (20). NEFA sà odpowiedzialne za obni˝enie ekspresji GLUT-4 w komórkach mi´Êni szkieletowych, a co za tym
idzie nieprawid∏owe wykorzystanie glukozy
i w konsekwencji zaÊ hiperinsulinemi´, spowodowanà z jednej strony stymulacjà wydzielania
insuliny przez komórki β, a z drugiej zahamowaniem katabolizmu insuliny w wàtrobie (53).
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Otyli pacjenci z zespo∏em polimetabolicznym w wi´kszoÊci przypadków wykazujà insulinoopornoÊç, jednak nie wszyscy otyli pacjenci rozwijajà podobne objawy zespo∏u polimetabolicznego, nawet w sytuacji, gdy wyst´puje
insulinoopornoÊç. Z raportu WHO z roku
1997 wiemy, ˝e Indianie Pima sà grupà etnicznà z wysoko rozpowszechnionà oty∏oÊcià, insu-
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linoopornoÊcià oraz z DM 2, ale bez nadciÊnienia i dyslipidemii. Tak˝e u oty∏ych mieszkaƒców wysp Pacyfiku, Afrykaƒczyków, Meksykaƒczyków oraz Amerykanów wystàpienie
insulinoopornoÊci nie wià˝e si´ z nadciÊnieniem, w przeciwieƒstwie do populacji kaukaskiej (23, 88). Epidemiologiczna analiza ró˝nych populacji (grup etnicznych) popiera wi´c

Ryc.3 Schemat przedstawiajàcy wp∏yw insuliny na procesy zwiàzane z regulacjà metabolizmu glukozy. PKC- kinaza bia∏kowa C, PKB- kinaza bia∏kowa
B, PI3K- kinaza fosfo-3- inozytolu, CAPP- fosfataza bia∏kowa aktywowana ceramidami, GSK 3- kinaza- 3 syntazy glikogenu,PDK1- fosfoinozytolozale˝na kinaza 1, PP2A- fosfataza bia∏kowa 2A, PP1G- fosfataza bia∏kowa-1 glikogenu, PIP3- fosfatydyloinozytolo-3,4,5.- trifosforan, aPKC- atypowa
kinaza bia∏kowa C, IRS-1- kinaza substratu receptora insulinowego
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hipotez´, ˝e genetyczne uwarunkowania determinujà objawy zespo∏u polimetabolicznego.
Zgodnie z aktualnym rozumieniem rozwoju DM 2 d∏ugotrwa∏a insulinoopornoÊç kompensowana we wczesnych okresach przez hipersekrecj´ insuliny prowadzi do wyczerpania
komórek β wysp trzustkowych, pogarsza wydolnoÊç receptora insulinowego i w koƒcu pojawiajà si´ kliniczne i biochemiczne objawy cukrzycy (72). Stwierdzono, ˝e krewni pierwszego stopnia pacjentów z DM 2 wykazujà nieprawid∏owoÊci kinazy tyrozynowej receptora insulinowego oraz redukcj´ aktywnoÊci syntazy glikogenu w mi´Êniach szkieletowych (34). Tak˝e
zosta∏o udowodnione, ˝e w 85% przypadków
oty∏oÊç wspó∏istnieje z DM 2 i, ˝e pewnego
stopnia oty∏oÊç (szczególnie brzuszna) pogarsza wydolnoÊç komórek β i wra˝liwoÊç na insulin´ (1).
Podczas gdy genetyczne czynniki z du˝ym
prawdopodobieƒstwem przyczyniajà si´ do
spadku wra˝liwoÊci na insulin´ oraz do upoÊledzenia funkcji komórek β, podwy˝szona dost´pnoÊç lipidów (podwy˝szenie poziomu NEFA we krwi w oty∏oÊci) prowadziç mo˝e do
spadku biologicznej aktywnoÊci insuliny. Sugeruje si´, ˝e cykl Randle’a odpowiada za korelacj´ mi´dzy lipidami i zmniejszonà wra˝liwoÊcià na insulin´ w mi´Êniach szkieletowych.
Obni˝ona oksydacja glukozy pojawia si´
w obecnoÊci zwi´kszonej oksydacji FA drogà
zahamowania dehydrogenazy pirogronianowej przez pochodzàcy z lipidów acetylo-CoA.
Jednak˝e w sytuacji nadmiernej poda˝y lipidów - indukowana insulinopornoÊç tkankowa
nie jest zwiàzana ze wzrostem oksydacji lipidów i podwy˝szeniem poziomu cytrynianu
i glukozo-6-fosforanu w komórce (74). Wydaje si´, ˝e pewne pochodne przemian wolnych
kwasów t∏uszczowych same mogà byç wtórnymi przekaênikami, tym samym zwi´kszona
tkankowa dost´pnoÊç lipidów mo˝e powodowaç aktywacj´ dróg prowadzàcych do upoÊledzenia sygna∏ów insulinowych (78).
Osoczowe NEFA (szczególnie palmitynowy, oleinowy i linolenowy) sà przekszta∏cane
w d∏ugo∏aƒcuchowe formy acetylo-CoA
(LCACoAs) zanim zostanà przetransportowane przez b∏on´ mitochondrialnà przy udziale
palmitylotransferazy karnitynowej i nast´powo zostanà zmetabolizowane podczas procesu
β oksydacji. LCACoAs s∏u˝à tak˝e jako substraty do estryfikacji NEFA i syntezy triglicerydów oraz fosfolipidów. NEFA i LCACoAs mogà modulowaç aktywnoÊç PKC bezpoÊrednio
lub przez zamian´ do diacyloglicerolu (DAG).
Palmitylo-CoA ponadto jest substratem w syntezie de novo ceramidu, który jest tak˝e wtórnym przekaênikiem dla TNFα. W ten sposób
NEFA i LCACoAs mogà stymulowaç fosfataz´ bia∏kowà aktywowanà ceramidami (CAPP)
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oraz kinaz´ bia∏kowà aktywowanà ceramidami
(CAPK), pot´gujàc dzia∏anie TNFα zwiàzane
z hamowaniem PKB (59) (rys. 2).
Zwi´kszona dost´pnoÊç NEFA powoduje
równie˝ zwi´kszenie syntezy heksozamin, co
mo˝e prowadziç do aktywacji PKC, glikozylacji bia∏ek oraz modyfikacji transkrypcji genów.
NEFA samodzielnie lub ich metabolity (prostanoidy, leukotrieny, HODE, HETE, fosfolipidy itd.) mogà wiàzaç si´ bezpoÊrednio do
czynników transkrypcyjnych, takich jak PPARs
(ang. peroxisome proliferator-activated receptors) prowadzàc do zmiany ekspresji genów
uczestniczàcych w metabolizmie lipidów i glukozy (4, 79, 94). Ostatnio sugeruje si´, ˝e bia∏ka wià˝àce element regulatorowy steroli
(SREBPs, ang. sterol regulatory element binding proteins) sà wa˝nym ogniwem mi´dzy homeostazà cholesterolu, ró˝nicowaniem adipocytów oraz insulinoopornoÊcià. SREBP1
(czynnik okreÊlajàcy ró˝nicowanie si´ adipocytów 1, ang. ADD 1) jest wa˝nym czynnikiem
modulujàcym metabolizm kwasów t∏uszczowych; brak jego ekspresji w wàtrobie skutkuje
nieprawid∏owà fosforylacjà IRS-2 (18, 98)
(rys.3).
Hamowanie aktywnoÊci kinazy substratu
receptora insulinowego (IRS) jest, jak si´ równie˝ okaza∏o, bezpoÊrednio zwiàzane z dzia∏aniem lipidów. Zjawisko to obserwowano
u chorych z DM 2, ale nie zawsze zaÊ u osób
oty∏ych (50). InsulinoopornoÊç zwiàzana z obni˝eniem fosforylacji tyrozyny IRS-1 oraz indukowanej przez IRS-1 aktywacji PI3K zosta∏a wykazana w mi´Êniach szkieletowych osób
oty∏ych niezale˝nie od wspó∏istnienia DM 2
(30). Przypadki insulinoopornoÊci spowodowane gwa∏townym podniesieniem poziomu
NEFA w surowicy u ludzi sà zwiàzane ze wzrostem rozmieszczenia b∏onowego PKCθ w mi´Êniach szkieletowych (9, 31, 52). Zwi´kszenie
przemieszczania PKCε i PKCθ, aktywnoÊci
PKC, st´˝enia DAG, wraz z podwy˝szonym
poziomem lipidów w mi´Êniach, jest obserwowane w zwierz´cych modelach insulinoopornoÊci, u przekarmianych glukozà szczurów
(nawet po normalizacji glukozy we krwi),
u oty∏ych szczurów oraz u szczurów z chwiejnà
(nie wyrównanà) cukrzycà (Psammomys obesus rats) Te zjawiska obserwuje si´ równie˝
przed wystàpieniem insulinoopornoÊci spowodowanej nadmiernie kalorycznà dietà (52, 69,
81). Insulina i hiperglikemia wspólnie sà odpowiedzialne za podwy˝szenie poziomu DAG
i aktywacj´ PKC. PKC jest odpowiedzialny za
fosforylacj´ i inaktywacj´ syntazy glikogenowej w mi´Êniach szkieletowych. Te obserwacje
potwierdzajà zwiàzek mi´dzy insulinoopornoÊcià i aktywacjà PKC, w szczególnoÊci form
PKCε i PKCθ, obserwowanà równie˝ w sytu-
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acji zwi´kszonej dost´pnoÊci lipidów w mi´Êniach szkieletowych.
Inny mechanizm le˝àcy u pod∏o˝a indukowanej lipidami insulinoopornoÊci w tkankach
zale˝nych od insuliny mo˝e byç zwiàzany ze
wspomnianym powy˝ej nagromadzeniem ceramidów w komórce w wyniku bezpoÊredniej
aktywacji sfingomielinazy przez TNFα, lub
syntezy ceramidów de novo z seryny i LCACoAs (palmityloCoA). Ceramidy sà odpowiedzialne za zmniejszenie aktywnoÊci PKB,
w ten sposób hamujà mediowane przez insulin´ zu˝ycie glukozy w adipocytach oraz syntez´
glikogenu. Pogorszenie insulinoopornoÊci spowodowane ceramidami mo˝e tak˝e odbywaç
si´ przy udziale innych mechanizmów, takich
jak np. aktywacja PKC (78).
Zwi´kszona dost´pnoÊç wolnych kwasów
t∏uszczowych powoduje hamowanie przez acetyloCoA dehydrogenazy pirogronianowej
i akumulacj´ pirogronianu i fruktozo-6-fosforanu w komórce (w cyklu Randle’a). W konsekwencji amidotransferaza fruktozo-6-fosforanu (GFAT) przekszta∏ca proporcjonalnie wi´cej fruktozo-6-fosforanu do glukozamino-6fosforanu, który podlega acetylacji i urydylacji
i powstaje wi´ksza iloÊc UDP-N-acetyloglukozaminy (UDP-GlcNAc). UDP-GlcNAc jest
substratem dla glikozylacji bia∏ek, co mo˝e hamowaç przekaênictwo komórkowe zwiàzane
z dzia∏aniem insuliny. Podanie szczurom glukozaminy lub te˝ lipidów skutkowa∏o znacznym obni˝eniem rozmieszczenia glukozy
w mi´Êniach zale˝nego od insuliny (36, 37).
W hodowlach adipocytów (3T3-L1) zmniejszenie wewnàtrzkomórkowego ATP sugeruje
mechanizm indukowanego przez glukozamin´
zahamowania przekaênictwa insulinowego
(44). Po podaniu glukozaminy nie obserwowano redukcji ATP w mi´Êniach (36).
Innym mo˝liwym mechanizmem indukowanej przez heksozamin´ insulinoopornoÊci
jest wp∏yw na ekspresj´ pewnych genów. Glikozylacja czynnika transkrypcyjnego Sp1 chroni go przed proteolitycznà degradacjà, zaÊ
heksozaminy aktywujà transkrypcj´ TGFβ
i w ten sposób promujà syntez´ bia∏ek matrix.
Z kolei bia∏ka matrix pozakomórkowego hamujà przekaênictwo komórkowe zale˝ne od
insuliny poprzez hamowanie IRS-1 i fosforylacji PI3K (16, 28).
Wszystkie tkanki zawierajà triglicerydy, jako êród∏o cytoplazmatycznych d∏ugo∏aƒcuchowych estrów acylo-CoA (cLCACoAs), metabolicznie aktywnych form kwasów t∏uszczowych. Zwi´kszenie poziomu cytoplazmatycznych triglicerydów obserwowane w oty∏oÊci nie
jest ograniczone do tkanki t∏uszczowej, ale wyst´puje równie˝ w innych tkankach, takich jak
mi´Ênie, wàtroba czy komórki β wysp trzustkowych (77). Istnieje sta∏a równowaga mi´dzy cy-
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toplazmatycznym TG i poziomem LCACoAs.
Podwy˝szony poziom obu tych form pojawia
si´ w mi´Êniach szkieletowych u pacjentów
z oty∏oÊcià brzusznà (66). W komórkach β
wysp trzustkowych LCACoAs powoduje obni˝enie progu wydzielania insuliny na stymulacj´
glukozà, co prowadzi do obserwowanej
w pierwszym etapie hiperinsulinemii, która ma
kompensowaç zjawisko zmniejszonej wra˝liwoÊci receptorów insulinowych na obwodzie.
ATP wykorzystywany przez komórki powstaje w mitochondriach podczas oksydatywnej fosforylacji. Pompy protonowe w mitochondrialnym ∏aƒcuchu transportujàcym elektrony tworzà gradient protonowy (H+) wzd∏u˝
b∏ony mitochondrialnej. G∏ówna cz´Êç gradientu protonowego jest wykorzystana do fosforylacji ADP do ATP przy udziale syntazy
ATP. Specjalne bia∏ko transporterowe ANT
(ang. adenosine nucleotide translocator) bierze udzia∏ w transporcie cytoplazmatycznego
ADP do mitochondrium, gdzie mo˝e on podlegaç procesowi oksydatywnej fosforylacji (10,
84). Wykazano, ˝e nawet fizjologiczne st´˝enie
LCACoAs, szczególnie nasyconych kwasów
t∏uszczowych o d∏ugoÊci 12 – 18 atomów w´gla, hamuje mitochondrialnà wymian´
ADP/ATP mediowanà przez ANT. W ten sposób, przez obni˝enie mitochondrialnego ADP,
nasila powstawanie wolnych rodników tlenowych przez zablokowanie przemian mitochondrialnego ∏aƒcucha oddechowego (7). Komórki β wysp trzustkowych wykazujà niskà zdolnoÊç antyoksydacyjnà, a kumulujàce si´ wolne
rodniki mogà w pierwszym rz´dzie stymulowaç hiperplazj´ komórek β. LCACoAs mogà
równie˝ poczàtkowo obni˝aç próg wydzielania
insuliny po stymulacji glukozà (14, 69). Te mechanizmy mogà wi´c byç odpowiedzialne za
wczesnà hiperinsulinemi´ obserwowanà w stanach nadmiernej poda˝y t∏uszczów pokarmowych oraz w oty∏oÊci. Natomiast trwajàca d∏ugo generacja wolnych rodników mo˝e byç odpowiedzialna za destrukcj´ komórek β przez
depozyty amyloidowe i nast´powy rozwój cukrzycy typu 2 obserwowany w oty∏oÊci.
ObecnoÊç triglicerydów stwierdza si´ równie˝ w cytoplazmie komórek Êródb∏onka, co
mo˝e byç zwiàzane z jego dysfunkcjà, objawiajàcà si´ np. mikroalbuminurià (21, 85). Wzrost
generacji tlenowych wolnych rodników po stymulacji NEFA/LCACoAs przez Êródb∏onek
oraz komórki mi´Êni g∏adkich naczyƒ powoduje nailenie uszkodzenia Êciany naczyƒ, jak równie˝ oksydatywnà modyfikacj´ lipoprotein
LDL, co w po∏àczeniu z aterogennym profilem
lipidów we krwi (ma∏e, g´ste LDL typu B), obserwowanym w centralnej oty∏oÊci i cukrzycy
u∏atwia zrozumienie rozwoju wczesnej mia˝d˝ycy u tych pacjentów.
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Oty∏oÊç/insulinoopornoÊç a zmiany w metabolizmie lipoprotein
Podwy˝szenie st´˝enia triglicerydów, obni˝enie st´˝enia HDL i obecnoÊç ma∏ych, g´stych LDL stanowià podstawowe zmiany
w profilu lipidowym krwi w zespole polimetabolicznym. Te zmiany sà nast´pstwem samej
insulinoopornoÊci, jakkolwiek oty∏oÊç nasila
dyslipidemie przez bezpoÊrednie dostarczanie
NEFA do krà˝enia wrotnego przez przyspieszanie lipolizy w zwi´kszonej masie brzusznej
tkanki t∏uszczowej (2).
Jednà z g∏ównych cech insulinoopornoÊci
jest nadmierna koncentracja NEFA we krwi,
co jest wynikiem utraty hamujàcego dzia∏ania
insuliny na hormonowra˝liwà lipaz´ tkanki
t∏uszczowej. Akumulacja wolnych kwasów
t∏uszczowych stymuluje w wàtrobie nadmiernà
syntez´ triglicerydów wzbogacajacych frakcj´
VLDL. Takie czàsteczki sà powoli metabolizowane przy udziale endotelialnej lipazy lipoproteinowej i pozostajà przez d∏u˝szy okres czasu
w krà˝eniu. To prowadzi do hipertriglicerydemii i powoduje tak˝e przyspieszenie zamiany triglicerydów z estrami cholesterolu z pozosta∏ych lipoprotein, takich jak HDL, LDL przy
czynnym udziale bia∏ka transportujàcego estry
cholesterolu (CETP) i bia∏ka transportujàcego
fosfolipidy (PLTP). Wzbogacone w triglicerydy LDL nie sà metabolizowane drogà fizjologicznà w tkankach posiadajàcych receptor dla
apoB100, ulegajà recyrkulacji w krà˝eniu i dalszym modyfikacjom dajàcym w wyniku obraz
ma∏ych, g´stych, aterogennych LDL typu
B uszkadzajàcych Êcian´ naczyƒ (1, 45).
Aktywacja wàtrobowej lipazy endotelialnej
(HLP) jest równie˝ obserwowana w insulinoopornoÊci i stanowi jeden z mechanizmów wyjaÊniajàcych obni˝enie poziomu HDL we krwi
mierzonego jako HDL-cholesterol.
Endotelialna lipaza lipoproteinowa (LPL)
jest enzymem odpowiedzialnym za hydroliz´
triglicerydów chylomikronów i VLDL. LPL
kontroluje przyjmowanie kwasów t∏uszczowych przez tkanki i w procesach nieenzymatycznych stanowi ligand ∏àczàcy chylomikrony,
VLDL do proteoglikanów powierzchni komórek Êródb∏onka, co u∏atwia ich przemiany
i przenikanie do Êciany naczyƒ. LPL ponadto
stanowi ligand dla receptorów typu „scavenger” lipoprotein np LRP czy CD36 (57). U doros∏ych zwierzàt LPL jest produkowana przez
wiele tkanek, ale najwi´cej jej jest syntetyzowane w tkance t∏uszczowej i mi´Êniach. Po
syntezie LPL jest transportowana do przestrzeni pozakomórkowej i jest sprz´gana przez
znajdujàce si´ w b∏onie podstawnej reszty siarczanu heparyny proteoglikanów, g∏ównie na
powierzchni komórek endotelialnych naczyƒ.
LPL w warunkach fizjologicznych u doros∏ych
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nie jest produkowana w wàtrobie, aczkolwiek
wàtrobowa lipaza lipoproteinowa (HL) jest
obecna w wàtrobie u noworodków i jej poziom
stopniowo zmniejsza si´, podczas gdy poczàtkowo niski poziom LPL w tkankach peryferyjnych podnosi si´ do poziomu stwierdzanego
u doros∏ych osobników.
HL jest odpowiedzialna za hydroliz´ fosfolipidów i triglicerydów wszystkich lipoprotein,
ale dominuje w procesie przekszta∏cania IDL
do LDL i w przekszta∏caniu poposi∏kowych
frakcji HDL bogatych w triglicerydy. Tak wi´c
HL dostarcza do komórek wàtrobowych fosfolipidy zawierajàce nasycone i nienasycone
kwasy t∏uszczowe, zapewnia przyjmowanie
przez hepatocyty estrów cholesterolu wolnego
cholesterolu i fosfolipidów bez katabolizmu
HDL, które w postaci HDL2 powracajà do
krà˝enia. Poposi∏kowe bogate w triglicerydy
chylomikrony, lipoproteiny (z w∏àczeniem
AI/AII- HDL2TG i A I- HDL2TG) i remnanty równie˝ stanowià substraty dla HL. Jakkolwiek wzrost aktywnoÊci Hl prowadzi do powstawania kompleksów preβ-HDL ubogich
w cholesterol i zawierajàcych fosfolipidy, apolipoprotein´ AI, ale sà one szybko katabolizowana formà, co prowadzi do stwierdzanego
obni˝enia poziomu frakcji HDL-cholesterolu
w krà˝eniu (58).
W odpowiedzi na zaka˝enia lub nowotwory (produkcja cytokin, g∏ównie TNFα) i w eksperymentach na zwierz´tach transgenicznych
udowodniono, i˝ wzrost ekspresji (aktywnoÊci)
HL w zatokach wàtroby powoduje wzmo˝ony
nap∏yw krà˝àcych triglicerydów do wàtroby, co
w rezultacie powoduje zmiany w syntezie
VLDL, wzrost produkcji cia∏ ketonowych.
Przeciwnie, cytokiny (g∏ównie TNFα) obni˝ajà
aktywnoÊç LPL w tkance t∏uszczowej. Obni˝enie aktywnoÊci LPL prowadzi do umiarkowanego wzrostu poziomu TG. W przeprowadzonych doÊwiadczeniach na zwierz´tach wykazano, i˝ po posi∏ku, zw∏aszcza bogatot∏uszczowym, obserwuje si´ w tych przypadkach hipertriglicerydemi´ (60). Sugeruje si´, i˝ aktywnoÊç LPL w mi´Êniach szkieletowych, a nie
w adypocytach, jest g∏ównym czynnikiem regulujàcym poziom TG w plazmie. Efekt obni˝enia poziomu TG po wysi∏ku fizycznym czy lekach obni˝ajàcych poziom TG (fibraty) jest
po∏àczony przewa˝nie ze wzrostem aktywnoÊci
LPL endotelium mi´Êni szkieletowych, a nie
w tkance t∏uszczowej (83).
W peryferyjnych komórkach endotelialnych aktywnoÊç i ekspresja LPL jest regulowana przez specyficzne czynniki, takie jak dieta
(glukoza, wolne kwasy t∏uszczowe, ich pochodne, witamina D). Hormon wzrostu
(growth factor, GF) hamuje aktywnoÊç LPL
w kance t∏uszczowej, ale nie w mi´Êniach
szkieletowych. Glukagon, estrogeny, katecho-
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laminy i uk∏ad adrenergiczny równie˝ obni˝ajà
LPL w tkance t∏uszczowej, ale nie maja wp∏ywu lub zwi´kszajà aktywnoÊç LPL w mi´Êniach
szkieletowych. Glikokortykosteroidy, witamina D stymulujà LPL w tkance t∏uszczowej
(104). Biologiczny efekt aktywacji LPL zale˝y
wi´c od rodzaju tkanki. Ostatnie badania nad
ekspresjà LPL w komórkach Êciany naczyƒ,
w szczególnoÊci w makrofagach, wykaza∏y dodatkowà aktywnoÊç enzymu, która sprzyja∏a
tworzeniu komórek piankowatych i procesowi
mia˝d˝ycy. Makrofagi by∏y aktywowane do
mediowanej aktywnoÊcià lipazy akumilacji lipidów przez glukoz´, wolne rodniki i p∏ytkowy
czynnik wzrostu (PDGF) (57, 32).
Na podstawie wieloletnich badaƒ doÊwiadczalnych stwierdzono, ˝e leptyna jest wa˝nym
czynnikiem modyfikujàcym poziom insuliny
w osoczu i prawdopodobnie przez obni˝enie
indukowanej insulinà fosforylacji tyrozyny
z IRS-1 prowadzi do hamujàcego insulin´
dzia∏ania. Jakkolwiek u ludzi mechanizmy tych
zjawisk nie sà w pe∏ni wyjaÊnione (17). Znaczàca korelacja pomi´dzy leptynà a poziomem
insuliny na czczo zosta∏a opisana w wielu pracach, ale wp∏yw leptyny na insulin´ by∏ niezale˝ny od procentowej zawartoÊci tkanki t∏uszczowej. Z drugiej strony podniesiony poziom
leptyny w surowicy korelowa∏ z insulinoopornoÊcià u osób szczup∏ych, w porównaniu do
zdrowych osób szczup∏ych. Larsson et al.
(1996) przedstawili w swoich pracach korelacj´ pomi´dzy poziomem leptyny w surowicy
i poziomem insuliny na czczo, niezale˝nej od
iloÊci tkanki t∏uszczowej (8, 17, 51). Wykazano, i˝ zmniejszenie poziomu leptyny u pacjentów z niedawno stwierdzonà cukrzycà typu 1,
cukrzycà insulinozale˝nà mo˝e byç zwiàzane
z brakiem insuliny i/lub zwi´kszonà lipolizà.
Podczas innych badaƒ wÊród populacji dzieci
z cukrzyca stwierdzono, i˝ poziom leptyny
u dzieci dobrze kontrolowanych metabolicznie
i by∏ zbli˝ony do poziomu leptyny u zdrowych
dzieci. W innych pracach u dzieci z cukrzyca
typu 1 stwierdzono wysoki poziom leptyny i taki stan nazwano przewlek∏à hiperinsulinemià
z podwy˝szonym poziomem leptyny. St´˝enia
leptyny u oty∏ych pacjentów z cukrzycà by∏y
znaczàco wy˝sze ni˝ w grupie bez cukrzycy
i ulega∏y obni˝eniu podczas spadku masy cia∏a,
niezale˝nie od poziomu metabolizmu podstawowego. Jakkolwiek otyli pacjenci z cukrzycà
nie wykazywali zró˝nicowania w poziomie leptyny w zale˝noÊci od wieku, p∏ci i BMI w porównaniu do grupy kontrolnej. Takie zmiany
w st´˝eniu leptyny zale˝ne od insuliny zdajà
si´ byç podobne do obserwowanych u zdrowych oty∏ych pacjentów. D∏ugotrwa∏e podniesienie poziomu insuliny (hiperinsulinemia)
zdaje si´ byç czynnikiem prognozujàcym st´˝enie leptyny niezale˝nym od adipocytów. Z dru-
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giej strony spadek masy cia∏a redukuje poziom
leptyny, co mo˝e byç odpowiedzialne za wy˝szà sk∏onnoÊç do tycia (efekt jo-jo) podczas zaprzestania stosowania diety. Zmniejszenie endogennego poziomu leptyny po stosowanej
diecie mo˝e prowadziç do wzrostu uczucia
g∏odu i zmniejszaç wydatek energetyczny (tzn.
obni˝aç termogenez´ aktywowanà przez leptyn´) (8, 51, 97).

Oty∏oÊç, insulinoopornoÊç i mia˝d˝yca
Metaboliczne zmiany w zakresie przemian
lipidów i w´glowodanów towarzyszàce oty∏oÊci
i insulinoopornoÊci prowadzà do powstawania
proaterogennych lipoprotein, hiperglikemii,
akumulacji NEFA w krà˝eniu. Wszystkie te
czynniki powodujà os∏abienie prawid∏owych
funkcji Êródb∏onka, co sprzyja wzrostowi jego
przepuszczalnoÊci, aktywacji p∏ytek i komórek
uk∏adu immunologicznego, zw∏aszcza makrofagów, ich adhezji i migracji w obr´bie Êciany
naczyƒ. Generowane podczas tego procesu
wolne rodniki tlenowe, cytokiny i czynniki
wzrostu wp∏ywajà hamujàco na ekspresj´ czynników protekcyjnych takich jak tlenek azotu
(NO), prostacyklina (PGI2), wzrost poziomu
czynnika aktywujàcego p∏ytki (PAI-1), przy zahamowaniu aktywatora plazminogenu (t-PA),
ekspresj´ prozakrzepowego czynnika tkankowego (TF). Wszystkie te zjawiska przyspieszajà proces formowania niestabilnej blaszki
mia˝d˝ycowej, sprzyjajà remodelingowi w obr´bie Êciany naczynia, a tak˝e zwi´kszajà tonus
naczyƒ przez zwi´kszanie ekspresji czynników
zw´˝ajàcych naczynia, takich jak endotelina,
aktywacja uk∏adu renina, angiotensynogen,
angiotensyna (RAS) (42, 98).
Wymieniane coraz to nowe objawy zespo∏u
polimetabolicznego tj. mikroalbuminuria, krà˝àce w surowicy moleku∏y adhezyjne (VCAM1, selektyna P i E), wzrost PAI-1 i inne korelujà z opisem dysfunkcji endotelium (1, 7, 72,
86). Hiperinsulinemia stymuluje nerkowà reabsorbcj´ jonów sodu, zatrzymywanie jonów
sodu, podwy˝sza pojemnoÊç minutowà serca
(aktywuje uk∏ad adrenergiczny), co stanowi
zasadniczà przyczyn´ nadciÊnienia w oty∏oÊci
i insulinoopornoÊci. Hiperinsulinemia indukuje tak˝e syntez´ fibrynogenu i PAI-1 w wàtrobie, a przyspieszanie proliferacji komórek
mi´Êniowych w Êcianie naczyƒ przez insulin´
jest przyczynà remodelingu Êciany naczyƒ (47,
48).
Hyperinsulinemia w po∏àczeniu z insulinoopornoÊcia i oty∏oÊcià wesz∏y do podstawowych objawów zespo∏u polimetabolicznego, do
którego nale˝y równie˝ wysoki poziom triglicerydów, obecnoÊç ma∏ych g´stych LDL, niski
poziom HDL-cholesterolu w surowicy, nadci-
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Ênienie (67). WielooÊrodkowe badanie IRAS
wykaza∏o przyczynowy zwiàzek pomi´dzy insulinoopornoÊcià i gruboÊcià t´tnicy szyjnej
w populacji hiszpaƒskiej i nie-hiszpaƒskich europejskich Amerykanów. ZnamiennoÊç uzyskano przy korelacji i innych czynników ryzyka
jak, tolerancja glukozy, oty∏oÊç. Natomiast nie
stwierdzono znamiennej zale˝noÊci pomi´dzy
insulinoopornoÊcia a remodelingiem t´tnicy
szyjnej u afrykaƒskich Amerykanów. Czyli jak
w wielu wymienionych powy˝ej sytuacjach,
czynniki genetyczne wydajà si´ odgrywaç istotnà rol´ w powstawaniu konsekwencji fenotypowych (objawów choroby) (42).

Podstawy terapii insulinoopornoÊci skojarzonej z oty∏oÊcià
W celu obni˝enia ryzyka rozwoju powik∏aƒ
sercowo-naczyniowych u oty∏ych pacjentów,
dzia∏ania terapeutyczne nale˝y skierowaç w co
najmniej trzech g∏ównych kierunkach, tj. na:
1. kontrol´ aktywnoÊci fizycznej i redukcj´ masy cia∏a;
2. kontrol´ insulinoopornoÊci;
3. normalizacj´ pozosta∏ych sk∏adników zespo∏u metabolicznego.

Obni˝anie masy cia∏a i zwi´kszanie aktywnoÊci
fizycznej
W tym post´powaniu zasadnicze znaczenie
ma edukacja pacjenta dotyczàca stylu ˝ycia.
Trwa∏e modyfikacje niekorzystnych nawyków
pacjenta powinno si´ przeprowadzaç przy
wspó∏pracy z dietetykiem, psychologiem oraz
wykorzystujàc zaj´cia grupowe (np. kluby pacjentów z oty∏oÊcià). Ró˝ne strategie obejmujà samokontrol´ nawyków ˝ywieniowych, aktywnoÊci fizycznej, radzenia sobie ze stresem
jak i wsparcie spo∏eczne. Je˝eli ten sposób leczenia oty∏oÊci zawodzi, wówczas powinno si´
zastosowaç interwencj´ farmakologicznà lub
chirurgicznà.
Poczàtkowym celem w terapii oty∏oÊci jest
obni˝enie wyjÊciowej masy cia∏a o 10 – 20%.
Próba dalszej redukcji masy cia∏a zale˝y od
oceny sytuacji klinicznej i mo˝liwoÊci pacjenta.
Nawet zmniejszenie masy cia∏a o 5% powoduje znamienne obni˝enie ciÊnienia t´tniczego
i insulinoopornoÊci. W przypadku pacjentów,
którzy nie sà w stanie uzyskaç istotnego obni˝enia masy cia∏a, samo zapobieganie dalszemu
przyrostowi masy cia∏a jest wa˝nym celem terapeutycznym (73).
Zaleca si´ zastosowanie diety z deficytem
500 – 1000 kcal/dzieƒ przygotowanej na podstawie wskazaƒ Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej (91). Ca∏kowita iloÊç
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spo˝ywanego t∏uszczu powinna byç obni˝ona
do 30 % lub ni˝ej, przy eliminacji t∏uszczów
nasyconych. Rekomendowane przez niektóre
oÊrodki zwi´kszenie spo˝ycia nasyconych
t∏uszczów powoduje przejÊciowy spadek masy
cia∏a, ale istotnie upoÊledza metabolizm glukozy (nasilenie insulinoopornoÊci, z wtórnym
rozwojem cukrzycy typu 2 w zwiàzku ze zniszczeniem wysp trzustkowych w procesie opisanym powy˝ej), funkcj´ wàtroby i zwi´ksza ryzyko mia˝d˝ycy.
Po∏àczone zastosowanie terapii behawioralnej, niskokalorycznej diety i zwi´kszonej
aktywnoÊci fizycznej jest najlepszym sposobem
na uzyskanie redukcji masy cia∏a i jej utrzymanie. W dodatku regularne çwiczenia fizyczne
obni˝ajà ryzyko powik∏aƒ sercowo-naczyniowych i cukrzycy w jeszcze wi´kszym stopniu ni˝
wynika∏oby to z samego obni˝enia masy cia∏a.
Takie leczenie powinno si´ kontynuowaç przynajmniej przez 6 miesi´cy zanim rozwa˝y si´
wprowadzenie farmakoterapii (11, 73).

Leki obni˝ajàce mas´ cia∏a
Leki obni˝ajàce mas´ cia∏a, które zosta∏y zaaprobowane do d∏ugoterminowej terapii, mogà byç u˝yteczne u niektórych pacjentów
z BMI > 30 kg/m2 lub u pacjentów z BMI 27 –
29,9 kg/m2 z innymi wspó∏istniejàcymi czynnikami ryzyka choroby wieƒcowej, jak nadciÊnienie, dyslipidemia, cukrzyca, zespó∏ bezdechu
sennego lub kliniczne objawy mia˝d˝ycy. Jednym z zatwierdzonych leków jest sibutramina
(Meridia) – selektywny inhibitor zwrotnego
wychwytu noradrenaliny i serotoniny w synapsach. Zmniejszajàc iloÊç przyjmowanego pokarmu umiarkowanie obni˝a ona mas´ cia∏a
i pomaga jà utrzymaç. Jest rekomendowana
u oty∏ych pacjentów z insulinoopornoÊcià i cukrzycà typu 2, ale jest przeciwwskazana u pacjentów z niewyrównanym nadciÊnieniem t´tniczym, arytmià, chorobà wieƒcowà, udarem
mózgu. W czasie terapii nale˝y monitorowaç
cz´stoÊç akcji serca i ciÊnienie t´tnicze krwi.
Innym lekiem zatwierdzonym do d∏ugoterminowej terapii jest orlistat (Xenical). B´dàc
inhibitorem lipazy trzustkowej hamuje trawienie zawartych w pokarmie triglicerydów do
wch∏anialnych monoglicerydów i wolnych
kwasów t∏uszczowych. Zawarte w pokarmach
triglicerydy w znacznym procencie nie ulegajà
wch∏oni´ciu; indukuje to umiarkowany spadek
masy cia∏a oraz u∏atwia jej utrzymanie.
W przypadku stosowania orlistatu wch∏anianie
t∏uszczów ulega zmniejszeniu o ok. 30%. Dzia∏ania uboczne orlistatu obejmujà zaburzenia
˝o∏àdkowo-jelitowe, szczególnie u pacjentów
na diecie z zawartoÊcià t∏uszczu powy˝ej 30%.
Generalnie lek ten jest dobrze tolerowany,
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a niektóre dolegliwoÊci jelitowe ust´pujà
w czasie pierwszych tygodni kuracji. Jak wykazano jednoroczna terapia orlistatem, równolegle z doustnymi lekami hipoglikemizujàcymi,
u oty∏ych pacjentów z cukrzycà typu 2 spowodowa∏a istotnà popraw´ tolerancji glukozy,
wyra˝onà poprzez obni˝enie glikemii na czczo,
st´˝enia HbA1c, zmniejszenia zapotrzebowania na doustne leki hipoglikemizujàce oraz obni˝enie poziomu LDL (6, 41, 92).

Leczenie operacyjne
Leczenie operacyjne oty∏oÊci mo˝na rozwa˝aç u pacjentów z ekstremalnà oty∏oÊcià, tj.
BMI > 40 kg/m2 (lub z BMI > 35 kg/m2
i wspó∏istniejàcymi innymi czynnikami choroby wieƒcowej). Zabieg chirurgiczny jest opcjà
dla zmotywowanych pacjentów, z mo˝liwym
do zaakceptowania ryzykiem wià˝àcym si´
z operacjà. Do zabiegów tych nale˝à operacje
restrykcyjne ˝o∏àdka (pionowa lub pozioma
gastroplastyka, pionowa pierÊcieniowa gastroplastyka), ˝o∏àdkowe „bypassy”, ˝ó∏ciowotrzustkowe „bypassy”, oraz coraz to popularniejsze silikonowe opaski ˝o∏àdkowe z mo˝liwoÊcià regulacji stopnia zacisku (zak∏adane
tak˝e metodà laparoskopowà). Mimo i˝ ÊmiertelnoÊç oko∏ooperacyjna jest mniejsza ni˝ 1 %,
to z zabiegami tymi wià˝e si´ szereg objawów
ubocznych i powik∏aƒ (np. niedobór wit. B12,
kwasu foliowego i ˝elaza, anemia, neuropatia w przypadku „bypassów” kamica ˝ó∏ciowa, rozejÊcie si´ zespolenia, koniecznoÊç ponownego
zabiegu). Po zabiegach tych obserwuje si´
szybkie, znaczne i trawa∏e obni˝enie masy cia∏a post´pujàce do 18 – 24 miesi´cy po zabiegu.

Kontrola insulinoopornoÊci
Odpowiedni dobór diety i aktywnoÊç fizyczna mogà wywieraç korzystny wp∏yw na insulinoopornoÊç, który jest niezale˝ny od efektu obni˝enia masy cia∏a. Feskens i wsp. stwierdzili istotnà odwrotnà zale˝noÊç pomi´dzy ca∏kowitym spo˝yciem nasyconych kwasów t∏uszczowych a spo˝yciem kwasów jednonienasyconych z ich wp∏ywem na insulinowra˝liwoÊç niezale˝nie od BMI. Nie stwierdzono takiej zale˝noÊci przy spo˝yciu kwasów wielonienasyconych. Znajduje to potwierdzenie w badaniach
populacji spo˝ywajàcych diety bogate w jednonienasycone kwasy t∏uszczowe, jak populacje
Êródziemnomorskie, a tak˝e w badaniach eksperymentalnych. Z badaƒ tych wynika równie˝, ˝e dieta bogata w nienasycone (zw∏aszcza
mononienasycone) kwasy t∏uszczowe obni˝a
st´˝enie cholesterolu LDL, apoproteiny B, triglicerydów, zwi´kszajà st´˝enie cholesterolu
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HDL i poprawia metabolizm w´glowodanów.
Populacje z tradycyjnymi dietami zawierajàcymi du˝o jednonienasyconych kwasów t∏uszczowych wykazujà mniejszà zapadalnoÊç na chorob´ wieƒcowà i cukrzyc´ typu 2 (24).
åwiczenia fizyczne stymulujà translokacj´
Glut-4 do b∏on komórkowych, poprawiajà te˝
transport glukozy do mi´Êni szkieletowych
przez zwi´kszenie iloÊci kapilar otaczajàcych
w∏ókna mi´Êniowe, co zwi´ksza wychwyt glukozy (93, 96). Sugeruje si´ równie˝, ˝e generacja NO wywo∏ana aktywnoÊcià fizycznà i zwiàzany z nià wzrost st´˝enia komórkowego
cGMP, tak˝e reguluje domi´Êniowy transport
glukozy niezale˝nie od efektu wazodilatacyjnego (103). Korzystne oddzia∏ywanie çwiczeƒ
fizycznych na aktywnoÊç insuliny zosta∏o niedawno potwierdzone w badaniu IRAS.
Do kontroli farmakologicznej insulinoopornoÊci u oty∏ych pacjentów z cukrzycà typu
2 rekomendowane sà leki poprawiajàce aktywnoÊç insuliny i/lub obni˝ajàce zapotrzebowanie na insulin´. Takimi farmaceutykami sà biguanidy, tiazolidinediony i inhibitory alfa-glukozydazy. Podstawowym dzia∏aniem biguanidów jest hamowanie wàtrobowej glukoneogenezy. W przypadku metforminy (Metformax)
wykazano, i˝ zwi´ksza ona wychwyt glukozy
przez tkanki obwodowe (46) poprawiajàc kontrol´ glikemii. Ponadto badanie UKPDS (95)
wykaza∏o, ˝e stosowanie metforminy u oty∏ych
pacjentów z cukrzycà typu 2 by∏o zwiàzane
z obni˝eniem przyrostu masy cia∏a i zmniejszeniem zapadalnoÊci na chorob´ wieƒcowà i powik∏ania mikronaczyniowe. Ochronny efekt
metforminy w tej populacji by∏ silniej wyra˝ony ni˝ przy stosowaniu sulfonylomoczników
czy insuliny.
Inhibitory alfa-glukozydazy (akarboza –
Glucobay, Miglitol) równie˝ zmniejszajà hiperinsulinemi´ oraz nie powodujà przyrostu
masy cia∏a. Mogà one byç u˝yteczne w leczeniu oty∏ych pacjentów z cukrzycà niewystarczajàco wyrównanych na samej diecie lub
w po∏àczeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (22).
Tiazolidinediony (troglitazon, pioglitazon,
rosiglitazon itp.) nale˝à do nowej grupy leków
uwra˝liwiajàcych na dzia∏anie insuliny, zwi´kszajàcych wychwyt insuliny przez tkanki obwodowe w insulinoopornoÊci i cukrzycy typu 2
(46). Leki te sà ligandami dla PPAR-γ i nasilajà aktywnoÊç insuliny przez wzmocnienie postreceptorowego dzia∏ania insuliny. Tiazolidinediony prze∏amujà równie˝ indukowane przez
TNF-α hamowanie transportu glukozy stymulowanego insulinà do adipocytów (89). Obok
wp∏ywu na utylizacj´ glukozy, leki te wywierajà silne dzia∏anie hamujàce na proliferacj´ komórek mi´Êni g∏adkich naczyƒ i „remodeling”
Êciany naczynia. Obserwowane zahamowanie
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powstawania neointimy w modelu uszkodzonej balonem aorty szczura wià˝e si´ z zablokowaniem aktywnoÊci metaloproteinaz (Hsueh
i wsp. 1999). Minamikawa i wsp. (1998) zaobserwowali zahamowanie przyrostu gruboÊci
Êciany t´tnic szyjnych u pacjentów z cukrzycà
leczonych troglitazonem.
Hamowanie wydzielania cytokin monocytarnych (TNF-α, IL-1β, IL-6) i metaloproteinaz przez leki – aktywatory PPAR-γ mo˝e byç
tak˝e odpowiedzialne za stabilizacj´ blaszki
mia˝d˝ycowej w czasie terapii. Jednak˝e
zwi´kszenie na komórkach (g∏ównie makrofagach) iloÊci receptorów typu „scavenger“ dla
LDL (CD36) mo˝e wiàzaç si´ z negatywnymi
efektami ubocznymi, takimi jak akumulacja lipidów w komórkach i hepatotoksycznoÊç,
stwierdzanymi w przypadku pierwszego zarejestrowanego leku z grupy tiazolidinedionów.
Dodatkowo oko∏o 25 – 50 % pacjentów z cukrzycà typu 2 nale˝y do grupy s∏abo odpowiadajàcej na leczenie tiazolidinedionami. Ponadto przy d∏ugoterminowej terapii tymi lekami
istnieje potencjalne ryzyko wzrostu masy cia∏a,
b´dàce wynikiem ró˝nicowania si´ adipocytów
indukowanego przez PPAR-γ.
W sytuacji, gdy wydzielanie insuliny staje
si´ niewystarczajàce aby kompensowaç insulinoopornoÊç, jedynym rozwiàzaniem chroniàcym przed ci´˝kà hiperglikemià mo˝e byç podanie pochodnych sulfonylomocznika, pochodnych meglitinidu (repaglinid – Novonorm, Nateglinid), które stymulujà wydzielanie egzogennej insuliny z wysp beta trzustki,
co mo˝e byç przydatne w okresie niedoboru
insuliny w procesie rozwoju cukrzycy typu 2.
Nale˝y pami´taç, ˝e zarówno preparaty pobudzajàce wyspy trzustkowe do wydzielania insuliny jak i egzogenna insulina sprzyjajà objawom wynikajacym z hiperinsulinemii jak
i przyrostowi masy cia∏a i powinno si´ je podawaç przy Êcis∏ym kontrolowaniu diety. W przypadku pochodnych sulfonylomocznika powinno si´ preferowaç preparaty nie wià˝àce si´
zbyt d∏ugo z kana∏ami potasowymi (np. gliklazyd, glipizyd, glimepiryd), aby nie generowaç
endogennego hiperinsulinizmu.
Prowadzi si´ badania nad nowymi grupami
leków, do których nale˝à np. agoniÊci receptora-β3, majàcy za zadanie zwi´kszenie wydatku
energetycznego, substancje interferujàce
z TNF-α, substancje zmniejszajàce uwalnianie
wolnych kwasów t∏uszczowych z adipocytów
jak równie˝ leki spowalniajàce opró˝nianie ˝o∏àdkowe czy nowe Êrodki wp∏ywajàce na funkcje PPAR (98).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e u oty∏ych osób z cukrzycà nawet umiarkowane obni˝enie wagi
wià˝e si´ z poprawà tolerancji glukozy, manifestujàcà si´ obni˝eniem poziomu glukozy na
czczo i st´˝enia HbA1c.
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Kontrola dyslipidemii i pozosta∏ych sk∏adników
zespo∏u metabolicznego
Wiele badaƒ klinicznych dowiod∏o korzyÊci
p∏ynàcych z kontroli czynników ryzyka powiàzanych z oty∏oÊcià, takich jak insulinoopornoÊç, cukrzyca typu 2, dyslipidemia czy nadciÊnienie. To daje podstawy do kompleksowego
leczenia tych zaburzeƒ zarówno w pierwotnej
jak i wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych (22). Ostatnie analizy badania Helsinki Heart Study wykaza∏y, ˝e terapia gemfibrozylem zmniejszy∏a iloÊç incydentów sercowo-naczyniowych w wi´kszym stopniu u pacjentów z BMI ponad 26 kg/m2 ni˝ u osób
szczup∏ych (90). W terapii zaburzeƒ lipidowych u oty∏ych pacjentów, poza wysokimi wartoÊciami cholesterolu ca∏kowitego i LDL, powinno si´ zwróciç szczególnà uwag´ na leczenie podwy˝szonych wartoÊci triglicerydów,
LDL klasy B (ma∏e, g´ste LDL) oraz niskich
wartoÊci HDL. Poprawa ka˝dej z wy˝ej wymienionych komponent dyslipidemii wydaje si´
mieç niezale˝ny korzystny wp∏yw na redukcj´
ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy. Jako leki pierwszego rzutu u pacjentów z zespo∏em metabolicznym poleca si´ statyny (ewentualnie ˝ywice
lub niacyn´) a jako alternatywnà terapi´ fibraty. Leki te stosuje si´ w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. W badaniu 4S (Scandinavian
Simvastatin Survival Study) wykazano korzystny efekt statyn na wszystkie komponenty dyslipidemii (wysokie triglicerydy i LDL, niski
HDL) a tak˝e obni˝onà zapadalnoÊç na chorob´ wieƒcowà i ÊmiertelnoÊç u pacjentów z cukrzycà typu 2 (67, 68). Jednak˝e przy przewadze hipertriglicerydemii i obni˝onych wartoÊciach cholesterolu HDL, przed statynami
mo˝na wprowadziç fibraty, same lub w po∏àczeniu z kwasem nikotynowym. Fibraty nowej
generacji (mikronizowany fenofibrat - Lipanthyl 200M lub ciprofibrat - Lipanor) mogà byç
równie˝ zastosowane jako leki pierwszego rzutu w umiarkowanej hipercholesterolemii, gdy˝
obni˝ajà one równie˝ cholesterol LDL o ok.
30%, a zw∏aszcza ma∏e, g´ste LDL.
W leczeniu nadciÊnienia t´tniczego u osób
z oty∏oÊcià i insulinoopornoÊcià korzystnie
dzia∏ajà ACE inhibitory oraz blokery receptorów β-adrenergicznych (badanie UKPDS
1998). ACE inhibitory sà szczególnie korzystne u osób z cukrzycà, chorobà nerek i niewydolnoÊcià serca. β-blokery przydatne sà
zw∏aszcza u osób z d∏awicà piersiowà lub po
przebytym zawale serca. AntagoniÊci receptora angiotensyny II wydajà si´ mieç dzia∏anie
podobnie korzystne do ACE inhibitorów. Korzystne dzia∏anie obserwuje si´ równie˝
w przypadku diuretyków tiazydowych, ale nale˝y unikaç ich ∏àczenia z β-blokerami ze
wzgl´du na ryzyko pogorszenia wyrównania

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

metabolicznego. AntagoniÊci kana∏u wapniowego, leki pobudzajàce receptory imidazolowe I1 (rilmenidyna, moksonidyna), blokery receptora α-adrenergicznego tak˝e skutecznie
obni˝ajà ciÊnienie krwi bez niekorzystnego
wp∏ywu na metabolizm lipidów i w´glowodanów. Jednak˝e leki nale˝àce do ostatniej grupy nie sà polecane jako leki pierwszego rzutu
w zwiàzku z niejednoznacznymi wynikami
ostatnich badaƒ: 25% wi´cej incydentów sercowo-naczyniowych przy stosowaniu doksazosyny - Cardura, w porównaniu do pacjentów
stosujàcych chlortalidon w niedokoƒczonym
jeszcze badaniu ALLHAT (19,100).
Niezale˝nie od tego, z jakiej grupy wybierzemy lek przeciwnadciÊnieniowy, powinno si´
preferowaç preparaty o d∏ugim (najlepiej 24
godzinnym) czasie dzia∏ania. Zapewnia to lepszà – ca∏odobowà kontrol´ ciÊnienia oraz lepszà wspó∏prac´ pacjenta przy leku dawkowanym raz dziennie.
Pomimo i˝ istnieje zgodnoÊç dotyczàca
agresywnych celów we wtórnej prewencji choroby wieƒcowej, wa˝na rola prewencji pierwotnej pozostaje niedoceniona i wymaga podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ, w tym ekonomicznych, ze strony osób odpowiedzialnych za organizacj´ opieki zdrowotnej, szczególnie
w czasie gdy zaczynamy rozumieç patofizjologiczne mechanizmy ∏àczàce oty∏oÊç z ryzykiem
rozwoju mia˝d˝ycy i jej powik∏aƒ.

Streszczenie
Oty∏oÊç patogenetycznie zwiàzana jest z takimi schorzeniami, jak mia˝d˝yca, dysfunkcja
Êródb∏onka oraz post´pujàce uszkodzenie komórek β wysp trzustkowych. Ponadto jest odpowiedzialna za rozwój insulinoopornoÊci, cukrzycy typu 2, dyslipidemii i nadciÊnienia,
prawdopodobnie w powiàzaniu z czynnikami
genetycznymi. Aktualnie prowadzone sà intensywne badania nad zrozumieniem molekularnych mechanizmów, t∏umaczàcych zwiàzek
pomi´dzy Êrodowiskowymi i genetycznymi
czynnikami a oty∏oÊcià. Poznanie tych mechanizmów u∏atwi leczenie pacjentów, prowadzàc
do zmniejszenia cz´stoÊci wyst´powania powik∏aƒ, zwiàzanych z oty∏oÊcià, a w szczególnoÊci
chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego.
W tym doniesieniu chcielibyÊmy zaprezentowaç niektóre znane molekularne mechanizmy zwiàzane z oty∏oÊcià. Oty∏oÊç pochodzenia centralnego zwiàzana jest z podniesieniem
poziomu osoczowych wolnych kwasów t∏uszczowych oraz trójglicerydów w cytoplazmie
komórek tkanek niet∏uszczowych, takich jak
mi´Ênie szkieletowe, wàtroba oraz komórki β
wysp trzustkowych. Cytoplazmatyczny d∏ugo∏aƒcuchowy AcylCoA promuje mitochondrial-

nà produkcj´ wolnych rodników tlenowych,
prowadzàc do dysfunkcji komórek, w tym równie˝ komórek beta wysp trzustkowych. W wyniku badaƒ prowadzonych nad insulinoopornoÊcià w cukrzycy typu 2, oty∏oÊcià, przekarmianymi zwi´rz´tami oraz nad komórkami
traktowanymi lipidami zosta∏o poznane dzia∏anie receptorów insulinowych zwiàzanych z
fosforylacjà tyrozyny oraz wewnàtrzkomórkowe przekaênictwo, zwiàzane z aktywacjà bia∏kowej kinazy B (PKB). Wolne kwasy t∏uszczowe i diacylglycerol aktywujà izoenzymy z rodziny bia∏kowych kinaz C (PKC) oraz ceramid,
który dzia∏a poprzez swoje efektory, w tym kinazy C oraz bia∏kowe fosfatazy. Dodatkowo
zwi´kszona dost´pnoÊç lipidów mo˝e powodowac zwi´kszenie biosyntezy heksozamin, prowadzàc do aktywacji PKC, glikosylacji bia∏ek
oraz modulacji ekspresji genów. Inne poznane
mechanizmy sà równie˝ prezentowane w naszej pracy.

Summary
Obesity is pathogenetically related to several abnormalities that contribute to the development atherosclerosis, endothelial dysfunction and progressive β-cell failure. Obesity interacts with inheritable factors in determining
the onset of insulin resistance, development of
type 2 diabetes, dyslipidemia and hypertension. Intense researche is currently undertaken to better understand the molecular mechanisms that could explain the relationship
between environmental and inheritable factors associated with obesity leading to cardiovascular events. Recognition of these mechanisms will provide improved therapeutic strategies, aiming to decrease of complications of
obesity. Here we present some of known molecular mechanisms associated with obesity.
Central obesity is associated with increased plasma free fatty acids and the cytosolic
triglyceride stores in non-adipose tissues such
as skeletal muscles, liver and pancreatic betacells. Cytosolic long chain AcylCoA promotes
mitochondrial oxygen free radical production
leading to disfunction of the cells., including
pancreatic β cells.
Studies of insulin resistance in type 2 diabetes, obesity, fat-fed animals and lipid-treated cells have identified defects both at the
level of insulin receptor-mediated tyrosine
phosphorylation as well as at downstream intracellular signaling such as protein kinase B
(PKB) activation. The free fatty acid, diacylglycerol, which activates isozymes of the protein kinase C (PKC) family, and ceramide,
which has several effectors including PKCs
and a protein phosphatases. In addition, ele-
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vated lipid availability can increase flux through the hexsosamine biosynthesis pathway,
which can also lead to activation of PKC as
well as protein glycosylation and modulation
of gene expression. The other known possible
mechanisms are also presented.
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dr med. A. Zapolski-Downar

¸uszczyca i mia˝d˝yca.
Czy sà analogie w patogenezie?

¸uszczyca jest przewlek∏à nawrotowà chorobà skóry, opisanà po raz pierwszy w XIX
wieku przez Willana (1). Obecnie szacuje si´,
˝e oko∏o 3% ludzi rasy bia∏ej cierpi na to schorzenie (2). Przyczyna i patogeneza tej choroby
do dnia dzisiejszego nie sà w pe∏ni wyjaÊnione.
¸uszczyca polega na okresowych wysiewach
charakterystycznych, ograniczonych ognisk
skórnych (1,2). Ogniska te to miejscowe zapalenie skóry z nadmiernym i wadliwym rogowaceniem. ¸uszczyc´ zwyczajnà (Psoriasis vulgaris) dzielono na postaç uogólnionà i zlokalizowanà. Obecnie przyj´to w drodze konsensusu
(Zebranie Zarzàdu G∏ównego PTD, 2000) (3)
nast´pujàcy podzia∏ ∏uszczycy: I - ∏uszczyca
zwyczajna (ma∏o nasilona, rozleg∏a i erytrodermalna), II - ∏uszczyca wysiewna (plackowata i drobnogrudkowa), III - ∏uszczyca krostkowa (d∏oni i stóp oraz uogólniona von Zumbusch), IV - ∏uszczyca paznokci, V - ∏uszczyca
stawowa. Metody leczenia „rzutów” ∏uszczycy
sà ró˝norodne. W ∏uszczycy ma∏o nasilonej
mo˝na stosowaç jedynie leczenie zewn´trzne
(leki z∏uszczajàce, antyproliferacyjne, sterydowe, analogi witaminy D, retinoidy itd.). W innych postaciach ∏uszczycy zwyczajnej i innych
rodzajach tej choroby stosuje si´ zwykle równolegle leki ogólne, nale˝àce do wielu grup terapeutycznych (antybiotyki, steroidy, Êrodki
przeciwhistaminowe, antymetaboliki, retinoidy, cytostatyki, przeciwcia∏a monoklonalne,
np. anty-CD25 (anty IL-2) (4) czy tranquilizery a nawet transfuzje krwi (5)). Ostatnio podj´to próby leczenia ∏uszczycy za pomocà inhibitorów syntazy tlenku azotu, takich jak N-monomethyl-L arginina (6). W leczeniu ∏uszczycy

pomocna jest tak˝e balneoterapia, leczenie
promieniami UV, talasoterapia, wiele innych
form klimaterapii, metody tzw. leczenia alternatywnego a nawet hipnoza (7). Jest to schorzenie zapalne skóry o bardzo z∏o˝onej patogenezie, gdzie odgrywajà rol´ czynniki genetyczne, Êrodowiskowe – ∏àcznie z potwierdzonym wp∏ywem diety, zjawiska zwiàzane z zaka˝eniem bakteryjnm (rola superantygenów w
zaka˝eniach paciorkowcami) (8) oraz t∏o immunopatogenetyczne (9, 10).

Zarys patogenezy ∏uszczycy
Na znaczenie czynników genetycznych w
∏uszczycy zwrócono ju˝ uwag´ oko∏o pó∏ wieku
temu. Studium epidemiologiczne ∏uszczycy
przedstawi∏ w 1963 r. Lomholt, wskazujàc na
znaczenie dziedziczenia (11). Badania rodzin i
ma∏˝onków na du˝ej populacji przeprowadzi∏
Elder i wsp. (12), mocno ugruntowujàc znaczenie czynnika genetycznego w tej chorobie.
Kilka publikacji dotyczy∏o bliêniàt chorych na
∏uszczyc´ (13). Abele i wsp. opisali 815 cz∏onków rodzin, w których wyst´powa∏a ∏uszczyca i
stwierdzili, ˝e schorzenie to jest poligeniczne i
przebiega w sposób autosomalny dominujàcy
(14). Podobne wnioski wysunà∏ Mc Kusick, nie
podajàc przy tym ˝adnej predylekcji p∏ci przy
wyst´powaniu schorzenia (11). ¸uszczyca nale˝y do schorzeƒ zwiàzanych cz´Êciowo z alelami ró˝nych loci regionu grupy genów HLA na
chromosomie 6p21.3 (15). Rozró˝nienie mi´dzy sk∏adnikami w∏asnego organizmu a elementami obcymi (organizmy chorobotwórcze
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lub zmienione w∏asne bia∏ka czy polipeptydy)
jest dokonywane przez uk∏ad zgodnoÊci tkankowej (ang. major histocompatability complex, MHC). Markery tego uk∏adu znajdujà si´
na powierzchni ka˝dej komórki. U cz∏owieka
ten zespó∏ antygenów nosi nazw´ zgodnoÊci
tkankowej cz∏owieka HLA (human leukocyte
antigen). Tkanki pochodzàce od jednego cz∏owieka lub identycznych bliêniàt majà identyczny kompleks antygenów zgodnoÊci tkankowej.
G∏ówny uk∏ad zgodnoÊci tkankowej (klasa I)
oznacza si´ w lieraturze HLA -A, -B, -Cw i dalej cyframi. Klasa druga uk∏adu zgodnoÊci
tkankowej to antygeny wyst´pujàce na powierzchni komórek bioràcych udzia∏ w odpowiedzi komórkowej (limfocyty B i T, makrofagi, komórki Langerhansa itd.). Ta klasa jest
oznaczona lierami DR DQ, DP i dalej cyframi.
Klasa III uk∏adu zgodnoÊci tkankowej to uk∏ad
dope∏niacza (37). Posiadanie okreÊlonych czàsteczek HLA i DR, DQ i DP mo˝e si´ wiàzaç
ze zwi´kszonym lub zmniejszonym ryzykiem
rozwoju pewnych chorób (g∏ównie choroby
uwarunkowane genetycznie, autoimmunologicznie i nowotworowe). Stwierdzono, ˝e w
klasie I MHC bezsprzeczny zwiàzek z ∏uszczycà wykazuje konstelacja Cw6 (ok. 70%). W
klasie MHC II z ∏uszczycà sà zwiàzane nast´pujàce antygeny: HLA-DR4 i DR7.
Przy rozpatrywaniu ∏uszczycy pod wzgl´dem wieku chorych Henseler i Christophers
stwierdzili w I typie (< 40 r. ˝ycia) wyst´powanie genu HLA-Cw6, natomiast w II typie ∏uszczycy (> 40 r. ˝ycia) antygen Cw6 wyst´powa∏
rzadko (11). Z kolei antygen HLA-B27 zwiàzany z takimi chorobami jak Ankylosis spondylitis oraz innymi, ró˝nego pochodzenia zapaleniami stawów, wyst´puje znaczàco cz´Êciej w
∏uszczycy stawowej (15). Badania dziedziczenia przeprowadzano g∏ównie na bliêniakach
chorych na ∏uszczyc´ (16). W ostatnich 6 latach podano niezale˝nie 8 genomów z lokalizacjà genów na chromosomach, które predysponujà do wyst´powania ∏uszczycy (16). Badania rodzin ∏uszczycowych pozwoli∏y na zidentyfikowanie loci na chromosomach: 6p,2-4,
17q,3,5, 4q,6 1q,7 i 3q,8, które sà zwiàzane z
wyst´powaniem ∏uszczycy. Te loci nazwano odpowiednio: Psors1, Psors2, Psors3, Psors4 i
Psors5 (16). W obecnej chwili jest jasne, ˝e
Psors1 na chromosomie 6p21.3 jest najwi´kszym locus podejrzanym o kodowanie predyspozycji do wyst´powania ∏uszczycy (16). Ten
du˝y region genetyczny koduje miejsce odpowiadajàce za MHC. Zwiàzek mi´dzy przewlek∏à ∏uszczycà plackowatà a antygenami HLA
zosta∏ po raz pierwszy opisany ju˝ w 1972 r.
Analiza miejsc haplotypu, które mia∏yby byç
zwiàzane z ∏uszczycà, wykaza∏a, ˝e locus dla
∏uszczycy jest najbli˝szy lokalizacji kompleksu
klasy I MHC, a w szczególnoÊci regionowi dla
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HLA-B (17), z „pikiem” zwiàzanym telometrycznie z HLA-C (18). Ostatnio opisano nowy
gen, nale˝àcy do rodziny genów ludzkiego
MHC, a mianowicie gen MICA, który jest
zwiàzany z ∏uszczycà i ∏uszczycowym zapaleniem stawów (19). Ten gen to „MHC Class I
Chain-related gene A“ (MICA), zlokalizowany najbli˝ej genu HLA-B (20).
Z kr´gu immunopatogenetycznych aspektów uruchamiania rzutu ∏uszczycy trzeba
wspomnieç doniesienie Nickoloff i wsp. o znaczeniu immmunocytów z allogenicznej injekcji
krwi pochodzàcej od chorych na ∏uszczyc´ (9).
Autorzy sugerujà, ˝e immunocyty powodujà
ekspresj´ receptorów komórek NK, co uaktywnia kompleks MHC, i spodziewajà si´, ˝e
inhibitory receptora komórek NK mog∏yby zapobiegaç startowi ∏uszczycy ze strony kompleksu MHC.
Bardzo ciekawe badania wykonano w
Warszawie, gdzie u 95% chorych na ∏uszczyc´
stwierdzono w skórze DNA wirusa wywo∏ujàcego Epidermodysplasia verruciformis u ludzi
(EV HPVs), a w 89% materia∏ wirusa HPV5
(potencjalnie onkogenny). Te wirusy mogà
mieç wp∏yw na wzmo˝onà proliferacj´ i zaburzenia mi´dzy proliferacjà a ró˝nicowaniem
keratynocytów w skórze ∏uszczycowej (10).
Nast´pnymi bardzo wa˝nymi czynnikami, które sprzyjajà powstawaniu kolejnych rzutów
∏uszczycy, sà czynniki Êrodowiskowe. Oprócz
od dawna postulowanych wp∏ywów, takich jak
klimat, urazy skóry czy infekcje paciorkowcowe (rola antygenów HLA-DR w reakcji z superantygenem bakteryjnym w ∏uszczycy drobnogrudkowej (8)), du˝e znaczenie majà równie˝ u˝ywki i sposób od˝ywiania oraz czynniki
psychogeniczne (21). W kilku krajach, w latach od 1974-1992, wykonano badania wielu
tysi´cy przypadków ∏uszczycy i wykazano zwiàzek mi´dzy wyst´powaniem rzutów choroby a
paleniem papierosów, nadmiernym spo˝ywaniem alkoholu, a nawet zbyt cz´stym piciem
kawy (22). Badania wykonane w Norwegii wykaza∏y znaczne obni˝enie cz´stoÊci rzutów
∏uszczycy przy diecie, w której preferowano
warzywa i owoce (przebadano 14667 pacjentów) (23). W badaniach na bardzo du˝ej populacji stwierdzono znamiennie cz´stsze wyst´powanie ostrych faz choroby u osób majàcych
problemy ze znalezieniem pracy i nie majàcych stabilizacji finansowej oraz prze˝ywajàcych stresujàce sytuacje osobiste (24). ¸uszczycy towarzyszà cz´sto zmiany i zdefiniowane
schorzenia przewodu pokarmowego, wàtroby i
trzustki. Te choroby majà naturalnie znaczenie
dla wch∏aniania i przemiany lipidów i lipoprotein.
Ponad po∏owa iloÊci cholesterolu w organi˝mie cz∏owieka jest dostarczana z pokarmem, reszta jest syntetyzowana w komórkach.
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Ka˝da komórka jàdrzasta jest zdolna do biosyntezy cholesterolu, ale cholesterol g∏ównie
jest syntetyzowany w wàtrobie (60-70%), jelicie (15%) i skórze (5%) (25). Natomiast trójglicerydy egzogenne sà ca∏kowicie absorbowane z pokarmu. Niektóre z nienasyconych kwasów t∏uszczowych nie mogà byç syntetyzowane
w organiêmie, takie jak kwas linolowy i linolenowy, a kwas arachidonowy jest produkowany
tylko w wàtrobie. Te kwasy t∏uszczowe oczywiÊcie sà niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania keratynocytów skóry. Enteropatia ∏uszczycowa charakteryzuje si´ ucieczkà t∏uszczów
i zespo∏em z∏ego wch∏aniania. Opisano wspó∏istnienie ∏uszczycy i choroby LeÊniewskiegoCrohna oraz Colitis ulcerosa (26). Stwierdzano
cz´sto wspó∏istnienie st∏uszczenia wàtroby z
wyst´powaniem ∏uszczycy (26), co wspó∏gra ze
zwiàzkiem ∏uszczycy i nadu˝ywaniem alkoholu
oraz b∏´dami dietetycznymi. W schorzeniach
trzustki stwierdzono znacznie cz´stsze wyst´powanie cukrzycy insulinozale˝nej u chorych
na ∏uszczyc´ (26).Wykazano równie˝ du˝o
cz´stsze wyst´powanie bakterii Helicobacter
pyroli, kolonizujàcej w b∏onie Êluzowej ˝o∏àdka
i jelit, w grupie chorych na ∏uszczyc´, w porównaniu do grupy kontrolnej (27). Zwiàzek patogenetyczny wydaje si´ tu ma∏o prawdopodobny, nie nale˝y jednak zapominaç o roli przewodu pokarmowego we wch∏anianiu i trawieniu
zwiàzków t∏uszczowych oraz o istnieniu reakcji
z superantygenami.

Patobiologia zmian ∏uszczycowych
Morfologicznym odzwierciedleniem ostrego procesu ∏uszczycowego na skórze sà ogniska ∏uszczycowe, okràg∏e lub ró˝nokszta∏tne,
dobrze odgraniczone, wynios∏e zmiany z grubà
warstwà wadliwie ∏uszczàcego si´ naskórka
(28). U podstaw tego zjawiska le˝y nadmierna
proliferacja i niekompletne ró˝nicowanie si´
keratynocytów (parakeratosis) (1, 2, 28).Podstawà molekularnà tych zjawisk sà zaburzenia
apoptozy komórek naskórka. Keratynocyty
∏uszczycowe w´drujà, poczàwszy od podzia∏u
mitotycznego, 3 – 5 dni i odk∏adajà si´ w górnej warstwie naskórka w postaci parakeratotycznej ∏uski. W prawid∏owej skórze powy˝szy
„turnover time” trwa od 26 – 28 dni i keratynocyty ulegajàc w tym czasie ca∏kowitej apoptozie, odk∏adajà si´ na powierzchni naskórka
jako p∏ytki rogowe. Tak wi´c w ∏uszczycy apoptoza przebiega znacznie szybciej i przy koƒcu
procesu apoptotycznego zostaje zahamowana.
Charakerystycznymi wyznacznikami procesu
apoptotycznego w keratynocytach sà protoonkogeny bcl-2, b´dàce podobnymi do proapoptotycznych produktów genowych z grupy Ced
(cell death). W du˝ej iloÊci te bia∏ka sà obecne
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w komórkach naskórka, a szczególnie w melanocytach (29). W zwiàzku z powy˝szymi w∏asnoÊciami bia∏ka z grupy bcl-2 s∏u˝à do badania przebiegu apoptozy w keratynocytach.
Tomkova i wsp. zbadali immunohistochemicznie rozk∏ady bia∏ek z grupy bcl-2 w wycinkach z raków skóry i ∏uszczycy, przy kontroli z
bioptatem zdrowej skóry. Okaza∏o si´, ˝e Bad
(bia∏ko proapoptotyczne z rodziny bcl-2) gromadzi si´ g´sto w warstwie suprabasalnej naskórka ∏uszczycowego i zanika w warstwie górnej, natomiast tu z kolei stwierdza si´ obecnoÊç bia∏ka Bcl-XL, które jest mitochondrialnym czynnikiem antyapoptotycznym nale˝àcym równie˝ do grupy bcl-2. W ten sposób
apoptoza nie zachodzi do koƒca i ustaje w postaci szczàtkowego keratynocyta z resztkà jàdra (parakeratosis) (30).
Koƒcowe kapilary naczyƒ brodawkowatych
skóry wnikajà mi´dzy „sople naskórka” i
umiejscawiajà si´ tu˝ pod warstwà rogowà. Z
naczyƒ warstwy brodawkowatej skóry w´drujà
monocyty, limfocyty i granulocyty, przyczyniajàc si´ do powstania nacieku zapalnego w górnej warstwie, przechodzàcego nast´pnie w obr´b naskórka (tzw. mikroropnie Munro, z∏o˝one g∏ównie z neutrofilów). W 1977 r. podano
sekwencj´ procesów patofizjologicznych prowadzàcych do wytworzenia si´ nacieku zapalnego w ∏uszczycy (28). W roku 1985 Schubert i
Christophers uÊciÊlili kolejnoÊç wydarzeƒ prowadzàcych do powstania pojedyƒczego ogniska ∏uszczycowego („pin point lesions”) (28).
Najpierw dochodzi do aktywacji komórek
Êródb∏onka naczyƒ splotu brodawkowatego,
szczególnie postkapilarnych ˝y∏ek. W wyniku
czynnego procesu, zale˝nego g∏ównie od przebiegu tzw. kaskady cytokin i ekspresji czàstek
adhezyjnych (VCAM-1, ICAM-1 i selektyna
E), z naczyƒ w´drujà do skóry w∏aÊciwej najpierw monocyty i limfocyty T (Th1:
CD4+(74%), CD8+(25%) i CD4-/CD8(1%)) (31). Przebiega to równolegle ze wzmo˝onà degranulacjà mastocytów skórnych. Dopiero po 6 – 8 dniach nap∏ywajà granulocyty,
aby utworzyç mikroropieƒ Munro (2). Wydaje
si´, ˝e monocyt rozsrzyga o powstawaniu
pierwszego i kolejnych „pint point lesions” w
trwajàcej ca∏e ˝ycie chorego ∏uszczycy. Z badaƒ in vitro wynika, ˝e w procesie adhezji, z nast´powà transendotelialnà w´drówkà leukocytów, poÊredniczà interakcje mi´dzy poszczególnymi czàsteczkami adhezyjnymi (wielkoÊç
ich ekspresji zale˝y od stopnia aktywacji komórek Êródb∏onka) a ich ligandami na leukocytach (32, 33). ICAM-1 ∏àczy si´ z obecnymi
na wszystkich typach leukocytów czàsteczkami
nale˝àcymi do β2-integryn, natomiast VCAM1 ∏àczy si´ z obecnà jedynie na monocytach i
limfocytach VLA-4, nale˝àcà do β1-integryn.
Przypuszczaç nale˝y, ˝e za selektywne prze-
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chodzenie monocytów i limocytów w pierwszym etapie ∏uszczycy odpowiedzialna jest interakcja VCAM-1/VLA-4. W ∏uszczycy przypuszczalnie dochodziç musi do zwi´kszonej
aktywacji krà˝àcych monocytów, a aktywnoÊç
leukocytarnych czàstek adhezyjnych pozosta∏ych leukocytów zale˝y od stopnia aktywacji
monocytów. Wykonujàc badania pilotowe w
Katedrze Biochemii Klinicznej PAM w Szczecinie stwierdziliÊmy u chorych w czasie przebiegu ostrego rzutu ∏uszczycy znamiennie podwy˝szony poziom rozpuszczalnej IL-6, która
to cytokina jest markerem aktywacji monocytów (praca w toku, dane u autora). Na powierzchni spoczynkowych leukocytów czàstki
adhezyjne z grupy β1- i β2-integryn sà w relatywnie niskim stanie powinowactwa, ale po ich
aktywacji podlegajà przemianie w stan wysokiego powinowactwa, co umo˝liwia im wiàzanie si´ ze specyficznymi ligandami na komórkach Êródb∏onka (34).
W 1985 r. Schroeder i wsp. (2, 28) odkryli
w górnej warstwie naskórka peptyd ANAP
(anionit activated peptide), silnie aktywujàcy
granulocyty. Ta sama grupa badaczy w 1987 r.
(2) odkry∏a inny peptyd, MONAP (monocyte
activated peptide), aktywujàcy monocyty. Do
dzisiaj nie jest pewne, czy te czynniki powstajà
w keratynocycie czy te˝ poza nim, a potem dostajà si´ do skóry z krà˝enia. Byç mo˝e, ˝e w
∏uszczycy ANAP aktywuje granulocyty poêniej
ni˝ MONAP monocyty. Tak wi´c to wspó∏dzia∏anie zaktywowanych komórek Êródb∏onka i
pobudzonego monocyta otwiera kaskad´ migracji mononuklearów i granulocytów do ogniska ∏uszczycowego. Jak dotàd w dost´pnym piÊmiennictwie nie ma publikacji omawiajàcej
stopieƒ aktywacji monocytów w przebiegu rzutu ∏uszczycy. Podj´to takà prób´ w Szczecinie
(o czym wspomniano wy˝ej) i z badaƒ
wst´pnych wynika, ˝e aktywnoÊç monocytów
we krwi chorych, badanych w okresie ostrej fazy choroby, jest znaczàco wy˝sza od aktywnoÊci w grupie kontrolnej. W tych samych badaniach oznaczono równie˝ adhezywnoÊç monocytów do komórek Êródb∏onka, która by∏a
istotnie silniej wyra˝ona u pacjentów z aktywnà ∏uszczycà. U pacjentów z mia˝d˝ycà, którà
uwa˝a si´ dzisiaj za przewlek∏y stan zapalny toczàcy si´ w Êcianie naczynia, adhezywnoÊç monocytów do komórek Êródb∏onka zale˝a∏a od
czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, podwy˝szony poziom fibrynogenu czy
stopieƒ oksydacji LDL (35). Aktywacj´ monocytów w ∏uszczycy, podobnie jak w innych stanach chorobowych, mo˝na badaç oznaczajàc
poziom produkcji IL-6 (36). IL-6 jest produkowana g∏ównie przez monocyty i makrofagi,
a przez wiele innych komórek w du˝o mniejszym stopniu, mi´dzy innymi przez komórki
nab∏onka i keratynocyty (37). Jej st´˝enie w
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surowicy mo˝e wzrastaç w stanach zapalnych
nawet 100-krotnie. Jednà z funkcji IL-6 jest
stymulacja syntezy bia∏ek ostrej fazy.W ostrej
∏uszczycy stwierdza si´ u pacjentów wielokrotny wzrost st´˝enia bia∏ek ostrej fazy, szczególnie bia∏ka C (38).

Zmiany lipidowe w ∏uszczycy i analogie
z zaburzeniami lipoprotein w mia˝d˝ycy
¸uszczyca charakteryzuje si´ wzrostem
cz´stoÊci wyst´powania zaburzeƒ w metaboliêmie lipidów (39, 40, 41, 42, 43). Problem zosta∏
zauwa˝ony ju˝ w pierwszej po∏owie XX wieku
i na d∏ugo zapomniany (44, 45). Zjawiska te po
raz pierwszy opisa∏ w 1966 i 1971 roku Wilkinson (46, 47). W badaniach S. Brenner’a (34) w
1995 stwierdzono istotne zmiany lipidowe w
surowicy chorych na ∏uszczyc´. Wykazano w
tych badaniach podwy˝szenie poziomu ca∏kowitego cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (42). W ∏usce parakeratotycznej ogniska ∏uszczycowego stwierdzono wybitne zwi´kszenie st´˝enia cholesterolu i trójglicerydów
(44, 46, 48). Wykazano równie˝ znaczne ró˝nice poziomów frakcji fosfolipidowych u chorych na ∏uszczyc´ w porównaniu do osób zdrowych (49, 50).
Tak wi´c ∏uszczyca jest zwiàzana ze zmianami w lipidach i lipoproteidach surowicy,
które odgrywajà zasadniczà rol´ w rozwoju
mia˝d˝ycy. Wiele badaƒ wskazuje, ˝e ∏uszczyca, szczególnie u m´˝czyzn, zwiàzana jest ze
wzrostem cz´stoÊci wyst´powania chorób, których pod∏o˝em jest proces mia˝d˝ycowy (51,
52). Jednym z g∏ównych czynników ryzyka
mia˝d˝ycy jest hipercholesterolemia. Poziom
cholesterolu ca∏kowitego zale˝y g∏ównie od
poziomu LDL, najbardziej aterogennej frakcji
lipidowej. Przyczynà hipercholesterolemii z
podwy˝szonà frakcjà LDL w tzw. rodzinnej hypercholesterolemii jest niewydolnoÊç receptora apoB/E (regulowany przez zawartoÊç cholesterolu w komórkach). Lern i wsp. (53) wykazali w badaniach in vitro, ˝e fibroblasty wyizolowane ze skóry pacjentów z ∏uszczycà majà
mniejszà aktywnoÊç receptora dla LDL ni˝ fibroblasty wyizolowane od ludzi zdrowych. W
progresji mia˝d˝ycy kluczowà rol´ odgrywajà
zmodyfikowane oksydacyjnie LDL (54, 37). W
przeciwieƒstwie do LDL, które wy∏apywane sà
przez receptor dla LDL (apoB/E), monocyty/makrofagii wy∏apujà oxyLDL przez „scavenger receptor”(receptor zamiatacz), którego ekspresja, w przeciwieƒstwie do receptora
dla LDL, nie jest zwrotnie hamowana w nast´pstwie wzrostu zawartoÊci cholesterolu w
komórce. Ciàg∏e wy∏apywanie oxyLDL przez
monocyty/makrofagii prowadzi do powstawania na∏adowanych t∏uszczami komórek pian-
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kowatych. Zaktywowane makrofagi równoczeÊnie wydzielajà wiele cytokin wzmagajàcych
wtórnie aktywacj´ komórek Êródb∏onka, adhezj´ kolejnych mononuklearnych leukocytów
oraz migracj´ komórek mi´Êni g∏adkich.
OxyLDL mogà równie˝ wp∏ywaç na wiele innych mechanizmów zaanga˝owanych w powstawanie mia˝d˝ycy (55, 56). Wywierajà dzia∏anie cytotoksyczne, os∏abiajà zale˝nà od Êródb∏onka relaksacj´ naczynia poprzez wp∏yw na
syntez´ tlenku azotu, aktywujà komórki mi´Êni g∏adkich oraz zmieniajà w∏aÊciwoÊci komórek Êródb∏onka z antyzakrzepowych na prozakrzepowe poprzez wp∏yw na syntez´ inhibitora
aktywatora plazminogenu (PAI-1), tkankowego aktywatora plazminogenu (t-Pa), czynnika
tkankowego, siarczanu heparanu i trombomoduliny. Ponadto oxyLDL mogà wywieraç modulujàcy wp∏yw na adhezj´ i w´drówk´ mononuklearnych leukocytów do Êciany naczynia.
Obecna w oxyLDL lizofosfatydylocholina jest
czynnikiem chemotaktycznym dla monocytów,
a tak˝e indukuje ekspresj´ VCAM-1. U pacjentów z ∏uszczycà, w porównaniu do grupy
kontrolnej, stwierdza si´ wy˝sze wartoÊci
oxyLDL w surowicy jak i wi´kszà podatnoÊç
LDL na oksydacj´ (42).
Ostatnio badania Jones i wsp. wykaza∏y u
pacjentów z ∏uszczycà stawowà istotne statystycznie obni˝enie st´˝enia HDL, szczególnie
u chorych z aktywnà postacià ∏uszczycy stawowej. Dodatkowo LDL, cholesterol i trójglicerydy by∏y istotnie podwy˝szone, a te zjawiska
sà znanymi czynnikami aterogennymi (57). Ponadto w tej samej pracy wykazano tendencj´
do wzrostu Lp(a). Lipoproteinemia(a) jest
niezale˝nym czynnikiem ryzyka mia˝d˝ycy i
zakrzepicy. Sugeruje si´, ˝e jej dzia∏anie jest
zwiàzane z podobieƒstwem w budowie do plazminogenu i tym samym podwy˝szone poziomy Lp(a) prowadzà do zahamowania aktywnoÊci fibrynolitycznej i wzrostu tendencji do
zakrzepicy (58). W tych badaniach po raz
pierwszy oceniono poszczególne subfrakcje
LDL w ∏uszczycy. Wykazano tu znamienny
wzrost frakcji LDL3, tzw. ma∏ych g´stych LDL
(57). Wyniki te wydajà si´ mieç bardzo istotne
znaczenie kliniczne, gdy˝ wysokie poziomy
LDL3 sà silnie zwiàzane z czynnym procesem
mia˝d˝ycowym (59). Sugeruje si´ wiele mechanizmów, w wyniku których LDL3 majà
dzia∏aç aterogennie. Najwa˝niejszym z nich
jest ich zwi´kszona podatnoÊç do oksydacji
(60). Frakcja ta cechuje si´ upoÊledzonà zdolnoÊcia wiàzania z receptorem komórkowym,
ale za to wià˝e si´ z proteoglikanami, co przed∏u˝a ich retencj´ w Êcianie naczynia (61). Sà
one wi´c d∏u˝ej nara˝one na dzia∏anie wolnych
rodników, co przy zwi´kszonej podatnoÊci na
oksydacj´ prowadzi do powstawania zmodyfikowanych oksydacyjnie LDL, które mogà
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dzia∏aç toksycznie na komórki Êródb∏onka, a
ich wy∏apywanie przez „scavenger receptor”
przyczynia si´ do powstawania komórek piankowatych. Sugeruje si´, ˝e w mia˝d˝ycy
oxyLDL sà, obok bia∏ek szoku termicznego,
g∏ównymi antygenami prezentowanymi limfocytom T przez makrofagi (62). Tak wi´c sà stymulatorami odpowiedzi immunologicznej w
mia˝d˝ycy. Potwierdzeniem tego jest stwierdzana w mia˝d˝ycy obecnoÊç przeciwcia∏ antyoxyLDL w surowicy (63, 64). Bergmark i wsp.
(65) przy pomocy wieloczynnikowej analizy
wariancji wykazali, ˝e poziom przeciwcia∏ anty
oxyLDL jest lepszym czynnikiem dyskryminujàcym mi´dzy pacjentami z mia˝d˝ycà a grupà
kontrolnà ni˝ inne parametry profilu lipidowego.
Ostatnio wykazano istotnie statystycznie
wy˝sze poziomy przeciwcia∏ anty-oxyLDL u
pacjentów z ∏uszczycà w porównaniu do grupy
kontrolnej (66, 42). Ponadto w badaniach tych
wykazano znaczne podwy˝szenie poziomu ca∏kowitego cholesterolu i trójglicerydów. Poziom przeciwcia∏ anty-oxyLDL korelowa∏ ponadto z nasileniem procesu ∏uszczycowego w
zale˝noÊci od rozleg∏oÊci zaj´tej powierzchni
skóry. Im wi´kszy by∏ tzw. index PASI (psoriasis area severity index) (67), czyli wi´ksza powierzchnia skóry obj´ta procesem ∏uszczycowym – to poziom anty-oxyLDL by∏ wy˝szy (64,
66). Korelowa∏o to równie˝ z poziomem PMN
elastazy i α1-antytrypsyny (wskaêniki procesu
zapalnego). Byç mo˝e prezentowane przez komórki Langerhansa czy makrofagii oxyLDL w
∏uszczycy mogà byç odpowiedzialne za pobudzanie limfocytów T, a poprzez wydzielane
przez nie cytokiny stymulowaç, u osób genetycznie predysponowanych, proliferacj´ keratynocytów i rozwój grudek ∏uszczycowych. Taki mechanizm proponowany jest w przypadku
wysiewu drobnogrudkowej ∏uszczycy po paciorkowcowym zaka˝eniu gard∏a, gdzie stymulatorami odpowiedzialnymi za pobudzenie
subpopulacji limfocytów sà endotoksyny A, B,
i C, które dzia∏ajà jako superantygeny (8).
Z przedstawionych danych wynika, ˝e
∏uszczyca przebiega z zaburzeniami w metaboliêmie lipidów podobnie jak to zachodzi w
mia˝d˝ycy. Kluczowym lipidem w obu procesach chorobowych wydaje si´ byç cholesterol.
Biosynteza cholesterolu bierze poczàtek od
przemiany acetylo-CoA do 3hydroksy-3-metylo-glutarylo-CoA (HMG-CoA) i do tego
miejsca reakcja jest odwracalna. Nast´pnie
przy udziale reduktazy HMG-CoA powstaje
mewalonian i od tej pory generacja zwiàzków
poÊrednich i finalnych, mi´dzy innymi cholesterolu, na szlaku biochemicznym jest ju˝ nieodwracalna. AktywnoÊç HMG-CoA jest
zwrotnie hamowana przez cholesterol i inne
sterolowe oraz niesterolowe produkty poÊred-
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nie. Reakcja ta jest hamowana równie˝ przez
cholesterol dostarczany do organizmu przez
czàsteczki LDL (25). Zmniejszenie wewnàtrzkomórkowego st´˝enia cholesterolu aktywuje
proteaz´, bia∏ko wià˝àce pochodne sterolowe
SREBPs (sterol regulatory element-binding
proteins). Czynnik ten przechodzi do jàdra,
gdzie ∏àczy si´ z elementem regulatorowym
wra˝liwym na sterol, SRE (sterol regulatory
element) i poprzez transkrypcj´ hamuje ekspresj´, mi´dzy innymi genów dla syntezy bia∏ka receptora LDL i bia∏ka enzymu reduktazy
HMG-CoA (50). IloÊç syntetyzowanego przez
skór´ cholesterolu wynosi ok. 180 mg na dob´, a w ciàgu doby zdrowa skóra wydziela
oko∏o 85 mg cholesterolu (68). W ∏uszczycy
utrata cholesterolu wolnego i zestryfikowanego jest ponad 2-krotnie wi´ksza (68).
Sk∏ad lipidów naskórka nieco ró˝ni si´ od
lipidów skóry w∏aÊciwej m.in. znacznie zmniejszonà iloÊcià fosfolipidów i du˝à iloÊcià zestryfikowanego cholesterolu (69). St´˝enie cholesterolu w naskórku ∏uszczycowym jest, podobnie jak st´˝enie wolnych kwasów t∏uszczowych,
znacznie wy˝sze ni˝ w naskórku zdrowym, przy
czym jednoczeÊnie w warstwie basalnej ich poziom odpowiednio spada (39). W ∏uskach ∏uszczycowych stwierdzono wielokrotny wzrost poziomu cholesterolu i nienasyconych kwasów
t∏uszczowych (70). W naskórku ∏uszczycowym
stwierdzano wielokrotnie wy˝szà aktywnoÊç
receptorów LDL ni˝ w keratynocytach skóry
zdrowej (71). Badajàc syntez´ cholesterolu
poprzez badanie syntezy HMG-CoA w keratynocytach hodowanych in vitro (HaCaT) stwierdzono, ˝e proces syntezy cholesterolu w keratynocytach przebiega tak samo jak w innych
komórkach. Insulina oraz EGF (epidermal
growth factor) podwy˝sza aktywnoÊç reduktazy HMG-CoA, przez co te substancje majà
wp∏yw na proliferacj´ i ró˝nicowanie si´ keratynocytów (72). Wprawdzie niektórzy autorzy,
badajàc syntez´ cholesterolu w skórze doszli
do wniosku, ˝e jest ona niezale˝na od poziomu
cholesterolu we krwi (73, 74), jednak wielu innych badaczy stwierdza Êcis∏à zale˝noÊç poziomu cholesterolu w surowicy i produkcji chole-
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sterolu w skórze. W szczególnoÊci zaÊ stwierdza si´ wyst´powanie zwi´kszonego poziomu
cholesterolu LDL, przy obni˝eniu HDL, u doros∏ych chorych na ∏uszczyc´ (42). Ponadto
zanotowano u chorych na ∏uszczyc´ podwy˝szone poziomy takich czynników jak Lp(a), co
ma znaczenie w wyst´powaniu chorób serca,
zatorowej choroby naczyƒ, mia˝d˝ycy i incydentów zakrzepowych (42, 75). U chorych z
∏uszczycà (21 – 73 lat) wykazano istotne podwy˝szenie poziomów trójglicerydów, apo B,
apo C-II i apo C-III, które sà znanymi czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy i choroby wieƒcowej
serca. W konkluzji autorzy Seishima i wsp.
stwierdzajà, ˝e zaburzenia metabolizmu lipoprotein w ∏uszczycy przek∏adajà si´ na wyst´powanie mia˝d˝ycy i wysokà cz´stoÊç jej powik∏aƒ (76). Mimo wykazanego wielokrotnie
zwiàzku ∏uszczycy z mia˝d˝ycà, szczególnie u
chorych z drugim typem ∏uszczycy, nie wiadomo, czy zaburzenia lipoproteinowe sà jednym
z czynników patogenetycznych ∏uszczycy, czy
wspó∏istniejà i wspó∏grajà z toczàcym si´ latami procesem zapalnym w skórze po∏àczonym z
istotnymi zaburzeniami lipidowymi.
Proces zapalny stwarza warunki prooksydacyjne poprzez uwalnianie wolnych rodników
przez zaktywowane granulocyty czy makrofagii. To mo˝e si´ przyczyniaç do oksydacji kwasów t∏uszczowych zawartych w LDL i zwi´kszenia podatnoÊci na utlenianie poprzez zu˝ywanie zawartych w LDL witamin antyoksydacyjnych. U pacjentów z ostrym rzutem ∏uszczycy stwierdzono, przy stosowaniu w leczeniu
dodatkowej diety z olejów rybnych bogatych w
nienasycone kwasy t∏uszczowe, szybszà i bardziej efektywnà popraw´ stanu klinicznego w
porównaniu do grupy kontrolnej chorych, leczonych tylko znanymi Êrodkami farmakologicznymi (77).
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Palenie tytoniu
a mia˝d˝yca – aktualne poglàdy

Palenie tytoniu jest jednym z najwa˝niejszych zewn´trznych czynników ryzyka choroby
niedokrwiennej serca i innych postaci klinicznych mia˝d˝ycy. Dym tytoniowy, b´dàcy mieszaninà ponad 4000 ró˝nych zwiàzków, cechuje si´ wielokierunkowym dzia∏aniem toksycznym na organizm cz∏owieka, co wyra˝a si´
m.in. poprzez indukowanie lub promowanie
karcynogenezy (nowotwory tytoniozale˝ne),
przyspieszanie rozwoju zmian mia˝d˝ycowych
oraz wystàpienia ostrych incydentów naczyniowych.
Palenie tytoniu przyspiesza rozwój mia˝d˝ycy, wywo∏ujàc przedwczesne zmiany w t´tnicach wieƒcowych, aorcie, t´tnicach szyjnych,
mózgowych oraz du˝ych t´tnicach krà˝enia
obwodowego (1, 2), a tak˝e zwiàzane jest
z wi´kszym ryzykiem wystàpienia ostrych incydentów naczyniowych (zawa∏y mi´Ênia sercowego, udary mózgu oraz zespó∏ nag∏ej Êmierci)
(3). Nikotynizm mo˝e byç tak˝e przyczynà zaostrzenia stabilnej dotàd d∏awicy piersiowej,
powstania chromania przestankowego i stanów wazospastycznych (angina Printzmetala)
oraz reokluzji (retrombozy) po udanej trombolizie i restenozy po zabiegach angioplastyki
(3).
U pod∏o˝a indukowania przez dym tytoniowy ostrych incydentów naczyniowych nale˝y wymieniç:
1. wywo∏ywanie stanów nadkrzepliwoÊci,
2. zwi´kszanie pracy mi´Êniowej mi´Ênia sercowego,
3. zjawisko hipoksji tkankowej (wp∏yw tlenku
w´gla),
4. efekt wazokonstrykcyjny,

5. nadmiernà stymulacj´ uk∏adu adrenergicznego (wyrzut katecholamin) (3, 4).
Niektóre z wy˝ej wymienionych efektów
dzia∏aƒ dymu tytoniowego majà te˝ zwiàzek
z promowaniem przedwczesnych zmian mia˝d˝ycowych (wp∏yw na uk∏ad krzepni´cia oraz
skutki dzia∏ania tlenku w´gla). Podstawowymi
mechanizmami wià˝àcymi nikotynizm z powstawaniem mia˝d˝ycy sà jednak:
1. wp∏yw na st´˝enie aterogennych frakcji lipoprotein osocza,
2. wywo∏ywanie przez sk∏adniki dymu uszkodzeƒ Êródb∏onka naczyniowego i jego dysfunkcji,
3. aktywacja neutrofili,
4. stres oksydacyjny i zaburzenie antyoksydacyjnych mechanizmów obronnych,
5. stres hemodynamiczny (3).
W wyniku przewlek∏ej ekspozycji na sk∏adniki dymu tytoniowego podwy˝szeniu ulegajà
st´˝enia aterogennych frakcji lipoprotein
(VLDL, LDL), co prowadzi do zwi´kszenia
st´˝eƒ cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu
frakcji LDL i VLDL oraz triglicerydów (TG).
Towarzyszy temu spadek st´˝enia frakcji
HDL, a szczególnie HDL2. Zmianie ulega tak˝e st´˝enie apolipoprotein (Apo AI i Apo B).
Kierunek tych zmian odpowiada zmianom st´˝eƒ frakcji HDL (Apo AI) oraz VLDL i LDL
(Apo B) (5, 6). Powstajàca karboksyhemoglobina, hamujàc wàtrobowy matabolizm lipoprotein o niskiej g´stoÊci (LDL), sprzyja gromadzeniu si´ w osoczu frakcji o poÊredniej g´stoÊci (IDL) i powstawaniu hiperlipoproteinemii
typu III wed∏ug klasyfikacji Fredricksona (7).
Dodatkowo aktywacja uk∏adu adrenergiczne-
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go przez nikotyn´ prowadzi do nasilenia lipolizy i do wzrostu st´˝enia WKT w osoczu.
RównoczeÊnie wzrasta ich metabolizm wàtrobowy, w konsekwencji czego dochodzi do nasilenia produkcji przez ten narzàd frakcji lipoprotein bogatych w triglicerydy (g∏ównie
VLDL) i zaburzeƒ gospodarki lipoproteinowej. Przewlek∏a stymulacja przez nikotyn´
uk∏adu wegetatywnego mo˝e prowadziç ponadto do dysregulacji sekrecji i dzia∏ania insuliny, rozwoju insulinoopornoÊci i upoÊledzenia
tolerancji glukozy, co w po∏àczeniu z innymi
efektami dzia∏ania sk∏adników dymu tytoniowego (nadciÊnienie t´tnicze, dyslipidemia,
itd.) mo˝e tworzyç klasyczny zespó∏ metaboliczny, stanowiàcy jeden z najpowa˝niejszych
czynników ryzyka mia˝d˝ycy.
Skàdinàd wiadomo, i˝ niektóre sk∏adniki
dymu tytoniowego sà silnymi inhibitorami
LCAT (8, 9), co t∏umaczy fakt obni˝onej aktywnoÊci tego enzymu w osoczu palaczy i wyjaÊnia mechanizm obserwowanego zjawiska. AktywnoÊç tego enzymu obni˝a si´ równie˝
w niedotlenieniu (8). Reaktywne sk∏adniki fazy gazowej dymu hamujà jego aktywnoÊç
w osoczu oraz obni˝ajà st´˝enie frakcji HDL
(10-14). 15-minutowa ekspozycja osocza na
dym tytoniowy prowadzi∏a do spadku aktywnoÊci LCAT o oko∏o 10%, podczas gdy godzinna - o oko∏o 66%, przy czym inhibicja ta by∏a
nieodwracalna (12). Wiadomo ponadto, ˝e
Apo AI jest aktywatorem LCAT (15) oraz
wzmaga stabilnoÊç tego enzymu (16). JednoczeÊnie u czynnych palaczy zwi´kszeniu ulega
aktywnoÊç bia∏ka transferujàcego estry cholesterolu (CETP), którego rola fizjologiczna polega m.in. na przenoszeniu estrów Ch z czàstek HDL na lipoproteiny bogate w TG (g∏ównie VLDL) (17, 18). Korzystna, jeÊli chodzi o
zagro˝enie mia˝d˝ycà, redukcja aktywnoÊci
CETP prowadziç mo˝e do zahamowania
ucieczki wielonienasyconych estrów Ch (np. linolenianu) z HDL i ograniczania ich wbudowywania w czàstki VLDL i LDL, a co za tym
idzie zmniejszenia ich podatnoÊci na oksydacj´
(18). Nieznany pozostaje wp∏yw sk∏adników
dymu na aktywnoÊç innych enzymów regulujàcych zarówno wewnàtrz- jaki zewnàtrzkomórkowy obrót metaboliczny estrami cholesterolu
(nCEH, aCEH, ACAT). Zwi´kszenie st´˝enia
wolnego cholesterolu w osoczu mo˝e byç traktowane jako czynnik ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy (17,18), zw∏aszcza gdy towarzyszy mu spadek st´˝enia estrów tego sterolu, szczególnie
linolenianu, którego niski poziom uwa˝any
jest za czynnik aterogenny (19). Dodatkowym
czynnikiem zwi´kszajàcym aktywnoÊç CETP
jest hipertriglicerydemia oraz zwi´kszenie st´˝enia wolnego Ch w osoczu (18). JednoczeÊnie
u palaczy nale˝y spodziewaç si´ nasilonej syntezy lipoprotein bogatych w TG, g∏ównie nale-
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˝àcych do klasy VLDL, wynikajàcej z nasilenia
lipolizy TG w tkance t∏uszczowej i uwalniania
WKT do krà˝enia (3, 5, 7, 20, 21).
Przeprowadzona w 1989 roku metaanaliza
54 opublikowanych badaƒ potwierdzi∏a u palaczy znamienne podwy˝szenie st´˝eƒ cholesterolu frakcji VLDL i LDL oraz triglicerydów,
a tak˝e obni˝enie st´˝enia cholesterolu HDL
(5, 20). Podobna metaanaliza przeprowadzona
u dzieci i m∏odzie˝y wykaza∏a istnienie podobnych zaburzeƒ, przy czym obserwowane zmiany by∏y wyraêniejsze w tych grupach populacyjnych w porównaniu z osobami doros∏ymi (22).
Uszkodzenie Êródb∏onka jest znanym czynnikiem inicjujàcym rozwój mia˝d˝ycy. U czynnych palaczy tytoniu stwierdza si´ nieprawid∏owe uwalnianie tlenku azotu przez komórki
endotelium (23, 24). Dodatkowo, na podstawie badaƒ in vitro, wysuni´to hipotez´ sugerujàcà, i˝ nikotyna hamuje syntez´ prostacykliny
(25, 26), na skutek czego dochodzi do zachwiania równowagi pomi´dzy dzia∏ajàcà na
naczynia rozkurczowo prostacyklinà (PGI2)
a tromboksanem A2, wykazujàcym dzia∏anie
wazokonstrykcyjne i agregujàce p∏ytki krwi.
Inne badania prowadzone in vivo nie potwierdzi∏y jednak tej ostatniej hipotezy, wykazujàc
podwy˝szone wydalanie z moczem metabolitów prostacykliny, co sugeruje, ˝e palenie tytoniu wp∏ywa stymulujàco na czynnoÊç Êródb∏onka (27, 28). Natomiast Benowitz i wsp. (4), badajàc wp∏yw przezskórnego stosowania nikotyny w ∏agodzeniu objawów abstynencyjnych
u palaczy, stwierdzili podwy˝szone wydalanie
z moczem 11-dehydro-tromboksanu A (b´dàcego metabolitem tromboksanu A) w grupie
osób palàcych tytoƒ, w porównaniu ze stosujàcymi terapi´ przezskórnà lub placebo. W tym
samych badaniu autorzy nie stwierdzili jednak
statystycznie istotnych ró˝nic w wydalaniu
z moczem metabolitów prostacykliny (2,3-dinor-6-keto-PGF1α u ˝adnej z badanych grup.
Nitenberg i wsp. (29) stwierdzili, ˝e u palaczy bez zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach
wieƒcowych reakcja na acetylocholin´ przyjmuje postaç wazokonstrykcji, podczas gdy fizjologiczna czynnoÊç komórek endotelium powinna prowadziç do reakcji rozkurczowej. Poj´ciem stresu hemodynamicznego Benowitz
i Gourlay (3) definiujà upoÊledzenie funkcji
Êródb∏onka zachodzàce pod wp∏ywem przewlek∏ego zwi´kszenia ciÊnienia t´tniczego wywo∏ywanego przez sk∏adniki dymu tytoniowego. Systematyczne palenie podwy˝sza bowiem
ciÊnienie t´tnicze oraz wp∏ywa niekorzystnie
na jego dobowà zmiennoÊç. Cz´Êciowo t∏umaczyç to mo˝na zwi´kszonà syntezà i wyrzutem
katecholamin, czego odbiciem jest zwi´kszone
ich wydalanie z moczem stwierdzone u palaczy
(4). Sugeruje si´, i˝ za efekt ten nie jest odpo-
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wiedzialna nikotyna i jej metabolity, lecz inne
sk∏adniki dymu tytoniowego.
Wielu badaczy zwraca uwag´ na znaczàco
wy˝szà liczb´ leukocytów we krwi obwodowej
osób czynnie palàcych tytoƒ. Szczególnie
zwi´kszeniu ulega liczba granulocytów oboj´tnoch∏onnych (4, 30), odgrywajàcych pewnà rol´ w etiopatogenezie mia˝d˝ycy i ostrych incydentów wieƒcowych (31). Poprzez produkcj´
reaktywnych form tlenu, proteaz i leukotrienów wp∏ywajà one na uszkodzenia i dysfunkcj´
Êródb∏onka, nasilajà agregacj´ p∏ytek krwi, co
bezpoÊrednio zagra˝a pogorszeniem perfuzji.
Pod wp∏ywem dymu tytoniowego zwi´ksza si´
równie˝ prawdopodobieƒstwo powstawania
agregatów p∏ytkowo-leukocytarnych, które
mogà staç si´ czynnikiem inicjujàcym rozwój
ognisk mia˝d˝ycowych (32).
W organizmie palaczy zachodzà równie˝
zmiany dotyczàce uk∏adu krzepni´cia. Dochodzi do rozwoju stanu nadkrzepliwoÊci zagra˝ajàcej ostrymi incydentami naczyniowymi
i przyspieszajàcej aterogenez´. Objawia si´
ona zwi´kszeniem aktywacji p∏ytek (wzrostem
osoczowego st´˝enia czynnika p∏ytkowego 4
i β-tromboglobuliny (4)), zwi´kszonym st´˝eniem fibrynogenu (4, 33-35) oraz innych czynników krzepni´cia (34). Benowitz i wsp. (4) zaobserwowali jednak u palaczy ni˝szà aktywnoÊç koagulacyjnà czynnika VII, która wed∏ug
innych badaczy wzrasta u ludzi, którzy zaprzestali palenia i obni˝a si´ u pacjentów rozpoczynajàcych palenie lub powracajàcych do na∏ogu
(36). UpoÊledzeniu ulega równie˝ proces fibrynolizy. Przewlek∏a hipoksemia wynikajàca
z d∏ugotrwa∏ej ekspozycji na tlenek w´gla prowadzi do niedotlenienia tkanek oraz adaptacyjnego zwi´kszenia erytropoezy i liczby krwinek czerwonych we krwi obwodowej, co skutkuje zwi´kszeniem jej lepkoÊci i wyraênie
wi´kszym zagro˝eniem incydentami zakrzepowo-zatorowymi (3). Zwi´kszenie zawartoÊci
karboksyhemoglobiny w erytrocycie prowadziç mo˝e równie˝ do zaostrzenia dusznicy bolesnej, chromania przestankowego i przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc.
Znaczna cz´Êç badaƒ zdaje si´ Êwiadczyç
o tym, ˝e zawarte w dymie tytoniowym liczne
substancje utleniajàce wywo∏ujà uszkodzenia
oksydacyjne oraz prowadzà do nasilenia oksydatywnej modyfikacji lipoprotein (37). Dane
kliniczne oraz eksperymentalne pozwoli∏y na
wysuni´cie hipotezy, i˝ to wolne rodniki powstajàce w trakcie ekspozycji na sk∏adniki dymu tytoniowego mogà byç bezpoÊrednià przyczynà nasilenia oksydatywnej modyfikacji lipoprotein osocza palaczy. Nasilenie rodnikogenezy i, w jej konsekwencji, oksydatywnych modyfikacji lipidów, bia∏ek i kwasów nukleinowych, prowadzi do zachwiania fizjologicznie
stabilnej równowagi redox organizmu oraz
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stopniowego wyczerpywania si´ antyoksydacyjnej bariery ochronnej w postaci spadku st´˝enia wewnàtrz- i zewnàtrzkomórkowych antyoksydantów nieenzymatycznych oraz dezaktywacji enzymów antyoksydacyjnych.
Powstajàce w wyniku dzia∏ania reaktywnych form tlenu produkty peroksydacji lipidów posiadajà udokumentowane dzia∏anie cytotoksyczne (38) (w tym w odniesieniu do komórek endotelium), przez co przyczyniajà si´
do przyspieszenia procesu mia˝d˝ycowego.
Oznaczanie st´˝eƒ wybranych produktów
wolnorodnikowego uszkodzenia (modyfikacji)
lipidów, kwasów nukleinowych i bia∏ek jest
najcz´Êciej wykorzystywanym w praktyce miernikiem oceniajàcym intensywnoÊç powstawania reaktywnych form tlenu. WÊród produktów peroksydacji lipidów powszechnie oznacza si´ dialdehyd malonowy – MDA (g∏ównie
jako tzw. substancje reagujàce z kwasem tiobarbiturowym – TBARS), sprz´˝one dieny,
izoprostany, utlenione pochodne cholesterolu
(oksysterole), etan i pentan (w powietrzu wydechowym), a tak˝e produkty przy∏àczenia niskoczàsteczkowych aldehydów (np. MDA) do
grup aminowych fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanoloaminy (39). Zwiàzki te, a tak˝e podobne addukty powstajàce w wyniku modyfikacji wolnych grup aminowych bia∏ek, okreÊlane sà nazwà wtórnych produktów peroksydacji. Wraz z unowoczeÊnieniem technik analitycznych coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszà
si´ markery wolnorodnikowego uszkodzenia
DNA, przede wszystkim 8-hydroksy-deoksyguanozyna (8-OH-dG) (39). Popularne staje
si´ równie˝ oznaczanie tlenowych pochodnych
aminokwasów jako specyficznych produktów
modyfikacji tych zwiàzków przez wolne rodniki (39). Wyniki oznaczeƒ wymienionych powy˝ej i innych wskaêników nasilenia rodnikogenezy u osób eksponowanych na sk∏adniki dymu tytoniowego dostarczajà sprzecznych danych na temat wp∏ywu palenia na stan fizjologicznej równowagi pomi´dzy wytwarzaniem
wolnych rodników a ich unieszkodliwianiem,
odbywajàcym si´ przy udziale antyoksydantów
nieenzymatycznych i enzymów antyoksydacyjnych. Poni˝ej przedstawiono przeglàd wybranych prac dotyczàcych tego zagadnienia.
Sprz´˝one dieny sà jednym z pierwszych,
mierzalnych wskaêników peroksydacji lipidów.
Powstajà w wyniku przegrupowaƒ wewnàtrzczàsteczkowych wielonienasyconego kwasu
t∏uszczowego, zachodzàcych w wyniku ataku
wolnego rodnika. Brown i wsp. (40) oznaczali
st´˝enie sprz´˝onych dienów u osób eksponowanych na sk∏adniki dymu tytoniowego,
stwierdzajàc znamienne wy˝sze wartoÊci tego
parametru u czynnych palaczy oraz normalizacj´ po uzupe∏nieniu niedoborów witaminy E.
Natomiast stosunkowo liczne doniesienia,
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w których oceniano wp∏yw palenia na st´˝enie
MDA lub TBARS, dostarczajà kontrowersyjnych wyników. Mol i wsp. (41) oraz Brown
i wsp. (40) wykazali, i˝ u palaczy dochodzi do
znamiennego podwy˝szenia st´˝enia TBARS
w osoczu (0,74 µmol/L vs 0,62 µmol/L w grupie kontrolnej, p<0,05 (281)). Ulega∏o ono
normalizacji po czterotygodniowej suplementacji α-tokoferolem w dawce 600 UI/dob´
(41). Podobne wyniki uzyskali Harats i in.
(42), stwierdzajàc wy˝sze st´˝enia TBARS
oraz frakcji LDL w osoczu palaczy, a tak˝e
w LDL-ach inkubowanych w hodowli komórek mi´Êniówki g∏adkiej. Podawanie szczurom
per os wodnych ekstraktów tytoniu indukowa∏o peroksydacj´ lipidów pochodzenia zarówno
mikrosomalnego jak i mitochondrialnego
(43). Dodatkowo u eksponowanych zwierzàt
stwierdzano nasilenie oksydatywnych uszkodzeƒ DNA izolowanego z hepatocytów oraz
wzrost wydalania z moczem niektórych koƒcowych produktów peroksydacji lipidów (m.in.
MDA, aldehydu mrówkowego, octowego oraz
acetonu) (43).
Badania Nyyssonenena i wsp. (44) nie wykaza∏y wp∏ywu sk∏adników dymu tytoniowego
na st´˝enie TBARS w osoczu. Podobnych wyników dostarczy∏y badania Scheffera i wsp.
(45), w których nie wykazano ró˝nic w zawartoÊci TBARS w natywnej (izolowanej z osocza) frakcji LDL pomi´dzy palaczami a osobnikami niepalàcymi. Równie˝ wypalenie
w krótkim czasie 6-7 papierosów skutkowa∏o
2- do 4-krotnym wzrostem zawartoÊci TBARS
w tej frakcji lipoprotein (44). Harats i wsp. wykazali natomiast, ˝e nasileniu peroksydacji wyst´pujàcemu pod wp∏ywem ostrej ekspozycji
na dym tytoniowy (wypalenie 5-7 papierosów
w ciàgu 90 minut) zapobiega podawanie takich
antyoksydantów nieenzymatycznych jak tokoferole czy witamina C (42).
Badania prowadzone przez K. Marangon
i wsp. (46) wykaza∏y, ˝e st´˝enie zmodyfikowanych przez produkty peroksydacji lipidów bia∏ek (karbonylowe pochodne bia∏ek) w osoczu
krwi palaczy nie ró˝ni∏o si´ statystycznie istotnie w porównaniu ze Êrednimi st´˝eniami
w grupie kontrolnej.
Ten sam zespó∏ badawczy (47) stwierdzi∏
pozytywnà korelacj´ pomi´dzy iloÊcià wypalanego tytoniu a st´˝eniem rozpuszczalnych
w wodzie substancji fluoryzujàcych (WSFS),
b´dàcych adduktami niskoczàsteczkowych aldehydów do grup aminowych bia∏ek surowicy.
W badaniu tym zanotowano istnienie statystycznie znamiennych ró˝nic w st´˝eniu WSFS
w osoczu pomi´dzy grupà osób palàcych powy˝ej 20 papierosów dziennie, palàcych mniej
ni˝ 20 papierosów dziennie oraz grupà osób
niepalàcych i by∏ych palaczy (p<0,001).
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Kontrowersyjnych danych dotyczàcych
wp∏ywu sk∏adników dymu tytoniowego na proces rodnikogenezy i b´dàcej jego konsekwencjà peroksydacj´ lipidów dostarczajà Chen
i Lao (48) oraz Kamisaki i wsp. (49), którzy in
vitro wykazali antyoksydacyjne dzia∏anie ekstraktów uzyskanych z dymu tytoniowego. Przypisujà oni zdolnoÊç „zmiatania” wolnych rodników substancjom smolistym zawartym w dymie. Potwierdzeniem powy˝szych danych sà
badania Reznick’a i wsp. (50), którzy stwierdzili in vitro, ˝e faza gazowa dymu tytoniowego (ale nie „pe∏ny” dym) wywo∏uje oksydatywne modyfikacje bia∏ek osocza i prowadzi do
wzrostu zawartoÊci grup karbonylowych, inaktywacji niektórych enzymów (CPK) oraz obni˝enia iloÊci wolnych grup SH bia∏ek.
Euler i wsp. (51) w swoich badaniach wykazali natomiast wzrost wydalania z powietrzem wydechowym pentanu, który to zwiàzek
jest jednym z koƒcowych produktów peroksydacji lipidów. Wzrost ten nast´powa∏ bezpoÊrednio (po 5 minutach) od wypalenia papierosa i powraca∏ do wartoÊci wyjÊciowych po
oko∏o 60 minutach.
Podobnie na nasilonà peroksydacj´ lipidów zwrócili uwag´ Morrow i wsp. (52), którzy
badajàc st´˝enie wolnego i zestryfikowanego
izoprostanu F2 (zwiàzek powstajàcy w wyniku
wolnorodnikowej i niezale˝nej od cyklooksygenazy modyfikacji kwasu arachidonowego)
stwierdzili istotnie statystycznie zwi´kszone
st´˝enie tych zwiàzków w osoczu palaczy w porównaniu z osobami niepalàcymi. Dodatkowo
jego st´˝enie u palaczy ulega∏o znaczàcemu
obni˝eniu po 2-tygodniowym powstrzymywaniu si´ od palenia. Pomiar wydalania z moczem metabolitów izoprostanu F2 wykaza∏
wzrost ich wydalania u palaczy. Stwierdzono
równie˝ zale˝noÊç pomi´dzy st´˝eniem wolnego izoprostanu F2 w osoczu a wydalaniem jego
metabolitów z moczem (52). Podobne badania
przeprowadzone przez innych autorów (53)
potwierdzi∏y powy˝sze spostrze˝enia. Reilly
i wsp. (53) stwierdzili m.in., i˝ wydalanie z moczem 8-epi-prostaglandyny F2α (8-epi-PGF2α)
u osób palàcych du˝e iloÊci tytoniu by∏o znaczàco wy˝sze w porównaniu z osobnikami
miernie nara˝onymi na dym tytoniowy lub niepalàcymi. Po porzuceniu na∏ogu obni˝a∏o si´
ono ze 145,5 do 114,6 (2. tydzieƒ) i 112,6 (3. tydzieƒ) pmol/mmol kreatyniny. Ponadto odnotowali oni znaczàce obni˝enie nerkowej eliminacji tego produktu wolnorodnikowego utleniania kwasu arachidonowego po zastosowaniu kwasu askorbinowego lub ∏àcznym podawaniu witamin C i E. Efektu tego nie wykazywa∏ tokoferol. Do podobnych wniosków doprowadzi∏y badania autorów w∏oskich (54),
którzy wykazali, i˝ wydalanie 8-epi-PGF2α
z moczem palaczy wynosi Êrednio 118,4, zaÊ
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osób niepalàcych – 8,08 ng/h/1,73 m2 powierzchni cia∏a. Ró˝nica ta by∏a statystycznie
znamienna na poziomie istotnoÊci p<0,005.
Ciekawych wyników dostarczy∏y badania
st´˝enia przeciwcia∏ skierowanych przeciw
oksydatywnie zmodyfikowanym czàstkom
LDL (ox-LDL Ab). W wielu pracach dowodzono, ˝e ich nasilona produkcja stanowi odpowiedê na zwi´kszonà rodnikogenez´ oraz
jest niezale˝nym czynnikiem rokowniczym
u pacjentów z ró˝nymi formami klinicznymi
mia˝d˝ycy (55-59). Marangon i wsp. (60) nie
stwierdzi∏a ró˝nic w st´˝eniu ox-LDL Ab
u m´˝czyzn aktualnie palàcych tytoƒ oraz niepalàcych. Natomiast surowice by∏ych palaczy
zawiera∏y blisko dwukrotnie wi´cej tych przeciwcia∏ (bez cech znamiennoÊci statystycznej
pomi´dzy tymi trzema grupami). W grupie kobiet aktualnie palàcych miano ox-LDL Ab by∏o nieznacznie ni˝sze w porównaniu z niepalàcymi. ZnamiennoÊç statystycznà stwierdzono
jednak tylko w przypadku porównania tych
dwóch ostatnich grup z grupà by∏ych palaczek,
u których odnotowano dwukrotnie ni˝szy poziom analizowanych przeciwcia∏. Obserwowane zmiany st´˝eƒ ox-LDL Ab pozostajà jak
dotychczas niewyt∏umaczalne. Wi´kszoÊç dost´pnych badaƒ wskazuje na brak znaczàcych
ró˝nic w ich st´˝eniu w surowicy palaczy tytoniu i osób niepalàcych (47, 56, 58, 59, 61, 62).
Jedynie Salonen i wsp. (55) stwierdzili pozytywnà korelacj´ pomi´dzy mianem ox-LDL
Ab a liczbà wypalanych papierosów.
Sk∏adniki dymu tytoniowego indukujàc
rodnikogenez´ wywo∏ujà nie tylko peroksydacj´ lipidów lecz tak˝e innych sk∏adników
i struktur komórek. U palaczy wykazano m.in.
nasilenie oksydatywnych uszkodzeƒ DNA,
mierzone jako wydalanie 8-hydroksydeoksyguanozyny (8-OHdG) z moczem. Stwierdzono, ˝e iloÊç tego metabolitu w dobowej zbiórce moczu ÊciÊle zale˝y m.in. od liczby wypalanych papierosów i u palaczy jest Êrednio
o 50% wy˝sza ni˝ u osób niepalàcych oraz nie
zale˝y od spo˝ycia antyoksydantów, takich jak
witamina A, C, E i β-karoten (63). Badania
nad poziomem 8-OHdG w DNA izolowanym
z nasienia wykaza∏y prawie dwukrotnie wy˝szà
zawartoÊç tego zwiàzku w nasieniu palaczy ni˝
osób nie uzale˝nionych od nikotyny. Poziom 8OHdG w DNA nasienia by∏ ÊciÊle skorelowany ze st´˝eniem kotyniny (g∏ównego metabolitu nikotyny) w tym materiale. Nie stwierdzono
natomiast korelacji mi´dzy paleniem a konwencjonalnymi parametrami nasienia (64).
ToksycznoÊç sk∏adników dymu tytoniowego
zosta∏a wykazana przez Bagchi i wsp. (65)
w odniesieniu do hodowli tkankowych ludzkich keratynocytów pochodzàcych z jamy ustnej. Ekstrakty tytoniu wywo∏ywa∏y nasilenie
peroksydacji lipidów, fragmentacj´ DNA,
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a ostatecznie Êmierç tych komórek. Natomiast
wprowadzenie do uk∏adu antyoksydantów (witamin E i C oraz proantocyjanidyn z pestek
grejpfruta) powodowa∏o zmniejszenie tych
efektów o kilkadziesiàt procent (65). Do wyciàgni´cia podobnych wniosków doprowadzi∏y
badania oceniajàce potencjalnie korzystne
efekty picia zielonej herbaty na wolnorodnikowe konsekwencje ekspozycji na dym tytoniowy
u ludzi (66). Stwierdzono w nich, ˝e palacze
nara˝eni sà na dzia∏anie wolnych rodników
w znacznie wy˝szym stopniu ni˝ osoby niepalàce. Palacze charakteryzowali si´ w tym badaniu znamiennie wy˝szymi st´˝eniami MDA
w osoczu i moczu, 8-OH-dG w leukocytach
i moczu oraz kwasu 2,3-dihydroksybenzoesowego, b´dàcego produktem wolnorodnikowego utleniania, podanego doustnie, kwasu
salicylowego. St´˝enia te by∏y odpowiednio
1,5; 6,4; 1,7; 2,3 i 1,5-raza wi´ksze w grupie palaczy (66). Badania autorów koreaƒskich (67)
wykaza∏y równie˝, i˝ u czynnych palaczy dochodzi do nasilenia oksydacyjnych modyfikacji
materia∏u genetycznego i bia∏ek, co przejawia
si´ wzrostem zawartoÊci 8-OH-dG w DNA
leukocytów krwi obwodowej oraz iloÊci reszt
karbonylowych globiny.
Poulsen i wsp. (68, 69) uwa˝ajà, ˝e powstawanie 8-OH-dG nie jest zale˝ne od st´˝enia
antyoksydantów nieenzymatycznych we krwi.
Jest ono natomiast regulowane m.in. przez genetycznie zdeterminowanà aktywnoÊç niektórych izoenzymów cytochromu P450 (np.
CYP1A2) oraz czynniki zewn´trzne, w tym palenie tytoniu. Dym tytoniowy wywo∏uje równie˝ uszkodzenia oksydacyjne tkanki p∏ucnej.
W p∏ucach palaczy stwierdzono wy˝szà zawartoÊç 8-OH-dG oraz produktów peroksydacji lipidów ni˝ w tkance pochodzàcej od osób niepalàcych (70). Podobnych rezultatów dostarczy∏y eksperymenty na szczurach eksponowanych na dym tytoniowy (71).
Przeciwstawnych wyników dostarczy∏y natomiast badania van Zeeland i wsp. (72), którzy wykazali, i˝ aktualne palenie nie powoduje
zwi´kszenia iloÊci tej zmodyfikowanej zasady
purynowej w leukocytach, a wr´cz przeciwnie jej zawartoÊç jest ni˝sza u tych osobników
w porównaniu z osobami nigdy niepalàcymi
(p<0,05). Nie stwierdzili oni zale˝noÊci pomi´dzy st´˝eniem 8-OH-dG a nara˝eniem Êrodowiskowym na dym tytoniowy („biernym paleniem”) i innymi czynnikami, stwierdzajàc
odwrotnà korelacj´ z czasem trwania na∏ogu.
Paradoks ten t∏umaczony jest istnieniem silniejszych enzymatycznych mechanizmów naprawczych w stosunku do oksydatywnie uszkodzonego DNA u palaczy. Uruchomienie tych
mechanizmów adaptacyjnych ma natomiast
zachodziç pod wp∏ywem indukcyjnego dzia∏ania niezidentyfikowanych bli˝ej sk∏adników
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dymu tytoniowego. Podobnych danych dostarczy∏y badania Welch’a i wsp. (73), którzy równie˝ nie stwierdzili znaczàcych ró˝nic w iloÊci
oksydatywnie zmodyfikowanych sk∏adników
DNA w leukocytach palaczy, w porównaniu
z osobami niepalàcymi tytoniu.
Interesujàcych informacji na temat wp∏ywu
sk∏adników dymu tytoniowego na peroksydacj´ lipidów dostarczy∏y badania Gouaze i wsp.
(74). Wykazali oni, i˝ nikotyna wp∏ywa destabilizujàco na powstajàce in vitro (pod wp∏ywem jonów Cu2+) lub te˝ pod wp∏ywem innych
sk∏adników dymu (g∏ównie fazy gazowej (50))
wodoronadtlenki lipidowe, przyspieszajàc ich
rozpad do niskoczàsteczkowych aldehydów.
Próbki LDL palaczy inkubowane w obecnoÊci
jonów Cu oraz ró˝nych iloÊci nikotyny wytwarza∏y, wraz ze wzrostem iloÊci nikotyny, coraz
mniej sprz´˝onych dienów oraz wodoronadtlenków lipidowych. RównoczeÊnie jednak
iloÊç powstajàcych aldehydów (mierzonych jako TBARS) wzrasta∏a proporcjonalnie do st´˝enia nikotyny w mieszaninie inkubacyjnej.
Badania te potwierdzi∏y równie˝ wi´kszà podatnoÊç oksydacyjnà LDL palaczy ni˝ LDL
osób niepalàcych czynnie tytoniu, mierzonà
zarówno st´˝eniem TBARS jak i wodoronadtlenków lipidowych.
Oksysterole sà grupà zwiàzków powstajàcych w wyniku utleniania cholesterolu. Proces
utleniania tego sterolu mo˝e przebiegaç in vivo, pod wp∏ywem reaktywnych form tlenu, enzymatycznie (np. na szlakach syntezy kwasów
˝ó∏ciowych i hormonów steroidowych) lub te˝
in vitro – w trakcie przechowywania i obróbki
technologicznej ˝ywnoÊci zawierajàcej cholesterol (75, 101). Charakteryzujà si´ rozleg∏à
aktywnoÊcià biologicznà – regulujà wewnàtrzkomórkowà gospodark´ cholesterolem wp∏ywajàc na aktywnoÊç wielu enzymów zaanga˝owanych w ten proces (m.in. reduktazy HMGCoA, ACAT, nCEH i in.) (75, 100, 101). Ponadto posiadajà dzia∏anie cytotoksyczne
(w tym angiotoksyczne), muta- i kancerogenne, a w badaniach na zwierz´tach mogà w znaczàcy sposób przyÊpieszaç rozwój mia˝d˝ycy
(75, 100, 101). Ostatnie badania epidemiologiczne prowadzone na populacji ludzkiej zdajà
si´ wskazywaç, i˝ jeden z oksysteroli - 7β-hydroksycholesterol – mo˝e byç niezale˝nym
czynnikiem ryzyka mia˝d˝ycy (76, 77). Zwiàzki te budzà coraz szersze zainteresowanie biochemików i lekarzy, nie tylko z uwagi na swoje
dzia∏anie toksyczne, ale równie˝ jako potencjalne Êrodki lecznicze (100, 101). W dost´pnej literaturze jedynie Mol i wsp. (41) i Mori
i wsp. (cyt. za (75)) oznaczali st´˝enie wybranych oksysteroli w osoczu palaczy tytoniu. Mol
i wsp. (41) stwierdzi∏, i˝ st´˝enie tych zwiàzków jest wy˝sze u czynnych palaczy, przy czym
w odniesieniu do 5α, 6α-epoksycholesterolu,
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7-ketocholesterolu i sumy oksysteroli by∏y to
ró˝nice statystycznie znamienne. Natomiast
st´˝enia 7β-hydroksycholesterolu i cholestantriolu w grupie palaczy by∏y równie˝ wy˝sze,
jednak bez cech znamiennoÊci statystycznej.
Po miesi´cznej suplementacji witaminà
E w dawce 600 U dziennie st´˝enia wszystkich
oznaczanych OS obni˝y∏y si´, jednak tylko
w przypadku 5α,6α−epoksycholesterolu zmiana ta by∏a statystycznie istotna. Mori i wsp.
(cyt. za (75)) oznaczajàc zawartoÊç 7-ketocholesterolu we frakcji LDL izolowanej od kobiet
palàcych tytoƒ stwierdzili, ˝e jego zawartoÊç
jest znaczàco ni˝sza w tej grupie w porównaniu
z grupà kobiet niepalàcych. Dodatkowe kontrowersje wzbudza fakt stwierdzenia przez
tych badaczy braku istotnego wp∏ywu suplementacji witaminami o dzia∏aniu antyoksydacyjnym (tokoferol + witamina C) na st´˝enie
omawianych zwiàzków (cyt. za (75): Mori TA
i in. Proc. Aust. Atheroscler. Soc. 1995, 21, abstrakt).
U˝ytecznymi i cz´sto wykorzystywanymi
wskaênikami oceniajàcymi równowag´ peroksydacja – obrona antyoksydacyjna sà st´˝enia
zwiàzków odpowiedzialnych za unieszkodliwianie wolnych rodników, m.in. witamin antyoksydacyjnych, a tak˝e aktywnoÊç niektórych
enzymów uczestniczàcych w tym procesie.
Dane literaturowe oceniajàce gospodark´
witaminà E u osób nara˝onych na dym tytoniowy dostarczajà rozbie˝nych wyników.
W wi´kszoÊci prac donosi si´ o spadku st´˝eƒ
tokoferolu w tej grupie. Istniejà jednak badania, w których nie wykazano ró˝nic w st´˝eniu
tej witaminy lub wr´cz donoszàce o zwi´kszaniu si´ jej st´˝eƒ u czynnych palaczy tytoniu.
Scheffler i wsp. (78) stwierdzali ni˝szà zawartoÊç witaminy E we frakcji LDL izolowanej
z osocza palaczy w porównaniu z LDL-ami
osób niepalàcych. Podobne wyniki uzyskali
Marangon i wsp. (47), którzy stwierdzili istnienie odwrotnie proporcjonalnej zale˝noÊci pomi´dzy osoczowym st´˝eniem kwasu askorbinowego, tokoferolu i karotenoidów a liczbà
wypalanych papierosów. Wed∏ug nich dodatkowym czynnikiem warunkujàcym obni˝anie
si´ st´˝eƒ tych zwiàzków jest zmniejszone spo˝ycie warzyw i owoców przez czynnych palaczy
tytoniu. Mezzetti i wsp. (79) porównujàc st´˝enia antyoksydantów w Êcianie t´tniczej i osoczu krwi w grupach 24 palaczy i 24 osób niepalàcych stwierdzili natomiast, ˝e tkankowe st´˝enie witamin E i C oraz osoczowa zawartoÊç
kwasu askorbinowego u palaczy by∏y znaczàco
ni˝sze w grupie palaczy oraz wzajemnie od siebie zale˝ne. St´˝enie tych zwiàzków by∏o odwrotnie skorelowane ze st´˝eniem wtórnych
produktów peroksydacji, np. fluoryzujàcych
fosfolipidów i zmodyfikowanych przez MDA
bia∏ek. ZawartoÊç tokoferolu w Êcianie t´tni-
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czej by∏a równie˝ dodatnio skorelowana z zawartoÊcià witaminy C w tym materiale, wskazujàc na istniejàce pomi´dzy tymi dwoma
zwiàzkami interakcje. JednoczeÊnie cytowani
autorzy nie stwierdzili zale˝noÊci pomi´dzy
nasileniem zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach a osoczowym st´˝eniem tokoferolu, witaminy C i produktów peroksydacji, stwierdzajàc jednak takà zale˝noÊç w tkankach.
Wed∏ug badaƒ Marangon i wsp. (60) lipoproteiny frakcji VLDL izolowane od kobiet
palàcych tytoƒ zawiera∏y wi´cej α-tokoferolu,
lecz pomimo tego wykazywa∏y wi´kszà podatnoÊç na utlenianie jonami miedzi ni˝ VLDLe pochodzàce od kobiet nie nara˝onych na
dzia∏anie dymu tytoniowego. Natomiast sk∏ad
i podatnoÊç oksydacyjna frakcji LDL nie wykazywa∏a statystycznie znamiennych ró˝nic pomi´dzy badanymi grupami.
Znamiennie ni˝sze st´˝enia witaminy C,
β-karotenu oraz sumy oznaczanych karotenoidów w osoczu czynnych lub biernych palaczy
stwierdzili Princen i wsp. (80) (nie stwierdzajàc jej dla α-tokoferolu) oraz Howard i wsp.
(81), którzy takà znamiennoÊç stwierdzali ponadto dla tej ostatniej witaminy. Podobne wyniki uzyskali Riemermsma i wsp. (82), którzy
badajàc grup´ 127 palaczy stwierdzili statystycznie istotne obni˝enie st´˝eƒ kwasu Laskorbinowego i β-karotenu w porównaniu
z osobami nigdy niepalàcymi (n=132), równoczeÊnie nie stwierdzajàc ró˝nic w st´˝eniach
retinolu i α-tokoferolu, nawet po standaryzacji
wartoÊci tego ostatniego wzgl´dem st´˝enia
TCh.
Ciekawych danych dostarcza badanie Liu
i wsp. (83), w którym oznaczano niskoczàsteczkowe antyoksydanty i MDA (jako
TBARS) w osoczu m´˝czyzn czynnie palàcych
tytoƒ, dzielàc ich na trzy kategorie wiekowe
(< 35 lat, 35-45 lat i >45 lat). St´˝enie α-tokoferolu (standaryzowane wzgl´dem st´˝enia lipidów ca∏kowitych) ró˝ni∏o si´ znamiennie
u m´˝czyzn w wieku powy˝ej 35 lat (w porównaniu z grupà kontrolnà w tym samym przedziale wiekowym). Ró˝nice te stawa∏y si´ bardziej znamienne wraz z wiekiem (p=0,032 dla
grupy 35-45 lat i p=0,014 dla grupy >45 lat).
St´˝enie retinolu nie wykazywa∏o ró˝nic
w ˝adnej kategorii wiekowej. W odniesieniu
do osoczowego st´˝enia witaminy C oraz
MDA znamienne ró˝nice stwierdzono jedynie
u m´˝czyzn powy˝ej 45. roku ˝ycia. Natomiast
st´˝enie moczanów u najm∏odszych probandów (<35 lat) by∏o wy˝sze u palaczy (6,90 vs
5,29 mg/dL), przy czym wartoÊci te pozostawa∏y na granicy istotnoÊci (p<0,1). Ponadto autorzy stwierdzili istnienie znamiennych korelacji
pomi´dzy st´˝eniami α-tokoferolu a MDA
oraz nasileniem na∏ogu (liczba dziennie wypalanych x lata trwania na∏ogu). Badanie to po-
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twierdza hipotez´ o stopniowym wyczerpywaniu si´ wewnàtrzustrojowych mechanizmów
chroniàcych przed nadprodukcjà RFT wraz
z wiekiem oraz skumulowanà liczbà wypalonych papierosów.
Badania oceniajàce farmakokinetyk´ doustnie podanego RRR-α-tokoferolu (naturalnie wyst´pujàcego stereoizomeru α-tokoferolu obdarzonego najsilniejszà aktywnoÊcià biologicznà) i jego octanu u czynnych palaczu tytoniu i zdrowych osobników wykaza∏y, ˝e osoby te wykazujà obni˝onà w stosunku do kontroli zdolnoÊç wch∏aniania tej witaminy,
zw∏aszcza gdy by∏a podana w postaci estru.
Mo˝liwe jest równie˝, i˝ klirens Êwie˝o wch∏oni´tego tokoferolu jest u tych osób zwi´kszony
(84). Poniewa˝ st´˝enie α-tokoferolu jest
znacznie rzadziej oznaczanym, w porównaniu
z α-tokoferolem, parametrem antyoksydacyjnej bariery ochronnej, liczba publikacji dotyczàcych zachowania si´ tej witaminy w mia˝d˝ycy jest stosunkowo niewielka. W dost´pnej
literaturze jedynie Orhwall (85) ocenia∏ st´˝enia tokoferoli (α-, β-, i γ-) u osób nara˝onych
na dym tytoniowy. W badaniu tym znamienne
ró˝nice stwierdzono jedynie dla formy α. Natomiast inne badania tego autora (86) prowadzone na pacjentach z ChNS wykaza∏y znamiennie ni˝sze st´˝enia tego antyoksydantu
w osoczu (przy nieró˝niàcych si´ od kontroli
st´˝eniach α-tokoferolu).
Kwas L-askorbinowy jest jednym z najwa˝niejszych zewnàtrzkomórkowych, rozpuszczalnych w wodzie antyoksydantów nieenzymatycznych. Lykkesfeldt (87) sugeruje, ˝e optymalne st´˝enie witaminy C, zw∏aszcza u osób
nara˝onych na stres oksydacyjny, powinno
przekraczaç wartoÊç 70 µmol/L. Wp∏yw palenia tytoniu na st´˝enia witaminy C by∏ przedmiotem licznych badaƒ, w których uzyskiwano
rozbie˝ne rezultaty. Przyk∏adowo Mezzetti
i wsp. (79) wykazali obni˝enie st´˝enia tej witaminy zarówno w osoczu jak i tkankach czynnych palaczy, korelujàce ze st´˝eniami witaminy E i póênych produktów peroksydacji lipidów. Princen i wsp. (80) stwierdzali, ˝e st´˝enie kwasu L-askorbinowego u palàcych tytoƒ
jest o 26% ni˝sze ni˝ w grupie kontrolnej. Podobnie Liu i wsp. (83) odnotowali znamiennie
ni˝sze st´˝enia witaminy C, jednak tylko
u m´˝czyzn - palaczy powy˝ej 45. roku ˝ycia.
Riemersma i wsp. (82) stwierdzili u osób palàcych blisko dwukrotnie ni˝sze st´˝enie witaminy C w osoczu w porównaniu z osobami nigdy
niepalàcymi. Lykkesfeldt i in. (87) wykazali, i˝
st´˝enie utlenionej formy witaminy C – kwasu
L-dehydroaskorbinowego, jest czu∏ym wskaênikiem nara˝enia na dym tytoniowy. Zarówno
kobiety jak i m´˝czyêni czynnie palàcy tytoƒ
charakteryzowali si´ znamiennie podwy˝szonym st´˝eniem tego zwiàzku w osoczu (odpo-

45

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY

wiednio 1,8 i 1,8% kwasu askorbinowego vs
0,1% dla osób niepalàcych). Wzrost zawartoÊci formy dehydro- u palaczy towarzyszy∏ spadkowi st´˝enia ca∏kowitego kwasu askorbinowego (87). Marangon i in. (47) sugerujà, ˝e
przyczynà stwierdzanego przez nich zmniejszania si´ zasobów tego zwiàzku u osób nara˝onych na sk∏adniki dymu tytoniowego jest nie
tylko zwi´kszone jego zu˝ycie przez mechanizmy obrony antyoksydacyjnej, lecz tak˝e
zmniejszone spo˝ycie z dietà. W badaniu
NHANES II (88) oceniano m.in. zwiàzek pomi´dzy paleniem a stanem od˝ywienia witaminà C u ponad 11 tysi´cy respondentów. Palàcy
powy˝ej 20 papierosów dziennie charakteryzowali si´ najni˝szym dziennym spo˝yciem tej
witaminy, wynoszàcym Êrednio 79 mg. Osoczowe st´˝enie kwasu L-askorbinowego wynosi∏o
u nich 46,6 µmol/L, podczas gdy u osób wypalajàcych dziennie od 1 do 19 papierosów i spo˝ywajàcych 97 mg wynosi∏o ono 55,1 µmol/L.
Spo˝ycie tego zwiàzku przez osoby nigdy niepalàce kszta∏towa∏o si´ w granicach 109
mg/dob´, przy Êrednim st´˝eniu w osoczu wynoszàcym 65,3 µmol/L. Pomimo uwzgl´dnienia zró˝nicowanego spo˝ycia witaminy C z po˝ywieniem, stwierdzono istnienie odwrotnej
korelacji pomi´dzy liczbà wypalanych papierosów a st´˝eniem kwasu L-askorbinowego
w osoczu, zaÊ ryzyko wystàpienia ci´˝kiej hipowitaminozy by∏o najwi´ksze u palàcych 20
i wi´cej papierosów dziennie (88). Badania
z kwasem askorbinowym znakowanym
14C wykaza∏y, ˝e aby utrzymaç stacjonarne
st´˝enie tego zwiàzku w osoczu osoby niepalàce wymagajà spo˝ycia oko∏o 100 mg witaminy
C z dietà, zaÊ palàcy ponad 20 papierosów
dziennie – oko∏o 140 mg (81). Zaprzestanie
palenia powoduje stopniowy powrót st´˝eƒ witaminy C w osoczu do wartoÊci oznaczanych
w grupie osób niepalàcych, jednak, jak wykaza∏ Schectman (88), potrzeba na to ponad roku. Lykkesfeldt i in. (90), badajàc dynamik´
zmian st´˝eƒ tego zwiàzku w osoczu osób rzucajàcych palenie stwierdzi∏, i˝ po 4 tygodniach
od zaprzestania palenia podwy˝szy∏o si´ ono
o 13,5%, zaÊ po 26 tygodniach - o 21,2%. Badania wp∏ywu witaminy C na zale˝ny i niezale˝ny od Êródb∏onka rozkurcz naczyƒ t´tniczych wykaza∏y, ˝e czynni palacze tytoniu odpowiadajà na wlew witaminy C i acetylocholiny zwi´kszeniem przep∏ywu t´tniczego, podczas gdy u osób niepalàcych nie zaobserwowano takiego efektu dzia∏ania kwasu L-askorbinowego. Podobnie nie wp∏ywa∏ on na rozkurcz
mi´Êniówki wywo∏ywany wlewem nitroprusydku, zarówno u palaczy jak i osobników nie eksponowanych na dym tytoniowy (91). Nitenberg i wsp. (29) stwierdzili, ˝e u palaczy bez
zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach wieƒcowych reakcja na acetylocholin´ przyjmuje po-
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staç wazokonstrykcji, podczas gdy fizjologiczna reakcja komórek endotelium na ten zwiàzek powinna prowadziç do rozkurczu mi´Êniówki naczyniowej.
Palenie tytoniu powoduje zwi´kszanie liczby leukocytów we krwi obwodowej. Krwinki te
pod wp∏ywem sk∏adników dymu silniej przylegajà do Êciany t´tniczej, tworzàc nast´pnie
ÊródÊcienne agregaty leukocytarno-p∏ytkowe
(32). Zjawisko to hamowane jest przez antagonistów receptora dla czynnika aktywujàcego
p∏ytki (PAF) oraz koreluje z gromadzeniem
we krwiobiegu czynnych palaczy lipidów b´dàcych mediatorami PAF. Powstajà one w wyniku
nieenzymatycznego utleniania lipidów, przede
wszystkim fosfolipidów. Powstajàce pod wp∏ywem tych zwiàzków agregaty p∏ytkowo-leukocytarne zwi´kszajà sekrecj´ IL-8 i bia∏ka zapalnego makrofagów 1α (ang.: macrophage
inflammatory protein 1α) Wykazano, ˝e zablokowanie receptora dla PAF hamuje wywo∏ywanà przez dym tytoniowy agregacj´ leukocytów. Podobne dzia∏anie wywiera kwas Laskorbinowy, który hamujàc powstawanie
utlenionych fosfolipidów nie dopuszcza do
zaktywowania omawianego receptora (32).
Liczne badania wskazujà, ˝e podawanie
witamin i prowitamin o dzia∏aniu antyoksydacyjnym prowadziç mo˝e do obni˝ania si´ st´˝eƒ niektórych produktów peroksydacji lipidów, np. TBARS, 8-OH-dG (6, 42, 44, 81).
Dane literaturowe dotyczàce wp∏ywu palenia tytoniu na oksydatywne modyfikacje LDL,
podobnie jak dane dotyczàce wp∏ywu palenia
na st´˝enie innych parametrów opisujàcych
równowag´ redox organizmu, sà równie rozbie˝ne i kontrowersyjne. Zdecydowana wi´kszoÊç badaczy wykaza∏a, ˝e ekspozycja na
sk∏adniki dymu zwi´ksza podatnoÊç oksydacyjnà LDL oraz zawartoÊç w niej produktów peroksydacji lipidów (TBARS, MDA, wodoronadtlenków lipidowych) (43, 46, 52, 92), powstajàcych w wyniku dzia∏ania reaktywnych
form tlenu na komórki i ich sk∏adniki, a ponadto obni˝a st´˝enie niektórych lipofilnych
antyoksydantów nienzymatycznych zawartych
w tej frakcji (tokoferole, karotenoidy)
(47,79,80).
Frakcja LDL izolowana z osocza palaczy
charakteryzuje si´ wi´kszà podatnoÊcià na
utlenianie jonami Cu2+ oraz zmniejszonà zawartoÊcià witaminy E w porównaniu z lipoproteinami izolowanymi od osób niepalàcych
(78). Ponadto Scheffler i wsp. (78) stwierdzili,
˝e makrofagi P 388 D.1, inkubowane z LDLami palaczy, produkujà wi´kszà iloÊç estrów
cholesterolu w porównaniu z kontrolà zawierajàcà frakcj´ LDL izolowanà z osocza osób
niepalàcych. Badania oceniajàce podatnoÊç
oksydacyjnà frakcji LDL u 14 m´˝czyzn, którzy zaprzestali palenia wykaza∏y, oko∏o 1,9-
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krotny wzrost czasu opóênienia (ang.: lag
time) w próbkach po 3-miesi´cznej abstynencji
tytoniowej, w porównaniu z danymi wyjÊciowymi (92). Nyyssonen i wsp. (44) stwierdzili po
3-miesi´cznej suplementacji witaminà C, E,
β-karotenem i selenem obni˝enie uprzednio
zwi´kszonej podatnoÊci na oksydacj´ frakcji
LDL izolowanej z osocza palaczy. Wzrost zawartoÊci grup karbonylowych bia∏ek podczas
utleniania osocza palaczy w obecnoÊci 2,2’azo-bis-amidynopropanu (AAPH), rozpuszczalnego w wodzie zwiàzku generujàcego ze
sta∏à szybkoÊcià rodniki hydroksylowe, odnotowany zosta∏ przez Marangon i wsp. (46). Dowodzi to poÊrednio wi´kszej podatnoÊci na
utlenianie lipoprotein i bia∏ek osocza czynnych palaczy tytoniu w porównaniu z osobami
niepalàcymi.
Badania prowadzone przez Harats’a i wsp.
(93) dowiod∏y, i˝ pomimo braku ró˝nic w st´˝eniu TBARS u palaczy i niepalàcych, frakcja
LDL palaczy, inkubowana z komórkami mi´Êniówki g∏adkiej wo∏u, uleg∏a znacznie szybszej
peroksydacji, tworzàc 2 razy wi´cej substancji
reagujàcych z kwasem tiobarbiturowym ni˝
LDL wyizolowane z osocza osób niepalàcych.
Gouaze i in. (74) równie˝ wykazali zwi´kszenie podatnoÊci oksydacyjnej frakcji LDL
czynnych palaczy tytoniu, mierzone zarówno
produkcjà TBARS jak i wodoronadtlenków lipidowych. JednoczeÊnie, jak wykaza∏a Marangon i wsp. (60), pomimo wi´kszej zawartoÊci
tokoferolu frakcja VLDL pochodzàca od palaczy utlenia∏a si´ szybciej i intensywniej, podczas gdy takich ró˝nic nie stwierdzono w odniesieniu do frakcji LDL.
Princen i wsp. (80) nie stwierdzili ró˝nic
w podatnoÊci oksydacyjnej frakcji LDL izolowanej z osocza czynnych palaczy oraz osób
niepalàcych. Sugerujà oni, ˝e g∏ównà rol´
ochronnà u palaczy pe∏ni witamina E oraz ˝e
na∏óg palenia nie wp∏ywa znaczàco na zmian´
podatnoÊci oksydacyjnej LDL. Równie˝ Siekmeier i wsp. (94) nie wykazali zwiàzku mi´dzy
paleniem tytoniu a zwi´kszonà podatnoÊcià
LDL na peroksydacj´ indukowanà miedzià.
Sasaki i wsp. (92) badajàc podatnoÊç oksydacyjnà LDL (czynnikiem indukujàcym peroksydacj´ by∏ 4-metoksy-2,4-dimetylowaleronitryl – rozpuszczalny w lipidach zwiàzek generujàcy ze sta∏à szybkoÊcià wolne rodniki) przed
i po 3 miesiàcach od zaprzestania palenia
stwierdzili blisko dwukrotny wzrost odpornoÊci na utlenianie, co przejawia∏o si´ wyd∏u˝eniem okresu utajenia (lag phase).
Do zmiany aterogennoÊci osocza zachodzàcych pod wp∏ywem sk∏adników dymu tytoniowego przyczyniajà si´ równie˝ nielipidowe
sk∏adniki, takie jak np. bia∏ka ostrej fazy. Wiadomo, ˝e syntetyzowane sà one w odpowiedzi
na zaka˝enie, uraz lub podobny czynnik upo-
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Êledzajàcy prawid∏owe funkcje ustroju. Sk∏adniki dymu tytoniowego tak˝e mogà byç induktorami syntezy tych bia∏ek. Bia∏ka ostrej fazy
i inne glikoproteiny obecne w osoczu i na powierzchni uszkodzonego Êródb∏onka kompleksujà aterogenne frakcje lipoprotein (g∏ównie
LDL i Lp(a)), które w tej postaci sà szczególnie ∏atwo internalizowane przez receptory
zmiatajàce monocytów (makrofagów), prowadzàc do powstania z nich komórek piankowatych (95). Jednym z bia∏ek ostrej fazy, odgrywajàcym rol´ w rozwoju mia˝d˝ycy, jest ceruloplazmina. Poczàtkowo bia∏ko to uwa˝ane by∏o za czynnik antyoksydacyjny, ze wzgl´du na
w∏asnoÊci wiàzania jonów miedzi odgrywajàcych kluczowà rol´ w procesie rodnikogenezy
(96). Jednak wed∏ug nowych poglàdów zwi´kszone st´˝enie ceruloplazminy stanowi czynnik ryzyka chorób uk∏adu sercowo naczyniowego. Stwierdzono bowiem, i˝ bia∏ko to odgrywa niepoÊlednià rol´ w procesie powstawania
silnie aterogennych ox-LDL, dostarczajàc
w kwaÊnym Êrodowisku, panujàcym wewnàtrz
ognisk mia˝d˝ycowych, wolnych jonów miedzi
katalizujàcych nast´pnie powstawanie reaktywnych form tlenu (96). Podwy˝szona aktywnoÊç oksydazowa ceruloplazminy stwierdzona
by∏a m.in. u pacjentów z mia˝d˝ycà zarostowà
t´tnic dolnych. Natomiast u palaczy tytoniu
Pacht i Davis (97) stwierdzili obni˝onà aktywnoÊç antyoksydacyjnà osocza i zwiàzanà z tym
aktywnoÊç ferroksydazowà ceruloplazminy.
W badaniach w∏asnych stwierdzono jednak, i˝
d∏ugotrwa∏a ekspozycja na sk∏adniki dymu tytoniowego prowadzi do zwi´kszenia aktywnoÊci oksydazowej tej metaloproteiny w osoczu
(98). Tak wi´c dane dotyczàce wp∏ywu palenia
tytoniu na st´˝enie ceruloplazminy sà kontrowersyjne, co byç mo˝e wynika z faktu wykazywania przez to bia∏ko kilku ró˝nych kierunków
aktywnoÊci enzymatycznej oraz rozbie˝noÊci
pomi´dzy aktywnoÊcià enzymatycznà a st´˝eniem oznaczanym metodami immunochemicznymi.
Enzymy antyoksydacyjne stanowià zabezpieczenie i uzupe∏nienie nieenzymatycznych
mechanizmów obronnych. WÊród nich wyró˝nia si´ enzymy bezpoÊrednio zaanga˝owane
w unieszkodliwianie RFT, takie jak dysmutaza
ponadtlenkowa (SOD) i katalaza, oraz enzymy pe∏niàce funkcje reparacyjne i regenerujàce zu˝yte w procesach wolnorodnikowych antyoksydanty nieenzymatyczne. Do tych ostatnich zalicza si´ m.in. reduktazy, peroksydazy
oraz S-transferazy glutationu. Z doniesieƒ literaturowych wnioskowaç mo˝na, i˝ intensywnoÊç biosyntezy tych enzymów uzale˝niona
jest od nasilenia rodnikogenezy. Stàd w przypadku d∏ugotrwa∏ej i intensywnej ekspozycji
na WR i substancje indukujàce stres oksydacyjny, do których nale˝à m.in. sk∏adniki dymu
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tytoniowego, nale˝y spodziewaç si´ wzmo˝enia syntezy i wzrostu aktywnoÊci tych bia∏ek
wewnàtrzkomórkowych. Poniewa˝ elementy
nieenzymatycznej sk∏adowej systemu chroniàcego przed skutkami nadmiernej aktywnoÊci
RFT mogà w miar´ trwania ekspozycji ulegaç
zu˝yciu w drodze mechanizmów adaptacyjnych, ich funkcje stopniowo przejmujà enzymy
antyoksydacyjne, których aktywnoÊç równoczeÊnie wzrasta. Serwin i Chodynicka (99) ocenia∏y aktywnoÊç GPx w osoczu i erytrocytach
czynnych palaczy tytoniu nie stwierdzajàc statystycznie znamiennych ró˝nic pomi´dzy grupami. Badania dotyczàce wp∏ywu ekspozycji
Êrodowiskowej na dym tytoniowy (biernego
palenia) wykaza∏y znamienny wzrost aktywnoÊci katalazy i GPx w erytrocytach osób biernie
palàcych (81). Natomiast zaobserwowany
wzrost aktywnoÊci SOD i GR nie mia∏ cech
istotnoÊci statystycznej. Dodatkowo, po suplementacji witaminami C i E oraz β-karotenem
i selenem, cynkiem i miedzià, odnotowano
w tej grupie 18% spadek aktywnoÊci SOD, co
dowodzi udzia∏u niedoborów antyoksydantów
nienzymatycznych i nasilonego stresu oksydacyjnego w mechanizmie indukcji aktywnoÊci
tego enzymu (81).
Rozleg∏e zaburzenia antyoksydacyjnych
mechanizmów ochronnych zaobserwowane
w grupie czynnych palaczy tytoniu predysponujà ich do cz´stszego wyst´powania schorzeƒ,
u pod∏o˝a których mogà le˝eç powsta∏e wskutek ekspozycji na sk∏adniki dymu tytoniowego
niedobory czynników antyoksydacyjnych,
obejmujàce m.in. niedobory wa˝nych
w unieszkodliwianiu RFT witamin. Choroby
te, w tym mia˝d˝yca, stanowià obecnie jeden
z g∏ównych czynników decydujàcych o zwi´kszaniu si´ umieralnoÊci mieszkaƒców krajów
wysokocywilizowanych. Dodatkowym czynnikiem decydujàcym o zwi´kszonym zagro˝eniu
mia˝d˝ycà wÊród czynnych palaczy tytoniu sà
stwierdzane u nich zaburzenia lipidowe, sk∏adajàce si´ na obraz proaterogennego profilu
lipoprotein, a tak˝e inne wspomniane ju˝ niekorzystne efekty dzia∏ania sk∏adników dymu
tytoniowego. Znamienne zwi´kszenie stopnia
wolnorodnikowych modyfikacji lipidów i bia∏ek krwi jest potwierdzeniem przewlek∏ej ekspozycji na sk∏adniki dymu tytoniowego odpowiedzialne, wed∏ug wi´kszoÊci badaczy, za nasilanie rodnikogenezy.
Obserwacje kliniczne i dane epidemiologiczne bezspornie potwierdzajà wysoce nieko-

rzystny efekt palenia na zachorowalnoÊç na
kliniczne postaci mia˝d˝ycy oraz umieralnoÊç
z powodu jej powik∏aƒ. Natomiast badania
eksperymentalne, cz´sto prowadzone in vitro
lub na zwierz´tach laboratoryjnych, nie dajà
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy palenie tytoniu istotnie zwi´ksza ryzyko rozwoju
mia˝d˝ycy. Nadal, pomimo stosunkowo du˝ej
liczby prac dotyczàcych tego zagadnienia, nie
uda∏o si´ ostatecznie ustaliç, czy i które sk∏adniki dymu tytoniowego sprzyjajà promowaniu
zmian mia˝d˝ycowych u osób nara˝onych na
jego dzia∏anie. Lektura publikacji omawiajàcych wyniki tych badaƒ dostarcza kontrowersyjnych a cz´sto przeczàcych sobie faktów.
Opierajàc si´ jednak g∏ównie na wynikach obserwacji klinicznych i badaƒ epidemiologicznych nale˝y podkreÊliç ewidentnà szkodliwoÊç
nikotynizmu i z ca∏à stanowczoÊcià przeciwstawiaç si´ popularyzacji tego na∏ogu, szczególnie
wÊród m∏odzie˝y.

Streszczenie
W pracy przedstawiono przeglàd aktualnych poglàdów na temat wp∏ywu palenia tytoniu na rozwój procesu mia˝d˝ycowego. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono zaburzeniom równowagi oksydacyjno - antyoksydacyjnej organizmu nara˝onego na dzia∏anie sk∏adników dymu tytoniowego.

Summary
In this work we presented the reviewed of
recent opinions about the influence of tobacco
smoking on atherogenesis. Special attention
was placed on disturbances of antioxidant defence system and intensification of free radical
production in humans exposed on tobacco
smoke.
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Egzogenna indukcja
karcynogenezy a rak p∏uca

Poj´cie rak p∏uca obejmuje nowotwory z∏oÊliwe tchawicy, oskrzeli i tkanki p∏ucnej.
Wszystkie one rozwijajà si´ na pod∏o˝u tkanki
nab∏onkowej, a wi´kszoÊç w b∏onach Êluzowych oskrzeli.
Rak p∏uc jest nowotworem powodujàcym
najwi´kszà iloÊç zgonów: jest przyczynà 1/4
zgonów spowodowanych chorobà nowotworowà (30% wÊród populacji m´˝czyzn, 20%
wÊród populacji kobiet). ZapadalnoÊç na ten
typ nowotworu stale wzrasta wÊród kobiet.
ÂmiertelnoÊç z powodu raka p∏uc progresywnie wzrasta na ca∏ym Êwiecie (1). Nie istniejà
natomiast ˝adne testy pozwalajàce na wczesne
wykrycie raka p∏uc. Ten typ nowotworu z∏oÊliwego jest szczególnym przyk∏adem raka indukowanego znanymi karcynogenami wyst´pujàcymi w Êrodowisku.

Palenie tytoniu
Produkty tytoniowe sà g∏ównà przyczynà
Êmierci spowodowanej nowotworem z∏oÊliwym, której mo˝na uniknàç. Palenie papierosów powoduje w co najmniej 80% przypadków
raka p∏uc diagnozowanego u kobiet i w 90%
przypadków zdiagnozowanych u m´˝czyzn.
Ryzyko zapadalnoÊci na raka wzrasta wraz
z liczbà papierosów spalanych dziennie oraz
z czasem trwania na∏ogu (2).
Fakt zaprzestania palenia papierosów bez
filtra i zamiany ich na papierosy z filtrem lub
zamiany papierosów o wysokiej zawartoÊci

substancji smolistych na takie, które zawierajà
ich mniej, mo˝e tylko nieznacznie zmniejszyç
ryzyko zachorowania na raka p∏uc (3).
Wprowadzenie na rynek papierosów z filtrem i o mniejszej zawartoÊci nikotyny doprowadzi∏o do pojawienia si´ nowotworów z∏oÊliwych p∏uc typu adenocarcinoma. Papierosy takie zawierajà mniej nikotyny i sà mniej aromatyczne, dlatego te˝ dym papierosowy wdychany jest g∏´biej i nowotwór lokalizuje si´ w g∏´bi tkanki p∏ucnej, a operacyjne usuni´cie guza
jest utrudnione. Osoby palàce papierosy
o mniejszej zawartoÊci nikotyny wypalajà ich
wi´cej, a tym samym wch∏aniajà wi´cej dymu
papierosowego. Skutkiem tego jest wi´kszy
i d∏u˝szy kontakt organizmu z substancjami
karcynogennymi zawartymi w dymie tytoniowym.
Do lat 50. dym papierosowy by∏ zbyt dra˝niàcy, aby mo˝na go by∏o wdychaç g∏´boko.
Wi´kszoÊç substancji karcynogennych osadza∏a si´ wi´c w górnych drogach oddechowych,
blisko gard∏a. Obecnie wyst´powanie adenocarcinoma dotyczy drobniejszych, cieƒszych
odcinków dróg oddechowych. Zgodnie z badaniami American Cancer Society, w latach
1959–1991 iloÊç przypadków zachorowania na
gruczolakoraka p∏uc wzros∏a siedemnastokrotnie u kobiet i dziesi´ciokrotnie u m´˝czyzn, którzy palili papierosy w tym okresie.
Papierosy ultralekkie wyposa˝ono w mikroperforacje na poziomie filtra. Na∏ogowy
palacz zatyka pewnà cz´Êç otworów filtra palcami podczas palenia papierosów, co wzmaga
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zdolnoÊç wdychania dymu i przyspiesza jego
rytm. Wynikiem tego jest siedmiokrotny
wzrost iloÊci nikotyny i substancji smolistych
w organizmie palacza.
Palàc wdycha si´ oko∏o 4000 substancji
chemicznych, a wÊród nich silne trucizny
(Tab.1).
Ryzyko zachorowania na raka p∏uca stopniowo spada po zaprzestaniu palenia tytoniu,
a u osób, które nie palà od d∏ugiego czasu,
prawdopodobieƒstwo zachorowania na nowotwór z∏oÊliwy p∏uca jest podobne jak u osób
niepalàcych (4).
Ryzyko wystàpienia raka p∏uca jest szczególnie du˝e u osób, które rozpocz´∏y palenie papierosów we wczesnym okresie ˝ycia (bez wzgl´du
na czasokres palenia papierosów i ich iloÊç). Porównania majàce na celu okreÊlenie, czy wiek
w momencie zapalenia pierwszego papierosa
stanowi niezale˝ny czynnik ryzyka wystàpienia
raka p∏uca, da∏y sprzeczne rezultaty (5).
Palenie fajki i cygar ma równie˝ zwiàzek
z wyst´powaniem raka p∏uca, a prawdopodobieƒstwo zachorowania na ten typ nowotworu
jest mniejsze ni˝ w przypadku palenia papierosów, prawdopodobnie z powodu ró˝nic w sposobie wdychania dymu (3). Prawdopodobieƒstwo wystàpienia raka p∏uca u palaczy cygar
czy fajki jest dwukrotnie wy˝sze ni˝ u osób niepalàcych.

Ustalono tak˝e zwiàzek pomi´dzy wyst´powaniem raka p∏uca a biernym paleniem
(wdychaniem „wtórnego“ dymu papierosowego wydychanego przez palaczy). Raport amerykaƒskiej Agencji Ochrony Ârodowiska (U.S.
Environmental Protection Agency) z 1993 roku podaje, ˝e bierne palenie tytoniu spowodowa∏o Êmierç 3000 osób w ciàgu roku. U osób
niepalàcych, nara˝onych na wdychanie dymu
papierosowego (bierne palenie), po wykluczeniu ich ekspozycji na zanieczyszczenia przemys∏owe, stwierdzono o 30 do 50% wi´cej zachorowaƒ na raka p∏uca ni˝ u osób nie stykajàcych
si´ z dymem papierosowym (6).
Palenie papierosów zwi´ksza ryzyko wystàpienia nie tylko nowotworów z∏oÊliwych p∏uc,
ale i jamy ustnej, jelita grubego i ˝o∏àdka (7).
Substancje smoliste w sposób ciàg∏y odk∏adane sà w p∏ucach palaczy, a tkanka p∏ucna
kontaktuje si´ bezpoÊrednio z roztworem wodnym, który mo˝e rozpuszczaç i u∏atwiaç transport rozpuszczanych w wodzie sk∏adników
smo∏y papierosowej. Frakcja substancji smolistych zawiera kompleks chinon-semichinonhydrochinon (Q/Q•-/QH2). Polimer ten powoduje redukcj´ tlenu czàsteczkowego do nadtlenku (anionorodnik ponadtlenkowy, O2•),
a w nast´pstwie prowadzi do dalszej redukcji
i utworzenia nadtlenku wodoru i rodników hydroksylowych. Wolne rodniki pochodzàce

Substancja

Zastosowanie

Substancja

Zastosowanie

Aceton

Rozpuszczalnik

Naftyloamina

Do otrzymywania
barwników azowych,
wskaênik fluorescencyjny

Metanol

Mieszanka nap´dowa
dla silników odrzutowych

Kadm

U˝ywany do produkcji
akumulatorów

Tlenek w´gla

Gaz spalinowy

Benzopiren

Zwiàzek rakotwórczy

Toluidyna

Przyspieszacz wulkanizacji

Amoniak

Detergent

Uretan

Hamuje procesy mitotyczne
komórek; stosowany
do wywo∏ania narkozy
u zwierzàt

Toluen

Wywo∏uje stany
„narkotyczne” - oszo∏omienie, zaburzenia psychoruchowe; sk∏adnik wysokooktanowych paliw lotniczych;
do produkcji tworzyw
sztucznych, materia∏ów
wybuchowych, detergentów

Arsen

Silna trucizna

Fenol

Ârodek do dezynfekcji
przedmiotów, Êcieków, do
niszczenia miazgi z´bowej

Butan

Gaz p´dny, rozpuszczalnik,
Êrodek ozi´biajàcy;
do wyrobu benzyny
polimeryzacyjnej

Polon 210

Pierwiastek radioaktywny

DDT

Ârodek owadobójczy

Dwutlenek tytanu

Dawniej Êrodek cieniujàcy w
rentgenoskopii; silnie kryjàcy
pigment

Tab.1 Niektóre substancje toksyczne zawarte w papierosach
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mi´dzy innymi z frakcji smolistych dymu papierosowego oddzia∏ywujà na lipidy b∏on komórkowych. W osoczu palaczy wzrasta st´˝enie
krà˝àcych produktów peroksydacji lipidów.
Makrofagi p∏ucne odgrywajà wa˝nà rol´
w patogenezie chorób p∏uc indukowanych paleniem papierosów. Syntetyzujà one metabolity kwasu arachidonowego, które modulujà
czynnoÊç mi´Êni g∏adkich, aktywnoÊç oboj´tnych proteaz oraz odpowiedê immunologicznà
i przeciwzapalnà organizmu. Makrofagi p∏uc
palaczy sà wi´ksze, zawierajà wi´cej lizosomów, charakteryzujà si´ wi´kszym wskaênikiem zu˝ycia glukozy, zu˝ywajà wi´cej tlenu,
uwalniajà wi´cej O2• i H2O2, majà wi´kszà
zdolnoÊç migracji chemotaktycznej i zawierajà
wi´ksze iloÊci enzymów lizosomalnych ni˝ makrofagi osób niepalàcych (8, 9).
W makrofagach p∏uc pochodzàcych od
szczurów eksponowanych na dzia∏anie wodnego ekstraktu substancji smolistych wykazano
wzrost st´˝enia prostaglandyny PGE2 i jej kumulacj´ oraz uwalnianie kwasu arachidonowego (7). Proces ten by∏ szczególnie nasilony
u szczurów z niedoborem witaminy E. Wodne
ekstrakty z substancji smolistych redukujà
równie˝ ˝ywotnoÊç makrofagów.
Karcynogenami obecnymi w tytoniu i dymie papierosowym sà swoiste nitrozoaminy powstajàce z nikotyny i alkaloidów tytoniowych.
Istnieje zale˝noÊç pomi´dzy paleniem papierosów (liczbà i typem tytoniu) a poziomem po∏àczeƒ z DNA i po∏àczeƒ z hemoglobinà utworzonych przez ww. aminy aromatyczne (10).

Czynniki Êrodowiskowe a rak p∏uc
Ze zwi´kszonym ryzykiem zachorowania
na raka p∏uc wià˝e si´ ekspozycja na okreÊlone êród∏o zanieczyszczenia w miejscu pracy.
Pracownicy stoczni, budownictwa i górnictwa
nara˝eni sà na dzia∏anie azbestu. Na arsen
eksponowani sà pracownicy winnic, ∏aêni paso˝ytobójczych, kopalni z∏ota i odlewni. Na
policykliczne w´glowodory aromatyczne nara˝eni sà pracownicy elektrowni i hut stali. Na
chromiany i chrom oraz na nikiel eksponowani sà pracownicy sektorów przemys∏u zajmujàcych si´ wytwarzaniem, przekszta∏caniem
i oczyszczaniem niklu i krzemionki. Górnicy
niektórych kopalƒ nara˝eni sà na szkodliwe
dzia∏anie uranu.
Oprócz wymienionych substancji chemicznych na wzrost zapadalnoÊci na raka p∏uc wÊród
niektórych grup zawodowych mogà wp∏ywaç:
benzen, halogenowe sk∏adniki organiczne (np.
trójchloroetylen), sk∏adniki organiczne (nitraty), metale ci´˝kie (kadm, beryl) (11).
Z zawodowà ekspozycjà na azbest wià˝à
si´ trzy typy schorzeƒ:

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY

- pylica azbestowa (zw∏óknienie p∏uc)
- rak p∏uca
- mi´dzyb∏oniak op∏ucnej (mezotelioma).
Okres utajenia tych chorób jest bardzo
d∏ugi (od 15 do 40 lat). W∏ókna azbestu uszkadzajà komórki nab∏onka oskrzeli i zaburzajà
procesy podzia∏ów komórkowych, co w niektórych przypadkach, po okresie latencji trwajàcym 10 – 20 lat, prowadzi do transformacji nowotworowej komórek (12). Raki p∏uc indukowane azbestem nie ró˝nià si´ od innych nowotworów z∏oÊliwych p∏uc, co sprawia trudnoÊci
w precyzyjnym obliczeniu liczby przypadków
raka p∏uc spowodowanych zawodowà ekspozycjà na azbest. We Francji wykazano, ˝e 80%
nowotworów z∏oÊliwych p∏uc pojawia si´ wskutek palenia tytoniu, podczas gdy odsetek raków przypisywanych zawodowej ekspozycji na
azbest waha si´ od 0,5 do 15%, w zale˝noÊci
od stopnia nasilenia ekspozycji osób nara˝onych na azbest. TrafnoÊç diagnostyki zale˝y od
rodzaju i precyzji wykonanych badaƒ. Wed∏ug
raportu Institute Nationale de la Santé et Recherche Médicale – INSERM, na 25000 nowych przypadków raków oskrzeli i p∏uc w ciàgu roku, 1200 nowotworów spowodowanych
jest dzia∏aniem azbestu (13). Nale˝y podkreÊliç, ˝e palenie tytoniu pot´guje skutki powodowane przez azbest. Im wi´kszy jest kontakt
organizmu z azbestem, tym wi´ksze jest ryzyko
indukcji raka p∏uca.
Badania nad wp∏ywem dymu papierosowego u pracowników nara˝onych na kontakt
z azbestem zosta∏y potwierdzone eksperymentalnie na zwierz´tach. Sk∏adniki dymu papierosowego wzmagajà patologiczne dzia∏anie
azbestu poprzez kumulacj´ azbestu i sk∏adników dymu papierosowego w komórkach nab∏onkowych p∏uc. Wolne rodniki tlenowe, powstajàce na skutek palenia papierosów, synergistycznie z azbestem uszkadzajà tkank´ p∏ucnà. Smo∏a papierosowa zawiera oko∏o 1017
wolnych rodników/gram (14) i jest stabilnà
substancjà mogàcà kumulowaç jony Fe. ˚elazo u∏atwia tworzenie wysoce reaktywnych rodników hydroksylowych (•OH). Jony Fe znajdujàce si´ we w∏óknach azbestu w obecnoÊci
nadtlenku wodoru (H2O2) równie˝ generujà
jony •OH, zgodnie z równaniem Fentona:
H2O2 + Azbest-Fe+2 –––––>•OH + -OH
+ Azbest-Fe+3
Indukcja du˝ych iloÊci wolnych rodników
uszkadza DNA. Synergistyczne dzia∏anie tytoniu i azbestu prowadzàce do uszkodzenia DNA
jest ogniwem w wieloetapowym procesie karcynogenezy, a ponadto przyspiesza transformacj´ nowotworowà i rozprzestrzenianie si´ komórek nowotworowych w organizmie (15).
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W tabeli 2 zestawiono przyk∏ady czàstek
przemys∏owych oraz ich zwiàzek z indukcjà
nowotworów z∏oÊliwych p∏uc.
Nikiel i niektóre jego s∏abo rozpuszczalne
sole, podobnie jak chromiany, indukujà nowotwory z∏oÊliwe p∏uc oraz zatok przynosowych
u ludzi nara˝onych na ekspozycj´ na te zwiàzki w Êrodowisku pracy (16). Zarówno nikiel
jak i chrom po inhalacji kumulujà si´ w tkance
p∏ucnej, a czynnikiem pot´gujàcym ryzyko zachorowania na raka p∏uc jest równoczesne palenie tytoniu.
Badania immunologiczne wykaza∏y supresyjne dzia∏anie niklu na aktywnoÊç komórek
NK oraz produkcj´ interferonu, co wp∏ywa na
proces karcynogenezy po ekspozycji na nikiel.
Pierwiastek ten, jako potencjalny mutagen,
uszkadza chromosomy zarówno in vivo jak i in
vitro, powoduje sieciowanie i fragmentacj´
DNA, b∏´dy replikacji, inhibicj´ naprawy
DNA i helikalnej tranzycji z B-DNA do ZDNA poprzez przy∏àczanie jonów Ni do DNA
i bia∏ek jàdrowych (17).
Potencjalnymi czynnikami Êrodowiskowymi indukujàcymi nowotwory z∏oÊliwe p∏uc sà
arsen i palenie tytoniu (18). Rakotwórcze
dzia∏anie arsenu stwierdzono blisko sto lat temu. Ekspozycja na arsen dotyczy niektórych
grup zawodowych, np. pracowników zatrudnionych przy produkcji pestycydów zawierajàcych arsen. Wi´ksza cz´stoÊç wyst´powania
nowotworów wià˝e si´ równie˝ ze spo˝ywa-

Substancja

niem wody pitnej lub niektórych leków zawierajàcych arsen. Tytoƒ i wino w niektórych regionach majà wysokà zawartoÊç arsenu ze
wzgl´du na stosowanie pestycydów zawierajàcych ten pierwiastek. Nieorganiczne zwiàzki
arsenu, podobnie jak niklu, zaburzajà mechanizmy naprawy DNA i zwi´kszajà cz´stoÊç
aberracji chromosomowych. Mechanizm rakotwórczego dzia∏ania tego pierwiastka polega
na indukcji wzmo˝onej proliferacji komórek
(19). Arsen mo˝e powodowaç nowotwory z∏oÊliwe p∏uc i skóry. W populacjach ˝yjàcych
w pobli˝u zak∏adów przemys∏owych emitujàcych zwiàzki arsenu do powietrza atmosferycznego stwierdzono wi´kszà ÊmiertelnoÊç z powodu raka p∏uc. Wdychany lub spo˝ywany arsen powoduje nowotwory tylko u ludzi, ale nie
u innych gatunków ssaków (19).
International Agency for Research on
Cancer (IARC) wykaza∏a rakotwórczoÊç berylu u pracowników niektórych zak∏adów przemys∏owych (20). ZapadalnoÊç na raka p∏uc nie
wzrasta∏a proporcjonalnie do czasu trwania
ekspozycji na beryl, lecz wraz z okresem latencji (czasu jaki up∏ynà∏ od pierwszej ekspozycji). Pierwiastek ten mo˝e byç przyczynà choroby niedokrwiennej serca, pylicy p∏uc i zaburzeƒ funkcjonowania uk∏adu oddechowego.
Szczególnie wysoki odsetek zachorowaƒ na raka p∏uc zaobserwowano wÊród pracowników,
u których wczeÊniej wystàpi∏y ostre incydenty

Wp∏yw na stan zdrowia

W∏ókno szklane

• Kancerogen dla cz∏owieka.
• Zwi´ksza zapadalnoÊç na raka p∏uc u pracowników produkujàcych
i pracujàcych z watà szklanà.
• W∏ókno szklane mo˝e byç równie niebezpieczne jak azbest.

W∏ókno w´glika krzemu

• Uszkadza tkank´ p∏ucnà w krótkim i po d∏ugim czasie.
• Jest bardziej toksyczne ni˝ azbest.

We∏na mineralna

• Kancerogen dla cz∏owieka.
• Wywo∏uje nowotwory z∏oÊliwe tchawicy, oskrzeli i p∏uc u osób
pracujàcych przy produkcji we∏ny mineralnej.
• ToksycznoÊç azbestu i syntetycznych w∏ókien mineralnych dla ludzkich
komórek mezotelium jest porównywalna (dawki wyra˝one w liczbie
w∏ókien na jednostk´ powierzchni komórek w hodowli).

Refrakcyjne w∏ókna ceramiczne

• Kancerogen dla cz∏owieka.
• Wszczepienie i inhalacja u zwierzàt powoduje zw∏óknienie p∏uc i dzia∏a
kancerogennie.
• U szczurów i chomików wykazano (w zale˝noÊci od dawek) wzmo˝onà
proliferacj´ komórek mezotelium op∏ucnej po ekspozycji na dwa typy
w∏ókien (MMVF i RCF-1).

W∏ókna siarczanu magnezu,
siarczanu wapnia i w∏ókno szklane

• Niektóre syntetyczne w∏ókna mineralne majà wi´kszà zdolnoÊç
indukowania nowotworów z∏oÊliwych p∏uc ni˝ azbest.

W∏ókna fosforanowe

• Wszczepienie Êródop∏ucnowe u szczurów mo˝e indukowaç
w∏ókniakomi´saki.

Atapulgit

• Powoduje powstawanie mezotelioma w doÊwiadczeniach
przeprowadzanych in vivo.

Tab.2 Przyk∏ady zanieczyszczeƒ przemys∏owych indukujàcych nowotwory z∏oÊliwe
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chorobowe zwiàzane z ekspozycjà na beryl
w miejscu pracy.
Istnieje zale˝noÊç pomi´dzy wyst´powaniem raka p∏uc, pylicà p∏uc i zaburzeniami
imunologicznymi a ekspozycjà na py∏ miedziowy u górników wydobywajàcych miedê (21).
Prawdopodobieƒstwo zachorowania na raka
p∏uc wzrasta wraz z czasem trwania ekspozycji
i okresem, jaki up∏ynà∏ od pierwszego kontaktu z py∏em zawierajàcym miedê.
Zawodowa ekspozycja na radon i jego pochodne zwi´ksza ryzyko zachorowania na raka
p∏uc. ObecnoÊç tych substancji w budulcu domów mieszkalnych równie˝ mo˝e wp∏ynàç na
wzrost zachorowaƒ na raka p∏uc, co wykazano
w Szwajcarii i po∏udniowych W∏oszech. Po paleniu tytoniu, radon jest jednà z g∏ównych przyczyn tworzenia nowotworów z∏oÊliwych p∏uc.
Szkodliwe efekty dzia∏ania tego pierwiastka radioaktywnego pot´guje palenie tytoniu.
Zanieczyszczenia atmosferyczne i przebyte
schorzenia p∏uc sà równie˝ czynnikami ryzyka
zachorowania na nowotwór z∏oÊliwy p∏uc. Najbardziej znanymi êród∏ami produktów karcynogennych przenikajàcych do otoczenia sà
spaliny samochodowe i emitowane przez zak∏ady przemys∏owe wielocykliczne w´glowodory aromatyczne. Wdychanie NO2 w zanieczyszczonym powietrzu aglomeracji miejskich
mo˝e zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo zachorowania na raka p∏uc (22).

Dieta a rak p∏uc
Ryzyko zachorowania na raka p∏uc mo˝na
zredukowaç spo˝ywajàc du˝e iloÊci Êwie˝ych
owoców i warzyw (23). Osoby jedzàce du˝o
Êwie˝ych owoców i warzyw chorujà na raka
p∏uc o po∏ow´ rzadziej ni˝ te, które spo˝ywajà
ich du˝o mniej (2).
Karotenoidy i flawonoidy w surowicy krwi
przyczyniajà si´ do obni˝enia ryzyka zachorowania na raka p∏uc, a witaminy C i E zapewniajà dodatkowà ochron´ przeciwnowotworowà (3). Naturalny β-karoten znajdujàcy si´
w warzywach i owocach (brzoskwinie, marchew, dynia, cukinia) stymuluje obron´ immunologicznà organizmu przeciwko nowotworom i chroni organizm przed uszkodzeniami
wywo∏anymi przez wolne rodniki. W organizmie ludzkim ulega on przekszta∏ceniu w witamin´ A (retinol, retinal i kwas retinowy). Syntetyczny β-karoten ró˝ni si´ nieznacznie strukturà od β-karotenu naturalnego i ca∏kowicie
traci z tego powodu skutecznoÊç dzia∏ania
przeciwnowotworowego. Produkty bogate
w β-karoten zapobiegawczo powinni spo˝ywaç
palacze tytoniu, górnicy i pracownicy stykajàcym si´ z azbestem (24, 25). α-tokoferol równie˝ obni˝a ryzyko zachorowania na raka p∏uc.

β-karoten, flawonoidy – np. kwercetyna,
mikroelementy – np. selen i witaminy – np.
E i C, wykazujà silne dzia∏anie antyoksydacyjne i równie˝ mogà zmniejszaç ryzyko zachorowania na raka p∏uc (23). Wykazano skutecznoÊç biologicznego dzia∏ania antyoksydacyjnego witaminy E obecnej w olejach i produktach
zbo˝owych. Poprawia ona funkcjonowanie
uk∏adu immunologicznego u osób starszych.
Witamina E chroni komórki tkanki p∏ucnej
przed uszkodzeniami spowodowanymi przez
zanieczyszczenia atmosferyczne, promieniowanie i niektóre substancje toksyczne.
Selen jest minera∏em niezb´dnym do produkcji peroksydazy glutationu, naturalnego
antyoksydanta, który umo˝liwia dzia∏anie witaminy E, a tym samym spe∏nia funkcj´
ochronnà i zapobiega powstawaniu nowotworów skóry, p∏uc i prostaty (26).
Podanie antyoksydantów w celu zmniejszenia przez nie zapadalnoÊci na raka p∏uc nie wystarcza, nale˝y zaprzestaç palenia tytoniu
i unikaç innych czynników ryzyka. Wychwytywanie witamin E, C i A z po˝ywienia jest zredukowane u osób palàcych du˝e iloÊci papierosów (27).
Rak p∏uc lokalizuje si´ cz´Êciej w górnych
ni˝ w dolnych p∏atach p∏uca. Równowaga pomi´dzy substancjami ochronnymi pochodzàcymi z pokarmu i krà˝àcymi we krwi obwodowej
oraz substancjami karcynogennymi pochodzàcymi z papierosów krà˝àcymi w drogach oddechowych zostaje zaburzona w górnych p∏atach
p∏uc. Stwierdzono odwrotnà korelacj´ pomi´dzy lokalizacjà nowotworu z∏oÊliwego w górnych p∏atach p∏uc a wychwytywaniem substancji ochronnych i witaminy E zawartej w spo˝ywanych warzywach (28).
Niektóre badania naukowe wykaza∏y, ˝e
wysoki poziom cholesterolu lub spo˝ywanie
potraw bogatych w t∏uszcze (szczególnie nasycone), wzmaga ryzyko zachorowania na raka
p∏uc (3). Stwierdzono te˝, ˝e spo˝ywanie du˝ych iloÊci t∏uszczów pochodzenia roÊlinnego
mo˝e redukowaç prawdopodobieƒstwo wystàpienia nowotworu z∏oÊliwego p∏uc. Podwy˝szony poziom cholesterolu i spo˝ycie t∏uszczów pochodzenia zwierz´cego nie sà zwiàzane z etiologià raka p∏uc u kobiet w okresie
postmenopauzalnym (29).

Narkotyki a rak p∏uc
Od poczàtku lat 90. obecnego stulecia
wzrasta liczba osób u˝ywajàcych narkotyków
pochodzenia roÊlinnego, z których najpopularniejszym jest marihuana. Ten Êrodek odurzajàcy zawiera setki substancji chemicznych,
a wÊród nich alkaloidy o nazwie kannabinoidy.
Najczynniej dzia∏ajàcym alkaloidem jest delta-
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9-tetrahydrokannabinol (THC). Nie wszystkie
z nich sà metabolitami aktywnymi. Niektóre,
termolabilne, znikajà podczas spalania papierosa.
Dym powstajàcy przy paleniu marihuany
równie˝ zawiera liczne substancje, z których
wi´kszoÊç jest toksyczna: naftylaminy, nitrozaminy, benzen, benzantracen, tlenek w´gla, toluen, akrolein´, chlorek winylu, cyjanki, fenole, krezole, aceton, amoniak i terpeny.
Intoksykacja marihuanà, oprócz zgubnego
wp∏ywu na psychik´ (zaburzenia pami´ci, percepcji, zdolnoÊci uczenia si´), wywiera równie˝
inne efekty negatywne. Badania prowadzone
przez Sanforda Barsky’ego wykazujà, ˝e palenie marihuany lub pochodnych kokainy mo˝e,
tak jak i tytoƒ, powodowaç z∏oÊliwe nowotwory p∏uc. W b∏onie Êluzowej oskrzeli osób regularnie u˝ywajàcych tych narkotyków stwierdza
si´ zmiany histopatologiczne podobne do obserwowanych u palaczy papierosów (30). Komórki przednowotworowe pojawiajà si´ o wiele cz´Êciej u palaczy marihuany, pochodnych
kokainy i tytoniu – ni˝ u abstynentów.
W zwiàzku ze stale wzrastajàcà iloÊcià egzogennych czynników indukujàcych nowotwory z∏oÊliwe p∏uc, g∏ówne êród∏o nadziei w walce z nimi stanowi prewencja pierwotna. Najbardziej obiecujàce zdajà si´ byç strategie majàce na celu zapobieganie paleniu tytoniu
i wstrzymanie si´ od jego u˝ywania szczególnie
przez ludzi m∏odych. Wzgl´dy ekonomiczne,
takie jak podniesienie cen wyrobów tytoniowych i akcyzy przyczyni∏y si´ ju˝ do obni˝enia
konsumpcji. Coraz bardziej zwraca si´ jednak
uwag´ na potencjalny szkodliwy wp∏yw dymu
papierosowego w otaczajàcym nas powietrzu,
co znalaz∏o odzwierciedlenie w zakazach palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych.

znanymi karcynogenami. W pracy opisano
wp∏yw palenia tytoniu (w tym silnych trucizn
znajdujàcych si´ w wyrobach tytoniowych),
czynników Êrodowiskowych (m. in. ekspozycji
na arsen, radon, azbest, chrom, nikiel, kadm
w miejscu pracy), diety i u˝ywania narkotyków
na indukowanie nowotworów z∏oÊliwych tkanki p∏ucnej.
W zwiàzku ze stale wzrastajàcà iloÊcià egzogennych czynników mogàcych indukowaç
nowotwory z∏oÊliwe p∏uc, g∏ówne êród∏o nadziei w walce z nimi stanowi prewencja pierwotna. Najbardziej obiecujàce zdajà si´ byç
strategie majàce na celu zapobieganie paleniu
tytoniu i wstrzymanie si´ od jego u˝ywania
szczególnie ludzi m∏odych.

Summary
Lung cancer is a tumor that causes the highest number of deaths on the world. As for
now there have not been described any tests
that allow for early diagnosis of lung cancer.
This kind of malignant tumor is a particular
example of cancer induced by the known cancerogenic agents.
In the present study we demonstrated an
influence of: tobacco smoking (including
strong poisons inside cigarettes), environmental factors (i.e. arsenic, radon, asbestos, chromium, nickel and cadmium at the place of
work), diet and drug taking on inducing malignant cancer of lung tissue.
According still growing number of exogenous risk factors that may induce malignant
lung tumors, the most important is primary
prevention. The strategies of smoking prevention specially beneath youth seem to be the
most hopefull.

Streszczenie
Rak p∏uc jest nowotworem powodujàcym
najwi´cej zgonów na Êwiecie. Nie istniejà natomiast ˝adne testy pozwalajàce na wczesne jego
wykrycie. Ten typ nowotworu z∏oÊliwego jest
szczególnym przyk∏adem raka indukowanego

Adres autora:
Katedra i Zak∏ad Biologii Akademii Medycznej
ul. Kar∏owicza 24
85 092 Bydgoszcz
e-mail: dorolsze@friko7.onet.pl

PiÊmiennictwo:
1. Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA. Cancer statistics. CA Cancer J Clin, 1998;48 (1): 6 -29. 2. Gao YT, Blot WJ, Fraumeni JF, Hsu CW.
Lung cancer and smoking in Shanghai. Int J Epidemiol, 1988; 17: 277-280. 3. Blot WJ, Fraumeni JF Jr. Cancers of the lung and pleura. W: Cancer
epidemiology and prediction. Red. Schottenfeld D, Fraumeni JF Jr. II ed New Jork, Oxford University Press, 1996, 637-665. 4. International Agency
for Research on Cancer Tobacco smoking: monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to man Scientific Publication No 38 Lyon:
IARC, 1986.
5. Hegmann KT, Fraser AM, Keaney RP, Moser SE, Nilasena DS, Sedlars M, Higham-Gren L, Lyon JL. The effect of age and smoking initiation on lung
cancer risk. Epidemiology, 1993; 4 (5): 444-448. 6. US EPA. Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders. 1992,

56

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY

EPA/600/6-90/006F. 7. Hwang D, Chaumugam P, Boudreau M, Sohn KH, Stone K, Pryor WA. Activation and inactivation of cyclo-oxygenase in rat
alveolar macrophages by aqueous cigarette tar extracts. Free Radical Biol & Med, 1999; 27 (5/6): 673-682. 8. Hoidal JR, Niewoehner DE. Lung phagocyte recruitment and metabolic alterations induced by cigarette smoke in humans and in hamsters. Am Rev Respir Dis, 1982; 126: 548-552. 9.
Greening AP, Lowrie DB. Extracellular release of hydrogen peroxide by human alveolar macrophages: the relatioship to cigarette smoking and lower
respiratory tract infections. Clin Sci, 1983; 65: 661-664.
10. Vineis P, Caporaso N. Tobacco and cancer: epidemiology and the laboratory. Environ Health Perspect 1995; 103 (2): 156-160. 11. Concern for
Europe’s Tommorrow. Health and the environment in the WHO European Region. Wyd. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1995.
12. Hesterberg TW, Miiler GA, Thevenaz P, Anderson R. Chronic inhalation studies of man-made vitreous fibres: characterization of fibres in the exposure aerosol arid lungs. Ann Occup Hyg 1995; 39: 637-653. 13. Expertise collective INSERM. Effets sur la santé des principaux types d’exposition
a l’amiante Paris, INSERM, 1996. 14. Pryor WA, Stone K. Oxidants in cigarette smoke: radicals, hydrogenperoxide, peroxynitrate, peroxynitrite Ann
NY Acad Sci, 1993; 686: 12-27
15. Kamp DW, Greenberger MJ, Sbalchierro JS, Preusen SE, Weitzman S.A. Cigarette smoke augments asbestos-induced alveolar epithelial cell injury: role of free radicals. Free Rad Biol Med, 1998; 25(6): 728-739. 16. Reitchel HJ, Schaller KH, Reith A, Svenes KB, Valentin H. Investigation on
the quantitative determination of nickel and chromium in human lung tissue Industrial, medical, toxicological, and occupational medical expertise
aspects. Int Arch Occup Environ Health 1988; 60(1): 55-56. 17. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational
lung cancer. Evniron Health Perspect, 1994; 102 Suppl 1: 275-282. 18. Lamm SH, Parkinson M, Anderson M, Taylor W. Determinant of lung cancer
risk among cadmium exposed. Ann Epidemiol 1992; 2(3): 195-211. 19. Byrd DM, Roegner ML, Griffiths JC, Lamm SH, Grumski KS, Wilson R, Lai
S. Carcinogenic risks of inorganic arsenic in perspective. Int Arch Occup Environ Health 1996; 68 (6): 484-494.
20. Ward E, Okun A, Ruder A, Fingerhut M, Steenland K. A mortality study of workers at seven beryllium processing plants. Am J Ind Med 1992;
22(6): 885-904. 21. Ebihara I, Kawami M. Lung cancer and immunopathologic disease among coper miners in a small coper stone masons and
pneumoconiotic patients in Japan. J Sci Labour 1998; 1-14. 22. Richters A, Kuraitis K. Air polluants and the facilitation of cancer metastasis. Environ Health Perspect, 1983; 52: 165-168. 23. Ziegler RG, Mayne ST, Swanson CA. Nutrition and lung cancer. Cancer Causes Control 1996; 7:157177. 24. Albanes D. Beta-carotene and lung cancer: a case study. Am J Clin Nutr 1999; 69(6): 1345S-1350S.
25. Fontham ET. Protective dietary factors and lung cancer. Int J Epidemiol 1990; 19 suppl 1: S32-S42. 26. Knekt P, Marniemi J, Teppo L, Heliovaara
M, Aromaa A. Is low selenium status a risk factor for lung cancer? Am J Epidemiol 1998; 148(10): 975-982. 27. Yong LC, Schatzkin A, Dresser CM,
Slesinski MJ, Cox CS, Taylor PR. Intake of vitamins E, C and A and risk of lung cancer The NANTES I epidemiologic followup study First National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol 1997; 146 (3): 231-243. 28. Lee BW, Wain JC, Kelsey KT, Wiencke JK, Christiani DC. Association between diet and lung cancer location. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158(4): 1197-1203. 29. Wu Y, Zheng W, Sellers TA, Kushi LH, Bostick RM, Potter JD. Dietary, cholesterol, fat and lung cancer incidence among older women: the Iowa Women’s Health Study (United States). Cancer Causes Control 1994; 5(5): 395-400.
30. Barsky SH, Roth MD, Kleerup EC, Simmons M, Tashkin DP. Histopathologic and molecular alterations in bronchial epithelium in habitual smokers
of marijuana, cocaine, and/or tobacco. JNatl Cancer Inst 1998; 90(16): 1198-1205.

57

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

EPIDEMIOLOGIA – PRACA ORYGINALNA

dr B. Pardo, mgr D. SzczeÊniewska, dr A. WaÊkiewicz, mgr E. Sygnowska

Nadwaga i oty∏oÊç
i ich uwarunkowania Êrodowiskowe w populacji
mieszkaƒców prawobrze˝nej Warszawy

Wst´p
W ostatnich kilkudziesi´ciu latach w wielu
krajach narasta problem nadwagi i oty∏oÊci.
Dotyczy to zw∏aszcza Stanów Zjednoczonych
(1, 2) i krajów Europy Zachodniej (3, 4) jak
równie˝ spo∏eczeƒstw dawnego obozu socjalistycznego (5). Równie˝ w Polsce jest to zjawisko powszechne, gdy˝ prawie 70% doros∏ej
populacji to osoby z nadwagà lub oty∏e (6).
Przyczynà, dla której ten fakt budzi powa˝ne obawy, jest stwierdzona zale˝noÊç mi´dzy
nadwagà, a zw∏aszcza oty∏oÊcià, a zwi´kszonym ryzykiem wystàpienia chorób przewlek∏ych, g∏ównie chorób uk∏adu krà˝enia oraz
przedwczesnej umieralnoÊci (7-14).
Wyst´powanie nadwagi i oty∏oÊci jest zjawiskiem z∏o˝onym, gdy˝ jest uwarunkowane
wieloma czynnikami genetycznymi, metabolicznymi i Êrodowiskowymi (15-18).
Po IX Europejskim Kongresie Oty∏oÊci,
który odby∏ si´ w Mediolanie w czerwcu 1999,
opublikowano Deklaracj´ Mediolaƒskà; jej
autorzy i sygnatariusze uznali nadwag´ za jednà z g∏ównych przyczyn z∏ego stanu zdrowia,
podkreÊlajàc równie˝ niekorzystne skutki spo∏eczne oraz ekonomiczne zwiàzane z kosztami
leczenia. Uznano potrzeb´ badaƒ i analiz problemu oty∏oÊci oraz opracowania strategii prewencyjnych (19). Polska by∏a jednym z 24 sygnatariuszy dokumentu, co wskazuje na niezb´dnoÊç badania uwarunkowaƒ wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci w naszym kraju oraz
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podj´cie odpowiednich dzia∏aƒ prewencyjnych.
W pracy oceniono cz´stoÊç wyst´powania
nadwagi i oty∏oÊci w populacji doros∏ych
mieszkaƒców Warszawy oraz przeanalizowano
zwiàzek z wybranymi cechami socjodemograficznymi.

Materia∏ i metodyka
Przedmiotem badania by∏a grupa 356 m´˝czyzn i 357 kobiet, wylosowana ze zbadanej
w 1993 r. populacji mieszkaƒców prawobrze˝nej Warszawy, w wieku 35-64 lat (III badanie
Pol-MONICA). Z grupy osób, które si´ zg∏osi∏y na badania (262 m´˝czyzn, 73,6% zg∏aszalnoÊci i 266 kobiet, 74,5% zg∏aszalnoÊci) zakwalifikowano do analizy 216 m´˝czyzn i 227
kobiet (odpowiednio 60,7% i 63,6% w stosunku do liczby wylosowanych), od których uzyskano wiarygodny wywiad ˝ywieniowy i którzy
okreÊlili swój sposób ˝ywienia w czasie ostatnich 24 godzin jako typowy dla ich zwyczajowego sposobu ˝ywienia.
Za pomocà specjalnie przygotowanego
kwestionariusza uzyskano informacje dotyczàce nast´pujàcych danych: stanu cywilnego,
charakteru pracy, wysi∏ku fizycznego w pracy
i poza pracà, palenia tytoniu i miesiàczkowania u kobiet.
Sposób ˝ywienia oceniono przy u˝yciu specjalnie opracowanego kwestionariusza ankie-
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aterogennych i 11 antyaterogennych w okresie
ostatnich 2-3 miesi´cy. Do produktów aterogennych zaliczono: mi´so, podroby, kie∏basy,
w´dliny luksusowe, wyroby w´dliniarskie, boczek, mas∏o do smarowania pieczywa, smalec
do smarowania pieczywa, s∏onin´ lub smalec
dodawany do potraw, jaja i sery dojrzewajàce;
do produktów antyaterogennych zakwalifiko-

towego, który pozwoli∏ na uzyskanie nast´pujàcych danych: przeci´tnej liczby posi∏ków
spo˝ywanych na dob´ w czasie 2-3 ostatnich
miesi´cy, w∏asnej oceny prawid∏owoÊci sposobu ˝ywienia, ewentualnej zmiany sposobu ˝ywienia w ostatnim okresie i stosowania specjalnych diet. Na podstawie kwestionariusza
okreÊlono cz´stoÊç spo˝ywania 11 produktów

Cecha

Ogó∏em
–x

Masa cia∏a
prawid∏owa
–x
SD

SD

Nadwaga

Oty∏oÊç

–x

SD

–x

SD

-

M´˝czyêni
LiczebnoÊç

(n)

216

-

69

-

106

-

41

LiczebnoÊç

(%)

100,0

-

31,9

49,1

-

19,0

-

Wiek
BMI

(lata)

52,8

8,7

52,6

9,3

53,4

8,4

51,6

8,4

(kg/m2)

27,2

4,2

22,9

1,4

27,6

1,5

33,5

3,1

Masa cia∏a

(kg)

82,1

12,6

70,0

6,8

83,4

6,9

99,1

10,1

0,94

0,07

0,89

0,05

0,95

0,05

1,01

0,05

(n)

227

-

63

-

96

-

68

-

WHR

Kobiety
LiczebnoÊç
LiczebnoÊç

(%)

100,0

-

27,8

-

42,3

-

29,9

-

(lata)

54,6

7,9

52,1

8,0

54,8

7,8

56,7

7,5

(kg/m2)

28,1

4,9

22,9

1,5

27,2

1,4

34,2

3,4

(kg)

72,0

13,1

59,5

5,4

69,8

6,0

86,7

11,2

0,81

0,06

0,77

0,05

0,81

0,06

0,84

0,06

Wiek
BMI
Masa cia∏a
WHR

Tab.1 Charakterystyka badanej populacji

Cecha

Ogó∏em

Masa cia∏a
prawid∏owa
–x
SD

–x

SD

produktów aterogennych

86,4

31,4

89,2

produktów antyaterogennych

136,3

38,3

Energia (kcal)

2504

852

T∏uszcz og (g)

100,3

% energii z t∏uszczu og.

35,6

SFA (g)
% energii z SFA

Nadwaga

Oty∏oÊç
p2)

–x

SD

–x

SD

29,8

84,8

33,6

85,8

28,5

136,8
2639

37,0

138,3

40,0

130,0

36,5

ns

903

2452

760

2411

976

ns

41,6
6,6

103,9

41,2

99,3

37,3

97,2

52,3

ns

35,0

6,5

36,1

6,3

35,4

7,4

ns

33,9
12,1

15,8

35,0

16,5

33,5

13,7

33,0

19,6

ns

3,5

11,8

3,4

12,3

3,6

12,0

3,4

ns

PFA (g)
% energii z PFA

17,6

10,6

18,8

10,3

17,0

10,7

16,8

11,0

ns

6,2

2,7

6,3

2,6

6,1

2,9

6,1

2,6

ns

Wspó∏czynniki cz´stotliwoÊci
spo˝ywania:
ns

% energii z w´glowodanów

53,7

7,5

54,7

7,0

53,2

7,3

53,2

8,6

ns

B∏onnik (g)

25,6

9,3

26,6

10,4

25,4

8,7

24,3

9,1

ns

B∏onnik (g/1000 kcal)

10,5

2,8

10,1

2,5

10,7

3,0

10,6

2,9

ns

Cholesterol (mg)

311

185

307

188

315

188

307

175

ns

Cholesterol (mg/1000 kcal)

128

79

122

84

131

80

132

67

ns

Wskaênik Keysa 1)

40,7

12,9

39,1

12,7

41,6

13,6

41,0

11,2

ns

Tab.2 Charakterystyka dziennej racji pokarmowej badanej populacji m´˝czyzn
1) Wskaênik Keysa =1,35 (2 SFA-PFA) +1,5√ chol.mg/1000 kcal, SFA-% energii z SFA, PFA-% energii z PFA
2) IstotnoÊç ró˝nic w grupach o zró˝nicowanym BMI
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wano: pieczywo razowe, kasze, ryby, konserwy
rybne i ryby w´dzone, margaryny mi´kkie, oleje, warzywa surowe, warzywa gotowane, ziemniaki, owoce i suche nasiona stràczkowe. Przyj´to nast´pujàce przeliczniki do okreÊlenia
miesi´cznej cz´stoÊci spo˝ywania: codziennie
– 30,0; 4-6 razy /tydz. – 21,4; 2-3 razy/tydz. –
10,7; 1 raz/tydz. – 4,3; 1 raz/10 dni – 3,0; 1-2 razy/miesiàc – 1,5; rzadziej lub wcale – 0.
ZawartoÊç
sk∏adników
od˝ywczych
w dziennej racji pokarmowej oszacowano za
pomocà okreÊlenia iloÊciowego spo˝ycia produktów w czasie 24 godzin poprzedzajàcych
badanie (z zastosowaniem barwnych fotografii
przedstawiajàcych w skali 1:1 ró˝ne porcje
produktów i potraw typowych dla polskiej diety) oraz tabel sk∏adników i wartoÊci od˝ywczej
˝ywnoÊci (20, 21). Obliczeƒ dokonano przy
u˝yciu w∏asnego algorytmu na podstawie przygotowanego zbioru danych, obejmujàcych

Cecha

Ogó∏em

wartoÊç kalorycznà i zawartoÊç sk∏adników od˝ywczych w produktach i potrawach.
Wykonano nast´pujàce pomiary antropometryczne:
• wysokoÊç cia∏a na wzrostomierzu, bez obuwia, z dok∏adnoÊcià do 0,5 cm;
• masa cia∏a na wadze lekarskiej, bez obuwia
i wierzchniej odzie˝y, z dok∏adnoÊcià do
0,1 kg;
• obwód talii na poziomie p´pka i bioder
(w miejscu najwi´kszego uwypuklenia poÊladków), oba pomiary dokonano za pomocà
taÊmy krawieckiej, z dok∏adnoÊcià do 1 cm.
Obliczono wskaênik masy cia∏a (BMI =
kg/m2) i na podstawie jego wielkoÊci populacj´
m´˝czyzn i kobiet podzielono na grupy: o masie w normie (BMI ≤ 25), z nadwagà (BMI
25,1-29,9) i oty∏oÊcià (BMI ≥ 30). U wszystkich
badanych okreÊlono równie˝ stosunek talii do
bioder (WHR).

Masa cia∏a
prawid∏owa
–x
SD

–x

SD

produktów aterogennych

67,6

27,7

69,2

produktów antyaterogennych

145,3

35,3

Energia kcal

1715

658

T∏uszcz og g.

63,3

% energii z t∏uszczu og.

32,3

SFA g
% energii z SFA

Nadwaga

Oty∏oÊç
p2)

–x

SD

–x

SD

33,6

67,7

24,9

65,9

25,7

145,9
1787

38,1

145,0

34,3

145,1

34,4

ns

802

1717

618

1646

562

ns

33,1
8,3

66,3

40,4

61,7

29,6

62,8

30,5

ns

32,2

9,0

31,5

7,8

33,5

8,2

ns

21,4
10,9

12,7

22,8

15,0

20,7

12,2

21,2

11,1

ns

3,6

11,2

3,8

10,4

3,5

11,4

3,7

ns

PFA g
% energii z PFA

11,1

7,3

11,0

7,7

11,1

6,3

11,3

8,3

ns

5,8

3,0

5,3

2,8

5,9

3,0

5,9

3,1

ns

Wspó∏czynniki cz´stotliwoÊci
spo˝ywania:
ns

% energii z w´glowodanów

57,1

9,0

58,1

10,0

57,3

8,2

56,0

9,2

ns

B∏onnik g

20,5

8,4

20,3

8,1

20,3

8,0

21,0

9,3

ns

B∏onnik g/1000 kcal

12,5

4,8

12,0

4,6

12,2

3,5

13,5

6,3

ns

Cholesterol mg

237

180

227

167

241

176

242

199

ns

Cholesterol mg/1000 kcal

136

91

125

72

137

88

145

109

ns

Wskaênik Keysa 1)

38,4

13,0

39,1

13,2

36,8

12,7

39,9

13,2

ns

Tab.3 Charakterystyka dziennej racji pokarmowej badanej populacji kobiet
1) Wskaênik Keysa =1,35 (2 SFA-PFA) +1,5√ chol.mg/1000 kcal, SFA-% energii z SFA, PFA-% energii z PFA
2) IstotnoÊç ró˝nic w grupach o zró˝nicowanym BMI

Czynniki ˝ywieniowe

M´˝czyêni

Kobiety

wspó∏czynnik
regresji

R2 x 100

p

wspó∏czynnik
regresji

R2 x 100

p

% energii z t∏uszczów ogó∏em

0,24

2,7

0,02

0,30

8,5

0,007

% energii z t∏uszczów nasyconych

0,06

1,4

ns

0,12

4,7

0,02

% energii z w´glowodanów

-0,32

3,4

0,009

-0,35

6,7

0,004

wskaênik Keysa

0,19

0,7

ns

0,39

4,4

0,03

Tab.4 Zale˝noÊç mi´dzy indywidualnymi wartoÊciami BMI i cechami ˝ywieniowymi, po adjustacji na wiek
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Powy˝sze grupy scharakteryzowano pod
wzgl´dem wybranych czynników socjodemograficznych oraz cech okreÊlajàcych styl ˝ycia.
W grupach oszacowano równie˝ cz´stoÊç spo˝ywania produktów aterogennych i antyaterogennych oraz scharakteryzowano dziennà racj´ pokarmowà pod wzgl´dem wartoÊci energetycznej i zawartoÊci wybranych sk∏adników
od˝ywczych.
Celem analizy statystycznej by∏o:
• porównanie Êrednich wartoÊci wspó∏czynników cz´stoÊci spo˝ywania grup produktów
aterogennych i antyaterogennych oraz wartoÊci charakteryzujàcych dziennà racj´ pokarmowà w trzech klasach wartoÊci wskaênika masy cia∏a (BMI),
• zbadanie zale˝noÊci mi´dzy cechami ˝ywieniowymi a BMI (wykorzystano metod´ regresji liniowej, po adjustowaniu na wiek),
• zbadanie wspó∏zale˝noÊci mi´dzy wybranymi cechami socjodemograficznymi oraz
charakteryzujàcymi styl ˝ycia, a szczególnie
sposób ˝ywienia, i kategoriami BMI.

Odpowiednie analizy przeprowadzono
z zastosowaniem nast´pujàcych procedur pakietu SAS: GLM, REG i FREQ (22). Przyj´to
poziom istotnoÊci p<0,05.

Wyniki
Uzyskane wyniki wskazujà, ˝e w badanej
populacji m´˝czyzn i kobiet powszechne by∏o
przekroczenie nale˝nej masy cia∏a (tab. 1).
Przeci´tna wartoÊç BMI u obydwu p∏ci by∏a
znacznie wy˝sza od 25, czyli wartoÊci przyj´tej
za górnà granic´ prawid∏owej masy cia∏a. Ponad 68% m´˝czyzn i ponad 72% kobiet charakteryzowa∏o si´ nadwagà lub oty∏oÊcià, a u 5
osób (2 m´˝czyzn i 3 kobiet), czyli 1,1% badanej populacji stwierdzono oty∏oÊç olbrzymià
(BMI > 40). Ârednia wartoÊç WHR w ca∏ej
grupie kobiet oraz u kobiet z nadwagà i oty∏oÊcià przekroczy∏a 0,8, u oty∏ych m´˝czyzn 1,0 co wskazywa∏o na powszechne wyst´powanie
oty∏oÊci wisceralnej.

Ogó∏em

Masa cia∏a
prawid∏owa

Nadwaga

Oty∏oÊç

p 1)

216
88,0
12,0

69
87,0
13,0

106
88,7
11,3

41
87,0
12,2

ns

216
44,4
31,0
24,6

69
42,0
26,1
31,9

106
50,9
31,1
17,9

41
31,7
39,0
29,3

ns

163
52,8
12,9
34,3

47
46,8
17,0
36,2

87
56,3
10,3
33,3

29
51,7
13,8
34,5

ns

216
26,4
56,0
17,6

69
20,3
52,2
27,5

106
28,3
60,4
11,3

41
31,7
51,2
17,1

ns

216
43,0
36,6
20,4

69
60,9
20,3
18,8

106
30,2
49,1
20,7

41
46,3
31,7
22,0

0,001

6.Zwyczajowa dzienna liczba posi∏ków: n
1-2
3
≥4

216
16,2
52,8
31,0

69
10,1
56,5
33,3

106
17,0
52,8
30,2

41
24,4
46,3
29,3

ns

7.Ocena w∏asna sposobu ˝ywienia:
prawid∏owe
nieprawid∏owe

n

216
56,0
44,0

69
65,2
34,8

106
58,5
41,5

41
34,1
65,9

0,005

8.Stosowanie specjalnej diety:
nie stosowanie diety
stosowanie diety odchudzajàcej
stosowanie innej diety

n

216
86,1
0,9
13,0

69
88,4
1,5
10,1

106
82,1
0,9
17,0

41
92,7
0,0
7,3

ns

9.Zmiana sposobu ˝ywienia (1-2 lata):
bez zmian
zmiana - powody zdrowotne
zmiana - powody inne

n

216
72,2
7,9
19,9

69
76,8
10,1
13,0

106
78,3
4,7
17,0

41
48,8
12,2
39,0

0,003

Cecha
1.Stan cywilny:
˝onaty
wolny

n

2.Charakter pracy:
umys∏owa
fizyczna
nie pracuje

n

3.AktywnoÊç fizyczna w pracy:
praca siedzàca
praca ci´˝ka
praca umiarkowanie ci´˝ka

n

4.AktywnoÊç fizyczna poza pracà:
niska
przeci´tna
wysoka

n

5.Palenie papierosów:
regularni palacze
byli palacze
nigdy nie palàcy

n

Tab.5 Cechy socjodemograficzne i charakteryzujàce styl ˝ycia m´˝czyzn (w %)
1) IstotnoÊç ró˝nic w grupach o zró˝nicowanym BMI
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W tab. 2 i 3 zamieszczono wyniki oceny
cz´stoÊci spo˝ywania produktów o charakterze aterogennym i antyaterogennym oraz oceny wartoÊci energetycznej i zawartoÊci wybranych sk∏adników od˝ywczych w racji pokarmowej w ca∏ej badanej populacji m´˝czyzn
i kobiet oraz w grupach o masie cia∏a w normie, z nadwagà i oty∏oÊcià. Pomi´dzy tymi
trzema grupami, zarówno wÊród m´˝czyzn jak
i kobiet, nie stwierdzono istotnych ró˝nic
w sk∏adzie i charakterze dziennej racji pokarmowej. Natomiast analiza zale˝noÊci mi´dzy
indywidualnymi wartoÊciami BMI i czynnikami ˝ywieniowymi, po uwzgl´dnieniu wp∏ywu
wieku, wykaza∏a u m´˝czyzn i kobiet istotnà
dodatnià zale˝noÊç dla odsetek energii
z t∏uszczów ogó∏em a ujemnà – z w´glowodanów oraz u kobiet – dodatnià dla odsetek
energii z t∏uszczów nasyconych i wskaênika
aterogennoÊci Keysa (tab. 4).

Nieliczne spoÊród analizowanych cech socjodemograficznych oraz charakteryzujàcych
styl ˝ycia istotnie ró˝nicowa∏y badanych z masà cia∏a w normie, z nadwagà lub oty∏oÊcià
(tab. 5 i 6). U kobiet takimi cechami by∏ charakter pracy oraz typ miesiàczkowania (okres
menopauzy). W grupie z prawid∏owà masà cia∏a by∏o najwi´cej pracownic umys∏owych,
wÊród oty∏ych – najwi´cej niepracujàcych.
Okres menopauzy istotnie zwi´ksza∏ cz´stoÊç
wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci. Nale˝y podkreÊliç, ˝e prawie po∏owa kobiet nie pracowa∏a i 74% znajdowa∏o si´ w okresie menopauzy,
co by∏o uwarunkowane wiekiem badanych
(Êrednio 54,6 lat).
Powszechny by∏ zwyczaj palenia wÊród badanych m´˝czyzn: 43% stanowili aktualni
i prawie 37% – byli palacze. Na∏óg ten istotnie
zmniejsza∏ cz´stoÊç wyst´powania nadwagi
i oty∏oÊci. WÊród m´˝czyzn o ci´˝arze w nor-

Ogó∏em

Masa cia∏a
prawid∏owa

Nadwaga

Oty∏oÊç

p 1)

227
69,9
30,4

63
71,4
28,5

96
69,8
30,2

68
67,7
32,3

ns

227
38,3
11,9
49,8

63
57,1
12,7
30,2

96
33,3
13,5
51,3

68
27,9
8,8
63,2

0,002

114
72,8
8,8
18,4

44
70,4
4,6
25,0

45
71,1
11,1
17,8

25
80,0
12,0
8,0

ns

227
21,1
52,9
26,0

63
20,6
46,0
33,3

96
18,8
55,2
26,0

68
25,0
55,9
19,1

ns

227
22,9
21,1
56,0

63
31,8
23,8
44,4

96
20,8
20,8
58,3

68
17,7
19,1
63,2

ns

227
26,0
7,5
66,5

63
38,1
6,3
55,6

96
27,1
7,3
65,6

68
13,2
8,8
77,9

0,05

7.Zwyczajowa dzienna liczba posi∏ków: n
1-2
3
≥4

227
18,1
48,9
33,0

63
14,3
49,2
36,5

96
18,7
46,9
34,4

68
20,6
51,5
27,9

ns

8.Ocena w∏asna sposobu ˝ywienia:
prawid∏owe
nieprawid∏owe

n

227
61,2
38,8

63
71,4
28,6

96
62,5
37,5

68
50,0
50,0

0,04

9. Stosowanie specjalnej diety:
nie stosowanie diety
stosowanie diety odchudzajàcej
stosowanie innej diety

n

227
70,9
2,6
26,4

63
69,8
0,0
30,2

96
69,8
5,2
25,0

68
73,5
1,5
25,0

ns

227
58,2
12,3
29,5

63
58,7
12,7
28,6

96
61,4
9,4
29,2

68
52,9
16,2
30,9

ns

Cecha
1.Stan cywilny:
˝onaty
wolny

n

2.Charakter pracy:
umys∏owa
fizyczna
nie pracuje

n

3.AktywnoÊç fizyczna w pracy:
praca siedzàca
praca ci´˝ka
praca umiarkowanie ci´˝ka

n

4.AktywnoÊç fizyczna poza pracà:
niska
przeci´tna
wysoka

n

5.Palenie papierosów:
regularni palacze
byli palacze
nigdy nie palàcy

n

6. Miesiàczkowanie
regularne
nieregularne
brak

n

10. Zmiana sposobu ˝ywienia (1-2 lata): n
bez zmian
zmiana - powody zdrowotne
zmiana - powody inne

Tab.6 Cechy socjodemograficzne i charakteryzujàce styl ˝ycia kobiet (w %)
1) IstotnoÊç ró˝nic w grupach o zró˝nicowanym BMI
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mie 61% stanowili regularni palacze, by∏o ich
znacznie mniej w grupach z nadwagà i oty∏oÊcià. WÊród m´˝czyzn o prawid∏owej masie
cia∏a by∏o mniej niepalàcych ni˝ w pozosta∏ych
dwóch grupach. Gdy populacj´ m´˝czyzn podzielono wg kategorii palenia, to prawid∏owà
mas´ mia∏o 45,2% palaczy, natomiast zaledwie 17,7% – by∏ych palaczy i 29,6% – osób niepalàcych. A˝ u 82,3% by∏ych palaczy stwierdzono nadwag´ lub oty∏oÊç. W populacji kobiet palenie nie mia∏o istotnego wp∏ywu na wyst´powanie nadwagi lub oty∏oÊci.
Deklarowana przez ankietowanych aktywnoÊç fizyczna w pracy i poza pracà mia∏a niewielki wp∏yw na cz´stoÊç wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci. WÊród osób z nadwagà i oty∏oÊcià, w porównaniu z grupà o prawid∏owej masie cia∏a, wy˝sze by∏y odsetki badanych wymieniajàcych niskà aktywnoÊç. WÊród ankietowanych o masie cia∏a w normie by∏o wi´cej osób
deklarujàcych wysokà aktywnoÊç fizycznà poza
pracà, jednak ró˝nice te nie by∏y istotne.
Cztery pytania ankietowe dotyczy∏y zwyczajowego sposobu ˝ywienia w czasie ostatnich 2-3 miesi´cy. Jakkolwiek zwyczajowa liczba spo˝ywanych posi∏ków nie ró˝ni∏a si´ istotnie w badanych grupach, wÊród m´˝czyzn i kobiet o prawid∏owej masie, w porównaniu z osobami z nadwagà i oty∏oÊcià, ni˝sze by∏y odsetki
osób spo˝ywajàcych zaledwie 1-2 posi∏ki,
a wy˝sze-spo˝ywajàcych 4 i wi´cej posi∏ków.
Ankietowanych poproszono o ogólnà ocen´
prawid∏owoÊci swojego sposobu ˝ywienia. Kobiety cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni okreÊla∏y swój
sposób ˝ywienia jako prawid∏owy. Stwierdzono istotny zwiàzek mi´dzy wyst´powaniem
nadwagi lub oty∏oÊci a powszechnoÊcià oceny
negatywnej. Ponad 41% m´˝czyzn i ponad
37% kobiet z nadwagà oraz odpowiednio 66%
i 50% oty∏ych oceni∏o negatywnie swój sposób
˝ywienia. Mimo tego nieliczni deklarowali stosowanie diety odchudzajàcej-zaledwie 6 osób
z nadwagà (w tym 5 kobiet) oraz 1 kobieta oty∏a. WÊród oty∏ych m´˝czyzn i kobiet by∏y stosunkowo wy˝sze odsetki osób, które informowa∏y o zmianie diety w okresie 1-2 lat przed
badaniem. Jako powód tych zmian rzadziej
wymieniano wzgl´dy zdrowotne ni˝ inne przyczyny-koszty ˝ywnoÊci, sytuacj´ zawodowà
i rodzinnà oraz upodobania.

Dyskusja
Przeprowadzone badanie potwierdzi∏o
wczeÊniejsze obserwacje o powszechnoÊci nadwagi i oty∏oÊci w populacji doros∏ych mieszkaƒców Warszawy. W porównaniu z wynikami
uzyskanymi w roku 1993 w badaniu Pol-MONICA (6) mo˝na stwierdziç utrzymanie si´ odsetka osób z nadwagà i oty∏oÊcià wÊród m´˝-
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czyzn (68%), natomiast znaczny wzrost wÊród
kobiet (z 64% do 72%). Nale˝y oczywiÊcie
podkreÊliç, ˝e oceniana w niniejszej pracy populacja sk∏ada∏a si´ z osób starszych (38-69
lat) ni˝ to by∏o w III badaniu Pol-MONICA.
Wysoki odsetek osób z nadwagà i oty∏ych
wp∏ynà∏ na podwy˝szenie Êredniego wskaênika
BMI do wartoÊci znacznie przekraczajàcej
wartoÊç przyj´tà za górnà granic´ prawid∏owej
masy cia∏a. Uzyskane wyniki mogà wskazywaç
na rol´ wskaênika BMI w utrzymywaniu si´
w populacji miejskiej podwy˝szonego ryzyka
zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, uwarunkowanego cz´stym wyst´powaniem
nadwagi i oty∏oÊci (6). Wysokie wartoÊci
wskaênika WHR, wskazujàce na powszechne
wyst´powanie oty∏oÊci typu brzusznego,
zw∏aszcza wÊród kobiet, Êwiadczà równie˝
o podwy˝szonym ryzyku wystàpienia szeregu
zaburzeƒ metabolicznych (8).
We wszystkich badaniach zale˝noÊci mi´dzy sposobem ˝ywienia i ci´˝arem cia∏a na
pierwszym miejscu analizuje si´ zawartoÊç
t∏uszczu w racji pokarmowej, a nast´pnie jej
wartoÊç energetycznà. Uznano, ˝e spo˝ycie
t∏uszczu ma zasadnicze znaczenie w powstawaniu oty∏oÊci (23). Uwa˝a si´, ˝e jest kilka przyczyn zwi´kszania masy cia∏a wraz ze wzrostem
iloÊci spo˝ywanego t∏uszczu: wysoka g´stoÊç
energetyczna ˝ywnoÊci o wi´kszej zawartoÊci
t∏uszczu, jej lepsze w∏aÊciwoÊci organoleptyczne i ∏atwoÊç przygotowania, du˝a zdolnoÊç organizmu do magazynowania t∏uszczu dostarczonego w diecie oraz tendencja do zwi´kszonego spo˝ycia (bierna nadkonsumpcja) ˝ywnoÊci o wysokiej zawartoÊci t∏uszczu, na skutek jej
ni˝szych w∏aÊciwoÊci sycàcych, w porównaniu
z produktami bogatow´glowodanowymi (24).
WÊród analizowanych czynników ˝ywieniowych uwzgl´dniono przede wszystkim frakcj´ t∏uszczowà diety. W badanej populacji
Êrednie odsetki energii z t∏uszczu wynoszàce
u m´˝czyzn i kobiet odpowiednio 35,6%
i 32,3% by∏y ni˝sze ni˝ oszacowane w ostatnim
badaniu Pol-MONICA na poziomie 41,1%
i 39,3% (6). Jednak zarówno wartoÊci Êrednie
w ca∏ej populacji jak i w trzech grupach o zró˝nicowanym BMI przekracza∏y 30%, czyli poziom uznany jako maksymalny zalecany udzia∏
t∏uszczu. Wyniki badaƒ przekrojowych sà jednak zró˝nicowane, jeÊli chodzi o zwiàzek mi´dzy iloÊcià t∏uszczu (jako % energii) i kalorycznoÊcià a oty∏oÊcià. Stwierdzono zarówno wy˝sze wskaêniki masy cia∏a przy wi´kszej zawartoÊci t∏uszczu w diecie, jak i brak tej zale˝noÊci
(25), ale równie˝ tendencj´ w kierunku ni˝szej
kalorycznoÊci diety w grupie osób z nadwagà,
w porównaniu z badanymi z niedowagà i masà
prawid∏owà (26). W analizach trendów spo˝ycia t∏uszczu i wysokoÊci wskaênika BMI, przeprowadzanych w USA i Europie Zachodniej,
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stwierdzono gwa∏towny przyrost liczby osób
oty∏ych, przy malejàcych odsetkach energii pochodzàcej z t∏uszczów ogó∏em i nasyconych
(27, 28, 29). Zjawisko to, które zosta∏o okreÊlone, jako „paradoks amerykaƒski” (30, 31),
wystàpi∏o tak˝e w populacji mieszkaƒców Warszawy, gdy˝ cz´stoÊç wyst´powania nadwagi
i oty∏oÊci nie zmala∏a u m´˝czyzn, a u kobiet
nawet wzros∏a, podczas gdy udzia∏ t∏uszczu
w diecie obni˝y∏ si´.
Obserwacje wskazujàce na brak zwiàzku
lub negatywnà zale˝noÊç mi´dzy masà cia∏a
a zawartoÊcià t∏uszczu w diecie budzà wàtpliwoÊci co do pierwszoplanowej roli spo˝ycia
t∏uszczu w rozwoju oty∏oÊci na skal´ populacyjnà (24). Wg Seidella (32) badania epidemiologiczne nie wskazujà na to, ˝e t∏uszcz
sprzyja powstawaniu oty∏oÊci w stopniu wi´kszym ni˝ pozosta∏e sk∏adniki b´dàce êród∏em
energii, przy spo˝ywaniu diety izokalorycznej.
Ten punkt widzenia prezentowano na Konferencji „Dieta Âródziemnomorska“. Dieta ta,
jakkolwiek nie jest dietà ubogot∏uszczowà,
przyczynia si´ do zapobiegania oty∏oÊci, o ile
jej kalorycznoÊç pozostaje pod kontrolà (33).
Zjawisko rozwoju oty∏oÊci przy spadku iloÊci dostarczanej energii i udzia∏u t∏uszczu ma
kilka przyczyn. Za wa˝niejszà, o charakterze
metodycznym, uwa˝a si´ niedoszacowanie
spo˝ycia, gdy jego ocen´ prowadzi si´ na podstawie wywiadu lub kwestionariuszy wype∏nianych samodzielnie przez ankietowanych.
Stwierdzono ogólnà tendencj´ do zani˝ania
kalorycznoÊci racji pokarmowej oraz udzia∏u
w niej t∏uszczu, jednak w stopniu znacznie
wi´kszym u osób oty∏ych ni˝ szczup∏ych (34,
35, 36). Ballard-Barbash i wsp. (26) okreÊlili
powszechnoÊç wyst´powania niedoszacowania
energii u kobiet z niedowagà na 29%, a z masà cia∏a w normie i nadwagà na odpowiednio
48% i 71%. Poniewa˝ osoby z nadmiernà masà cia∏a dajà b∏´dne informacje o spo˝yciu,
faktyczny dowóz energii i udzia∏ t∏uszczu sà
najprawdopodobniej znacznie wy˝sze (37).
Analiz´ zale˝noÊci mi´dzy masà cia∏a
a wartoÊcià kalorycznà okreÊlanà w krótkim
okresie czasu ocenia si´ krytycznie równie˝
z tego powodu, ˝e badanie mo˝e dotyczyç
chwilowego celowego obni˝enia iloÊci energii
u osób z nadwagà i oty∏ych, co nie oddaje sposobu ˝ywienia w d∏u˝szym czasie (26). Aby
zmniejszyç to zjawisko, w prowadzonej analizie
wyeliminowano osoby, które okreÊli∏y swoje ˝ywienie w dniu wczorajszym jako nietypowe.
Znaczna grupa badanych, zw∏aszcza wÊród
osób z nadwagà i oty∏oÊcià, zdawa∏a sobie
spraw´ z nieprawid∏owoÊci swojego sposobu
˝ywienia. JednoczeÊnie nieliczni deklarowali
fakt zmiany sposobu ˝ywienia z powodów
zdrowotnych, a wÊród osób z nadwagà i oty∏ych znikomy by∏ odsetek osób, które informo-
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wa∏y o stosowaniu diety odchudzajàcej, co
zresztà nie mia∏o istotnego wp∏ywu na ich mas´. Budzi to g∏´boki niepokój, gdy˝ wskazuje,
˝e s∏abe sà dzia∏ania w kierunku unormowania
masy cia∏a lub jej utrzymania na prawid∏owym
poziomie. W badaniu ankietowym dotyczàcym
poziomu wiedzy mieszkaƒców Warszawy w zakresie ˝ywienia jako elementu profilaktyki
chorób uk∏adu krà˝enia, wymieniano obni˝enie masy cia∏a jako istotne dzia∏anie, które nale˝y podjàç dla poprawy stanu zdrowia. JednoczeÊnie 19% ankietowanych m´˝czyzn i 10%
kobiet poda∏o, ˝e woli mieç nadwag´ ni˝ zastosowaç diet´ (38). Mo˝na zatem przypuszczaç,
˝e spo∏eczeƒstwo polskie, mimo wiedzy na temat szkodliwoÊci oty∏oÊci, w znacznym stopniu
jà akceptuje, lekcewa˝àc jej konsekwencje
zdrowotne.
Wyst´powanie oty∏oÊci i nadwagi jest zawsze skutkiem dodatniego bilansu energetycznego, tzn. nadwy˝ki dostarczanej organizmowi
energii nad jej wydatkowaniem, utrzymujàcym
si´ przez d∏u˝szy czas. Nawaz i wsp. (39)
stwierdzili, ˝e wÊród badanych z nadwagà wi´cej by∏o osób prowadzàcych siedzàcy, a mniejprowadzàcych aktywny tryb ˝ycia. Innym kryterium mo˝e byç czas sp´dzony przed telewizorem. Salmon i wsp. (40) przyj´li, ˝e osoby
charakteryzujàce si´ najwy˝szà aktywnoÊcià
oglàdajà program telewizyjny przez czas krótszy ni˝ 1 godzina dziennie i stwierdzili wysokà
zale˝noÊç mi´dzy czasem oglàdania a wyst´powaniem podwy˝szonej masy cia∏a. Gdy Ballart-Barbash i wsp. (26) zró˝nicowali rodzaj
aktywnoÊci fizycznej, nie stwierdzili zwiàzku
mi´dzy BMI a aktywnoÊcià w pracy i domu,
natomiast odwrotnà zale˝noÊç w przypadku
aktywnoÊci w czasie wolnym. Inni autorzy (41)
wyró˝nili 18 rodzajów aktywnoÊci fizycznej
w czasie wolnym i zakwalifikowali siedzàcy
tryb ˝ycia do czynników istotnie wp∏ywajàcych
na przyrost ci´˝aru. Gdyby przyjàç zbli˝one
kryteria dla oceny aktywnoÊci fizycznej w populacji polskiej, mo˝na sàdziç, ˝e by∏aby ona
bardzo niska. Deklarowana przez badanych
mieszkaƒców Warszawy aktywnoÊç fizyczna
w pracy i poza nià wskazuje, ˝e wydatek energetyczny by∏ raczej niski w ca∏ej badanej populacji, co mog∏o wp∏ynàç na to, ˝e zwiàzek aktywnoÊci fizycznej z wyst´powaniem oty∏oÊci
okaza∏ si´ nieistotny. Wydaje si´ jednak, ˝e
okreÊlanie poziomu aktywnoÊci na podstawie
w∏asnej oceny badanego wià˝e si´ z przeszacowaniem. Zaledwie 26% m´˝czyzn i 21% kobiet okreÊli∏o swà aktywnoÊç fizycznà poza
pracà jako niskà ale mo˝na sàdziç, ˝e np. typowe zaj´cia domowe lub sezonowe uprawianie
dzia∏ki uznawane by∏y przez respondentów jako czynnoÊci zwiàzane z wysokim wydatkiem
energetycznym. Wi´kszoÊç ankietowanych wykonywa∏a prac´ umys∏owà lub nie pracowa∏a
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zawodowo (69% m´˝czyzn i 88% kobiet),
a spoÊród osób pracujàcych 53% m´˝czyzn
i 73% kobiet deklarowa∏o wykonywanie pracy
siedzàcej i odpowiednio 34% i 18% – umiarkowanie ci´˝kiej, co równie˝ wskazuje na niski
wydatek energetyczny w pracy w badanej populacji. W Êwietle uzyskanych wyników mo˝na
stwierdziç wi´c, ˝e jest to jedna z g∏ównych
przyczyn wysokiego i rosnàcego odsetka osób
z nadwagà i oty∏ych w naszej populacji. Zjawisko to ma miejsce w krajach, gdzie wyst´puje
„paradoks amerykaƒski“, tzn. w krajach,
w których spadek aktywnoÊci fizycznej odpowiada za dramatyczny wzrost oty∏oÊci (30),
zw∏aszcza kiedy osoby z nadwagà charakteryzujà si´ ni˝szà aktywnoÊcià fizycznà (26).
Stwierdzono, ˝e spo∏ecznoÊç amerykaƒskà cechujà dwa zjawiska zwiàzane ze stylem ˝ycia –
epidemia oty∏oÊci oraz epidemia braku aktywnoÊci, a regularny ruch odgrywa przecie˝ zasadniczà rol´ w profilaktyce i leczeniu oty∏oÊci
(42). Wydaje si´, ˝e obserwacje te mo˝na tak˝e odnieÊç do spo∏eczeƒstwa polskiego. Szostak i Cybulska (43) stwierdzili, ˝e nic nie
wskazuje na zwi´kszenie przez spo∏eczeƒstwo
polskie aktywnego fizycznie wypoczynku poza
czasem pracy, a ponaddwukrotny wzrost liczby
samochodów w Polsce w latach 1980-1998
Êwiadczy raczej o spadku tej aktywnoÊci.
Kolejnym czynnikiem zak∏ócajàcym zwiàzek mi´dzy spo˝yciem a masà cia∏a sà cechy
genetyczne, które wp∏ywajàc na spo˝ycie oraz
metabolizm mogà powodowaç, ˝e osoby predysponowane genetycznie majà szczególnà
tendencj´ do tycia. Cechy te sà rzadko
uwzgl´dniane w badaniach przekrojowych
i nie analizowano ich w niniejszym opracowaniu. Heitmann i wsp. (44) ustalili, ˝e kobiety
oty∏e, których rodzice (jedno lub obydwoje)
byli równie˝ otyli, wykazywa∏y szczególnà predyspozycj´ do gwa∏townego przyrostu BMI po
d∏u˝szym okresie spo˝ywania diety o wysokiej
zawartoÊci t∏uszczu, czego nie korygowa∏ nawet zwi´kszony wysi∏ek fizyczny. Wp∏yw czynników genetycznych na predyspozycj´ do magazynowania t∏uszczu polega m. in. na indywidualnym zró˝nicowaniu w zdolnoÊciach organizmu do utleniania t∏uszczu pokarmowego.
Mo˝e to zapobiegaç lub sprzyjaç powstawaniu
oty∏oÊci (45).
We wczeÊniejszych badaniach stwierdzono,
˝e palenie papierosów sprzyja obni˝eniu masy
cia∏a i zmniejszeniu ryzyka nadwagi i oty∏oÊci
(26, 41), co potwierdzi∏o si´ w badanej populacji m´˝czyzn. Natomiast zaprzestanie palenia
cz´sto powoduje przyrost masy cia∏a, jakkolwiek przejÊciowy, ale utrzymujàcy si´ przez co
najmniej 6 lat (46). Jest to niestety zjawisko
paradoksalne, gdy korzystnemu dla zdrowia
niepaleniu mo˝e towarzyszyç podwy˝szona
masa cia∏a, a obawa przed utyciem lub przy-

rost masy mo˝e nawet czasami zniech´caç do
definitywnego zerwania z na∏ogiem.
Zarówno wyniki uzyskane w badanej populacji mieszkaƒców Warszawy jak i przytoczone
dane innych autorów wskazujà na to, ˝e wyst´powanie oty∏oÊci jest zjawiskiem z∏o˝onym.
Zale˝y ono g∏ównie od czynników zwiàzanych
ze stylem ˝ycia, choç nie zawsze znajduje to
potwierdzenie w bezpoÊrednich wynikach. Coakley i wsp. (47), którzy przez 4 lata badali
uwarunkowania zmian masy cia∏a m´˝czyzn,
uznali, ˝e ogólna poprawa stylu ˝ycia (wzrost
aktywnoÊci, rzadsze oglàdanie telewizji i zmiana sposobu ˝ywienia) pozwalajà na utrzymanie masy cia∏a lub jej umiarkowany spadek.
Jeffery i French (48) prowadzili program edukacyjny w zakresie utrzymania prawid∏owej
masy cia∏a u doros∏ych, oparty na promowaniu
zasad zdrowego stylu ˝ycia. Jakkolwiek stwierdzili, ˝e nastàpi∏y korzystne zmiany zachowaƒ,
to nie by∏y one wystarczajàce dla zahamowania przyrostu masy wraz z wiekiem.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e cz´ste wyst´powanie oty∏oÊci b´dzie jeszcze przez d∏u˝szy czas
jednym z najwa˝niejszych problemów zdrowotnych w krajach gospodarczo rozwini´tych.
Promowanie zdrowego stylu ˝ycia na skal´ populacyjnà jest przedsi´wzi´ciem kosztownym.
Jakkolwiek mo˝e ono wp∏ynàç na zmian´ zachowaƒ cz´Êci spo∏eczeƒstwa, to nie zawsze
znajduje to odbicie w postaci opanowania epidemii oty∏oÊci.

Streszczenie
W populacji doros∏ych mieszkaƒców Warszawy (216 m´˝czyzn i 227 kobiet) okreÊlono
wskaêniki BMI (body mass index) i WHR (waist to hip ratio) oraz cz´stoÊç wyst´powania
nadwagi i oty∏oÊci. W grupach osób z ci´˝arem
w normie, z nadwagà i oty∏ych oceniono wybrane cechy socjodemograficzne oraz charakteryzujàce styl ˝ycia.
Ârednie wartoÊci BMI oraz WHR u m´˝czyzn i kobiet wynosi∏y odpowiednio 27,2
i 28,1 oraz 0,94 i 0,81. U 49,1% m´˝czyzn
i 42,3% kobiet stwierdzono nadwag´, oty∏oÊç
u odpowiednio 19% i 29,9%. U m´˝czyzn palenie, a u kobiet regularne miesiàczkowanie
istotnie zmniejsza∏o wyst´powanie nadwagi
i oty∏oÊci. W grupach kobiet z nadwagà i oty∏oÊcià najwi´cej by∏o osób niepracujàcych
(51,3% i 63,2%), z ci´˝arem w normie – wykonujàcych prac´ umys∏owà (57,1%). Nie stwierdzono istotnych ró˝nic w Êrednim sk∏adzie
i charakterze zwyczajowej dziennej racji pokarmowej u obydwu p∏ci w grupach z normowagà, nadwagà i oty∏oÊcià. Analiza zale˝noÊci
indywidualnych (po adjustacji na wiek) wykaza∏a istotnà dodatnià zale˝noÊç mi´dzy BMI
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i % energii z t∏uszczu ogó∏em u m´˝czyzn (r =
0,24) i kobiet (r = 0,30), a ujemnà z % energii
z w´glowodanów ogó∏em (odpowiednio r =
–0,32 i –0,35); u kobiet by∏a równie˝ dodatnia
zale˝noÊç mi´dzy % energii z SFA (r = 0,12)
i wskaênikiem aterogennoÊci diety Keysa (r =
0,39). WÊród osób oty∏ych 65,9% m´˝czyzn
i 50% kobiet oceni∏o swoje ˝ywienie jako nieprawid∏owe. Zaledwie 0,9% m´˝czyzn z nadwagà i oty∏ych oraz 6,7% kobiet poinformowa∏o o stosowaniu diety odchudzajàcej.

Summary
In Warsaw adult population sample (216
men and 227 women) body mass index (BMI)
and waist to hip ratio (WHR) values as well as
prevalence of overweight and obesity was evaluated. The aim of the study was to assess the
relationship between main life style risk factors and prevalence of overweight and obesity.
The mean of BMI was 27.2 and 28.1 and of
WHR adequately 0.94 and 0.81 in men and
women.. Among men 49.1% subject were
overweight and 19.0% obese and among women this percentage was 42.3% and 29.9%.
The prevalence of overweight or obesity was
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negatively related with smoking in men and
with regular menstruation in women. In group
of overweighted women there were more nonworking subjects (51.3%), whereas in the group of normo-weighted women more white collars workers (57.1%). The habitual diet was
not related with type of obesity, however, in
men the BMI was positively related to percentage of total energy derived from fat and negatively with total carbohydrates intake. In women additionally the positive relation between
BMI and percentage of energy derived from
SFA and between BMI and Keys atherogenic
dietary index was found. In the subjects own
evaluation of their dietary habits 65.9% of
obese men and 50% of women stated, they
their diet was incorrect. However, only 0.9%
of overweighted or obese men and 6.7% women consumed a slimming diet.
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Zachowania zdrowotne
zwiàzane z paleniem tytoniu i od˝ywianiem w reprezentatywnej próbie mieszkaƒców ¸odzi. Projekt
„Bridging the East-West Health Gap”

Palenie tytoniu jest wiodàcym czynnikiem
ryzyka przewlek∏ych chorób niezakaênych, a w
szczególnoÊci chorób uk∏adu krà˝enia i nowotworów (6, 10, 14, 18). Szacuje si´, ˝e w krajach uprzemys∏owionych palenie przyczynia
si´ do ponad jednej trzeciej wszystkich zgonów
osób w wieku Êrednim (7, 19, 23). Wskazuje si´
ponadto, ˝e inne czynniki Êrodowiskowe, jak
niew∏aÊciwy sposób ˝ywienia oraz tzw. siedzàcy tryb ˝ycia mogà wzmagaç negatywne efekty
palenia tytoniu. Wyniki wielu badaƒ przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej oraz
Stanach Zjednoczonych ujawni∏y istotne ró˝nice w sposobie od˝ywiania osób palàcych tytoƒ i niepalàcych (4, 6, 16, 21, 22). Palàcych
charakteryzuje zwykle wi´ksza poda˝ energii,
t∏uszczu, cholesterolu oraz alkoholu w porównaniu z osobami niepalàcymi. Ponadto osoby
te spo˝ywajà mniej t∏uszczów wielonienasconych, b∏onnika, wapnia, ˝elaza, witamin C, E,
beta-karotenu i innych substancji przeciwutleniajàcych (6, 9, 15, 22). Wykazano tak˝e zró˝nicowanie w zakresie pomiarów antropometrycznych oraz wyników badaƒ biochemicznych (3, 6). Ró˝nice te mogà wynikaç z mechanizmu dzia∏ania sk∏adników dymu tytoniowego na pewne reakcje metaboliczne (17) lub te˝
wiàzaç si´ z odmiennymi zachowaniami zdrowotnymi osób palàcych i niepalàcych (26).
Celem tej pracy by∏o poznanie zachowaƒ
zdrowotnych osób palàcych, niepalàcych oraz
by∏ych palaczy w reprezentatywnej próbie ko-
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biet i m´˝czyzn ze Êrodowiska wielkomiejskiego. Oceniano preferencje ˝ywieniowe i poziom aktywnoÊci fizycznej badanych grup oraz
stosunek do na∏ogu palenia tytoniu w populacji osób uzale˝nionych od nikotyny.

Materia∏ i metody
W ramach mi´dzynarodowych badaƒ porównawczych stanu zdrowia, postaw i zachowaƒ zdrowotnych mieszkaƒców Europy Ârodkowej i Wschodniej pod nazwà „Bridging the
East-West Health Gap” (13, 20) przebadano w
1996 roku prób´ losowà ludnoÊci jednej z
dzielnic ¸odzi. Kwestionariusz ankiety pocztowej rozes∏ano do wylosowanych 1500 osób w
wieku 25-64 lat. Otrzymano 53% odpowiedzi,
a do analizy statystycznej zakwalifikowano
ostatecznie 783 kwestionariusze. WÊród badanych by∏o 326 m´˝czyzn i 457 kobiet. Najliczniejszà grup´ wiekowà (40% ogó∏u badanych)
stanowili respondenci w Êrednim wieku (40-54
lata). Ponad jedna trzecia badanych legitymowa∏a si´ wykszta∏ceniem Êrednim, a co piàty wy˝szym. 53% respondentów w czasie realizacji badania by∏o zatrudnionych w pe∏nym wymiarze godzin, 10% stanowili bezrobotni i
20% to emeryci lub renciÊci. Kwestionariusz
ankiety zawiera∏ pytania dotyczàce stylu ˝ycia
badanych, m.in.: palenia tytoniu, sposobu ˝ywienia, konsumpcji alkoholu, aktywnoÊci fi-
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zycznej, odczuwania stresu i samooceny stanu
zdrowia. Z zakresu ˝ywienia pytano o rodzaj i
cz´stoÊç spo˝ycia wybranych grup produktów,
tj. pieczywa, t∏uszczu stosowanego do smarowania, jaj, warzyw i owoców. Badano równie˝
konsumpcj´, cz´stoÊç i iloÊç ró˝nych rodzajów
alkoholu. Szczegó∏owy opis metodyki badaƒ
przedstawiono w innych publikacjach (8, 13,
20).
W analizie statystycznej zmiennych dotyczàcych zachowaƒ zdrowotnych badanych pos∏ugiwano si´ wskaênikami cz´stoÊci i miarami
po∏o˝enia. Do oceny zale˝noÊci mi´dzy badanymi cechami stosowano test niezale˝noÊci
chi2 oraz test dla dwóch frakcji z du˝ych prób.

cym badanie oko∏o 14% respondentów, przy
czym nie stwierdzono zale˝noÊci istotnej statystycznie mi´dzy konsumpcjà tego rodzaju alkoholu a paleniem papierosów (tab.4).

M´˝czyêni
n = 326
l. badanych %
Nigdy niepalàcy

Kobiety
n = 457
l. badanych %

Razem
n = 783
l. badanych %

65

19,9

200

43,8

265

33,8

Byli palacze

95

29,1

104

22,7

199

25,4

Palàcy aktualnie

166

51,0

153

33,5

319

40,7

Ârednia liczba pap./dz.

19,4±7,2

14,3±7,1

16,9±7,5

Ârednia liczba lat palenia

21,3±10,4

16,8±9,3

19,1±10,1

Tab.1 Cz´stoÊç i intensywnoÊç palenia tytoniu

Wyniki badaƒ
Jak wykaza∏a analiza danych, aktualni palacze stanowili po∏ow´ badanych m´˝czyzn i
ponad jednà trzecià uczestniczàcych w próbie
kobiet. WÊród kobiet dominowa∏y osoby nigdy
nie palàce tytoniu, wÊród m´˝czyzn zaÊ palàcy
aktualnie lub w przesz∏oÊci. M´˝czyêni palili
Êrednio 21 lat, ponad 4 lata d∏u˝ej ni˝ kobiety,
oraz wypalali oko∏o 19 papierosów dziennie,
Êrednio o 5 wi´cej ni˝ kobiety (tab.1).
Ponad 90% palàcych respondentów deklarowa∏o ch´ç zerwania z na∏ogiem, chocia˝ a˝
po∏owa z nich zamierza∏a to uczyniç w przysz∏oÊci dalszej ni˝ za rok.
W szans´ powodzenia w walce z paleniem
wierzy∏a nieco ponad jedna czwarta palàcych.
Wi´kszoÊç z nich, bo prawie 74 % m´˝czyzn i
oko∏o 70% kobiet, mia∏a ju˝ za sobà przynajmniej jednà nieskutecznà prób´ zerwania z na∏ogiem (tab.2).
Oceniajàc preferencje ˝ywieniowe badanych odnotowano istotnie cz´stsze spo˝ycie
warzyw i owoców oraz ciemnego pieczywa
przez osoby niepalàce w porównaniu do palàcych. Palacze deklarowali wi´kszà konsumpcj´
margaryn mi´kkich ni˝ mas∏a, smalcu i margaryn twardych do smarowania pieczywa (tab.3).
Po przeanalizowaniu danych oceniajàcych
spo˝ycie alkoholu w ciàgu roku wykazano, ˝e
palàcy, tak m´˝czyêni jak i kobiety, cz´Êciej
konsumujà alkohol mocny, a wÊród niepalàcych zaznaczy∏ si´ wi´kszy odsetek tych, którzy
pijà rzadko lub w ogóle (ryc.1). Ponad 19% palàcych m´˝czyzn przyzna∏o si´ do cz´stego
(zwykle 1-4 razy w tygodniu) picia alkoholu
mocnego. Wyliczone na podstawie konsumpcji
z tygodnia poprzedzajàcego badanie Êrednie
dzienne spo˝ycie wódki wÊród palaczy wynosi∏o 80 ml, tj. 2 standardowe drinki, natomiast u
niepalàcych o po∏ow´ mniej (p<0,05).Palàcy
m´˝czyêni spo˝ywali ponadto istotnie cz´Êciej
i wi´ksze iloÊci piwa ni˝ niepalàcy (p<0,01).
Wino konsumowa∏o w tygodniu poprzedzajà-

M´˝czyêni
%

Kobiety
%

Razem
%

Liczba palàcych (n)

166

153

319

Deklarowana ch´ç zerwania
z na∏ogiem palenia tytoniu:
- nie zamierzam
- tak, w ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy
- tak, kiedyÊ w przysz∏oÊci

8,6
40,5
50,9

4,6
43,4
52,0

6,7
41,9
51,4

Przekonanie o powodzeniu walki
z w∏asnym na∏ogiem
- nie uda si´
- nie jest pewien
- tak, uda si´

3,9
67,2
28,9

5,5
69,0
25,5

4,7
68,0
27,3

Zaniepokojenie skutkami palenia tytoniu
- bardzo
- troch´
- niezbyt i nie obawiam si´

28,3
47,0
24,7

33,6
50,0
16,4

30,8
48,4
20,8

Tab.2 Deklarowane ch´ci i przekonanie o skutecznoÊci walki z na∏ogiem palenia tytoniu wÊród
palàcych

M´˝czyêni

Kobiety

palàcy
%

niepalàcy
%

palàce
%

niepalàce
%

T∏uszcz do smarowania
- mas∏o lub margaryny twarde
- margaryny mi´kkie
- masmix

35,5
47,0*
12,0

36,3
44,4
13,8

33,4
51,0*
13,7

43,8*
43,8
10,2

Warzywa
- codziennie
- co 2 - 3 dzieƒ
- rzadziej ni˝ 1 raz w tygodniu

33,0
47,0
20,0

43,7*
41,9
14,4

30,7
48,3
20,9

45,3**
44,8
9,9**

Owoce
- codziennie
- co 2 - 3 dzieƒ
- rzadziej ni˝ 1 raz w tygodniu

24,1
29,5
46,4

34,5*
33,8
30,7*

30,0
26,2
43,8

45,5**
36,5
18,0***

Pieczywo
- pszenno-˝ytnie
- bia∏e
- ciemne

68,1
28,3
1,8

68,8
19,4
6,3*

63,9
30,7
5,4

66,3
22,2
11,5*

3,7

3,0

2,6

2,4

Spo˝ycie jaj
Êrednia liczba jaj/tydz.

Tabela 3. Spo˝ycie wybranych produktów ˝ywnoÊciowych w grupie osób palàcych i niepalàcych
* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Zapytani o zmiany w sposobie od˝ywiania i
stylu ˝ycia w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy niepalàcy obu p∏ci istotnie cz´Êciej twierdzili, ˝e
ograniczyli iloÊç spo˝ywanego t∏uszczu, a istotnie wi´cej niepalàcych m´˝czyzn przyzna∏o si´
do zmiany rodzaju t∏uszczu oraz zmniejszenia
spo˝ycia soli kuchennej. Odnotowano tak˝e
znamienne zwi´kszenie konsumpcji warzyw i
owoców oraz zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej
przez kobiety niepalàce w porównaniu do palàcych (tab.5).
Na podstawie informacji dotyczàcych masy
cia∏a i wzrostu uzyskanych od respondentów
wyliczono wskaênik masy cia∏a (BMI). Ârednie
wartoÊci wskaênika u palàcych i niepalàcych

M´˝czyêni

Kobiety

Palàcy %

Niepalàcy %

Palàce %

Niepalàce %

53,3**

38,7

24,2**

13,9

Wino

15,7

12,5

13,7

13,2

Piwo

69,7**

53,7

26,8

18,9

Alkohol mocny
np. wódka

Tab.4 Konsumpcja alkoholu wÊród palacych i niepalàcych (odsetek osób, które w ciàgu ostatniego tygodnia spo˝ywa∏y poszczególne rodzaje alkoholu)
** p<0,01

M´˝czyêni

Kobiety

palàcy %

niepalàcy %

palàce %

niepalàce %

Mniejsze spo˝ycie t∏uszczu

33,1

48,1**

48,4

59,9*

Zmiana rodzaju t∏uszczu

22,3

37,5**

41,2

42,8

Wi´ksze spo˝ycie warzyw

31,9

39,4

33,3

53,3***

Mniejsze spo˝ycie cukru

31,3

40,6

40,5

48,7

Mniejsze spo˝ycie soli

16,3

27,5*

22,9

25,7

Mniejsze spo˝ycie alkoholu

39,2

33,8

29,4

25,0

Wi´ksza aktywnoÊç fizyczna

21,1

20,6

13,1

23,4**

Zmniejszenie masy cia∏a

22,3

26,3

28,8

28,6

Tab.5 Zmiany w zachowaniach zdrowotnych badanych w ciàgu ostatniego roku
* p<0,02; ** p<0,01; *** p<0,001

M´˝czyêni
Palàcy %

nie ró˝ni∏y si´ istotnie. Jednak cz´stoÊç osób z
nadwagà i oty∏oÊcià by∏a znamiennie mniejsza
wÊród palàcych m´˝czyzn (47%) ni˝ u niepalàcych (60%) i by∏ych palaczy (64,2%) (chi2 =
8,127 p<0,02). U kobiet zale˝noÊci mi´dzy
nadwagà a paleniem nie stwierdzono (tab.6).
Analiza poziomu aktywnoÊci fizycznej
ujawni∏a brak jakiejkolwiek formy ruchu (poza
pracà zawodowà) u 70% uczestników badania.
Osoby niepalàce oraz ex-palacze poÊwi´cali
istotnie wi´cej czasu na çwiczenia fizyczne w
porównaniu do palaczy (p < 0,01). W grupie
niepalàcych stwierdzono dwukrotnie wi´kszy
odsetek osób, które uprawia∏y ró˝ne formy
çwiczeƒ ruchowych raz w tygodniu i cz´Êciej
(tab.6).
Pytano równie˝ badanych, czy w ciàgu
ostatniego miesiàca odczuwali „napi´cie, stres
bàdê silnà presj´”. Wi´kszoÊç respondentów
(70% ogó∏u) przyzna∏a, ˝e odczuwa takie stany, przy czym sta∏e poczucie stresu istotnie
cz´Êciej dotyczy∏o m´˝czyzn aktualnie palàcych i ex-palaczy w porównaniu do niepalàcych (p<0,05). Najwi´kszy odsetek osób, które nie odczuwa∏y w ogóle napi´cia bàdê stresu
- 36% - odnotowano w grupie niepalàcych
m´˝czyzn (tab.6).
Palenie tytoniu by∏o zmiennà uzale˝niajàcà
ogólnà ocen´ stanu w∏asnego zdrowia w grupie m´˝czyzn. WÊród niepalàcych dominowali
respondenci okreÊlajàcy swój stan zdrowia jako dobry (64,4%), natomiast w grupie palàcych tylko co trzeci badany ocenia∏ swoje zdrowie pozytywnie (p<0,05).

Dyskusja
Przeprowadzone przez nas badania, b´dàce cz´Êcià du˝ego mi´dzynarodowego projektu badawczego „Bridging the East-West Health Gap”, pozwalajà na szczegó∏owà ocen´
zachowaƒ zdrowotnych i czynników ryzyka

Ocena

Niepalàcy % Ex-palacze % zale˝noÊci

Kobiety
Palàce %

Ocena

Niepalàce % Ex-palacze % zale˝noÊci

Cz´stoÊç nadwagi BMI > 25 kg/m2

47,0

60,0

64,2

p<0,02

34,0

36,5

43,2

NS

AktywnoÊç fizyczna
- brak jakiejkolwiek formy ruchu
- kilka razy w roku
- raz w tygodniu lub cz´Êciej

73,8
11,0
15,2

50,8
12,3
36,9

69,1
7,4
23,5

p<0,01

79,6
8,5
23,7

67,8
6,7
20,2

73,1
6,7
20,2

p<0,05

Poczucie napi´cia, stresu
- tak, stale
- tak, niezbyt cz´sto
- nie

15,7
67,3
17,0

10,9
53,1
36,0

14,4
60,0
25,8

p<0,05

24,7
67,0
18,1

14,9
62,7
17,6

19,6
62,7
17,6

NS

Subiektywna ocena stanu zdrowia
- dobry
- Êredni
- raczej z∏y i z∏y

39,1
48,2
12,7

64,6
21,5
13,8

49,5
41,1
9,4

p<0,05

31,4
41,5
15,5

43,0
50,5
15,9

33,6
50,5
15,9

NS

Tab.6 Porównanie aktywnoÊci fizycznej, poczucia napi´cia (stresu) oraz subiektywnej oceny stanu zdrowia w zale˝noÊci od palenia tytoniu
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70

70

palàcy

palàce

M´˝czyêni

niepalàcy
60

60

50

*
42

43,4

Kobiety

niepalàce
56,2
49

50

**

40

40

***
34,5

***

31,3
30

30

26,8

26,9
19,3

20

10

16,1

** 15

20
14,2

12,4
10

6

4,6

0

2,3

0
nigdy

kilka razy
w roku

1-3 razy
w mies.

1-4 razy
w tyg.

nigdy

kilka razy
w roku

1-3 razy
w mies.

Ryc.1 Cz´stoÊç spo˝ywania alkoholu mocnego
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

m´˝czyzn i kobiet ze Êrodowiska wielkomiejskiego. Sà to zapewne pierwsze tego typu badania w Polsce porównujàce sposób ˝ywienia,
konsumpcj´ alkoholu, aktywnoÊç fizycznà, poziom odczuwalnego stresu i subiektywnà ocen´ stanu zdrowia w reprezentatywnej próbie
osób palàcych, by∏ych palaczy i niepalàcych.
Autorzy zamierzajà przeprowadziç w przysz∏oÊci podobnà analiz´ wÊród uczestników badania pochodzàcych z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i W´gier (∏àcznie ponad 4400
osób). Wyniki badaƒ przeprowadzonych
wÊród mieszkaƒców ¸odzi wskazujà, ˝e osoby
palàce prowadzà zdecydowanie niekorzystny
dla zdrowia styl ˝ycia.
Palàcy spo˝ywali istotnie mniej warzyw i
owoców oraz ciemnego pieczywa. Mimo i˝ deklarowali oni wi´ksze spo˝ycie margaryn
mi´kkich ni˝ mas∏a w porównaniu z niepalàcymi, to jednoczeÊnie wykazywali istotnie mniejszà ch´ç zmiany iloÊci t∏uszczu w diecie. Ponadto, osoby palàce spo˝ywa∏y znamiennie
wi´cej i cz´Êciej napoje alkoholowe.
Takie zwyczaje ˝ywieniowe wià˝à si´ ze
zwi´kszonym ryzykiem szeregu chorób przewlek∏ych, a zw∏aszcza chorób uk∏adu krà˝enia
i nowotworów.
Warzywa i owoce posiadajà dobrze udokumentowanà pozycj´ w dziedzinie profilaktyki.
Uwa˝a si´, ˝e spo˝ywanie 5-6 porcji tych produktów dziennie istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na chorob´ niedokrwiennà serca,
nowotwory, udar mózgu (10). T´ ochronnà rol´ warzyw i owoców wià˝e si´ obecnie z obecnoÊcià w produktach pochodzenia roÊlinnego

substancji o w∏aÊciwoÊciach przeciwutleniajàcych (10). Ocenia si´, ˝e wraz z ka˝dym wciàgni´ciem dymu tytoniowego do p∏uc w organizmie cz∏owieka powstaje ok. 1015 wolnych
rodników tlenowych, co zwi´ksza zapotrzebowanie wzgl´dem uk∏adu antyoksydacyjnego,
chroniàcego komórki przed uszkodzeniem
(5,26). U osób palàcych wskutek mniejszej poda˝y produktów ˝ywnoÊciowych bogatych w
przeciwutleniacze dochodzi do zmniejszenia
st´˝enia krà˝àcych we krwi antyoksydantów
(16).
Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt, ˝e w
przypadku niektórych substancji, zw∏aszcza
beta-karotenu, pomimo jednakowej ich poda˝y z po˝ywieniem przez palàcych i niepalàcych, st´˝enie tych zwiàzków we krwi jest istotnie mniejsze u osób uzale˝nionych od nikotyny. Zjawisko to t∏umaczy si´ zwi´kszonym wykorzystywaniem antyoksydantów w odpowiedzi na wzmo˝one zapotrzebowanie na substancje przeciwutleniajàce. Zatem, preferencje ˝ywieniowe palàcych oraz metaboliczne
odzia∏ywanie palenia tytoniu na mikrosk∏adniki diety (witaminy, minera∏y i pierwiastki Êladowe), mogà dodatkowo zwi´kszaç ryzyko
oksydacyjnego uszkodzenia tkanek, spodziewanego w nast´pstwie samego tylko palenia
tytoniu (16).
Wiadomo równie˝, i˝ nadmierna konsumpcja alkoholu stanowi jeden z podstawowych czynników zwi´kszajàcych zagro˝enie
rozwoju raka, chorób sercowo-naczyniowych,
a tak˝e przyczynia si´ do wzrostu umieralnoÊci
ogólnej (2,10). Prawdopodobieƒstwo zachoro-
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wania wzrasta istotnie przy przeci´tnym spo˝yciu ponad 2 standardowych drinków dziennie
(1 drink to oko∏o 12-15 g czystego alkoholu).
Wskazuje si´ ponadto, ˝e u osób nadu˝ywajàcych alkohol i jednoczeÊnie palàcych tytoƒ ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca oraz nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego jest kilka razy wi´ksze w porównaniu do osób nigdy niepalàcych tytoniu
(25).
Obserwowane ró˝nice w sposobie ˝ywienia
mogà, zatem, wzmagaç niekorzystne efekty
dzia∏ania sk∏adników dymu tytoniowego na
powstawanie i progresj´ przewlek∏ych chorób
niezakaênych. To zwi´kszone ryzyko jawi si´
jeszcze wyraêniej, jeÊli do nieprawid∏owych nawyków ˝ywieniowych doda si´ niski poziom
aktywnoÊci fizycznej. W tej pracy, podobnie
jak i w innych badaniach, palàcy poÊwi´cali
istotnie mniej czasu na çwiczenia ruchowe. Niski poziom aktywnoÊci fizycznej wià˝e si´ z
krótszà Êrednià d∏ugoÊcià ˝ycia oraz wczeÊniej
pojawiajàcà si´ niepe∏nosprawnoÊcià (24). Zale˝noÊç ta dotyczy zarówno palàcych jak i niepalàcych, ale jest znacznie silniej wyra˝ona w
populacji osób uzale˝nionych od nikotyny
(12).
Palenie tytoniu nie pozostaje równie˝ bez
wp∏ywu na jakoÊç ˝ycia. W tym badaniu osoby
wolne od na∏ogu palenia rzadziej odczuwa∏y
stres oraz deklarowa∏y ogólnie wy˝szà ocen´
w∏asnego zdrowia.
Zwiàzek mi´dzy paleniem a sposobem ˝ywienia jest niezwykle z∏o˝ony. Nikotyna, podstawowy sk∏adnik dymu tytoniowego, jest silnie toksycznym alkaloidem, b´dàcym zarazem
stymulatorem zakoƒczeƒ nerwowych jak i depresantem (1). Efekty dzia∏ania nikotyny odbywajà si´ w g∏ównej mierze za poÊrednictwem
amin katecholowych. Ekspozycja na dym tytoniowy powoduje istotne zmniejszenie st´˝enia
zwiàzków chemicznych wp∏ywajàcych na nastrój, a zatem tak˝e na apetyt i zachowania
zwiàzane z pobieraniem pokarmów (11). Uwa˝a si´, ˝e zmiana smaku, zwiàzana bezpoÊrednio z paleniem, mo˝e byç odpowiedzialna za
preferowanie pewnych produktów ˝ywnoÊciowych. Wreszcie, niew∏aÊciwa dieta mo˝e byç
elementem ogólnie niezdrowego stylu ˝ycia,
ni˝szego statusu socjo-ekonomicznego lub
braku wiedzy ˝ywieniowej osób palàcych (26).
U osób palàcych znacznie cz´Êciej stwierdza si´ skumulowane wyst´powanie wielu
czynników zagro˝enia, co z pewnoÊcià zwi´ksza ryzyko wyst´powania chorób uk∏adu krà˝enia, nowotworów i innych chorób przewlek∏ych. Problem palenia nale˝y zatem postrzegaç nie jako izolowanà patologi´, lecz w kontekÊcie wieloczynnikowej prewencji chorób
przewlek∏ych.

72

Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników sformu∏owano nast´pujàce wnioski:
1. Ponad 40% mieszkaƒców du˝ego miasta
pali∏o w 1996 r. papierosy. Ch´ç zerwania z na∏ogiem palenia tytoniu jest zachowaniem cz´sto deklarowanym; próby rzucenia palenia sà
podejmowane, ale rzadko zakoƒczone sà powodzeniem.
2. Sposób ˝ywienia osób palàcych jest
mniej korzystny dla zdrowia ni˝ niepalàcych;
spo˝ywajà oni istotnie mniej warzyw, owoców i
ciemnego pieczywa, natomiast cz´Êciej i wi´cej
alkoholu.
3. Palacze wykazujà mniejszà aktywnoÊç
ruchowà, cz´Êciej odczuwajà napi´cie i stres
oraz gorzej oceniajà stan swojego zdrowia w
porównaniu do osób niepalàcych.
4. Wadliwe ˝ywienie pot´guje negatywne
dzia∏anie palenia tytoniu i dlatego palacze sà
szczególnie nara˝eni na rozwój chorób uk∏adu
krà˝enia i nowotworów.
5. Istnieje koniecznoÊç opracowania zaleceƒ ˝ywieniowych dla osób palàcych, które
umo˝liwi∏yby redukcj´ niekorzystnych skutków palenia tytoniu.
6. Osoby palàce sà grupà pacjentów, którzy
wymagajà szczególnego wsparcia i zaleceƒ dotyczàcych stylu ˝ycia, mi´dzy innymi w∏aÊciwego ˝ywienia i aktywnoÊci fizycznej tak, aby terapia antynikotynowa okaza∏a si´ skuteczna.

Streszczenie
Za∏o˝enia: Palenie tytoniu jest wiodàcym
czynnikiem ryzyka przewlek∏ych chorób niezakaênych, a w szczególnoÊci chorób uk∏adu krà˝enia i nowotworów. Negatywne efekty palenia mogà byç pot´gowane przez czynniki Êrodowiskowe, jak nieprawid∏owa dieta oraz siedzàcy tryb ˝ycia. Badania przeprowadzone w
krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych wykazujà istotne ró˝nice w sposobie
od˝ywiania i aktywnoÊci ruchowej osób palàcych tytoƒ i niepalàcych.
Cel: Poznanie zachowaƒ zdrowotnych osób
palàcych, niepalàcych oraz by∏ych palaczy w
reprezentatywnej próbie kobiet i m´˝czyzn ze
Êrodowiska wielkomiejskiego.
Metodyka: W badaniu wzi´∏o udzia∏ 783
wybranych losowo mieszkaƒców ¸odzi (326
m´˝czyzn i 457 kobiet) w wieku 25-64 lata. Do
oceny zachowaƒ zdrowotnych wykorzystano
kwestionariusz ankiety pocztowej.
Wyniki: Palàcy deklarowali mniejsze spo˝ycie warzyw, owoców, mas∏a i ciemnego pieczywa, podczas gdy konsumowali wi´kszà iloÊç
alkoholu w porównaniu do niepalàcych. Po-
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ziom aktywnoÊci fizycznej osób palàcych by∏
istotnie mniejszy ni˝ niepalàcych.
Wnioski: Palàcy wykazali niekorzystny dla
zdrowia styl ˝ycia. Istnieje zatem wyraêna potrzeba opracowania zaleceƒ dla osób uzale˝nionych od nikotyny, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasad prawid∏owego ˝ywienia i aktywnoÊci fizycznej, umo˝liwiajàcych redukcj´ negatywnych efektów palenia tytoniu.

Summary
Background: Smoking is a leading risk factor for noncommunicable chronic diseases,
especially cardiovascular diseases and cancers.
Negative effects of smoking can be intensified
by such environmental factors as inappropriate diet and sedentary lifestyle. Studies carried
out in some western countries show the significant differences in a nutrition pattern and
physical activity level between smokers and
non-smokers.
Goal: To examine health-related attitudes
as: nutrition preferences and physical activity
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level in smokers, non-smokers and ex-smokers
living the area of a big city.
Methods: The study enrolled a total of 783
randomly selected inhabitants of Lodz (326
men and 457 women, aged 25-64). The assessment of health-related attitudes was performed by means of a postal questionnaire.
Results: Smokers declared lower consumption of fruit and vegetables, dark bread
and butter while higher alcohol intake in comparison to non-smokers. They also showed lower physical activity level than non-smokers.
Conclusion: As smokers declared unhealthy lifestyle there is a clear need to elaborate
recommendations focused on appropriate diet
and physical activity in order to reduce negative effects of smoking.
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Wp∏yw ozonoterapii
na aktywnoÊç wybranych hydrolaz lizosomalnych w
surowicy krwi chorych z niedokrwieniem koƒczyn
dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej

Wprowadzenie
Niedokrwienie koƒczyn dolnych obserwuje
si´ m.in. w przypadku powik∏aƒ naczyniowych
w angiopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu II (Diabetes mellitus t. II). Cukrzyca
typu II nale˝y do grupy „chorób cywilizacyjnych” zwiàzanych z niew∏aÊciwym trybem ˝ycia (38, 44).
Patomechanizm niedokrwienia koƒczyn
dolnych opisa∏o wielu autorów (11, 15, 36).
Niedokrwienie koƒczyn dolnych nast´puje
m.in. w wyniku zw´˝enia t´tnic, tworzenia si´
blaszek mia˝d˝ycowych, przewlek∏ego zapalenia t´tnic, a tak˝e wielu ró˝nych innych czynników i mechanizmów. W wyniku upoÊledzonej wymiany gazowej pomi´dzy krwià a komórkami obserwuje si´ niedotlenienie i zmiany atroficzne skóry stóp i podudzi. Angiopatia
cukrzycowa dotyczy ma∏ych i Êrednich t´tnic,
w Êcianie których powstajà z∏ogi podobne do
blaszek mia˝d˝ycowych (14).
Eliminacja czynników ryzyka gwarantuje
popraw´ jedynie przy niewielkich zmianach.
W ci´˝szych stanach nale˝y dodatkowo w∏àczyç leczenie farmakologiczne lub operacyjne,
z wytworzeniem bypassów oraz z usuwaniem
tkanek martwych i pokrywaniem rany przeszczepem skóry (28). Wybór terapii zale˝y od
stadium choroby.
Du˝y odsetek niepowodzeƒ w leczeniu angiopatii t´tnic koƒczyn dolnych ka˝e szukaç al-
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ternatywnych metod. Jednà z metod leczenia,
znanà ju˝ od dawna ale nadal niezbyt popularnà, g∏ównie ze wzgl´dów technicznych, jest
ozonoterapia (4, 8, 19).
Ozon jest reaktywnà formà tlenu. Jego
lecznicze dzia∏anie znane jest od poczàtku XX
wieku. Po raz pierwszy zosta∏ zastosowany
w postaci aerozolu w latach 1915-1916 r. przez
Wolffa w leczeniu ran u ˝o∏nierzy. Liczne doniesienia potwierdzi∏y jego dzia∏anie bakteriobójcze, wiruso-, grzybo- i pierwotniakobójcze.
Jest wyjàtkowo skuteczny w leczeniu zaka˝eƒ
wywo∏anych przez beztlenowce. Miejscowe
stosowanie ozonu w aerozolach sprzyja tak˝e
mechanicznemu oczyszczaniu ran. Od lat dwudziestych ubieg∏ego stulecia, mimo pojedynczych doniesieƒ o toksycznym dzia∏aniu ozonu
na tkanki, regularnie poszerza∏ si´ zakres jego
terapeutycznego zastosowania (3).
W ozonoterapii stosuje si´ mieszanin´ gazu z∏o˝onà w 5% z ozonu i w 95% z tlenu.
W schorzeniach zwiàzanych z zaburzeniami
przep∏ywu krwi w krà˝eniu obwodowym oraz
w leczeniu owrzodzeƒ powstajàcych w ich
przebiegu, za przydatne uznano kilka metod
podawania mieszaniny ozonowo-tlenowej. Do
najcz´Êciej stosowanych technik ozonoterapii
zalicza si´:
- ozonowanie krwi ˝ylnej metodà autohemotransfuzji,
- dot´tnicze podawanie mieszaniny tlenowoozonowej (infuzje naozonowanym p∏ynem fi-
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zjologicznym lub naozonowanym p∏ynem Ringera),
- kompresy naozonowanym roztworem wodnym i maÊci ozonowe,
- inhalacje,
- kàpiele suche - gazowe lub w wodzie ozonowej (10, 24).
Na podstawie licznych badaƒ potwierdzono pozytywne efekty stosowania ozonoterapii.
Zasady dzia∏ania ozonu nie zosta∏y jednak dok∏adnie ustalone. Istnieje kilka teorii wyjaÊniajàcych biochemiczne mechanizmy ozonoterapii, m. in. teoria ozonolizy wody (1, 2), mechanizm jonowy, powinowactwo ozonu do wiàzaƒ
podwójnych (42). Prawdopodobnie w∏aÊciwoÊci lecznicze wykazuje nie ozon, ale produkty
powstajàce w reakcjach ozonu ze zwiàzkami
organicznymi, m.in. hydroksynadtlenki (49)
i produkty peroksydacji lipidów (12), które
w ma∏ych iloÊciach dzia∏ajà korzystnie, bowiem aktywujà enzymatyczne systemy antyoksydacyjne (7, 48).
Produkty ozonolizy nie wykazujà dzia∏aƒ
ubocznych (17). Ozonoterapia musi byç ÊciÊle
kontrolowana, gdy˝ ozon stosowany w du˝ych
iloÊciach mo˝e staç si´ czynnikiem uszkadzajàcym tkanki, pog∏´biajàcym zmiany chorobowe
oraz pogarszajàcym stan zdrowia pacjenta (50).
Ozonoterapia okaza∏a si´ bardzo skuteczna
na ka˝dym etapie leczenia zmian mia˝d˝ycowych, a nawet w leczeniu stanów zaawansowanych mia˝d˝ycy t´tnic, w których zawodzi wi´kszoÊç dost´pnych metod terapeutycznych (46,
48). Mieszanina ozonowo-tlenowa poprawia
przep∏yw tlenu przez b∏ony komórkowe, bowiem ozon reagujàc z nienasyconymi kwasami
t∏uszczowymi w b∏onie erytrocytów przyczynia
si´ do powstania hydrofilowych hydroksynadtlenków o krótkich ∏aƒcuchach, które zmieniajà w∏aÊciwoÊci b∏ony komórkowej. Struktura
b∏on komórkowych staje si´ bardziej p∏ynna, co
znacznie u∏atwia dyfuzj´ gazów (51). Zwi´kszona p∏ynnoÊç b∏on zapewnia wzrost elastycznoÊci erytrocytów i podatnoÊç na odkszta∏cenia, co jest warunkiem prawid∏owego przep∏ywu krwi przez naczynia w∏osowate. W∏aÊciwa
elastycznoÊç i podatnoÊç b∏on na odkszta∏cenia
pozwala erytrocytom przedostaç si´ przez kapilary mikrokrà˝enia oraz zachowaç maksymalnà powierzchni´ dyfuzji gazów, odpowiednià funkcj´ bia∏ek b∏onowych (enzymów, receptorów) oraz kana∏ów jonowych (13)
Poprawa ukrwienia zapewnia makrofagom, granulocytom oboj´tnoch∏onnym i limfocytom dost´p do rany. Niedotlenienie, martwica, stan zapalny oraz infekcje sà stanami
patologicznymi, w których nast´puje niszczenie struktur komórkowych, uwolnianie enzymów lizosomalnych i zmian´ ich aktywnoÊci.
Dzi´ki enzymom lizosomalnym komórek fagocytarnych niszczone sà drobnoustroje oraz

martwe elementy tkanek. Wysokà aktywnoÊç
enzymów lizosomalnych obserwuje si´ w przebiegu niedotlenienia, martwicy tkanek, w procesach zapalnych, a tak˝e chorobach nowotworowych (6, 16).
W wyniku uszkodzenia b∏on lizosomów
w niedotlenionych tkankach nast´puje uwolnienie enzymów z lizosomów do cytoplazmy
i wzrost ich aktywnoÊci nie tylko w chorej tkance ale i w surowicy krwi. Z tego powodu oznaczanie aktywnoÊci enzymów lizosomalnych
znajduje zastosowanie w diagnostyce niektórych chorób jako potwierdzenie rozpoznania
danej jednostki chorobowej oraz w monitorowaniu jej przebiegu (22).
Na podstawie przytoczonych faktów postanowiono porównaç wp∏yw ozonoterapii i klasycznej terapii belneologicznej u chorych
z niedokrwieniem koƒczyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej na:
- aktywnoÊç wybranych hydrolaz lizosomalnych (arylosulfatazy, kwaÊnej fosfatazy i katepsyny D oraz st´˝enie α−1-antytrypsyny)
w surowicy krwi,
- poziom cholesterolu LDL, HDL i trójglicerydów oraz glukozy w osoczu,
- popraw´ stanu zdrowia.

Materia∏ i metody

Charakterystyka chorych
32 chorych (8 kobiet i 24 m´˝czyzn) z niedokrwieniem koƒczyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej w przebiegu Diabetes
mellitus II leczono ozonem. Âredni wiek chorych wynosi∏ 64,4±7,7 lat. Okres wyst´powania objawów niedokrwienia koƒczyn dolnych
u obojga p∏ci wynosi∏ 8,8±5,6 lat, natomiast
okres rozpoznania cukrzycy oko∏o 11 lat. U 5
spoÊród badanych wyst´powa∏a nefropatia,
u 16 retinopatia, u 18 polineuropatia, u 14
choroba niedokrwienna serca, a u 18 nadciÊnienie t´tnicze.
Oprócz stosowanej ozonoterapii pacjenci
przyjmowali leki zapisane przez lekarza domowego (insulin´-20, pentoksyfilin´-21, kwas
acetylosalicylowy-18, a leki przeciwkrzepliwe4 badanych).
32 pacjentów (grupa porównawcza) z rozpoznanà makroangiopatià cukrzycowà leczono tradycyjnymi metodami fizykalnymi. Âredni
wiek chorych wynosi∏ 61,5±7,7 lat. U 14 spoÊród leczonych wyst´powa∏a choroba niedokrwienna serca, u 2 nadciÊnienie t´tnicze, u 12
polineuropatia, a u 12 udar mózgu. Chorzy ponadto przyjmowali wczeÊniej przypisane leki
(penotksyfilina-18, kwas acetylosalicylowy-11,
insulin´-12 pacjentów).
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Grupa kontrolna sk∏ada∏a si´ z 30 osób (15
kobiet i 15 m´˝czyzn) w wieku oko∏o 60 lat.
Ozonoterapi´, podobnie jak klasyczne leczenie balneologiczne, stosowano codziennie
w ciàgu dziesi´ciu dni oprócz sobót i niedziel.
U ka˝dego pacjenta ozonoterapi´ stosowano w postaci:
- wlewów do˝ylnych; w przeciàgu 1,5 godziny
podawano 500 ml naozowanego p∏ynu fizjologicznego (60 µg O3/ml). 500 ml p∏ynu fizjologicznego ozonowano 10 min. przy pomocy generatora ozonu ATO3. Po podaniu po∏owy obj´toÊci p∏ynu wymieniano go, gdy˝ po oko∏o 40
minutach st´˝enie ozonu obni˝a si´ do po∏owy;
- 30 minutowych zabiegów zewn´trznych w postaci aerozolowych kàpieli tlenowo-ozonowych. Kàpiele ozonowe podudzi wykonywano
w pozycji siedzàcej. St´˝enie ozonu w komorze
wynosi∏o 19 µg/l.
U chorych z grupy porównawczej stosowano masa˝e wirowe i kàpiele kwasow´glowe.
Badania uzyska∏y akceptacj´ Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Pobieranie krwi do badaƒ biochemicznych
Krew pobierano na czczo z ˝y∏y ∏okciowej
24 godziny przed ozonoterapià, godzin´ po
ozonoterapii oraz w dziesiàtym dniu stosowania ozonu. W tych samych odst´pach czasowych pobierano krew pacjentom, u których
stosowano klasyczne zabiegi balneologiczne
(grupa porównawcza). Osobom z grupy kontrolnej krew pobierano jednorazowo.
W surowicy krwi oznaczono aktywnoÊç katepsyny D (E.C. 3.4.4.23) metodà Ansona, st´˝enie (α–1-antytrypasyny) inhibitora proteaz
(43), aktywnoÊç kwaÊnej fosfatazy (E.C.

3.1.3.2) wg Bessey’a (27) oraz aktywnoÊç arylosulfatazy (E.C. 3.1.6.1) wg Roy’a w modyfikacji B∏eszyƒskiego (9). Ponadto oznaczono
poziom cholesterolu ca∏kowitego i dwóch jego
frakcji LDL i HDL oraz poziom trójglicerydów i glukozy w osoczu.
Analiz´ statystycznà wyników opracowano
testem t-Studenta dla zmiennych niezale˝nych
oraz testem Scheffa dla zmiennych zale˝nych.

Wyniki
Nie stwierdzono znamiennych ró˝nic w aktywnoÊci oznaczanych enzymów lizosomalnych
mi´dzy kobietami i m´˝czyznami i dlatego wyniki uÊredniono.
Leczenie ozonem w postaci wlewów do˝ylnych oraz kàpieli aerozolowych podudzi spowodowa∏o zarówno powrót aktywnoÊci oznaczanych hydrolaz lizosomalnych do aktywnoÊci
wyst´pujàcych w surowicy osób zdrowych (Tab.
1), jak i popraw´ stanu ogólnego pacjentów
(Tab. 2). W przypadku arylosulfatazy i katepsyny D nast´puje wzrost aktywnoÊci enzymu,
a w przypadku aktywnoÊci kwaÊnej fosfatazy
i st´˝enia α–1-antytrypsyny nast´puje obni˝enie wartoÊci do wyst´pujàcych u osób zdrowych. Obserwuje si´ korelacj´ mi´dzy aktywnoÊcià katepsyny D a st´˝eniem α–1-antytrypsyny, jednego z inhibitorów proteaz (r= – 0,6).
U pacjentów z grupy porównawczej, u których stosowano masa˝ wirowy podudzi i kàpiele kwasow´glowe, nie stwierdzono istotnych
zmian w aktywnoÊci oznaczanych hydrolaz lizosomalnych i w st´˝eniu α–1-antytrypsyny.
Konwencjonalne metody balneologiczne
w porównaniu z ozonoterapià nie by∏y tak zadowalajàce. BMI (Body Mass Index) nie zmieni∏ si´ w sposób istotny statystycznie w obu
grupach chorych, bowiem obni˝y∏ si´ tylko od

Zastosowana terapia
Ozonoterapia

Konwencjonalna balneologia

Kontrola

Badanie
I

II

III

I

II

III

Arylosulfataza
(10-3nM4-NC/mg bia∏ka)

3,20±0,53

1,67±0,40*

1,96±0,53**

2,82±0,47

1,64±0,34*

1,73±0,30*

1,89±0,42*

KwaÊna fosfataza
(10-3nM p-nitrofenylu/mg bia∏ka)

8,60±1,40

14,25±2,76* 12,52±1,98**

9,36±1,33

14,08±2,69* 14,09±2,70*

14,14±2,16*

Katepsyna D
(10-2nM tyrozyny/mg bia∏ka)

7,25±1,60

1,84±0,52*

2,71±0,67*

4,34±0,85**

1,89±0,54*

2,25±0,61*

2,96±0,65*

α–1-antytrypsyna
(mg tyrozyny)

1,07±0,12

1,63±0,22*

1,38±0,18**

1,19±0,13

1,63±0,13*

1,64±0,14*

1,63±0,16*

Tab.1 AktywnoÊç enzymu w surowicy krwi chorych (m´˝czyêni + kobiety) z niedokrwieniem koƒczyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej w zale˝noÊci od stosowanej
terapii.
Ró˝nice istotne statystycznie:
- w odniesieniu do kontroli * p<0,0001
** p<0,001
- pomi´dzy badaniem I i III
p<0<0,05
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2,4 do 3,5%. Dystans chromania na korytarzu
chorych leczonych ozonem poprawi∏ si´
o 61%, a u leczonych konwencjonalnie tylko
o 22%. Obni˝y∏ si´ równie˝ poziom glukozy
o 17,4% u chorych leczonych ozonem, a tylko
o 5,5% u chorych leczonych masa˝em wirowym i kàpielami kwasow´glowymi. Wskaênik
kostka/rami´ u chorych po ozonoterapii poprawi∏ si´ Êrednio o 15%, zaÊ w grupie chorych
po klasycznych zabiegach balneologicznych
Êrednio o 3,1% (Tab. 2).

Dyskusja
Niedotlenienie koƒczyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej jest chorobà wyst´pujàcà coraz cz´Êciej. Chromanie przestankowe jest spowodowane niedotlenieniem, poniewa˝ mi´Ênie nie otrzymujà dostatecznej iloÊci
tlenu.
Pomimo doniesieƒ o szkodliwym wp∏ywie
ozonu na tkanki zwierzàt, ozonoterapia zajmuje ju˝ istotne miejsce w leczeniu niedotlenienia koƒczyn dolnych (25). Mieszanina tlenowo-ozonowa w postaci wlewów do˝ylnych
zastosowana w terapii chorych na mia˝d˝yc´
zarostowà nie powoduje uszkodzenia Êródb∏onka naczyniowego (39).
Nieliczne tylko prace uwzgl´dniajà wp∏yw
ozonoterapii na zmian´ aktywnoÊci enzymów
w po∏àczeniu z efektami terapeutycznymi (33).
Rola enzymów hydrolitycznych w mechanizmach naprawczych po ozonoterapii nie jest
jednak szczegó∏owo wyjaÊniona.
W przedstawionej pracy obserwowano odbiegajàce od normy aktywnoÊci hydrolaz lizosomalnych spowodowane niedotlenieniem
tkanek w wyniku toczàcego si´ procesu mia˝d˝ycowego. U pacjentów z niedokrwieniem
koƒczyn dolnych, mimo zmienionej aktywnoÊci hydrolaz lizosomalnych, nie wyst´pujà
zmiany w liczbie leukocytów krwi obwodowej.

Wskaênik

Podczas stosowania mieszaniny tlenowo-ozonowej w dawkach terapeutycznych nast´puje
eliminacja czynników uszkadzajàcych tkanki
oraz wzrost aktywnoÊci enzymów antyoksydacyjnych. (29, 34).
Mieszanki tlenowo-ozonowe stosowane
zarówno w postaci wlewów i kàpieli aerozolowych podudzi przywracajà prawid∏owà aktywnoÊç enzymów lizosomalnych oraz poprawiajà
obiektywnie stan zdrowia leczonych (32, 47).
Leczenie pacjentów z post´pujàcà chorobà
niedokrwiennà koƒczyn dolnych ozonem przynosi wysoce istotnà popraw´ stanu klinicznego
i obiektywnie stwierdzonà popraw´ wskaênika
kostka-rami´ oraz wyd∏u˝enie dystansu chromania przestankowego. Obserwacje te pozostajà w zgodzie ze spostrze˝eniami Sroczyƒskiego i wsp. (41). Ozon rozszerza naczynia
krwionoÊne, zwi´ksza p∏ynnoÊç krwi, aktywuje
uk∏ad fibrynolizy i obni˝a przez to sk∏onnoÊç
do tworzenia mikroskrzeplin (3, 45). Ozon
wp∏ywa tak˝e na elastycznoÊç b∏on erytrocytów, dzi´ki czemu roÊnie ich podatnoÊç na odkszta∏cenia, co poprawia przep∏yw krwi przez
naczynia mikrokrà˝enia (34). Ozonoterapia
przywraca kana∏om b∏onowym erytrocytów
prawid∏owà funkcj´, co zapobiega rulonizacji
krwinek czerwonych (30). W trakcie ozonoterapii ulega normalizacji równie˝ gospodarka
t∏uszczami. Obni˝a si´ poziom lipidów ca∏kowitych i frakcji VLDL, a roÊnie stosunek frakcji HDL/LDL.
Ozon dzia∏a leczniczo nie tylko na du˝e naczynia krwionoÊne ale i na ma∏e, poprawiajàc
krà˝enie oboczne. Nie wyjaÊniono dotàd mechanizmów decydujàcych o poprawie zdrowia
u chorych po ozonoterapii. PiÊmiennictwo
wzmiankuje tylko o ewentualnej roli enzymów
antyoksydacyjnych w ozonoterapii. Mo˝na
przypuszczaç, i˝ du˝e znaczenie majà równie˝
enzymy hydrolityczne pochodzenia lizosomalnego.

Ozonoterapia

Klasyczne zabiegi baleneologiczne

BMI

obni˝ony o 3,5%

obni˝ony o 3,2%

Wskaênik kostka/rami´ (koƒczyna prawa)

poprawa o 16,7%

poprawa o 2,8%

Wskaênik kostka/rami´ (koƒczyna lewa)

poprawa o 14,9%

poprawa o 5,7%

Dystans chromania na korytarzu

poprawa o 61,9%

poprawa o 22,0%

Dystans chromania na bie˝ni

poprawa o 44,6%

poprawa o 22,0%

Cholesterol ca∏kowity

obni˝ony o 7,1%

obni˝ony o 7%

HDL

bez zmian

podwy˝szony o 4,8%

LDL

obni˝ony o 11,3%

obni˝ony o 8,3%

Triglicerydy

obni˝one o 14,9%

obni˝one o 20%

Poziom glukozy

obni˝ony o 17,4%

obni˝ony o 5,5%

Tab.2 Wp∏yw ozonoterapii i klasycznych zabiegów balneologicznych na popraw´ stanu zdrowia chorych z niedokrwieniem koƒczyn dolnych na tle
makroangiopatii cukrzycowej (wybrane parametry w procentach)
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Katepsyna D jest enzymem proteolitycznym wykazujàcym najwy˝szà aktywnoÊç w Êrodowisku kwaÊnym. W warunkach fizjologicznych ich dzia∏anie i maksymalna aktywnoÊç
proteolityczna katepsyny D ogranicza si´ do
obszaru lizosomów. Wzrost jej aktywnoÊci
w surowicy krwi zwiàzany jest z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak stany zapalne,
nowotwory z∏oÊliwe oraz ostre niedokrwienie
tkanek (26).
AktywnoÊç katepsyny D u ludzi zdrowych
jest porównywalna z wynikami innych autorów. Prawid∏owa aktywnoÊç tego enzymu jest
niezb´dna w utrzymaniu homeostazy proteazowo-antyproteazowej. Zmniejszona aktywnoÊç katepsyny D najprawdopodobniej jest
zwiàzana z rozwojem wielu chorób, m.in. niektórych chorób spichrzeniowych (18, 23).
Obni˝enie aktywnoÊci enzymów lizosomalnych w chorobach nowotworowych hamuje
rozwój ogniska pierwotnego oraz opóênia powstawanie przerzutów odleg∏ych. Obni˝enie
aktywnoÊci proteaz lizosomalnych w tkance
guza mo˝na osiàgnàç przez w∏àczenie do terapii nowotworów inhibitorów enzymów lizosomalnych (5, 31, 37, 40).
Nale˝y przypuszczaç, i˝ niska aktywnoÊç
katepsyny D w grupach pacjentów cierpiàcych
na przewlek∏e niedokrwienie koƒczyn dolnych
mog∏a byç zwiàzana z zaburzeniami w dojrzewaniu enzymów lizosomalnych bàdê funkcjonowaniu aparatu trawiennego komórki lub istnieniu w surowicy krwi naturalnych inhibitorów tego enzymu.
U wszystkich pacjentów cierpiàcych na
przewlek∏e niedokrwienie koƒczyn dolnych
wyst´powa∏ podwy˝szony poziom alfa-1-antytrypsyny (1,62 – 1,63 mg tyrozyny/ml surowicy)
w stosunku do grupy kontrolnej (1,07 mg); sà
to ró˝nice istotne statystycznie, (p<0,0001).
Zwi´kszone wydzielanie tej antyproteazy do
osocza jest przypuszczalnie mechanizmem pozwalajàcym na utrzymanie homeostazy zapobiegajàcej autolizie niedotlenionych tkanek.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e w poczàtkowym okresie niedokrwienia koƒczyn dolnych wyst´puje
wysoka aktywnoÊç enzymów lizosomalnych,
która obni˝a si´ pod wp∏ywem nadmiernej
syntezy α–1-antytrypsyny.
Podobne do opisanych obserwacji sà wnioski Sloane i wsp. (40), którzy stwierdzili wysokà aktywnoÊç katepsyny B, przy niskim st´˝eniu endogennych inhibitorów proteaz. Otrzymane wartoÊci sà wi´c porównywalne z obserwacjà innych autorów.
Zmiana aktywnoÊci enzymów do wartoÊci
w grupach kontrolnych zale˝a∏a bez wàtpienia
od stosowanej metody leczenia. W trakcie
ozonoterapii uzyskuje si´ popraw´ utlenowania tkanek przez dop∏yw wi´kszych iloÊci tlenu, rozszerzenie naczyƒ oraz zwi´kszenie po-
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ziomu 2,3-DPG w erytrocytach, co przesuwa
krzywà dysocjacji hemoglobiny w lewo. Ozonoterapia zwi´ksza nap∏yw monocytów i neutrofili oraz wzmaga aktywnoÊç lizosomalnà
tych komórek, co sprzyja nasileniu procesów
naprawczych.
KwaÊna fosfataza jest enzymem znacznikowym frakcji lizosomalnej. U cz∏owieka wyst´pujà jej cztery odmiany: A, B, C i D. Frakcja
oznaczana w surowicy pochodzi prawdopodobnie z wàtroby, Êledziony, p∏ytek krwi i leukocytów; wykazuje ona aktywnoÊç w stosunku
do monoestrów fosforanowych.
AktywnoÊç kwaÊnej fosfatazy w surowicy
krwi kobiet i m´˝czyzn cierpiàcych na niedokrwienie koƒczyn dolnych by∏a wy˝sza ni˝
w grupie kontrolnej (p<0,0001). W warunkach niedokrwienia nast´puje uwalnianie enzymów lizosomalnych do cytoplazmy, co mo˝e
byç przyczynà autolizy komórki a nast´pnie
niszczenia sàsiednich komórek.
Frederiks i Marx (20) wykazali na modelu
doÊwiadczalnym, i˝ niedokrwienie tkanki powoduje uszkodzenie b∏on lizosomalnych
i uwolnienie kwaÊnej fosfatazy do krwi. Wzrost
aktywnoÊci kwaÊnej fosfatazy w procesach patologicznych jest niespecyficzny dla jednostki
chorobowej. KwaÊna fosfataza oznaczana jest
rutynowo u chorych z rakiem stercza. Wydaje
si´, i˝ wzrost aktywnoÊci kwaÊnej fosfatazy
w surowicy krwi u pacjentów z przewlek∏ym
niedokrwieniem tkanek koƒczyn dolnych jest
zwiàzany z toczàcym si´ procesem chorobowym.
Marques i wsp. (35) równie˝ stwierdzili, ˝e
aktywnoÊç kwaÊnej fosfatazy jest znacznie wy˝sza u chorych z cukrzycà typu II ni˝ u zdrowych.
Leczenie pacjentów z niedokrwieniem
koƒczyn dolnych ozonoterapià prowadzi do
obni˝enia aktywnoÊci kwaÊnej fosfatazy w surowicy krwi w porównaniu z wyjÊciowà aktywnoÊcià kwaÊnej fosfatazy w badanych grupach
pacjentów (p<0,05). Ozon ogranicza wzrost
aktywnoÊci kwaÊnej fosfatazy na drodze stabilizacji b∏on lizosomalnych oraz ogranicza fagocytoz´ monocytów i makrofagów zapobiegajàc
jednoczeÊnie procesom autolizy komórek
i niszczenia tkanki (8). Obni˝ona aktywnoÊç
arylosulfatazy w grupie osób dotkni´tych niedotlenieniem tkanek koƒczyn dolnych mo˝e
byç zwiàzana z obecnoÊcià takich inhibitorów,
jak siarczany, siarczyny i fosforany (21).
Ozonoterapia poprawia ukrwienie i utlenowanie tkanek, dzi´ki czemu metabolizm komórki powraca do prawid∏owego poziomu,
a glikoliza tlenowa obni˝a st´˝enia jonów fosforanowch. Ozon posiada równie˝ silne w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze oraz zdolnoÊç wiàzania jonów siarczanowych.
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Wymienione w∏aÊciwoÊci ozonu wp∏ywajà
na wzrost aktywnoÊci arylosulfatazy do wartoÊci zbli˝onych w grupach kontrolnych. Zastosowane konwencjonalne metody wspomagajàce leczenie niedokrwienia koƒczyn dolnych,
polegajàce na kàpieli kwasow´glowej i masa˝u
wirowym podudzi, nie wp∏yn´∏y w sposób
istotny na zmian´ aktywnoÊci oznaczanych hydrolaz lizosomalnych.
Nale˝y przypuszczaç, ˝e aktywnoÊç trzech
oznaczanych hydrolaz lizosomalnych, arylosulfatazy, katepsyny D i kwaÊnej fosfatazy, powróci∏a do normy w wyniku stosowania ozonoterapii. Zmiany w aktywnoÊci enzymów lizosomalnych oznaczanych w przed∏o˝onej pracy sà
tylko jednym ze wskaêników biochemicznych
poprawy stanu zdrowia. Nie bez znaczenia jest
ogólna poprawa zdrowia chorych z niedokrwieniem koƒczyn dolnych w wyniku ozonoterapii. Obserwowano obiektywnà popraw´
m.in. w postaci wskaênika kostka-rami´ i wyd∏u˝enia dystansu chromania.
Nie badano mechanizmu dzia∏ania ozonu
oraz jego bezpoÊredniego wp∏ywu na aktywnoÊç oznaczanych hydrolaz lizosomalnych.
Z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na jednak stwierdziç, ˝e ozonoterapia stosowana
w postaci wlewów tlenowo-ozonowych jak
i cz´Êciowych kàpieli koƒczyn dolnych w aerozolu tlenowo-ozonowym daje znacznie lepsze
efekty terapeutyczne od klasycznych metod
balneologicznych (masa˝ wirowy i kàpiele
kwasow´glowe).

wirowe i kàpiele kwasow´glowe koƒczyn dolnych.
Po ozonoterapii nastàpi∏a poprawa dystansu chromania o oko∏o 50%, a po klasycznych
zabiegach balneologicznych o 22%. W grupie
chorych leczonych ozonem, aktywnoÊç katepsyny, kwaÊnej fosfatazy i arylosulfatazy oraz
st´˝enie inhibitora proteaz osiàgn´∏y wartoÊci
charakteryzujàce ludzi zdrowych. Klasyczne
zabiegi balneologiczne nie wp∏yn´∏y w sposób
istotny na zmian´ aktywnoÊci enzymów.

Summary
We compared influence of ozonetherapy
to influence of traditional balneotherapy on
the improvement of health and activity of 3 lysosomal enzymes in serum in patients with
diabetic macroangiopathic ischemia of lower
limbs. 32 patients were treated with ozone in
intravenous injections and half baths in oxygen-ozone aeorosol. Other 32 patients were
treated with whirpool baths and carbonic acid
half baths.
After ozonetherapy distance of intermittent claudification was longer by 50% and
after traditional balneotherapy by 22%. In
group of patients treated with ozonetherapy
activity of cathepsin, acid phosphatase and
arylsulphatase and concentration of protease
inhibitor reached the values of control group.
Traditional balneotherapy did not infuence in
significant way on enzyme activity.

Streszczenie
Porównano wp∏yw stosowania ozonoterapii z tradycyjnymi metodami balneologicznymi
na popraw´ stanu zdrowia i aktywnoÊç trzech
enzymów lizosomalnych w surowicy chorych z
niedokrwieniem koƒczyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej. U 32 chorych stosowano ozon w postaci wlewów do˝ylnych i kàpieli koƒczyn w aerozolu tlenowo-ozonowym,
u pozosta∏ych 32 chorych stosowano masa˝e
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Statyny i fibraty
w leczeniu hiperlipidemii mieszanej

Terapeutyczna klasyfikacja hiperlipidemii
uwzgl´dnia hipercholesterolemi´, hipertriglicerydemi´, hiperlipidemi´ mieszanà i zespó∏
chylomikronemii (1). Podzia∏ ten oparto na
zaburzeniach w obr´bie profilu lipoprotein,
wyra˝ajàcy si´ podwy˝szeniem w surowicy
frakcji LDL i/lub VLDL bàdê chylomikronów.
Rola podwy˝szonych st´˝eƒ cholesterolu
ca∏kowitego i LDL cholesterolu w rozwoju
mia˝d˝ycy nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci. W
wielu randominizowanych du˝ych badaniach
klinicznych wykazano, i˝ redukcji LDL cholesterolu towarzyszy zmniejszenie wyst´powania
incydentów i zgonów wieƒcowych, zgonów
ogó∏em i udarów mózgu, jak równie˝ poprawa
jakoÊci ˝ycia i jego przed∏u˝enie oraz zmniejszenie iloÊci zabiegów rewascularyzacyjnych i
cz´stoÊci hospitalizacji z powodu chorób uk∏adu krà˝enia (2-6).
Rola podwy˝szonych st´˝eƒ triglicerydów i
frakcji VLDL zosta∏a s∏abiej poznana. Jednak˝e wykazano, i˝ hipertriglicerydemii towarzyszà zaburzenia, które mogà przyspieszaç proces mia˝d˝ycy. Sà to: zwi´kszona synteza czynników prozakrzepowych, wzmo˝one wychwytywanie lipoprotein bogatych w triglicerydy
przez makrofagi, obecnoÊç aterogennych ma∏ych LDL oraz obni˝one st´˝enie HDL cholesterolu (7, 8). W badaniach prospektywnych
wykazano równie˝ zwiàzek triglicerydów z
chorobà niedokrwiennà u m´˝czyzn i kobiet
(9). Z kolei redukcji st´˝enia triglicerydów w
surowicy towarzyszy redukcja incydentów
wieƒcowych i zwolnienie progresji mia˝d˝ycy
(10, 11, 12).

W profilaktyce lekarskiej bardzo cz´sto
spotykamy si´ z hiperlipidemià mieszanà, charakteryzujàcà si´ podwy˝szeniem st´˝enia
cholesterolu ca∏kowitego, LDL cholesterolu i
triglicerydów. Jest to cz´ste zaburzenie lipidowe wyst´pujàce u ludzi z chorobami uk∏adu
krà˝enia. Szacuje si´, ˝e hiperlipidemia mieszana wyst´puje u 35% przypadków z przedwczesnà chorobà niedokrwiennà serca
(ChNS) (13). Inne êród∏a podajà, ˝e 30% pacjentów, którzy prze˝yli zawa∏ serca, mia∏o
podwy˝szony poziom cholesterolu i triglicerydów.

Jakie mogà byç przyczyny przedwczesnej
mia˝d˝ycy u pacjentów z hiperlipidemià mieszanà?
Przede wszystkim wyst´pujà tu z∏o˝one zaburzenia w obr´bie lipoprotein, objawiajàce
si´ podwy˝szonym st´˝eniem triglicerydów
oraz obni˝eniem HDL cholesterolu oraz obecnoÊcià w osoczu nieprawid∏owych pod wzgl´dem wielkoÊci i sk∏adu czàsteczek LDL, tzw.
ma∏ych g´stych LDL. Oprócz tych podstawowych zaburzeƒ, tzw. triady lipidowej, mo˝e wystàpiç umiarkowane podwy˝szenie LDL cholesterolu. Ka˝da z tych nieprawid∏owoÊci sama
przez si´ ∏àczy si´ ze zwi´kszonym ryzykiem
choroby niedokrwiennej serca.
Zaburzenia lipidowe wyst´pujàce w hiperlipidemii mieszanej okreÊlane sà cz´sto jako
aterogenna dyslipidemia (8). W aterogennej
dyslipidemii st´˝enie triglicerydów zwykle
mieÊci si´ w granicach 180 mg/dl (2,0 mmol/l)
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- 400 mg/l (4,5 mmol/l). ZawartoÊç HDL cholesterolu u m´˝czyzn nie przekracza 35 mg/dl
(0,9 mmol/l), a u kobiet 40 mg/dl (1,0 mmol/l).
W aterogennej dyslipidemii oprócz zaburzeƒ lipidowych cz´sto wspó∏istniejà nielipidowe czynniki ryzyka ChNS, takie jak oty∏oÊç, cukrzyca i nadciÊnienie t´tnicze. U pod∏o˝a tych
schorzeƒ le˝y insulinoopornoÊç. Ponadto wyst´puje stan prozakrzepowy, wynikajàcy z ró˝norodnoÊci defektów koagulacji. Sà to: nasilona agregacja p∏ytek, aktywacja czynnika VII
oraz zwi´kszone st´˝enie czynnika X, IX i protrombiny, a tak˝e inhibitora aktywatora plazminogenu 1. Utrzymuje si´ aktywacja komórek Êródb∏onka u∏atwiajàca generacj´ trombiny i produkcj´ fibryny.
Nieprawid∏owoÊci w obr´bie lipoprotein
oraz towarzyszàce zaburzenia metaboliczne
decydujà o du˝ej aterogennoÊci, co klinicznie
objawia si´ przedwczesnà chorobà niedokrwiennà serca. Z tego powodu aterogenna
dyslipidemia powinna byç intensywnie leczona, zw∏aszcza u pacjentów z bardzo du˝ym ryzykiem epizodu wieƒcowego, czyli mi´dzy innymi u pacjentów obcià˝onych chorobà niedokrwiennà serca lub cukrzycà.
Celem leczenia aterogennej dyslipidemii
jest normalizacja przede wszystkim zaburzeƒ
lipidowych, tzn. obni˝enie st´˝enia triglicerydów, zwi´kszenie st´˝enia HDL cholesterolu i
osiàgni´cie po˝àdanych st´˝eƒ LDL cholesterolu. Istotne jest równie˝ przywrócenie prawi-

Ryzyko

LDL cholesterol
mg/dl (mmol/l)

d∏owej wielkoÊci i sk∏adu czàsteczkom LDL.
Diagnostyk´ oraz efekty leczenia zaburzeƒ
przemiany lipidowej opieramy na badaniu pe∏nego lipidogramu (cholesterol, triglicerydy,
LDL cholesterol, HDL cholesterol). W leczeniu hiperlipidemii nale˝y dà˝yç do uzyskania
po˝àdanych poziomów lipidów (tab.1). Zgodnie ze standardami przyj´tymi przez Komisj´
Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego docelowe poziomy LDL cholesterolu
zale˝à od ogólnego ryzyka zagro˝enia incydentem wieƒcowym u poszczególnego pacjenta. Stàd te˝ u osób dotkni´tych chorobà niedokrwiennà serca, cukrzycà, bàdê kilkoma czynnikami ryzyka istotne jest dà˝enie do obni˝enia LDL cholesterolu poni˝ej 100 mg/dl. Leczenie rozpoczynamy zawsze od zmiany sposobu ˝ywienia, a gdy to nie daje oczekiwanych
efektów – wprowadzamy farmakoterapi´.

Czy kojarzenie statyn z fibratami jest uzasadnione i bezpieczne?
Statyny i fibraty nale˝à do najcz´Êciej stosowanych leków hipolipemicznych. W hipercholesterolemii lekami z wyboru sà statyny, a
w hipertriglicerydemii – fibraty (1). Natomiast
w hiperlipidemii mieszanej stosuje si´ statyny
bàdê fibraty w zale˝noÊci od wyjÊciowych wartoÊci triglicerydów. W przypadkach, gdy nie
osiàgni´to celów leczenia jednym lekiem,

Triglicerydy *
mg/dl (mmol/l)

HDL cholesterol
Kobiety > 40 mg/dl (1,0 mmol/l)

Umiarkowane

< 160 (4,1)

< 180 (2,0)

Du˝e

< 130 (3,4)

< 180 (2,0)

Bardzo du˝e

< 100 (2,6)

< 180 (2,0)

M´˝czyêni > 35 mg/dl (0,9 mmol/l)

Tab.1 Docelowe poziomy lipidów w zale˝noÊci od stopnia ryzyka ogólnego ChNS
* w cukrzycy < 150 mg/dl (1,7 mmol/l)

Badania

Przed leczeniem
1995 r.

Lipanthyl 200
1996 r.

Lescol 40
1997 r.

Lescol 40
Lipanthyl 200
1999 r.

Cholesterol (mg/dl)

323

220

207

188

Triglicerydy (mmol/l)

197

76

166

126

LDL chol (mg/dl)

236

149

129

104

HDL chol (mg/dl)

48

56

45

59

TC/HDL

6,72

3,92

4,60

3,18

ALAT (u/l)

17

25

31

28

CPK (u/l)

111

149

90

89

Glukoza (mg/dl)

96

105

102

107

TSH µU/ml

–

–

3,04

–

Tab.2 Pacjentka 59-letnia z chorobà niedokrwiennà serca, nadciÊnieniem t´tniczym, obcià˝ajàcym wywiadem rodzinnym (ojciec zmar∏ na zawa∏
w 58. roku ˝ycia), skierowana do poradni z powodu hiperlipidemii i oty∏oÊci
BMI - 30,2 kg/m2; RR 145/85 mmHg
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mo˝na kojarzyç statyny z fibratami (14 – 17).
W tabelach 2 – 4 podano trzy przypadki zastosowania terapii skojarzonej.
Statyny i fibraty majà zró˝nicowany mechanizm dzia∏ania i wp∏yw na profil lipidów, co
wskazuje, ˝e równoczesne ich podawanie mo˝e si´ uzupe∏niaç. Statyny sà specyficznymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, enzymu katalizujàcego wczesny etap biosyntezy cholesterolu (16, 17, 18). Hamujàc produkcj´ endogennego cholesterolu statyny powodujà zubo˝enie w cholesterol komórek wàtrobowych, co
jest bodêcem do zwi´kszonej syntezy receptorów LDL. Wzmo˝one usuwanie czàsteczek
LDL z krà˝àcej krwi poprzez receptory LDL
powoduje obni˝enie st´˝enia tych lipoprotein,
co stanowi g∏ówny mechanizm dzia∏ania statyn. Statyny ponadto hamujà w wàtrobie syntez´ frakcji VLDL, b´dàcej prekursorem LDL.
Wp∏yw statyn na powstawanie VLDL oraz
zwi´kszenie liczby receptorów LDL, poprzez
które usuwane sà zarówno czàsteczki LDL, jak
i remnanty VLDL, powoduje przede wszystkim obni˝enie poziomu cholesterolu (o 20-

Badania

Przed leczeniem
1997 r.

40%), ale mo˝e równie˝ prowadziç do spadku
poziomu triglicerydów w surowicy (10 – 20%).
Zastosowanie du˝ych dawek statyn, zw∏aszcza
atorwastatyny, mo˝e znacznie pog∏´biç efekt
hipolipemiczny, powodujàc obni˝enie st´˝enia
LDL cholesterolu o 25 – 60% oraz triglicerydów o 10 – 40%. Ponadto statyny umiarkowanie podnoszà HDL cholesterol (5 – 15%).
Przedstawiony mechanizm dzia∏ania statyn i
wp∏yw na lipidy uzasadnia zatem ich stosowanie w hipercholesterolemii i hiperlipidemii
mieszanej.
Fibraty hamujà syntez´ lipoprotein VLDL
w wàtrobie oraz przyspieszajà ich katabolizm
poprzez zwi´kszenie aktywnoÊci lipazy lipoproteinowej i obni˝enie apolipoproteiny CIII
(inaktywatora lipazy lipoproteinowej). Zwi´kszajà usuwanie czàsteczek LDL oraz zmieniajà ich struktur´ poprzez zwi´kszenie ich rozmiarów oraz zmniejszenie g´stoÊci. Prowadzi
to do zmniejszenia liczby wysoce aterogennych
ma∏ych, g´stych LDL w kierunku wi´kszych lipoprotein, które majà wi´ksze powinowactwo
do receptora LDL i ∏atwiej sà usuwane z krwi.

Lipanor
1998 r.

Zocor 20
1999 r.

Zocor 20
Lipanor
2000 r.

Cholesterol (mg/dl)

370

280

256

187

Triglicerydy (mmol/l)

219

149

222

139

LDL chol (mg/dl)

281

191

165

108

HDL chol (mg/dl)

46

54

47

52

TC/HDL

7,0

5,1

5,4

3,6

ALAT (u/l)

21

22

19

19

CPK (u/l)

100

124

108

198

Glukoza (mg/dl)

100

–

–

98

Hormon tarczycy

norma

–

–

norma

Tab.3 Pacjentka 49 lat, z chorobà niedokrwiennà serca, hiperlipidemià mieszanà stwierdzonà 6 lat temu.Obcià˝ajàcy wywiad rodzinny - matka po
zawale serca w 58. roku ˝ycia, syn (27 lat) z hipercholesterolemià.
BMI - 27,5 kg/m2; RR 140/80 mmHg

Badania

Przed leczeniem
1997 r.

Grofibrat
3x100
1998 r.

Vasilip 40 mg

Vasilip 40 mg
Grofibrat 200

Cholesterol (mg/dl)

289

252

191

191

Triglicerydy (mmol/l)

285

194

228

159

LDL chol (mg/dl)

193

166

110

107

HDL chol (mg/dl)

39

47

45

52

TC/HDL

7,4

5,36

4,46

3,74

ALAT (u/l)

19

22

26

28

CPK (u/l)

70

96

128

135

Glukoza (mg/dl)

96

–

100

–

Tab. 4. Pacjent lat 60, po zawale serca (w 58. roku ˝ycia), z hiperlipidemià mieszanà rozpoznanà przed 10 laty. Leczony nieregularnie fibratami.
Wywiad rodzinny - brat leczy si´ z powodu hiperlipidemii i cukrzycy. Matka zmar∏a nagle w 60. roku ˝ycia.
BMI - 29,6 kg/m2; RR 135/80 mmHg
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Ponadto fibraty zwi´kszajà produkcj´ HDL, a
przez to transport zwrotny cholesterolu (18).
Badania ostatnich lat, przeprowadzone z
fenofibratem mikronizowanym i ciprofibratem, dostarczy∏y dowodów na specyficzny mechanizm dzia∏ania tych leków poprzez receptory jàdrowe zwane PPAR (peroxisome proliferator activated receptor). Sà one kluczowymi przekaênikami bodêców do genów kontrolujàcych metabolizm lipidów. Badane fibraty
poprzez PPAR-sy wzmaga∏y ekspresj´ genu
dla apolipoproteiny CIII, czego efektem by∏
spadek st´˝enia triglicerydów. Ten sam mechanizm odpowiedzialny jest za wzrost ekspresji genu dla apolipoproteiny AI i AII, a tym samym za wzrost st´˝enia HDL.
Podsumowujàc, dzia∏anie fibratów na profil lipidów polega na obni˝aniu poziomu triglicerydów o 20 – 50% i wzroÊcie cholesterolu
HDL o 10 – 15%. Z wyjàtkiem fibratów nowszej generacji (fenofibrat mikronizowany, ciprofibrat), które istotnie obni˝ajà cholesterol
LDL, pozosta∏e dzia∏ajà s∏abiej (10 – 15%).
Jednak˝e korzystne dzia∏anie fibratów na frakcj´ LDL wyra˝a si´ obni˝aniem puli ma∏ych
g´stych LDL.
W Êwietle przedstawionych mechanizmów
dzia∏ania statyn i fibratów mo˝emy zatem
oczekiwaç, i˝ terapia skojarzona korzystnie
zmodyfikuje wszystkie elementy triady lipidowej u pacjentów z hiperlipidemià mieszanà.
Statyna pozwoli osiàgnàç ma∏e st´˝enie cholesterolu LDL, a fibrat docelowe st´˝enie triglicerydów i cholesterolu HDL oraz znormalizowaç wielkoÊç czàsteczek LDL.
Nale˝y jednak˝e pami´taç, i˝ tego typu leczenie mo˝e zwiàzaç si´ ze zwi´kszonym ryzykiem miopatii. Najcz´Êciej objaw ten obserwowano po skojarzeniu gemfibrozilu z lowastatynà lub ceriwastatynà (19). Z tego wzgl´du nie
nale˝y kojarzyç statyny z fibratem u osób starszych, przyjmujàcych du˝o ró˝nych leków, pacjentów z ostrymi lub przewlek∏ymi chorobami
(szczególnie niewydolnoÊcià nerek) lub nie
wspó∏pracujàcych z lekarzem. Pacjenci leczeni
cyklosporynà, antybiotykami makrolidowymi
lub azolowymi lekami przeciwgrzybicznymi sà
bardziej nara˝eni na miopati´, gdy jednoczeÊnie przyjmujà statyn´ z fibratem.
Do terapii skojarzonej nale˝y wybieraç statyny o krótkim okresie pó∏trwania i stosowaç
ma∏e dawki. Pomi´dzy lekami nale˝y zachowaç odst´p, tzn. statyn´ mo˝na przyjàç wieczorem a fibrat rano. Pacjent powinien byç poinformowany, i˝ w przypadku wystàpienia objawów grypopodobnych, z∏ego samopoczucia
i/lub bólów mi´Êniowych, bràzowego zabarwienia moczu, musi odstawiç leki i zg∏osiç si´
do lekarza. Miopatia wykryta wczeÊnie jest odwracalna.

84

Nale˝y podkreÊliç, i˝ dotychczas w literaturze nie opublikowano du˝ych randominizowanych badaƒ klinicznych potwierdzajàcych
efektywnoÊç skojarzonej terapii statynami i fibratami w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca. Dotychczasowe badania kliniczne
zwykle prowadzono z jednym z tych leków,
bàdê stosujàc inne skojarzenia (np. ˝ywice z
kwasem nikotynowym lub fibratem lub statynà) (20). Uzyskane korzyÊci w postaci redukcji
epizodów wieƒcowych oraz zwolnienie progresji bàdê regresja zmian mia˝d˝ycowych wskazujà, ˝e prowadzona terapia by∏a uzasadniona.
Mo˝na zatem oczekiwaç, i˝ terapia skojarzona
statynà i fibratem poprzez przywrócenie prawid∏owego profilu lipidów przyniesie wymierne korzyÊci kliniczne i znajdzie rutynowe zastosowanie w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z hiperlipidemià
mieszanà. Nale˝y podkreÊliç, i˝ omawiane leki
hipolipemiczne, w tym przede wszystkim statyny, wykazujà ponadto plejotropowe dzia∏anie
korzystnie wp∏ywajàce na proces mia˝d˝ycy
(21, 22). Zatem po∏àczenie statyn z fibratami
mo˝e równie˝ nasilaç bàdê wzajemnie uzupe∏niaç dzia∏anie pozalipidowe, któremu ostatnio
przypisuje si´ szczególne znaczenie w profilaktyce pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca.

Streszczenie
Dyslipidemia jest cz´stym zaburzeniem
wyst´pujàcym u pacjentów z chorobà niedokrwiennà serca. Wyra˝a si´ to podwy˝szeniem
poziomu LDL cholesterolu w surowicy lub poziomu triglicerydów oraz obni˝eniem HDL
cholesterolu. W leczeniu pacjentów z hiperlipidemià mieszanà zalecane sà statyny lub fibraty. Statyny silnie obni˝ajà poziom LDL
cholesterolu i umiarkowanie redukujà triglicerydy. Ponadto umiarkowanie podnoszà HDL
cholestrol. Z kolei fibraty obni˝ajà przede
wszystkim poziom triglicerydów i podnoszà
HDL cholesterol. Ponadto modyfikujà rozk∏ad podfrakcji LDL, obni˝ajàc przede wszystkim pul´ ma∏ych g´stych LDL, nawet bez
istotnego obni˝enia ogólnego poziomu LDL.
Zatem skojarzona terapia statynami i fibratami wydaje si´ byç niezwykle korzystnym post´powaniem u pacjentów z hiperlipidemià mieszanà.

Summary
Dyslipoproteinaemia is common feature in
patients suffering from coronary heart disease. These lipid abnormalities correspond
either to isolated increased in LDL choleste-
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rol or in trigliceryde, frequently associated
with low HDL cholesterol plasma levels. In
the treatment of patients with mixed hyperlipidaemia statins or fibrates are recommended.
Statins are highly effective in reducing LDL
chlesterol plasma levels, but can only modestly
reduce triglicerydes. Statins also induce moderate and irregular increases in HDL cholesterol plasma levels. Fibrates are highly active in
reducing triglyceride plasma levels and constantly increase HDL cholesterol. Fibrates also modify the distribution of LDL particles inside the LDL spectrum and dramatically decrease the number of small dense LDLs, even
if they do not significantly decrease the total
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number of LDL particles. Therefore, the combination of statins with fibrates should be highly beneficial in the treatment of patients
with combined (mixed) hyperlipidaemia.
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prof. dr hab. med. B. Cybulska

Fenofibrat mikronizowany
hamuje progresj´ mia˝d˝ycy w t´tnicach wieƒcowych. PrzydatnoÊç fibratów w prewencji choroby
niedokrwiennej serca (ChNS)

Okazjà do napisania artyku∏u sà og∏oszone
ostatnio wyniki angiograficznego badania Diabetes Atherosclerosis Intervention Study
(DAIS) (1), w którym oceniano wp∏yw fenofibratu mikronizowanego, w dawce 200 mg
dziennie, na losy mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych
u 418 chorych na cukrzyc´ typu 2. Do badania
w∏àczono pacjentów, u których stosunek cholesterolu ca∏kowitego do cholesterolu HDL
wynosi∏ 4,0 lub wi´cej oraz 1/ albo st´˝enie
cholesterolu LDL by∏o w granicach 3,4-4,5
mmol/l przy st´˝eniu trójglicerydów 5,2
mmol/l lub mniej, 2/ albo st´˝enie trójglicerydów mieÊci∏o si´ w granicach 1,7-5,2 mmol/l,
przy st´˝eniu cholesterolu LDL 4,5 mmol/l lub
mniej. Nale˝y dodaç, ˝e badani mieli niski poziom cholesterolu HDL (wartoÊç Êrednia w
grupie fenofibratu 1,01 mmol/l i w grupie placebo 1,05 mmol/l). Po ponadtrzyletnim leczeniu korzystnym znamiennym zmianom st´˝enia lipidów (redukcja st´˝enia trójglicerydów i
cholesterolu LDL oraz zwi´kszenie st´˝enia
cholesterolu HDL) towarzyszy∏o równie˝ znamienne zwolnienie progresji zmian mia˝d˝ycowych, co wyrazi∏o si´ zahamowaniem
zmniejszania si´ Êrednicy Êwiat∏a badanych
segmentów t´tnic wieƒcowych o 40%
(p=0,029) oraz nasilenia si´ stenozy o 42%
(p=0,02), w porównaniu z placebo.
DAIS potwierdza wyniki wczeÊniej og∏oszonego badania angiograficzngo pod nazwà
Lipid Coronary Angiography Trial (LOCAT)
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(2), w którym u pacjentów z niskim poziomem
HDL i po wszczepieniu pomostów aortalnowieƒcowych zastosowano gemfibrozyl. Korzystne zmiany profilu lipidów, w postaci
wzrostu st´˝enia cholesterolu HDL i spadku
st´˝enia trójglicerydów, ∏àczy∏y si´ ze znamiennie mniejszà redukcjà minimalnej Êrednicy Êwiat∏a t´tnic wieƒcowych, w porównaniu z
placebo, oraz zahamowaniem powstawania
nowych blaszek mia˝d˝ycowych w pomostach i
w t´tnicach.
Z badania DAIS i LOCAT wynika, ˝e fibraty, podobnie jak statyny, skutecznie hamujà rozwój mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych. Niestety u˝ytecznoÊç tych leków w praktyce lekarskiej jest niedoceniana. Dla wykorzystania fibratów dla dobra pacjenta trzeba znaç ich specyficzny wp∏yw na st´˝enie lipidów we krwi. Fibraty przede wszystkim zwi´kszajà st´˝enie
cholesterolu HDL i normalizujà wielkoÊç i
sk∏ad czàsteczek LDL. U pacjentów, którzy
majà hiperlipidemi´ mieszanà i hipertrójglicerydemi´, dominujà w osoczu nieprawid∏owe
czàsteczki LDL, tzw. ma∏e, g´ste LDL. Ze
wzgl´du na ma∏e rozmiary i du˝à podatnoÊç na
miodyfikacj´ oksydacyjnà (sà ubogie w antyoksydanty) lipoproteiny te sà uznawane za
bardzo aterogenne. Z tego powodu ich normalizacja, pod wp∏ywem fibratu, mo˝e byç korzystna dla pacjenta, chocia˝ nie ma jeszcze na
to dowodu z badaƒ klinicznych, poniewa˝ nie
by∏o to dotychczas przedmiotem oceny. Do-

LECZENIE

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/01

brze wiadomo o obni˝ajàcym poziom trójglicerydów dzia∏aniu fibratów. Godne uwagi jest
tak˝e to, ˝e niektóre fibraty (drugiej generacji)
mogà skutecznie zmniejszaç st´˝enie cholesterolu LDL. Przyk∏adem tego jest fenofibrat,
który obni˝a poziom tego lipidu od 17 do 30%
u pacjentów z hipercholesterolemià i umiarkowanà hipertrójglicerydemià (3).
Od niedawna istnieje pierwszy dowód na
to, ˝e zwi´kszenie st´˝enia cholesterolu HDL,
przy pomocy fibratu, u pacjentów z ChNS i niskimi wyjÊciowymi poziomami tego lipidu,
znamiennie zmniejsza zagro˝enie epizodem
wieƒcowym. Dwa lata temu opublikowano wyniki badania Veterans Administration High
Density Lipoprotein Cholesterol Intervention
(VA-HIT) (4), w którym u chorych na ChNS
(prewencja wtórna), ze st´˝eniem cholesterolu
HDL <1,0 mmol/l, przy prawid∏owym lub stosunkowo niewiele zwi´kszonym st´˝eniem
cholesterolu LDL (<3,6 mmol/l), stosowano
gemfibrozyl w porównaniu z placebo. Po 5 latach leczenia stwierdzono redukcj´ incydentów wieƒcowych o 22% (p=0,006). Dalsza
analiza wyników wykaza∏a, ˝e st´˝enia cholesterolu HDL, osiàgni´te w wyniku przyjmowania gemfibrozylu, by∏y czynnikiem prognozujàcym znamiennà redukcj´ incydentów ChNS u
pacjentów z niskimi poziomami tego lipidu
przed rozpocz´ciem terapii (5). Realizatorzy
VA-HIT wyciàgajà wniosek, ˝e pacjenci z
ChNS i ma∏ym st´˝eniem cholesterolu HDL
sà kandydatami do leczenia fibratem.
Konsekwencjà wzrostu poziomu cholesterolu HDL mo˝e byç nasilenie transportu
zwrotnego cholesterolu z blaszki mia˝d˝ycowej i ochrona LDL przed modyfikacjà oksydacyjnà, dzi´ki wprowadzaniu do Êciany t´tniczej
paraoksonazy, enzymu o dzia∏aniu przeciwutleniajàcym. Jednak poza tym mechanizmem,
który mo˝e byç w du˝ym stopniu odpowiedzialny za redukcj´ epizodów wieƒcowych u
chorych leczonych fibratem, pod uwag´ brane
jest równie˝ przeciwzapalne dzia∏anie tych leków w Êcianie t´tnicy (6).
Co si´ tyczy niskiego st´˝enia cholesterolu
HDL u chorych na ChNS, to jest to cz´sto spotykane zaburzenie lipidowe. Wed∏ug badania
EUROESPIRE II, poziom cholesterolu HDL
poni˝ej 0,9 mmol/l mia∏o 28,2% (blisko jedna
trzecia) chorych w Krakowie i regionie krakowskim (7). Tak wi´c ignorowanie tego faktu
w praktyce lekarskiej, poprzez niepodejmowanie w∏aÊciwego leczenia, mo˝e byç szkodliwe
dla pacjenta.
W podsumowaniu: s∏uszne przywiàzywanie
du˝ej wagi do redukcji st´˝enia cholesterolu
LDL czas rozszerzyç tak˝e na zwi´kszanie poziomu cholesterolu HDL, wykorzystujàc w tym
celu, poza nasileniem aktywnoÊci fizycznej,

równie˝ leki szczególnie predysponowane do
takiego dzia∏ania, jakimi sà fibraty.

Streszczenie
Ostatnio zosta∏y opublikowane wyniki angiograficznego badania DAIS, w którym oceniano wp∏yw fenofibratu mikronizowanego na
losy mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych u chorych
na cukrzyc´ typu 2. Wykazano, ˝e korzystnym
zmianom lipidów w surowicy towarzyszy∏o
równie˝ zwolnienie progresji zmian mia˝d˝ycowych.
W grupie pacjentów przyjmujàcych fenofibrat stwierdzono znamienne zahamowanie
zmniejszenia si´ Êrednicy Êwiat∏a badanych
segmentów t´tnic wieƒcowych o 40%
(p=0,029) oraz nasilenia si´ stenozy o 42%
(p=0,02) w porównaniu z placebo.
DAIS potwierdza wyniki wczeÊniej og∏oszonego badania LOCAT, w który u pacjentów
z niskim poziomem HDL i po wszczepieniu
pomostów aortalno-wieƒcowych zastosowano
gemfibozil.
Wyniki badaƒ DAIS i LOCAT wykazujà,
˝e fibraty, podobnie jak statyny, skutecznie hamujà rozwój mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych. W
zgodzie z tà obserwacjà pozostajà wyniki
pierwszego klinicznego badania VA-HIT, w
którym wzrost st´˝enia HDL-chol pod wp∏ywem leczenia gemfibrozilem prowadzi∏ do
znamiennej redukcji incydentów wieƒcowych.
Niestety, stosowanie fibratów w praktyce
klinicznej jest nadal niedoceniane.
W podsumowaniu: s∏uszne przywiàzywanie
du˝ej wagi do redukcji st´˝enia cholesterolu
LDL czas rozszerzyç tak˝e na zwi´kszenie poziomu HDL, wykorzystujàc w tym celu fibraty, które sà lekami z wyboru.

Summary
Recently the results of Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS) were published. It was shown angiographically that beneficial changes in serum lipids, produced by micronized fenofibrate treatment in patients
with diabetes type 2, were accompanied by slowing the progression of coronary atherosclerosis. The fenofibrate group had significantly
less progression in minimum lumen diameter
(40%; p=0,029) and percentage diameter stenosis (42%; p=0,02), than placebo group.
DAIS confirms previously published results of LOCAT, where gemfibrozil was used
in post CABG patients with low HDL cholesterol levels. Thus both these angiographic
studies indicate that fibrates, similarly as statins, effectively inhibit atherosclerosis deve-
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lopment. In agreement with this observation is
the first clinical evidence from the VA-HIT
study, that increasing HDL cholesterol concentration with gemfibrozil in coronary patients leads to the significant reduction of coronary events. Unfortunately, the usefulness
of fibrates in clinical practice is still neglected.
In summary, in IHD prevention it is important not only to decrease LDL cholesterol
concentration but also to increase HDL chole-

sterol level. Fibrates are drugs of choice for increasing HDL cholesterol.
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Szansa dla Serca
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Szansa dla Serca, które majà na celu aktywne przeciwdzia∏anie rozwojowi mia˝d˝ycy w populacji
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1. Prof. Jerzy Adamus - Wojskowa Akademia Medyczna, Warszawa
2. Prof. Waldemar Banasiak - Szpital Wojskowy, Wroc∏aw
3. Prof. Leszek Ceremu˝yƒski - Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego, Warszawa
4. Doc. Andrzej Ciechanowicz - Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
5. Prof. Andrzej CieÊliƒski - Akademia Medyczna, Poznaƒ
6. Prof. Anna Cz∏onkowska - Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
7. Prof. Miros∏aw D∏u˝niewski - Akademia Medyczna, Warszawa
8. Prof. Wojciech Drygas - Akademia Medyczna, ¸ódê
9. Prof. Ryszard Gryglewski - Collegium Medicum UJ, Kraków
10. Prof. W∏odzimierz Januszewicz - Akademia Medyczna, Warszawa
11. Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz - Collegium Medicum UJ, Kraków
12. Prof. Zdzis∏awa Kornacewicz-Jach - Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
13. Prof. Maria Krzemiƒska-Paku∏a - Akademia Medyczna, ¸ódê
14. Prof. Jerzy Kuch - Akademia Medyczna, Warszawa
15. Prof. W∏odzimierz Musia∏ -Akademia Medyczna, Bia∏ystok
16. Doc. Krzysztof Narkiewicz - Akademia Medyczna, Gdaƒsk
17. Doc. Rafa∏ Ni˝ankowski - Collegium Medicum UJ, Kraków
18. Prof. Micha∏ Opolski - Akademia Medyczna, Warszawa
19. Doc. Piotr Ponikowski - Szpital Wojskowy, Wroc∏aw
20. Prof. Witold Ru˝y∏∏o - Instytut Kardiologii,Warszawa
Przewodniczàcy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
21. Prof. Stefan Rywik - Instytut Kardiologii, Warszawa
22. Prof. Wiktor B. Szostak - Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia, Warszawa
23. Prof. Andrzej Szczeklik - Collegium Medicum UJ, Kraków
24. Prof. Micha∏ Tendera - Âlàska Akademia Medyczna, Katowice
25. Prof. Jan Tylka - Instytut Kardiologii, Warszawa
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dnia....................................................

Z G ¸ O S Z E N I E
Uprzejmie prosz´ o przyj´cie mnie w poczet cz∏onków
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADA¡ NAD MIA˚D˚YCÑ
................................................................
(podpis zg∏aszajàcego)

DANE PERSONALNE

1. Imi´ i nazwisko ..............................................................................................................................................................................
2. Tytu∏ lub stopieƒ naukowy ........................................................................................................................................................
3. Rodzaj ukoƒczonych studiów (uczelnia, wydzia∏, rok ukoƒczenia) .......................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

4. Stanowisko i miejsce pracy (kod, adres, telefon, e-mail) ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................❏

5. Kierunek pracy badawczej ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

6. Adres prywatny (kod pocztowy), telefon, e-mail ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................❏

W kratkach prosimy zaznaczyç adres do korespondencji.
Cz∏onkostwo PTBnM gwarantuje bezp∏atne otrzymywanie kolejnych egzemplarzy „Czynników Ryzyka“.
Przyj´to w poczet cz∏onków
Polskiego Towarzystwa Badaƒ nad Mia˝d˝ycà w dniu .......................................................................................................

................................................................
(Przewodniczàcy)

Sk∏adka cz∏onkowska za rok 2001 wynosi 40 z∏.
Nasze konto:
Polskie Towarzstwo Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
PKO II O/Szczecin 10204809-902261-270-1

................................................................
(Sekretarz)

IX NAUKOWY ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
25-28 paêdziernika 2001 r, Kràg k. Koszalina

Organizator:
prof. dr hab. Marek Naruszewicz
Sekretarz:
dr Mariusz Kaczmarczyk

Tematy wiodàce:
- Molekularne podstawy wp∏ywu leków na Êródb∏onek
- Cukrzyca a mia˝d˝yca
- Statyny w leczeniu hipercholesterolemii u dzieci i m∏odzie˝y
- Antyoksydanty i b∏onnik w leczeniu mia˝d˝ycy
Sesje plenarne i plakatowe w j´zyku polskim
oraz

The Third – Kràg – Atherothrombosis Conference
- prezentacja najnowszych osiàgni´ç wiodàcych oÊrodków Êwiatowych w zakresie mia˝d˝ycy - sesja w
j´zyku angielskim.
Warunki uczestnictwa na odwrocie.

Zg∏oszenie uczestnictwa
w IX Zjeêdzie Polskiego Towarzystwa Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
Imi´ i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma uczestnictwa:

Tytu∏/stopieƒ naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

czynna

Miejsce pracy (oÊrodek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bierna

❏
❏

....................................................................................................................

Adres do korespondencji:

..................................................................................

....................................................................................................................

Tel./fax/e-mail:

................................................................................................

Zg∏aszam doniesienie (wst´pny tytu∏) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

(miejscowoÊç, data)

(podpis)

Warunki uczestnictwa w Zjeêdzie
Zg∏oszenie na Zjazd prosimy przesy∏aç do dnia 31 lipca 2001 r. pod adresem:
Katedra Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej
Sekretariat ZG PTBnM
al. Powstaƒców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel. (091) 482-60-74, 482-60-75; fax (091) 482-12-51
e-mail: mnarusze@r1.pam.szczecin.pl
Streszczenia
Wydrukowane na drukarce laserowej lub atramentowej, nie przekraczajàce 250 s∏ów - 2 egz. z za∏àczonà
dyskietkà lub e-mailem, powinny zawieraç nast´pujàce informacje:
- tytu∏ pracy
- nazwisko autorów (z podkreÊleniem nazwiska i imienia osoby prezentujàcej prac´)
- nazw´ i adres oÊrodka naukowego
- g∏ówny tekst (cel pracy, krótka metodyka badaƒ, wyniki i wnioski)
Przyjmowanie streszczeƒ do dnia 31 lipca 2001 r.
Warunki przygotowania prac w sesji plakatowej:
- plakat o wymiarach standardowych tj. 90 cm x 120 cm.
Op∏aty za uczestnictwo prosimy przesy∏aç do dnia 31 lipca 2001 r. na konto:
Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Mia˝d˝ycà PKO II O/Szczecin 10204809-902261-270-1
- dla cz∏onków PTBnM (op∏acona sk∏adka cz∏onkowska za rok 2001) - 550,00
- dla pozosta∏ych uczestników
- 600,00
Op∏ata za uczestnictwo zawiera koszt pobytu 1 osoby: 3 x (nocleg, Êniadanie, obiad, kolacja)
Zakwaterowanie wy∏àcznie w hotelu Podewils w Kràgu - liczba miejsc ograniczona, nie przewidujemy w
zwiàzku z tym obecnoÊci osób towarzyszàcych.
Transport z Koszalina na miejsce obrad (1 dziennie) zapewniajà organizatorzy w dniu 25.10.2001 r.;
powrotny 28.10.2001 r.
Zarzàd G∏ówny PTBnM og∏asza konkurs na najlepsze prace prezentowane na Zjeêdzie i ustanawia dwie
nagrody:
- im. Profesor Ma∏gorzaty CiÊwickiej-Sznajderman, za najlepszà prac´ w zakresie badaƒ klinicznych
- im. Profesora Ryszarda Gryglewskiego, za najlepszà prace w dziedzinie badaƒ podstawowych.

Udzia∏ w Zjeêdzie mo˝na potraktowaç jako szkolenie podnoszàce kwalifikacje i koszty odliczyç od
podatku dochodowego za rok 2001.

Katedra Biochemii Klinicznej
i Diagnostyki Laboratoryjnej PAM

Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Mia˝d˝ycà
al. Powstaƒców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

