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Od Redaktora
Szanowni Czytelnicy
Nie mo˝na oczekiwaç radykalnej poprawy zdrowia naszej populacji bez szybkiego wdro˝enia w polskiej szkole programu edukacji prozdrowotnej dla dzieci i m∏odzie˝y. Ten wymóg wynika nie tylko z
przekonania, ˝e wiedza o prawid∏owym ˝ywieniu, aktywnoÊci fizycznej, umiej´tnoÊç radzenia sobie ze
stresem jest cz´Êcià kultury ka˝dego cz∏owieka. Mamy ju˝ tak˝e wiele dobrze udokumentowanych
badaƒ naukowych wskazujàcych, ˝e zarówno mia˝d˝yca, jak wiele chorób nowotworowych, majà swój
ukryty poczàtek we wczesnych latach ˝ycia cz∏owieka.
Przyk∏adem tego mogà byç klasyczne ju˝ badania The Bogalusa Heart Study, prowadzone w USA
przez 30 lat przez prof. Berensona, gdzie potwierdzono zale˝noÊç pomi´dzy czynnikami ryzyka
wyst´pujàcymi w dzieciƒstwie a rozwojem choroby niedokrwiennej serca w wieku doros∏ym. Podobne
doÊwiadczenia ma w Polsce dr El˝bieta Pac-Ko˝uchowska z Akademii Medycznej w Lublinie, która od
kilku lat Êledzi czynniki ryzyka mia˝d˝ycy u ma∏ych dzieci. W tym miejscu wypada stwierdziç, ˝e w
naszym kraju do chwili obecnej nie opracowano konkretnych zaleceƒ dotyczàcych post´powania z
dzieçmi o podwy˝szonym ryzyku rozwoju chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego. Mam nadziej´, ˝e t´
luk´ wype∏ni wkrótce opracowanie, które zosta∏o przygotowane wspólnie przez PTBnM i Polskie
Towarzystwo Pediatryczne. B´dzie ono, po dyskusji, zaprezentowane przez Rad´ Redakcyjnà Polskiego
Forum Profilaktyki, które powsta∏o w tym roku w Krakowie. Nale˝y bowiem przerwaç wieloletni
zaczarowany kràg dzia∏aƒ ogniskujàcych si´ wy∏àcznie na profilaktyce wtórnej (g∏ównie leki), dotyczàcej pacjentów po przebytym ostrym incydencie wieƒcowym.
Powracajàc do zagadnienia edukacji dzieci i m∏odzie˝y mog´ z zadowoleniem stwierdziç, ˝e dzi´ki
wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia i programowi POLKARD mo˝na by∏o przeprowadziç
wst´pne badania w 100 szko∏ach w ca∏ej Polsce, majàce na celu ocen´ efektywnoÊci dzia∏aƒ polegajàcych na wprowadzeniu do nauczania zagadnieƒ profilaktyki kardiologicznej.
Program o nazwie Szansa dla M∏odego Serca – akronim SMS – w∏aÊnie zakoƒczy∏ si´ w klasach 5.
i 6. szkó∏ podstawowych oraz I i II gimnazjalnych. Program obejmowa∏ 6 godzin lekcyjnych, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli biologii i wychowania fizycznego, oraz by∏ kontrolowany
poprzez ocen´ tzw. wejÊç na specjalnie zbudowanà stron´ internetowà. Wst´pne wyniki wskazujà na
du˝à efektywnoÊç tego programu w klasach 5. i 6. szko∏y podstawowej i wysokie zainteresowanie w
klasach gimnazjalnych. Cieszy nas fakt, ˝e obecnie równie˝ Ministerstwo Edukacji zwróci∏o uwag´ na
program SMS, co mo˝e u∏atwiç jego wdro˝enie w ca∏ej Polsce. By∏by to unikatowy w skali Êwiatowej
przyk∏ad najbardziej racjonalnego podejÊcia do wczesnej podstawowej profilaktyki mia˝d˝ycy.
Innym istotnym dla zdrowia Polaków problemem jest zagadnienie szerokiego rozpowszechniania
hiperhomocysteinemii. Wed∏ug danych programu NATPOL Plus, poziomy homocysteiny powy˝ej
14 µmol/L wyst´pujà u prawie 30% naszej populacji. Przy okazji nale˝y dodaç, ˝e obecnie za bezpieczny dla zdrowia uznaje si´ poziom 10 µm/L. Zdaniem Êwiatowych ekspertów podwy˝szony poziom
homocysteiny jest wskaênikiem niedoborów w diecie, g∏ównie kwasu foliowego. Stàd znajdziecie
Paƒstwo na kolejnej stronie Apel Polskich Ekspertów odnoszàcych si´ do zagadnienie suplementacji
màki kwasem foliowym.
Z pozdrowieniami
Marek Naruszewicz
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ARTYKU¸ REDAKCYJNY

dr med. E. Pac-Ko˝uchowska

Ocena st´˝eƒ parametrów
przemiany lipidowej oraz moleku∏ adhezyjnych
w surowicy u dzieci w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trwania karmienia naturalnego

Wst´p
Mia˝d˝yca jest przewlek∏a chorobà Êrednich i du˝ych t´tnic i charakteryzuje si´ z∏o˝onymi zmianami w b∏onie wewn´trznej Êciany
naczyniowej (1). Wst´pny okres zmian mia˝d˝ycowych mo˝e trwaç wiele lat, nie dajàc poczàtkowo objawów klinicznych. Ogniska mia˝d˝ycowe powstajàce w Êcianie naczynia sà
efektem dzia∏ania wielu z∏o˝onych procesów
patologicznych. Najnowsze doniesienia wskazujà, ˝e pierwszy etap procesu mia˝d˝ycowego
ma charakter zapalny i immunologiczny. Miejscowa reakcja zapalna jest procesem ÊciÊle
zwiàzanym z powstawaniem i progresjà zmian
mia˝d˝ycowych (2, 3).
W pierwszej fazie procesu mia˝d˝ycowego
powstajà zmiany w b∏onie wewn´trznej t´tnic,
które okreÊlane sà jako plamy t∏uszczowe lub
nacieczenia t∏uszczowe ( tzw. fatty streak). Nacieczenia t∏uszczowe mogà pojawiaç si´ w naczyniach ju˝ we wczesnym dzieciƒstwie i mogà
dawaç poczàtek zmianom mia˝d˝ycowym (4,
5). Ta faza procesu mia˝d˝ycowego jest jeszcze
odwracalna. Plama t∏uszczowa zbudowana jest
z ob∏adowanych lipidami makrofagów i limfocytów T. Proces ten jest zapoczàtkowany przez
uszkodzenie Êródb∏onka naczyniowego, co
przejawia si´ zwi´kszonà jego przepuszczalnoÊcià, ekspresjà moleku∏ adhezyjnych na jego powierzchni oraz zmniejszeniem produkcji tlenku
azotu. W wyniku tych procesów w obr´bie b∏o-

ny wewn´trznej t´tnic gromadzà si´ utlenowane czàsteczki lipoprotein LDL. Cholesterol
LDL nie tylko dostarcza lipidów do tworzenia
zmian mia˝d˝ycowych, ale oddzia∏uje aterogennie na Êcian´ t´tnicy. Znaczenie cholesterolu
w rozwoju mia˝d˝ycy i wyst´powaniu jej powik∏aƒ wykazano najpierw w badaniach anatomopatologicznych, a nast´pnie potwierdzono
w obserwacjach epidemiologicznych i eksperymentalnych (6, 7, 8, 9). Udowodniono, ˝e podwy˝szone st´˝enie triglicerydów tak˝e nasila
stres oksydacyjny i zaburza funkcj´ Êródb∏onka
(10, 11). Aktualnie uwa˝a si´, ˝e dysfunkcja komórek Êródb∏onka jest jednym z g∏ównych czynników patogenetycznych mia˝d˝ycy, a okreÊlenie czàsteczek adhezyjnych mo˝e byç pomocne
w ocenie wczesnego zagro˝enia chorobà niedokrwiennà serca (12, 13, 14).
Proces mia˝d˝ycowy rozpoczyna si´ wtedy,
gdy zaistniejà dodatkowe sytuacje sprzyjajàce,
tj. uwarunkowania biokonstytucjonalne oraz
wp∏ywy Êrodowiskowe, które mogà tak˝e modyfikowaç genetycznà sk∏onnoÊç do rozwoju
mia˝d˝ycy t´tnic (15). ˚ywienie jest jednym
z wa˝niejszych czynników Êrodowiskowych
majàcych wp∏yw na powstawanie i progresj´
zmian mia˝d˝ycowych. Sposób ˝ywienia,
zw∏aszcza w pierwszym roku ˝ycia, mo˝e programowaç metabolizm ustrojowy poprzez oddzia∏ywanie na aktywnoÊç enzymów, uk∏ad endokrynny czy immunologiczny. Naturalnym
sposobem ˝ywienia niemowlàt jest karmienie
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piersià, które zapewnia prawid∏owy i harmonijny rozwój psychosomatyczny. Karmienie
naturalne jest równie˝ najlepszym sposobem
profilaktyki chorób cywilizacyjnych, które wyst´pujà w póêniejszych latach ˝ycia, ale poczàtki majà ju˝ w dzieciƒstwie. Do nich zaliczamy : podwy˝szone st´˝enie cholesterolu
i zaburzenia gospodarki lipidowej, oty∏oÊç, cukrzyc´ typu 2, nadciÊnienie, mia˝d˝yc´ czy
osteoporoz´ (16, 17).
Celem badaƒ by∏a ocena parametrów lipidowych oraz rozpuszczalnych form czàsteczek
adhezyjnych w surowicy krwi u dzieci w pierwszych latach ˝ycia, w zale˝noÊci od d∏ugoÊci
karmienia naturalnego.

Materia∏ i metody badaƒ
Badania przeprowadzono u 41 zdrowych
dzieci (22 ch∏opców i 19 dziewczynek) w wieku
od 18 do 30 miesi´cy. Na podstawie wywiadu
zebranego od matek uzyskano informacj´
o sposobie ˝ywienia dziecka od urodzenia oraz
o d∏ugoÊci karmienia piersià. Rodzice wyrazili
pisemnà zgod´ na przeprowadzenie badaƒ
u swoich dzieci. Badania biochemiczne w surowicy wykonywano przy okazji pobierania
krwi w celu wykonania zleconych badaƒ diagnostycznych lub kontrolnych w Poradniach
DSK w Lublinie. Krew do badaƒ biochemicznych u dzieci pobierano z ˝y∏y ∏okciowej na
czczo, w godzinach rannych. Pobranà krew wykrzepiano w temperaturze pokojowej, a nast´pnie oddzielano surowic´ przez wirowanie
10–15 minut w wirówce laboratoryjnej, przy
2000–3000 obrotów na minut´. Oznaczenia
st´˝eƒ triglicerydów, cholesterolu ca∏kowitego
oraz cholesterolu we frakcji HDL wykonywano w surowicy Êwie˝ej lub przechowywanej
w temperaturze +4° C, nie d∏u˝ej ni˝ 2–3 dni.
Próbki surowicy do oznaczania st´˝eƒ apo-AI,
apo-B, oraz rozpuszczalnych form: sICAM-1,
sVCAM-1 i sE-selektyny – przechowywano
w temperaturze (–20° C) przez okres 2–3 miesi´cy.
St´˝enie triglicerydów (TG), cholesterolu
ca∏kowitego (c-chol) oraz cholesterolu HDL
(HDL-chol) w surowicy krwi oznaczono odczynnikami firmy Cormay, przy u˝yciu analizatora Cobas-Mira S. St´˝enie cholesterolu frakcji LDL (LDL-chol) i VLDL (VLDL-chol)
wyliczono ze wzoru Friedewalda.
Apolipoproteiny: apo-AI i apo-B oznaczono metodà immunoturbidymetrycznà za pomocà zestawu odczynników firmy „Roche”.
Oznaczenia wykonano przy u˝yciu aparatu
Cobas-Mira S w oparciu o znane st´˝enia apolipoprotein T-Standard.
St´˝enia rozpuszczalnych form sICAM-1
i sVCAM-1 oraz sE-selektyny oznaczano ilo-
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Êciowà metodà immunoenzymatycznà ELISA
(Enzyme-linked immunosorbent assay), zgodnie z procedurà zalecanà przez producenta,
przy u˝yciu zestwów: human sICAM-1
BMS201, human sVCAM-1 BMS232, human
sE-selectin BMS205, firmy Bender MedSystems Diagnostics GmbH, Vienna, Austria.
Analiz´ statystycznà uzyskanych wyników
badaƒ przeprowadzono za pomocà programu
Statistica 5.1 PL. Do oceny cech i parametrów
analizowanych w pracy zastosowano Êrednià
arytmetycznà (M), odchylenie standardowe
(SD), Êredni b∏àd Êredniej arytmetycznej (SE).
Wszystkie zmienne poddano analizie pod
wzgl´dem zgodnoÊci rozk∏adu z rozk∏adem
normalnym za pomocà testu Ko∏mogorowaSmirnowa, a nast´pnie oceniano istotnoÊç ró˝nic mi´dzy Êrednimi wartoÊciami. Gdy cechy
posiada∏y rozk∏ad normalny, oceny istotnoÊci
statystycznej ró˝nic mi´dzy badanymi grupami
dokonywano za pomocà testu t-Studenta,
a w przypadku braku zgodnoÊci z rozk∏adem
normalnym u˝yto testu nieparametrycznego
U Manna-Whitneya. W przeprowadzonych
analizach statystycznych za∏o˝enia hipotezy
weryfikowano na poziomie istotnoÊci α=0,05,
zatem ró˝nice dla p <0,05 uznano za istotne
statystycznie.

Wyniki badaƒ
Na podstawie wywiadu zebranego od matek ustalono sposób karmienia dzieci od urodzenia oraz czas karmienia naturalnego: 26
dzieci by∏o karmionych piersià tylko przez 3–6
miesi´cy, natomiast 15 dzieci nawet do 12.–18.
miesiàca ˝ycia.
Ârednie wartoÊci lipidów, lipoprotein
i apolipoprotein u dzieci w zale˝noÊci od p∏ci
przedstawiono w tabeli 1.
Ârednia wartoÊç triglicerydów u ch∏opców
wynosi∏a 97,23±57,70 mg/dl, u dziewczàt
124,32±65,19 mg/dl, cholesterolu ca∏kowitego
u ch∏opców 159,18±31,79 mg/dl, u dziewczàt
161,95±28,23 mg/dl, cholesterolu frakcji LDL
u ch∏opców 89,39±31,52 mg/dl, u dziewczàt
92,53±34,39 mg/dl, cholesterolu frakcji VLDL
u ch∏opców 19,44±11,54 mg/dl, u dziewczàt
24,86±13,04 mg/dl, cholesterolu frakcji HDL
u ch∏opców 50,34±13,85 mg/dl, u dziewczàt
44,52±7,59 mg/dl; ró˝nice Êrednich nie by∏y
istotne statystycznie.
St´˝enie apo-AI w krwi ch∏opców wynosi∏o
146,36±22,00 mg/dl, u dziewczàt 141,16±
14,69, apo-B u ch∏opców 73,36±17,17 mg/dl,
u dziewczàt 79,74 ±11,86 mg/dl i ró˝nice te
równie˝ by∏y losowe.
Analiz´ wp∏ywu czasu karmienia naturalnego na gospodark´ lipidowà u dzieci przedstawiono w tabeli 2.
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Badany parametr (mg/dl)
Triglicerydy

Cholesterol ca∏kowity

Cholesterol LDL

Cholesterol VLDL

Cholesterol HDL

Apolipoproteina AI

Apolipoproteina B

P∏eç

Liczba (n)

M

SD

p

m

22

97,23

57,70

ns

˝

19

124,32

65,19

m

22

159,18

31,79

˝

19

61,95

8,23

m

22

89,39

31,52

˝

19

92,53

34,39

m

22

19,45

11,54

˝

19

24,86

13,04

m

22

50,34

13,85

˝

19

44,52

7,59

m

22

146,36

21,99

˝

19

141,16

14,67

m

22

73,36

17,17

˝

19

79,74

11,86

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Tab.1 St´˝enia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein u dzieci w zale˝noÊci od p∏ci
m – p∏eç m´ska, ˝ – p∏eç ˝eƒska

Badany parametr (mg/dl)

Triglicerydy

Cholesterol ca∏kowity

Cholesterol LDL

Cholesterol VLDL

Cholesterol HDL

Apolipoproteina AI

Apolipoproteina B

D∏ugoÊç karmienia
naturalnego (miesiàce)

Liczba (n)

M

SD

p

<6

26

111,65

64,72

ns

>6

15

106,53

59,06

<6

26

154,54

30,41

>6

15

170,73

26,99

<6

26

86,04

32,82

>6

15

99,18

31,40

<6

26

22,33

12,94

>6

15

21,31

11,81

<6

26

46,15

12,49

>6

15

50,25

9,82

<6

26

140,81

19,68

>6

15

149,40

16,78

<6

26

74,04

14,66

>6

15

80,27

15,52

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Tab.2 St´˝enia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein u dzieci w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trwania karmienia naturalnego

Ârednie st´˝enia triglicerydów w surowicy
krwi dzieci karmionych piersià do 3.–6. miesiàca ˝ycia wynosi∏o 111,65±64,72 mg/dl, natomiast dzieci karmionych d∏u˝ej 106,53±59,05
mg/dl, ale ró˝nica ta nie by∏a istotna statystycznie.
St´˝enia cholesterolu ca∏kowitego oraz
cholesterolu frakcji LDL i HDL by∏y wy˝sze
u dzieci d∏u˝ej karmionych piersià w porównaniu z dzieçmi karmionymi tylko przez 3–6 miesi´cy, ale i te ró˝nice nie by∏y istotne statystycznie.
Stwierdzono wy˝sze st´˝enia apo-AI i apoB u dzieci d∏u˝ej karmionych piersià w porównaniu z dzieçmi karmionymi krócej, ale te ró˝nice równie˝ nie by∏y statystycznie istotne.

St´˝enia wybranych czàsteczek adhezyjnych w surowicy krwi u ch∏opców i dziewczàt
przedstawia tabela 3.
Ârednie st´˝enie sVCAM-1 u ch∏opców
wynosi∏o 1798,97±661,53 ng/ml i by∏o wy˝sze
ni˝ u dziewczynek (1591,21±646,94 ng/ml);
ró˝nica ta nie by∏a istotna statystycznie.
St´˝enie sICAM-1 u ch∏opców wynosi∏o
354,51±75,88 ng/ml, u dziewczàt 390,21±
88,99 ng/ml, ale ró˝nica ta tak˝e nie by∏a istotna.
St´˝enie sE-selektyny u ch∏opców wynosi∏o
67,94±35,05 ng/ml, u dziewczàt 88,75±37,94
ng/ml i ró˝nice te nie by∏y istotne statystycznie.
St´˝enie czàsteczek adhezyjnych w surowicy krwi dzieci w zale˝noÊci od czasu karmienia piersià zestawiono w tabeli 4.
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Badany parametr

P∏eç

Liczba (n)

M

SD

p

sVCAM-1 ng/ml

m

22

1798,97

661,53

ns

˝

19

1591,21

646,94

sICAM-1 ng/ml

m

22

354,51

75,88

˝

19

390,21

88,99

sE-selektyna ng/ml

m

22

67,94

35,05

˝

19

88,75

37,94

ns

ns

Tab.3 St´˝enie czàsteczek adhezyjnych w surowicy krwi u dzieci w zale˝noÊci od p∏ci

Badany parametr
sVCAM-1 ng/ml

sICAM-1 ng/ml

sE-selektyna ng/ml

D∏ugoÊç ˝ywienia naturalnego

Liczba (n)

M

SD

p

< 6 miesi´cy

26

1694,71

715,67

ns

> 6 miesi´cy

15

1716,53

559,66

< 6 miesi´cy

26

367,97

76,59

> 6 miesi´cy

15

376,42

95,54

< 6 miesi´cy

26

82,25

42,11

> 6 miesi´cy

15

69,50

27,25

ns

p<0,05

Tab.4 St´˝enie czàsteczek adhezyjnych w surowicy krwi u dzieci w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trwania karmienia naturalnego

St´˝enie sVCAM-1 u dzieci karmionych
piersià tylko przez 3 do 6 miesi´cy wynosi∏o
1694,71±715,67 ng/ml, natomiast u dzieci karmionych piersià d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy wynosi∏o
1716,53±559,66 ng/ml, ale ró˝nica ta nie by∏a
istotna statystycznie.
St´˝enie sICAM-1 u dzieci karmionych
piersià do 3.–6. miesiàca ˝ycia by∏o ni˝sze
(367,97±76,60 ng/ml), ni˝ u dzieci karmionych
d∏u˝ej (376,42±95,54 ng/ml), ale i te ró˝nice
by∏y wybitnie losowe.
St´˝enie sE-selektyny u dzieci karmionych
piersià do 3.–6. miesiàca ˝ycia by∏o wy˝sze
(82,25±42,11 ng/ml), ni˝ u dzieci karmionych
piersià d∏u˝ej (69,50±27,25 ng/ml) i ró˝nica ta
by∏a istotna statystycznie (p<0,05).

Dyskusja
Zaburzenia gospodarki lipidowej sà tymi
czynnikami ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia,
które mogà byç wykryte bardzo wczeÊnie, nawet w pierwszych latach ˝ycia. W tej pracy,
oceniajàc parametry gospodarki lipidowej
w surowicy krwi u dzieci w zale˝noÊci od sposobu karmienia od momentu urodzenia, wykazano tendencj´ do wy˝szych st´˝eƒ cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu we frakcji LDL
i HDL oraz apo-AI i apo-B u dzieci, które by∏y karmione piersià d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.
Cz´Êciowo jest to prawdopodobnie zwiàzane z
wiekiem. Kalio i wsp. prowadzàc obserwacje
st´˝enia triglicerydów, cholesterolu ca∏kowitego i cholesterolu we frakcjach LDL, VLDL,
HDL w surowicy krwi u dzieci w kolejnych
miesiàcach do pierwszego roku ˝ycia oraz
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w wieku 5 lat, stwierdzili, ˝e sposób karmienia
ma du˝y wp∏yw na zachowanie si´ oznaczanych parametrów. Wykazali te˝, ˝e podwy˝szone wartoÊci cholesterolu stwierdzone w surowicy krwi po urodzeniu oraz w pierwszych
miesiàcach ˝ycia dzieci, utrzymujà si´ tak˝e
u dzieci w wieku 5 lat. Autorzy ci uwa˝ajà, ˝e
obserwacja st´˝eƒ cholesterolu w surowicy
krwi u niemowlàt jest tak samo wa˝na jak
u dzieci starszych i u doros∏ych (18). Prowadzone od lat badania prospektywne udowadniajà, ˝e karmienie piersià jest najlepszym ˝ywieniem niemowlàt (19). Niektórych autorów
zastanawia jednak, czy czas karmienia piersià
w okresie niemowl´cym ma wp∏yw na gospodark´ lipidowà w wieku póêniejszym oraz starajà si´ odpowiedzieç na pytanie, jaki jest
optymalny wiek odstawienia od karmienia
piersià (20).
Oceniajàc profil lipidowy u dzieci 6-letnich
w zale˝noÊci od czasu odstawienia od karmienia piersià w wieku niemowl´cym, nie wykazano istotnych ró˝nic w st´˝eniach cholesterolu
ca∏kowitego oraz apo-AI i apo-B (21) – podobnie jak w tej pracy.
W prowadzonych badaniach nad patogenezà mia˝d˝ycy du˝à wag´ przywiàzuje si´
obecnie do przewlek∏ego procesu zapalnego
Êródb∏onka naczyƒ, który sprzyja progresji
wczesnych zmian mia˝d˝ycowych. Dzisiaj uwa˝a si´, ˝e dysfunkcja komórek Êródb∏onka,
zwana przez innych aktywacjà, jest jednym
z g∏ównych czynników patogenetycznych mia˝d˝ycy. Dysfunkcja Êródb∏onka nie jest tylko
markerem uszkodzenia naczynia, ale odgrywa
istotnà rol´ w inicjacji, progresji oraz wystàpieniu klinicznych symptomów chorób naczyƒ,
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których przyczynà jest mia˝d˝yca (22). Âródb∏onkowe czàsteczki adhezyjne, takie jak selektyna E, VCAM-1, ICAM-1, sà wytwarzane
przez zaktywowane procesem zapalnym komórki Êródb∏onka (23). Potwierdzeniem roli
Êródb∏onkowych czàsteczek adhezyjnych w patogenezie mia˝d˝ycy sà wyniki badaƒ klinicznych prowadzone wÊród doros∏ych, w których
mierzono st´˝enia rozpuszczalnych form tych
czàsteczek w surowicy krwi.
W badaniach w∏asnych okreÊlono st´˝enie
sE-selektyny oraz sVCAM-1 i sICAM-1 w surowicy krwi dzieci w celu wykrycia wczesnych
zmian mia˝d˝ycowych. Ârednie st´˝enia rozpuszczalnych form czàsteczek adhezyjnych
w surowicy krwi dzieci w wieku od 18 do 30
miesi´cy wynosi∏y: sVCAM-1 – 1702,67±
663,01 ng/ml, sICAM-1 – 371,06±84,12 ng/m,
sE-selektyny – 77,58±37,87 ng/ml i nie stwierdzono statystycznie istotnych ró˝nic w zale˝noÊci od p∏ci. Nie wykazano istotnych ró˝nic
w st´˝eniach sVCAM-1 i sICAM-1 w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trwania karmienia piersià.
Analizujàc st´˝enia sE-selektyny wykazano
wy˝sze, istotnie statystycznie st´˝enia u dzieci
karmionych piersià tylko przez okres 3 do 6
miesi´cy. Nash i wsp., prowadzàc badania d∏ugofalowe u dzieci w wieku od 9,5 do 15,5 lat
i okreÊlajàc st´˝enia rozpuszczalnych form Eselektyny, ICAM-1 i VCAM-1 w surowicy
krwi, stwierdzili tendencj´ do obni˝ania si´
wartoÊci wraz z wiekiem dzieci (24). Natomiast
badania prowadzone u zdrowych niemowlàt
wykaza∏y, ˝e st´˝enia moleku∏ adhezyjnych nie
zmieniajà si´ w pierwszych miesiàcach ˝ycia.
Zmiany w st´˝eniach badanych parametrów
wyst´pujà zaraz po urodzeniu u tych noworodków, u których zaczyna si´ proces zapalny lub
zaburzenia w uk∏adzie hemostazy (25).
Oceniajàc st´˝enia selektyny-E i selektynyL u zdrowych, donoszonych noworodków
i u doros∏ych, wykazano wy˝sze st´˝enia sE-selektyny u noworodków zarówno w drugiej jak
i piàtej dobie ˝ycia, w porównaniu ze st´˝eniami u doros∏ych. W badaniach tych nie stwierdzono ró˝nic w st´˝eniach selektyny E w zale˝noÊci od p∏ci, masy urodzeniowej, rodzaju porodu oraz od wieku matek badanych noworodków. Natomiast st´˝enia selektyny-L by∏o ni˝sze u noworodków ni˝ u doros∏ych (26).
W badaniach przeprowadzonych przez
Phocasa i wsp. u zdrowych noworodków
stwierdzono wzrost st´˝enia sICAM-1 od 1. do
30. dnia ˝ycia. W pierwszym dniu ˝ycia wartoÊç
sICAM-1 wynosi∏a 137±62,0 ng/ml, natomiast
w trzydziestym dniu 415,0±114,0 ng/ml (27).
Dugue i wsp. w swoich badaniach wykazali, ˝e na st´˝enia sICAM-1 w surowicy krwi
majà wp∏yw: pora dnia, rodzaj po˝ywienia, wysi∏ek fizyczny i stres (28).

Analizujàc wyniki badaƒ uzyskane przez
ró˝nych autorów mo˝na stwierdziç, ˝e st´˝enie
sICAM-1 w surowicy krwi u dzieci wzrasta
mi´dzy innymi podczas zaka˝enia wirusem
HIV (29), zapalenia wàtroby wywo∏anego wirusem C (30), astmy oskrzelowej (31), alergicznego zapalenia spojówek (32) czy m∏odzieƒczego zapalenia stawów (33). Natomiast
st´˝enie sVCAM-1 wzrasta g∏ównie w zaka˝eniach wirusem cytomegalii (34) czy w anemii
sierpowatej (35).
W ci´˝kich, uogólnionych zaka˝eniach obserwuje si´ wzrost st´˝eƒ sICAM-1 , sVCAM1 oraz sE-selektyny w surowicy krwi dzieci.
PodkreÊlana jest przydatnoÊç oceny st´˝eƒ wymienionych moleku∏ adhezyjnych w monitorowaniu leczenia tych schorzeƒ u dzieci (36, 37).
Jak udowodniono na podstawie licznych
badaƒ, proces mia˝d˝ycowy mo˝e zaczynaç si´
ju˝ u dzieci, a jego zaawansowanie zale˝y od
ró˝nych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Moleku∏y adhezyjne odgrywajà wa˝nà rol´ we wst´pnym rozwoju mia˝d˝ycy, mo˝na nawet przypuszczaç, ˝e ekspresja ich jest wi´ksza u dzieci, ni˝ u doros∏ych.
Oceniajàc st´˝enie sICAM-1 i sVCAM-1 oraz
korelacj´ z wybranymi parametrami gospodarki lipidowej u dzieci potwierdzono, ˝e interwencja ograniczajàca dzia∏anie czynników ryzyka musi byç rozpocz´ta ju˝ w m∏odym wieku,
aby wczeÊnie zapobiec dysfunkcji Êródb∏onka
naczyƒ, jednego z g∏ównych czynników patogenetycznych mia˝d˝ycy (38).

Wnioski
U dzieci karmionych naturalnie parametry
gospodarki lipidowej powoli wzrastajà, proporcjonalnie do czasu trwania karmienia,
a st´˝enie sE-selektyny wyraênie spada. Mo˝na przyjàç, ˝e optymalny czas karmienia piersià, w rozwa˝anym tu kontekÊcie, to oko∏o
12 miesi´cy.

Streszczenie
Wst´pny okres zmian mia˝d˝ycowych mo˝e trwaç wiele lat, nie dajàc poczàtkowo objawów klinicznych. Proces mia˝d˝ycowy rozpoczyna si´ wtedy, gdy zaistniejà dodatkowe sytuacje sprzyjajàce, takie jak: uwarunkowania
biokonstytucjonalne oraz wp∏ywy Êrodowiskowe, które mogà tak˝e modyfikowaç genetycznà sk∏onnoÊç do rozwoju mia˝d˝ycy t´tnic. ˚ywienie jest jednym z wa˝niejszych czynników
Êrodowiskowych majàcych wp∏yw na powstawanie i progresj´ zmian mia˝d˝ycowych. Sposób ˝ywienia, zw∏aszcza w pierwszym roku ˝ycia, mo˝e programowaç metabolizm ustrojowy
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poprzez oddzia∏ywanie na aktywnoÊç enzymów, uk∏ad endokrynny czy immunologiczny.
Kluczowà rol´ w rozwoju zmian mia˝d˝ycowych odgrywa cholesterol. Dysfunkcja komórek Êródb∏onka jest jednym z g∏ównych czynników patogenetycznych mia˝d˝ycy, a okreÊlenie czàsteczek adhezyjnych mo˝e byç pomocne w ocenie wczesnego zagro˝enia chorobà
niedokrwiennà serca.
Celem badaƒ by∏a ocena parametrów lipidowych oraz rozpuszczalnych form czàsteczek
adhezyjnych w surowicy krwi u dzieci w pierwszych latach ˝ycia, w zale˝noÊci od d∏ugoÊci
trwania karmienia naturalnego.
Badania przeprowadzono u 41 zdrowych
dzieci w wieku od 18 do 30 miesi´cy. Na podstawie wywiadu zebranego od matek ustalono
sposób karmienia dzieci od urodzenia oraz
czas karmienia naturalnego: 26 dzieci by∏o karmionych piersià tylko do 3 – 6 miesi´cy, natomiast 15 dzieci nawet do 12.–18. miesiàca ˝ycia. U wszystkich badanych dzieci oznaczono
w surowicy krwi st´˝enie triglicerydów, cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i VLDL, apolipoproteiny AI
i B oraz rozpuszczalnych form moleku∏ adhezyjnych sICAM-1 i sVCAM-1 i sE-selektyny.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró˝nic
w st´˝eniach badanych parametrów przemiany
lipidowej u dzieci w zale˝noÊci od d∏ugoÊci karmienia naturalnego. St´˝enie sE-selektyny
u dzieci karmionych piersià do 3.–6. miesiàca
˝ycia by∏o wy˝sze ni˝ u dzieci karmionych piersià d∏u˝ej, i ró˝nica ta by∏a istotna statystycznie
(p<0,05). Na podstawie przeprowadzonych
badaƒ mo˝na wnioskowaç, ˝e obni˝enie st´˝enia sE-selektyny w surowicy krwi u dzieci jest
wynikiem d∏u˝szego okresu karmienia piersià.
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lerosis. The nutrition is an environmental factor influencing on the development of atherosclerosis. During the first year of life the diet
can program the metabolism and influence
the enzyme activity, endocrine and immunological systems. The cholesterol plays the leading role of atherosclerotic process. Presently it is assumed that the dysfunction of the endothelial cells is one of the main pathogenetic
factors of atherosclerosis. Determining of adhesion molecules may be helpful in the diagnosis of early risk of cardiac ischaemia.
The purpose of the study was the evaluation of lipids parameters and of the soluble
forms of adhesion molecules in the blood serum in children during their first years of life
depending on the method of feeding after
birth.
The studies were carried out in 41 healthy
children at age between 18 to 30 months. The
information were obtained on the method of
child nourishment from the beginning of its life : 26 children breast-fed for the period of 36 months and 15 children breast-fed longer
than 6 months. The concentration of triglicerides, cholesterol and its fractions, apolipoproteins (apo-AI, apo-B) and the soluble forms of
intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1)
and soluble vascular cell adhesion molecule-1
(sVCAM-1) as well as soluble E-selectin were
determined in serum.
The concentrations of soluble E-selectin
were significantly higher in children breast fed
for 3–6 months when compared to children
who were breast-fed longer.The results of our
investigations can suggest that longer period
of breast feeding can be associated with
decrease soluble E-selectin concentrations in
sera of infants.

Abstract
The initial period of atherosclerotic lesion
may last for many years with no clinical manifestations on the onset. The atherosclerotic
process starts when there are additional favouring situations, such as genetic conditioning,
bioconstitutional conditioning and the influence of environment which may also modify
genetic susceptibility for developing arteriosc-
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Bia∏ko C-reaktywne
mo˝e oddzia∏ywaç prozakrzepowo u m∏odzie˝y
m´skiej obcià˝onej rodzinnie wywiadem sercowonaczyniowym. Model bliêniàt

Wprowadznie
Choroba niedokrwienna (IHD) serca ma
z∏o˝onà, wielowàtkowà etiologi´, uwarunkowanà genetycznie i Êrodowiskowo. Specyficzne,
wczesne zmiany mia˝d˝ycowe stwierdza si´ ju˝
w naczyniach dzieci i m∏odzie˝y (22). U dzieci
obserwuje si´ umiarkowanie lub znacznie podwy˝szone wartoÊci fizjologicznych czynników
ryzyka, które niejednokrotnie majà dla nich
wartoÊç predykcyjnà w okresie doros∏oÊci. Mogà one byç zwiastunami przysz∏ych zaburzeƒ
metabolicznych i stanowiç uzasadnienie do
podj´cia prewencji przeciw rozwojowi chorób
sercowo-naczyniowych (CVD) (1, 11, 18, 23,
32, 33, 35). Pewne badania podnoszà mo˝liwy
sprawczy udzia∏ bia∏ka C-reaktywnego (CRP)
w tworzeniu mia˝d˝ycy, a studia retrospektywne wskazujà na zale˝noÊç CRP z chorobà wieƒcowà (9, 14, 22, 28–30).
Podwy˝szone st´˝enia homocysteiny (Hct),
fibrynogenu (Fb), czynnika VII (FVII), lipoproteiny (a) [Lp(a)] postrzegane sà jako czynniki ryzyka dla chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego (3, 8, 14–16, 22, 24, 6, 29). Zwi´kszone iloÊci Hct indukujà bàdê nasilajà, poprzez
wzmo˝ony stres oksydacyjny, stan zapalny naczyƒ. To powoduje wzrost st´˝enia Fb i Lp(a)
(11, 32, 36, 37). Podwy˝szonym st´˝eniom
Lp(a) na ogó∏ towarzyszy zwi´kszona aktywnoÊç czynnika VII (FVII) (10). Tak zmienione
st´˝enia tych parametrów prowadzà do stanu
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nadkrzepliwoÊci (5, 35). Zatem mo˝na si´ spodziewaç zale˝noÊci pomi´dzy prozapalnymi
czynnikami a odpowiedzià prozakrzepowà
w ustroju.
Niewielkiego stopnia zapalenia mogà byç
wykryte poprzez zbadanie wysokoczu∏ymi testami bia∏ka C-reaktywnego, która ma silne
w∏aÊciwoÊci predykcyjne dla choroby niedokrwiennej serca. Chocia˝ CRP i jego korelacje
z innymi czynnikami ryzyka dla chorób sercowo-naczyniowych by∏y badane intensywnie
u doros∏ych, to zale˝noÊci te u potomstwa ludzi chorych na CVD pozostajà nie bardzo jasne.
Model bliêniàt jest narz´dziem, który ma
lepiej s∏u˝yç ni˝ model „zwyk∏ego potomstwa”
do oceny prawdopodobieƒstwo rozwoju cech
CVD w przysz∏oÊci u potomków chorych krewnych I° czy II° (33). W obecnym projekcie wykorzystano model bliêniàt do oceny, czy i w jakim stopniu st´˝enie bia∏ka C-reaktywnego,
stanowi marker podatnoÊci na rozwój CVD
w przysz∏oÊci u zdrowego, normotensyjnego
potomstwa bliêniaczego z rodzin obcià˝onych
wywiadem CVD. W badaniach interesujàce
wydawa∏o si´ zagadnienie, czy st´˝enie CRP
u m∏odych osób poddaje si´ wp∏ywom innych,
niezale˝nych czynników mia˝d˝ycy. Autorzy
oczekiwali, ˝e zastosowanie modelu bliêniàt
w badaniach wybranych parametrów w pokoleniu rodziców i dzieci pozwoli na pewne
wnioskowanie co do rodzinnych zale˝noÊci po-
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mi´dzy parametrami biochemicznymi i hemostatycznymi osocza, a podatnoÊcià potomstwa
na rozwój CVD.

5
4,5

CRP (mg/L)
TC/HDL-C

4,93
3,87

4

3,66

3,5

Materia∏ i metody
Rodziny do badaƒ rekrutowano z Poradni
Rodzinnych miasta Szczecina. Komisja Bioetyki PAM wyda∏a zezwolenie na przeprowadzenie badaƒ wg przedstawionego poni˝ej
projektu. Podstawà zakwalifikowania 38 par
bliêniàt do badaƒ by∏ dodatni wywiad rodzinny
(zawa∏ serca, IHD, nadciÊnienie t´tnicze, dyslipidemie, nadwaga) po krewnym I° lub II°.
Potomstwo by∏o w 70% obcià˝one rodzinnym
nadciÊnieniem t´tniczym. Do badaƒ przystàpi∏o 20 par ch∏opców w wieku 20,6±8,1 lat (12
par MZ i 8 par DZ) oraz 18 par dziewczàt
w wieku 21,5±5,2 lat (11 par MZ i 7 par DZ).
Wiek ojców: 49,3±7,3 i matek 47,8±8,5 lat.
Indywidualne ankiety, wype∏nione dla ka˝dej
badanej osoby, zawiera∏y dane dotyczàce wywiadu Êrodowiskowego, ˝ywieniowego, aktywnoÊci fizycznej. U rodziców i bliêniàt przeprowadzono podstawowe badania lekarskie oraz
specjalistyczne badania laboratoryjne. Podczas wizyty mierzono ciÊnienie t´tnicze (RR,
mm Hg), wzrost (m) i mas´ cia∏a (kg) oraz obwody talii (W, cm) i bioder (H, cm). Z antropometrycznych wartoÊci wyliczono wskaêniki
masy cia∏a (BMI, kg/m2) oraz oty∏oÊci (obwód
talii/obwód bioder – WHR). ZygotycznoÊç
bliêniàt badano testami Polymarke + DQalfa
(Perkin Elmer). St´˝enie CRP oznaczano ultraczu∏à (hs-CRP) metodà ELISA z zastosowaniem testów firmy Euroimmun. St´˝enia
Lp(a) badano metodà turbidymetrycznà, stosujàc test firmy Dialab, st´˝enia Fb i aktywnoÊci FVII – metodami chronometrycznymi
z u˝yciem testów firmy bioMérieux. St´˝enie
homocysteiny badano metodà chromatografii
cieczowej stosujàc zestaw firmy Bio-Rad. Parametry lipidowe, tj. st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego (TC), cholesterolu lipoprotein o niskiej i wysokiej g´stoÊci (LDL-C, HDL-C),
trójglicerydów (TG) i apolipoprotein A i B
(apoA, apoB) oznaczano metodami UV, stosujàc testy firmy Roche. Z wartoÊci LDLC i HDL-C oraz apolipoprotein obliczano
wskaêniki aterogennoÊci.
Wyniki wyra˝ono jako Êrednià arytmetycznà ±SD. Zale˝noÊci pomi´dzy parametrami
i wspó∏czynniki (r) ich korelacji by∏y obliczane
przy zastosowaniu modelu liniowego Pearsona i testu korelacji Spaerman’a. Analiza wieloczynnikowej regresji liniowej by∏a zastosowana dla okreÊlenia ewentualnych zale˝noÊci
pomi´dzy wartoÊciami CRP i innymi czynnikami ryzyka. Poziom istotnoÊci przyj´to dla
p≤0,05.
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Ryc.1 St´˝enie hsCRP i wartoÊç wsp. TC/HDL-C w pokoleniach rodzin

Wyniki
Surowicze st´˝enia CRP by∏y zró˝nicowane w obr´bie pokoleƒ i p∏ci, i wynosi∏y odpowiednio u ojców 2,41±3,9, u matek 2,84±5,2,
u synów 1,78±3,8, u córek 1,23±2,77 mg/L
(ryc. 1). U potomstwa p∏ci m´skiej wykazano
proste korelacje st´˝enia CRP z wartoÊciami
BMI (r=0,355; p<0,026), st´˝eniem Hct
(r=0,429; p<0,0063) i st´˝eniem Fb (r=0,333;
p<0,043). Podobne, istotne statystycznie zale˝noÊci, obserwowano u monozygotycznych
synów. U nich tak˝e wykazano ujemnà korelacj´ st´˝enia CRP i aktywnoÊci FVII (r=
–0,472; p<0,035). W ca∏ej grupie potomstwa
m´skiego oraz wÊród synów MZ stwierdzono
ujemnà korelacj´ st´˝enia Lp(a) i fibrynogenu
(r=–0,513; p<0,00037) oraz r=–0,848;
p<0,00002) (ryc. 2). U synów obcià˝onych
nadciÊnieniem t´tniczym po rodzicach obserwowano korelacj´ pomi´dzy st´˝eniami CRP
i Fb (r= –0,482; p<0,049) (tab. 1).
Powy˝szych zale˝noÊci nie stwierdzono
u potomstwa p∏ci ˝eƒskiej. Wykazano ujemnà
korelacj´ pomi´dzy wartoÊciami Hct i Fb w ca∏ej grupie potomstwa ˝eƒskiego; równie˝ u córek DZ, tj. r=–0,360; p<0,011 oraz r=–0,493;
p<0,05.
• st´˝enia CRP synów i córek z wartoÊciami BMI matek
r= oraz r=0,479; p<0,002
• st´˝enia CRP i Fb synów rodziców z leczonym nadciÊnieniem t´tniczym
n=27; r=0,482; p<0,049
• st´˝enia CRP synów niepalàcych tytoniu ze st´˝eniem:
HDL-C
r=-0,350; p<0,05
ApoA1
r=-0,410; p<0,05
LDL-C/HDL-C
r=0,270; p<0,05
z wartoÊciami WHR
r=0,300; p<0,05
• st´˝enia CRP ojców i matek z ich wartoÊciami WHR
r=0,333; p=0,042 oraz r=0,419; p<0,008
Tab.1 Korelacje wartoÊci CRP z badanymi parametrami biochemicznymi
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synowie MZ

CRP
synów

Lp(a)

Fb

FVII s

r=0,513
p<0,00037

r=0,333
p<0,044

r=0,279
p<0,05

Lp(a) SMZ

FVII SMZ

r=0,848
p<0,00002

r=0,472
p<0,0352

Hct

BMI

r=0,420
p<0,006

r=0,355
p<0,026

Ryc.2 Istotne korelacje st´˝enia CRP z BMI, st´˝eniem Hct i aktywnoÊcià FVII, wy∏àcznie u m∏odzie˝y m´skiej

CRP matek

HDL-C

TC

CRP bliêniàt
MZ obu p∏ci
R=0,392
p=0,001

CRP synów
R=0,394
p=0,038

FVII

LDL-C

Fb

ApoB

Fb
LDL-C
HDL-C

Ryc.3 Równania regresji wieloczynnikowej dla CRP, jako zmiennej zale˝nej, po uwzgl´dnieniu st´˝enia cholesterolu lipoprotein, w pokoleniu synów
i potomstwa MZ obojga p∏ci

Badano zale˝noÊci pomi´dzy wartoÊciami
parametrów mierzonych równolegle u rodziców i potomstwa. Wyniki analizy statystycznej
wykaza∏y istotne korelacje pomi´dzy synowskimi wartoÊciami Lp(a), Fb, FVII i BMI
a wielkoÊcià tych parametrów u obojga rodziców lub ojców (tab. 2). St´˝enia Hct i FVII córek korelowa∏y z wartoÊciami rodzicielskimi
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homocysteiny i fibrynogenu, natomiast wartoÊci Fb i BMI córek wykazywa∏y korelacje wy∏àcznie z tymi parametrami zmierzonymi u ich
matek.
Analiza równaƒ regresji wieloczynnikowej
ujawni∏a, i˝ na zmiany st´˝eƒ CRP u synów
oddzia∏ujà ich st´˝enia Fb, FVII, HDL-C oraz
wartoÊci CRP ich matek (R=0,394; p<0,0037)

PATOGENEZA MIA˚D˚YCY – PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/05

(ryc. 3). W zmiennoÊci poziomu CRP u synów
MZ uczestniczy∏y ich wartoÊci Hct i TG, jak
równie˝ wartoÊci rozkurczowego ciÊnienia
krwi (R=0,352; p<0,042).
AktywnoÊç FVII i st´˝enia Fb oraz stopieƒ
ot∏uszczenia cia∏a, wyra˝ony wielkoÊcià WHR
u dziewczàt DZ, oddzia∏ywa∏y na ich wartoÊç
CRP (r=0,684; p<0,009).
Jak wykaza∏a analiza regresji wielokrotnej,
u bliêniàt monozygotycznych (ch∏opcy i dziewcz´ta) zmiennoÊç st´˝enia CRP pozostawa∏a
pod wp∏ywem st´˝enia TC, LDL-C, Lp(a),
apoB, indeksu aterogennoÊci LDL-C/HDLC oraz Fb (R=0,392; p<0,001) (ryc. 3). U bliêniàt DZ na zmiennoÊç wartoÊci CRP oddzia∏ywa∏y st´˝enia HDL-C, TG, Fb i Lp(a)
(R=0,485; p<0,00025).
W ocenie wartoÊci CRP i korelacji z mierzonymi parametrami uwzgl´dniono fakt palenia tytoniu przez potomstwo (ryc. 4). St´˝enia
CRP by∏y zró˝nicowane w populacji palàcej tytoƒ i niepalàcej (2,82 vs. 1,18 mg/L); ró˝nica
na granicy istotnoÊci statystycznej. Analiza wariancji nie wyró˝ni∏a jednoznacznie potomstwa palàcego tytoƒ spoÊród wszystkich bliêniàt w zakresie mierzonych parametrów hemostazy i lipidów. M∏odzi ludzie, palàcy tytoƒ,
mieli istotnie wy˝sze st´˝enia Hct, wy˝sze wartoÊci ciÊnienia t´tniczego krwi oraz wskaênika
aterogennoÊci (LDL-C / HDL-C), ani˝eli osoby niepalàce (ryc. 4). Analiza wariancji przeprowadzona w populacji ojców wyró˝ni∏a jednoznacznie ojców palàcych tytoƒ, wykazujàc
istotne zwi´kszenie st´˝enia CRP, fibrynogenu
i homocysteiny wzgl´dem m´˝czyzn niepalàcych. U niepalàcego potomstwa wykazano
ujemnà korelacj´ st´˝eƒ CRP z wartoÊciami
HDL-C, apoA, oraz dodatnià zale˝noÊç ze
wspó∏czynnikiem LDL-C/HDL-C i wskaênikiem oty∏oÊci WHR.

Dyskusja
Wi´kszoÊç opublikowanych badaƒ wykaza∏a niezale˝ny zwiàzek st´˝eƒ CRP z ryzykiem
CHD, nag∏ej Êmierci sercowej i choroby naczyƒ obwodowych, nawet po skorygowaniu wyników wzgl´dem wieku probandów, st´˝enia
ich cholesterolu ca∏kowitego i lipoprotein
HDL, palenia tytoniu, wartoÊci BMI, intensywnoÊci wysi∏ku fizycznego oraz rodzinnego
obcià˝enia nadciÊnieniem t´tniczym i CHD
(14, 16, 17, 26, 28–30). Osoby ze st´˝eniem
CRP>3 mg/L majà zwi´kszone ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych (3, 29), natomiast
osoby palàce z podwy˝szonym st´˝eniem CRP
majà dwukrotnie wy˝sze ryzyko rozwoju CVD
w przysz∏oÊci (17).
W obecnych badaniach st´˝enia CRP ró˝nicowa∏y pokolenia rodziców i dzieci wed∏ug

Synowie

Ojciec

Matka
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p=0,04
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p=0,018
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r=0,539
p=0,0001

r=0,350
p=0,028

FVII

r=0,370
p=0,013

Htc

r=0,479
p=0,0009

Tab.2 Korelacje pomi´dzy parametrami synów i rodziców
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Ryc.4 St´˝enie CRP i wartoÊci wspó∏czynnika LDL-C/HDL-C u synów;
ró˝nicowanie przez na∏óg palenia tytoniu

wieku i p∏ci. Dystrybucja wartoÊci CRP by∏a
podobna do obserwowanych w innych badaniach, tzn. ok. 80% wartoÊci CRP by∏o ni˝szych
od 2 mg/L, czyli poni˝ej st´˝eƒ typowych dla
zapaleƒ ostrych i przewlek∏ych (14, 26). Najwy˝sze st´˝enia CRP obserwowano w populacji ojców i matek. Wspó∏istnia∏y one z ich zaburzeniami lipidowymi, hemostazy oraz podwy˝szonymi wskaênikami masy cia∏a i oty∏oÊci.
Ârednie st´˝enia CRP w grupie synów by∏y
wy˝sze ani˝eli u córek. Mo˝e to byç spowodowane nikotynizmem u m´skiego potomstwa
oraz obserwowanymi u nich wy˝szymi st´˝eniami LDL-C i podwy˝szonà wartoÊcià indeksu
oty∏oÊci, wyra˝onego wspó∏czynnikiem WHR
(4, 14). Wysokie wartoÊci odchylenia standardowego, obserwowane w naszych badaniach,
mogà wynikaç nie tylko z przyczyn wewnàtrzustrojowych, ale tak˝e ze zró˝nicowania sezonowo-dobowego (21). Masa cia∏a i parametry zespo∏u metabolicznego sà stale zwiàzane z podwy˝szonymi wartoÊciami CRP, a utrata masy
cia∏a redukuje st´˝enia tego bia∏ka. Na podstawie tych obserwacji Lemieux sugerowa∏, ˝e
zmiany wartoÊci CRP w tych stanach metabolicznych sà raczej wynikiem zmian stopnia
ot∏uszczenia ustroju i spójnej z tym opornoÊci
na insulin´ (19). W naszych badaniach obserwowaliÊmy korelacje st´˝eƒ CRP i wartoÊci
BMI w populacji synów. Koenig wykaza∏
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Zmienna

Wspó∏czynnik korelarcji „r”

WHR

0,878

BMI

0,87

SBP

0,76

Fb

0,54

DBP

0,509

CRP

0,24

Tab.3 Wspó∏czynniki korelacji niektórych czynników ryzyka CVD
„wewnàtrz” par bliêniàt MZ

u m∏odych m´˝czyzn korelacj´ wartoÊci CRP
ze wskaênikiem BMI i nawykiem palenia tytoniu. Aktualnie palàcy i osoby z BMI o wartoÊci
powy˝ej 26 mieli st´˝enia CRP dwukrotnie
wy˝sze ni˝ osoby niepalàce i szczuplejsze (14).
Ford wykaza∏, ˝e wskaênik masy cia∏a jest najlepszym predyktorem st´˝eƒ CRP (7). Retterstol potwierdzi∏ korelacj´ st´˝enia CRP z wartoÊciami BMI w badaniach bliêniàt monozygotycznych. Wysoki, istotny wspó∏czynnik korelacji dla st´˝eƒ CRP wewnàtrz par bliêniàt sugeruje istotny udzia∏ komponenty genetycznej
(rodzicielskiej) w kontroli iloÊci CRP (31). Masa cia∏a i tkanki t∏uszczowej tak˝e sà w znacznej
mierze regulowane genetycznie. Zale˝noÊci
pomi´dzy CRP a wartoÊciami BMI mogà wyjaÊniaç, przynajmniej w cz´Êci, dziedziczenie st´˝enia CRP (tab. 3). Podnoszony jest udzia∏
tkanki t∏uszczowej i stopnia ot∏uszczenia w modelowaniu st´˝eƒ CRP u m´˝czyzn (4, 7, 12).
Co wi´cej, autorzy prospektywnych badaƒ fiƒskich sugerujà, ˝e procesy zapalne, stopieƒ oty∏oÊci, wyra˝ony wskaênikiem WHR, oraz zapadalnoÊç na CVD u m´˝czyzn sà warunkowane
przez ich status socjoekonomiczny. Niski status
socjo-eknomiczny sprzyja zwi´kszonym st´˝eniom CRP i fibrynogenu (12). Badania epidemiologiczne wskazujà silne zale˝noÊci mi´dzy
objawami klinicznymi chorób zakrzepowych
z uk∏adowymi wskaênikami zapalenia, tj. bia∏kami ostrej fazy, zwi´kszonà liczbà leukocytów
i parametrami antyfibrynolitycznymi, krà˝àcymi we krwi (14). Rodziny w naszych badaniach
nale˝a∏y do spo∏ecznej grupy o Êrednim statusie socjalnoekonomicznym, a wi´kszoÊç rodziców mia∏a Êrednie wykszta∏cenie. Bia∏ko C-reaktywne nie uczestniczy bezpoÊrednio w procesie krzepni´cia, ale CRP lokalnego ogniska zapalnego mo˝e wiàzaç czàsteczki LDL na b∏onach uszkodzonych komórek i ekspresowane
na Êródb∏onku czàsteczki adhezyjne. Naciekowe zmiany mogà u∏atwiaç wykrzepianie na ich
powierzchni, ods∏anianie ognisk mia˝d˝ycowych, p´kanie blaszek mia˝d˝ycowych i wreszcie zamykanie Êwiat∏a naczynia koƒczàce si´
ostrym epizodem naczyniowym. W naszych badaniach obserwowaliÊmy korelacje st´˝enia
CRP i fibrynogenu wy∏àcznie u ch∏opców, za-
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równo w ca∏ej grupie, jak i m´skiego potomstwa obarczonego nadciÊnieniem t´tniczym po
rodzicach. St´˝enia CRP i Fb pozostajà istotnym czynnikiem ryzyka nawet po skorygowaniu wzgl´dem wartoÊci WHR oraz homocysteiny (12, 32). Wobec wniosku Finów, ˝e st´˝enie
CRP i Fb sà ÊciÊle ujemnie zwiàzane z warunkami socjoekonomicznymi, mo˝na sugerowaç,
˝e procesy zapalne mogà poÊredniczyç u m∏odych m´˝czyzn w rozwoju ich choroby sercowo-naczyniowej. U dzieci z dyslipidemià wskazywano na ryzyko CVD w doros∏oÊci, ze wzgl´du na zwi´kszone st´˝enia wartoÊci Fb i os∏abionà fibrynoliz´, usposabiajàce do dysfunkcji
Êródb∏onka (1). Istniejà spostrze˝enia odnoszàce si´ do zwiàzku subklinicznych zapaleƒ
z elementami zespo∏u metabolicznego. Wed∏ug
nich zwi´kszone st´˝enia CRP, Fb i liczby leukocytów sà ÊciÊle zwiàzane z opornoÊcià na insulin´, ale nie oddzia∏ujà na sekrecje insuliny
(34). W badaniach MONICA Study fibrynogen
by∏ niezale˝nym czynnikiem ryzyka nadciÊnienia jedynie u kobiet (15). Natomiast w badaniach z Framingham os∏abiona aktywnoÊç fibrynolityczna oraz zwi´kszona lepkoÊç krwi,
wyst´pujàce z podwy˝szonym ciÊnieniem krwi,
sugerujà obecnoÊç prozakrzepowego stanu
w nadciÊnieniu i koniecznoÊç modyfikowania
tej sytuacji, dla unikni´cia ryzyka CVD u badanych osób (27). W naszych badaniach zwraca
uwag´ korelacja pomi´dzy st´˝eniem CRP i Fb
u synów rodziców z nadciÊnieniem t´tniczym
krwi. U wszystkich ch∏opców stwierdzono oddzia∏ywanie aktywnoÊci czynnika VII, st´˝eƒ
Fb oraz HDL-C na poziom CRP, co dodatkowo sugeruje, ˝e zapalenie uczestniczy w rozwoju mia˝d˝ycy i CVD. Cook obserwowa∏ u dzieci w wieku 10–11 lat, korelacj´ CRP ze st´˝eniami HDL, a Zoccoli i Albisetti opisywali korelacj´ CRP z podwy˝szonym wartoÊciami cholesterolu (1, 4, 37). Te obserwacje wykorzysta∏
Ridker do opracowania nowego algorytmu dla
predykcji choróby sercowo-naczyniowych, wykazujàc, i˝ dwie wartoÊci uznanych czynników
ryzyka CVD, tj. st´˝enia HDL-C i cholesterolu
ca∏kowitego, zyskujà najwy˝szà wartoÊç predykcyjnà spoÊród wszystkich uznanych czynników ryzyka, po dodaniu do nich st´˝enia CRP
(28). Ten nowy marker (CRP ze wsp.
TC/HDL), prezentuje udzia∏ obu rodzajów zaburzeƒ, tj. lipidowych i procesów zapalnych,
a w konsekwencji tak˝e krzepni´cia, w rozwoju
zmian i chorób naczyniowych. W naszych badaniach, po analizie zwiàzków wartoÊci CRP
z prozakrzepowymi parametrami lipidowymi
i hemostazy, wykazano ujemne korelacje st´˝enia Fb i Lp(a) u wszystkich ch∏opców, a szczególnie silnà u MZ. Folsom i Tamelkova obserwowali dodatnie korelacje fibrynogenu i Lp(a),
umocnione przez nikotynizm i zwi´kszonà mas´ cia∏a (5, 34). Nasze obserwacje sugerujà, ˝e
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w obecnym stanie zdrowia ch∏opców te parametry nie sà jeszcze zaburzone w takim stopniu
jak u ich ojców, choç u palàcych synów autorzy
stwierdzili wy˝sze wartoÊci ciÊnienia t´tniczego
krwi, wi´ksze st´˝enia LDL-C, HDL-C oraz
homocysteiny. Nadto u m´skich bliêniàt obserwowano istotnà korelacj´ st´˝eƒ CRP z aktywnoÊcià FVII. U palàcych ojców tych bliêniàt
wykazano istotnie wy˝sze st´˝enia CRP, Fb
i Hct ani˝eli u doros∏ych me˝czyzn niepalàcych. Obserwacja ta jest niepokojàca w odniesieniu do przysz∏oÊci metabolicznej m∏odych
m´skich potomków, wobec wykazanych przez
nas korelacji ich wartoÊci CRP, Fb, FVII, Hct,
Lp(a) i BMI ze st´˝eniami wymienionych obok
parametrów rodziców lub ojców, bo sugerujà
t∏o rodzinne metabolicznych uwarunkowaƒ
u potomstwa. Podobne w cz´Êci spostrze˝enia
poczyni∏a Lisiecka w badaniach Lp(a), FVII,
Fb i Hct rodziców po udarze mózgu i ich potomstwa oraz Kim w badaniach potomstwa rodziców z CHD (13, 35).
Destrukcyjne oddzia∏ywanie wy˝szych st´˝eƒ Hct polega na tworzeniu przewlek∏ego
stresu komórkowego, który nasila aterogennà
oksydacj´ LDL, ogranicza syntez´ tlenku azotu (2,20,36). Peroksydacja kwasów t∏uszczowych w lipoproteinach o niskiej g´stoÊci inicjuje zapalnà odpowiedê i w∏àcza si´ w tworzenie
komórek piankowatych. Hiperhomocysteinemia jest toksyczna dla Êródb∏onka, bowiem
oddzia∏ujàc bezpoÊrednio lub poÊrednio, przez
wspó∏reakcje z innymi czynnikami ryzyka, np.
z Lp(a) lub Fb, na kaskad´ krzepni´cia i fibrynolizy, kreuje prozakrzepowe Êrodowisko
(6,36). Udzia∏ Hct w opisywaniu zmiennoÊci
st´˝enia CRP u monozygotycznych m´skich
bliêniàt obserwowaliÊmy w naszych badaniach,
a podwy˝szone st´˝enia Hct wykazano u palàcego potomstwa.
Parametry procesu zapalnego i gospodarki
lipidowej oraz st´˝enia Hct nale˝à do modyfikowalnych elementów w organizmie, czy to
poprzez modelowanie sposobu ˝ycia czy poprzez odpowiednià terapi´. O ile warunki ˝ycia badanych obecnie m∏odych m´˝czyzn nie
zostanà zmodyfikowane, zgodnie z zaleceniami autorów projektu badaƒ, to wykszta∏cà si´
u nich w przysz∏oÊci negatywne konsekwencje
metaboliczne i zdrowotne. Badane przez nas
sk∏adniki metaboliczne majà w∏aÊciwoÊci prozakrzepowe i prozapalne. Mogà one usposabiaç w przysz∏oÊci do progresji stanu prozakrzepowego.

Podsumowanie
• U m∏odych m´˝czyzn, obcià˝onych rodzinnie CVD, ujawnia si´ tendencja do stanu
prozakrzepowego, wynikajàca z interakcji

CRP z parametrami hemostazy, niezale˝nymi biochemicznymi czynnikami ryzyka oraz
masà cia∏a. W badaniach na modelu bliêniàt wykazano silne oddzia∏ywanie prozakrzepowe.
• Niepokojàco podwy˝szone wartoÊci Hct,
wskaênika aterogennoÊci (LDL-C/HDL-C)
i ciÊnienia t´tniczego krwi u palàcych m∏odych bliêniàt MZ sugerujà, na tle utrwalonych prozakrzepowych zmian u palàcych ojców, ˝e wykszta∏ci si´ u nich stan nadkrzepliwoÊci usposabiajàcy do dysfunkcji naczyƒ
i zaburzeƒ w uk∏adzie krà˝enia.

Streszczenie
Cel badaƒ: Celem badaƒ by∏a ocena ryzyka
rozwoju chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego (CVD) u potomstwa bliêniaczego, obcià˝onego CVD po krewnym I° lub II°, poprzez pomiary parametrów biochemicznych, hemostatycznych i antropometrycznych u nich i ich rodziców. U bliêniàt mono- i dizygotycznych
(MZ, DZ) oraz ich rodziców oznaczano st´˝enie bia∏ka C-reaktywnego (CRP), lipoproteiny
(a) [Lp(a)], fibrynogenu (Fb), czynnika VII
(FVII), w∏àczajàc w ocen´ ich prozakrzepowych w∏aÊciwoÊci pomiary homocysteiny
(Hct), lipidów i lipoprotein oraz masy cia∏a
obu pokoleƒ.
Metody: 38 rodzin (bliêni´ta i rodzice)
poddano badaniom fizykalnym, biochemicznym i genetycznym. ZygotycznoÊç potomstwa
oceniono testami Polymarke + DQalfa. St´˝enie CRP prowadzono testem firmy Euroimmun, stosujàc metod´ ELISA. IloÊç Lp(a)
oznaczano testem firmy Dialab, st´˝enie Fb
i aktywnoÊç FVII testami firmy bioMerieux,
a parametry lipidowe badano testami UV firmy Roche. Wzrost, mas´ cia∏a oraz obwody talii i bioder mierzono u wszystkich osób dla
oceny wskaênika oty∏oÊci i ot∏uszczenia.
Wnioski: Stwierdzono korelacje pomi´dzy
st´˝eniem CRP a wartoÊciami FVII, Hct
i BMI oraz pomi´dzy iloÊcià Lp(a) a st´˝eniem
Fb u potomstwa p∏ci m´skiej. Szczególnie silne zale˝nosci obserwowano pomi´dzy wartoÊciami CRP i Fb u synów MZ i obarczonych
rodzinnym wywiadem nadciÊnienia t´tniczego.
Wspó∏zale˝nosci te sugerujà zwiàzek bia∏ka Creaktywnego z prozakrzepowymi uwarunkowaniami u potomstwa z rodzinnym ryzykiem
rozwoju CVD.
S∏owa kluczowe: CRP – lipoproteina (a) –
homocysteina – nakrzepliwoÊç – mia˝d˝yca –
bliêni´ta.
Badania finansowano z grantu KBN nr
P05B 002 19 oraz z projektu w∏asnego PAM nr
111–155.
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Abstract
Aims: We studied serum concentrations of
C-reactive protein (CRP), lipoprotein (a)
[Lp(a)], homocysteine (Hct), fibrinogen (Fb),
activity of factor VII (FVII) and as well as lipids and body mass in mono- and dizygotic
(MZ, DZ) twins and their parents from 38 families with history of cardiovascular disease
(CVD).
Methods: Physical examination was performed in all participants. Zygosity was determined with Polymarke + DQalpha tests. The
ELISA test kit from Euroimmun was used to
determine CRP concentrations and Lp(a) values were measured with test kits from Dialab.
FVII activity and Fb levels were measured
with kits from bioMerieux. Anthropometric
parameters were measured: mass and hight of
body and circumference of waist and hip.
Conclusions: We found that CRP levels
correlated with BMI, Hct values, FVII activi-

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/05

ties and Lp(a) concentrations with Fb levels in
male offspring, especialy in monozygous, suggesting a link between CRP concentration and
procoagulant state in offspring with familial
risk of CVD.
Key words: CRP; Lipoprotein (a); Homocysteine; Hypercoagulation; Atherosclerosis;
Twins
This study was supported by grant No
P05B00219 from the State Committee for
Scientific Research to Teresa Weso∏owska and
by statutory founds provided by PAM No
111–155.
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Czynniki ryzyka
mia˝d˝ycy w akromegalii

Akromegalia jest rzadko wyst´pujàcà, przewlek∏à chorobà spowodowanà nadmiernym
wydzielaniem hormonu wzrostu (GH), cz´sto
w po∏àczeniu z innymi zaburzeniami hormonalnymi dotyczàcymi przysadki mózgowej.
Nadmiernej sekrecji GH towarzyszà wysokie
st´˝enia insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1) oraz inne zaburzenia metaboliczne jak nietolerancja glukozy, cukrzyca czy
dyslipidemia. W grupie chorych na akromegali´ odnotowano zwi´kszonà zachorowalnoÊç
i umieralnoÊç z przyczyn naczyniowo-sercowych (4, 5), jak równie˝ przyspieszony rozwój
zmian mia˝d˝ycowych (6). Przyczyny tej zachorowalnoÊci i umieralnoÊci, takie jak koncentryczne pogrubienie Êcian lewej komory serca,
czy pogrubienie i wzrost sztywnoÊci Êcian naczyƒ, sà doÊç dobrze poznane i zbadane. Jednak przyczyny zmian mia˝d˝ycowych nie zosta∏y jednoznacznie wyjaÊnione, a badania dostarczajà nierzadko sprzecznych informacji na ten
temat. ObecnoÊç zaburzeƒ metabolicznych czy
innych czynników ryzyka ostrych incydentów
naczyniowych, takich jak nadciÊnienie t´tnicze,
nadwaga i oty∏oÊç, dodatkowo komplikujà obraz kliniczny, utrudniajàc jednoczeÊnie dobór
odpowiedniej grupy badanej, zaÊ wzgl´dna
rzadkoÊç wyst´powania akromegalii w populacji ogólnej wp∏ywa dodatkowo na niewielkà liczebnoÊç badanych grup chorych (Êrednio oko∏o 20 badanych), i, co za tym idzie, utrudnia
wnioskowanie statystyczne.
W pracach zajmujàcych si´ problemem potencjalnie szybszego rozwoju mia˝d˝ycy u pacjentów z akromegalià oceniano wyst´powanie czynników ryzyka wieƒcowego zgodnie
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z najbardziej rozpowszechnionymi teoriami
dotyczàcymi rozwoju tego schorzenia. Na
pierwszy plan wysuni´to badania nad profilem
lipidowym. Jak wiadomo zaburzenia lipidowe
w postaci hipercholesterolemii, hipertriglicerydemii, wysokich st´˝eƒ frakcji LDL i obni˝onych st´˝eƒ frakcji HDL sà w chwili obecnej
najcz´Êciej badanymi i najpopularniejszymi
czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy. Jednak˝e doniesienia literaturowe dostarczajà sprzecznych
danych odnoÊnie rozpowszechnienia zaburzeƒ
lipidowych w grupie chorych na akromegali´.
Wed∏ug ró˝nych autorów st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego sà podwy˝szone (8), niezmienione (1, 6, 10) lub nawet obni˝one (19) –
w stosunku do grupy kontrolnej. Wzgl´dnie
stale odnotowywano podwy˝szone st´˝enia
triacylogliceroli (1, 2, 6, 8) oraz niskie st´˝enia
cholesterolu frakcji HDL (2, 3, 8). W badaniach nad zachowaniem si´ frakcji HDL
u chorych na akromegali´ g∏ównie wskazywano na zaburzenia sk∏adu tej frakcji, polegajàce
na statystycznie znamiennym obni˝eniu udzia∏u w niej estrów cholesterolu (2).
Zgodnie z oksydacyjno-zapalnà hipotezà
mia˝d˝ycy, kluczowym czynnikiem ryzyka jej
rozwoju jest utleniona frakcja LDL (ox-LDL),
która ∏atwo wià˝e si´ z proteoglikanami Êciany
naczynia (4), receptorem zmiatajàcym monocytów/makrofagów oraz, m.in., hamuje powstawanie Êródb∏onkowego tlenku azotu NO
(13). St´˝enie frakcji LDL wed∏ug Arosio
i wsp. (3) jest najwi´ksze u chorych na akromegali´, którzy w trakcie leczenia nieznacznie
obni˝yli st´˝enia GH i IGF-1. Dzia∏anie aterogenne LDL u akromegalików mo˝e wynikaç
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równie˝ ze zmian w st´˝eniach i wzajemnym
stosunku subfrakcji LDL – odnotowano spadek st´˝enia LDL II na korzyÊç wzrostu st´˝enia LDL III (4). Wiadomo, i˝ LDL III powstaje z bogatych w triacyloglicerole czàstek
VLDL przy udziale lipazy wàtrobowej, której
aktywnoÊç ulega znaczàcemu obni˝eniu u chorych na akromegali´ (4, 3). Wed∏ug tej obserwacji wzrost st´˝enia frakcji LDL III jest te˝
doÊç silnie, ujemnie skorelowany ze spadkiem
st´˝enia frakcji HDL (4). Wa˝ne jest, i˝ w procesie tym ca∏kowite st´˝enie frakcji LDL mo˝e
nie ulec zmianie i pozostaç porównywalne
z wartoÊciami stwierdzanymi u osób zdrowych
(4, 18, 20). Odnotowaç jednak nale˝y, i˝ opisywano równie˝ wyst´powanie ni˝szych, w porównaniu z grupà kontrolnà, st´˝eƒ frakcji
LDL w aktywnej akromegalii (19).
U podstaw nadprodukcji lipoprotein bogatych w triacyloglicerole (g∏ównie frakcji
VLDL) u chorych na akromegali´ le˝à najprawdopodobniej wysokie st´˝enia hormonu
wzrostu (GH) i IGF-1, które to czynniki
zwi´kszajà lipoliz´ i uwalnianie wolnych kwasów t∏uszczowych z tkanki t∏uszczowej, b´dàcych nast´pnie substratem do produkcji czàstek VLDL w wàtrobie (4).
Dodatkowo zwi´kszone u pacjentów
z czynnà akromegalià st´˝enie osoczowego
bia∏ka transferujàcego estry cholesterolu
(CEPT), które przenosi estry cholesterolu
z frakcji HDL na czàstki LDL i VLDL, mo˝e
sprzyjaç powstawaniu LDL III i byç wa˝nym
czynnikiem ryzyka wieƒcowego (4). Innych
wyników dostarcza jednak praca Beentjes’a i wsp. (2), w której badano aktywnoÊç
bia∏ka transferujàcego estry cholesterolu
(CEPT) oraz acylotransferazy lecytyna:cholesterol (LCAT) estryfikujàcej wolny cholesterol, stwierdzajàc obni˝onà aktywnoÊç tych enzymów zarówno w akromegalii jak i w niedoborze hormonu wzrostu, co przemawia∏oby raczej za obni˝eniem ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy
w tej grupie chorych. W pracy tej wykazano
równie˝ bezpoÊredni zwiàzek pomi´dzy wysokimi wartoÊciami st´˝eƒ IGF-1 z obni˝eniem
aktywnoÊci LCAT i CEPT (2).
Przedwczesna mia˝d˝yca u pacjentów
z akromegalià wiàzana jest równie˝ z podwy˝szonymi st´˝eniami cholesterolu remnantów
lipoprotein (RLP-C), które biorà udzia∏ w modyfikacji oksydacyjnej frakcji LDL oraz pobudzajà powstawanie komórek piankowatych.
Ze wzgl´du na du˝à zawartoÊç triacylogliceroli w remnanatch, podwy˝szenie st´˝enia tej
frakcji przynajmniej cz´Êciowo wyjaÊnia wyst´pujàcà cz´sto w akromegalii hipertriglicerydemi´ (6), co prowadzi do wniosku, i˝ w tej
jednostce zaburzony mo˝e byç katabolizm innych powstajàcych w okresie poposi∏kowym lipoprotein bogatych w triacyloglicerole.
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Jednym z czynników o dzia∏aniu przeciwmia˝d˝ycowym i przeciwzapalnym badanym
w akromegalii jest adiponektyna. Jej st´˝enia
pozostajà wysokie przy wysokich wartoÊciach
cholesterolu frakcji HDL, jak równie˝ u oty∏ych chorych z akromegalià. Brak korelacji
u nich mi´dzy st´˝eniem adiponektyny a BMI
t∏umaczony jest mniejszà obj´toÊcià tkanki
t∏uszczowej u akromegalików w stosunku do
grupy kontrolnej (5). Ten sam autor wskazuje
równie˝ na obecnoÊç obni˝onych st´˝eƒ leptyny (5) u pacjentów grupy badanej. Wykazano
m.in., ˝e in vitro leptyna stymuluje wydzielanie
GH z komórek guza i w sprz´˝eniu zwrotnym
wysokie wartoÊci GH powodujà obni˝enie st´˝enia leptyny i, co za tym idzie, wzrostu iloÊci
tkanki t∏uszczowej. U akromegalików st´˝enie
leptyny by∏o ni˝sze w stosunku do grupy kontrolnej, natomiast po leczeniu nie zaobserwowano zmian w BMI pomimo wzrostu st´˝enia
tego hormonu (20).
Innym, niezale˝nym czynnikiem ryzyka
mia˝d˝ycy, potwierdzonym licznymi badaniami doÊwiadczalnymi i obserwacjami epidemiologicznymi, jest wysokie st´˝enie homocysteiny (10, 11, 16). St´˝enie tego aminotiolu zale˝y m.in. od wieku i p∏ci – wysokie st´˝enia wyst´pujà cz´Êciej u m´˝czyzn i kobiet po menopauzie (15, 16). Hiperhomocysteinemia wyst´puje równie˝ w niektórych chorobach powiàzanych z zaburzeniami endokrynologicznymi
i w nowotworach (16), a homocysteina uczestniczy niemal we wszystkich etapach aterogenezy – poczàwszy od promocji dysfunkcji Êródb∏onka, a˝ do etapu destabilizacji dojrza∏ych
zmian mia˝d˝ycowych i inicjowania ostrych incydentów naczyniowych (11). Tionyluje ona
apolipoprotein´ B oraz inne bia∏ka wyst´pujàce na powierzchni Êródb∏onka i wewnàtrz Êciany naczyniowej, przy czym szczególnie aktywnà chemicznie formà homocysteiny jest jej tiolakton (12). Wysokie st´˝enie homocysteiny
jest ponadto wa˝nym czynnikiem destabilizujàcym równowag´ redoks i przesuwajàcym je
w kierunku powstawania nadmiernych iloÊci
reaktywnych form tlenu, poÊrednio przyczyniajàc si´ do nasilenia modyfikacji oksydacyjnej frakcji LDL (13, 14, 15). Homocysteina
zmienia równie˝ funkcj´ Êródb∏onka z antykoagulacyjnej na prokoagulacyjnà (10, 12) oraz
zwi´ksza gotowoÊç zakrzepowà poprzez m.in.
zwi´kszenie agregacji p∏ytek krwi i przyÊpieszone formowanie skrzepu w miejscu uszkodzenia Êródb∏onka (14). Wysoce prawdopodobne jest równie˝ jej dzia∏anie mitogenne na
komórki mi´Êniówki g∏adkiej Êródb∏onka (14),
choç niektórzy autorzy sugerujà, ˝e zachodzi
tu jedynie wzrost syntezy DNA i mRNA
w tych komórkach oraz zwi´kszenie ich migracji (15). Jednak w analizowanych pracach homocysteina by∏a najrzadziej badanym parame-
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trem, a cz´stoÊç wyst´powania hiperhomocysteinemii u akromegalików w jednej z tych
prac nie ró˝ni∏a si´ od cz´stoÊci wyst´powania
w ogólnej populacji (18).
Kolejnym czynnikiem ryzyka mia˝d˝ycy,
którego st´˝enie zale˝y od wydzielanych
w nadmiarze w akromegalii GH i IGF-1, jest
lipoproteina (a). Lp(a) hamuje fibrynoliz´, hamujàc proteolityczne powstawanie plazminogenu z plazminy (17) oraz zmniejsza syntez´
TGFβ, co nasila proliferacj´ komórek g∏adkich i ich migracj´ do warstwy podÊródb∏onkowej (17, 21). Zauwa˝ono, ˝e wielkoÊç st´˝enia
GH wp∏ywa na st´˝enie Lp(a) w surowicy chorych na akromegali´ (3), oraz i˝ st´˝enie tej lipoproteiny spada zarówno po operacyjnym leczeniu hormonalnie czynnego guza jak i po leczeniu analogiem somatostatyny (19). Obserwowane w akromegalii podwy˝szone st´˝enie
Lp(a) (2, 3, 17) ulega∏o obni˝eniu równolegle
z normalizacjà st´˝eƒ IGF-1 zachodzàcà podczas terapii (18). W kontekÊcie wzrostu st´˝enia Lp(a) znaczenia nabiera rola TGFβ. Sàdzi
si´, ˝e ta cytokina mo˝e hamowaç proliferacj´
mi´Êni g∏adkich naczyƒ, stymulowaç formowanie si´ macierzy wewnàtrzkomórkowej oraz
dzia∏aç przeciwzapalnie (21). W trakcie formowania si´ ogniska mia˝d˝ycowego obserwuje si´ cz´sto obni˝enie st´˝enia tej cytokiny
(17), szczególnie w przypadkach wspó∏istnienia zwi´kszonego st´˝enia Lp(a). W pracach
dotyczàcych akromegalii nie zaj´to si´ szerzej
tym problemem pomimo obserwowanych wysokich st´˝eƒ Lp(a) i markerów stanu zapalnego, takich jak CRP czy fibrynogen (8, 18, 19).
Powy˝sze krótkie zestawienie pozostawia
problem przyczyn przyÊpieszonego rozwoju
mia˝d˝ycy u chorych na akromegali´ nadal
otwarty. Wyniki wi´kszoÊci badaƒ sà niejednoznaczne, a cz´Êci nawet sprzeczne. Niektórzy
autorzy sk∏onni sà nawet sugerowaç, ˝e cz´stoÊç wyst´powania mia˝d˝ycy w akromegalii
jest porównywalna do grupy kontrolnej (9).
Niejasna jest rola IGF-1 – cytokiny zwiàzanej
z patogenezà akromegalii. Niewàtpliwie ma
ona silne zwiàzki z czynnikami ryzyka mia˝d˝ycy, choç postuluje si´ równie˝ mo˝liwe
dzia∏anie ochronne na podstawie obserwacji,
i˝ st´˝enia IGF-1 by∏y wysokie u pacjentów
bez stwierdzonej mia˝d˝ycy a obni˝one u chorych z mia˝d˝ycà (7). Wiadomo, i˝ IGF-1, który silnie wià˝e si´ z powierzchnià Êródb∏onka,
zwi´ksza syntez´ tlenku azotu, a zatem wp∏ywa
pozytywnie na rozkurcz naczyƒ oraz zmniejsza
adhezj´ i agregacj´ p∏ytek krwi. Stàd cz´Êç autorów sk∏onnych jest podzielaç zdanie, ˝e
w akromegalii wysokie st´˝enia IGF-1 mogà,
szczególnie miejscowo, chroniç przed procesem mia˝d˝ycowym, szczególnie przy wysokich
st´˝eniach insuliny i niekorzystnym profilu lipidowym (8, 9). Niewàtpliwie wskazana jest
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wi´c wnikliwsza ocena roli IGF1 i dalsze
szczegó∏owe badanie pozosta∏ych czynników
ryzyka chorób naczyniowych w akromegalii.
Byç mo˝e dalsze poszukiwania wska˝à szlak
patogenetyczny rozwoju mia˝d˝ycy w tej rzadkiej chorobie lub wykluczà istnienie tego problemu.

Streszczenie
Praca prezentuje aktualny przeglàd piÊmiennictwa wià˝àcego wyst´powanie szybszego rozwoju mia˝d˝ycy u chorych na akromegali´. Dost´pne dane literaturowe nie dostarczajà jednak jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzajàcych ten zwiàzek sugerujàc
jedynie, i˝ zaburzenia lipidowe wyst´pujàce
w akromegalii mogà mieç zró˝nicowane pod∏o˝e patofizjologiczne. JednoczeÊnie wydaje
si´, ˝e dyslipidemia nie jest jedynym czynnikiem ryzyka naczyniowo-sercowego u pacjentów z akromegalià – wa˝nà rol´ w promowaniu rozwoju mia˝d˝ycy mogà odgrywaç m.in.
niektóre cytokiny i czynniki wzrostu (TGFβ,
IGF-1). WyjaÊnienie rzeczywistego udzia∏u
czynników odpowiedzialnych za aterogenez´
w akromegalii obecnie nie jest jednak mo˝liwe
i wymaga dalszych badaƒ.

Abstract
At this study we present actual review of
works containing possible connections between premature atherosclerosis and acromegaly.
Presented datas were difficult to interprete
because of dissimilarities in achieved results
and lack of scientific evidences for existence of
this connection, suggested only that dislipidemia in acromegaly might have different pathological pathways. It occur that other possible
cardiovascular risk factors as cytokines and
growth factors like TGFβ and IGF-1 might
play an important role in promoting atherosclerosis. We think actual datas do not present
whole view on the problem of premature atherosclerosis in acromegaly and further study
are necessary.
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Fizjologiczna rola bia∏ek
biologicznie czynnych: adiponektyny i leptyny

Wst´p
Bia∏a tkanka t∏uszczowa (white adipose tissue–WAT), oprócz w∏aÊciwoÊci magazynowania energii w formie triglicerydów, jest równie˝ narzàdem endokrynnym majàcym zdolnoÊç wydzielania bia∏ek posiadajàcych aktywnoÊç biologicznà. Sà to tzw. adipokiny, których oddzia∏ywanie na procesy fizjologiczne
i patologiczne stwierdzono w ró˝nych tkankach (3, 7, 14, 23, 24). Adipokiny mo˝emy podzieliç zale˝nie od ich budowy bia∏kowej, czy
te˝ w zale˝noÊci od funkcji jakà pe∏nià. Grupy
te zawierajà: klasyczne cytokiny, takie jak np.
TNF alfa, IL-6, IL-8, leptyn´, czynniki wzrostu, np. TGF-beta czy te˝ bia∏ka alternatywnej
drogi komplementu, jak np. adipsyna. Stwierdza si´ wÊród nich tak˝e bia∏ka bioràce udzia∏
w homeostazie metabolizmu glukozy jak na
przyk∏ad adiponektyna czy rezystyna; czynniki
bioràce udzia∏ w angiogenezie, jak czynnik
wzrostu nab∏onka naczyƒ (VEGF), czy regulacji ciÊnienia krwi: angiotensynogen (24).
Zwi´kszone wytwarzanie tych cytokinin wiàzane jest z wyst´powaniem insulinoopornoÊci,
dysfunkcji Êródb∏onka naczyƒ, nadciÊnienia
t´tniczego oraz promuje rozwój mia˝d˝ycy naczyƒ, b´dàcej wiodàca przyczynà zgonów. Zapobieganie i leczenie wspomnianych schorzeƒ
stanowi jeden z wa˝niejszych problemów medycyny XXI wieku (3, 14).
W pracy dokonano przeglàdu aktualnej
wiedzy na temat fizjologicznej roli dwóch z wymienionych powy˝ej bia∏ek: adiponektyny
i leptyny. Uwa˝a si´, i˝ zmiany st´˝enia tych
adipokin we krwi mogà stanowiç marker istot-
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ny w monitorowaniu zespo∏u metabolicznego,
b´dàcego konsekwencjà oty∏oÊci, a przebiegajàcego z insulinoopornoÊcià, hiperinsulinemià,
hipertriglicerydemià, nadciÊnieniem t´tniczym
i spadkiem tzw. „ochronnej” frakcji lipidowej
HDL (3, 7, 8). Wymienione powy˝ej zaburzenia, wraz ze zmienionym st´˝eniem leptyny
i adiponektyny, majà udowodniony zwiàzek
z aktywacjà angiogenezy (1, 7, 8).
Angiopatia jest jednym z objawów wyst´pujàcych z du˝à cz´stoÊcià u chorych na cukrzyc´ i nadciÊnienie t´tnicze (21, 26). Zmiany
w naczyniach prowadzàce do angiopatii sà wynikiem bezpoÊrednio oty∏oÊci (obecnoÊç patologicznych lipoprotein czy kwasów t∏uszczowych), bàdê poÊrednio, przez wywo∏ywane oty∏oÊcià zaburzenia, takie jak np. hiperinsulinemia. Polegajà one na, wynikajàcym z upoÊledzenia funkcji Êródb∏onka, wzroÊcie napi´cia
(skurczu) naczyƒ, jak i ich przebudowie. To zaÊ
zwiàzane jest zarówno z nasileniem patologicznej angiogenezy (iloÊci u∏omnych kapilar),
proliferacji komórek mi´Êni g∏adkich naczyƒ
i syntezy bia∏ek podÊcieliska (patologicznej
przebudowy Êciany naczynia) (5, 14).

Adiponektyna
Adiponektyna (AdpQ) jest bia∏kiem
o strukturze podobnej do kolagenu, o masie
molekularnej 30 kDa. Zbudowana jest z 244
aminokwasów i wyst´puje w osoczu zdrowego
organizmu w stosunkowo wysokim st´˝eniu
(5–30 µmol/l), co stanowi 0,01% ca∏kowitego
bia∏ka wyst´pujàcego w osoczu. Adiponektyna
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indukowana jest podczas ró˝nicowania si´ adipocytów i wydzielanie jej stymulowane jest
przez insulin´ (15). Poziom adiponektyny jest
najwi´kszy w ciàgu dnia, z najwy˝szym st´˝eniem w godzinach przedpo∏udniowych (6). Adiponektyna wp∏ywa na metabolizm zarówno glukozy jak i lipidów (23). St´˝enie adiponektyny
w surowicy krwi jest odwrotnie proporcjonalne
do indeksu masy cia∏a (body mass index; BMI),
a zw∏aszcza iloÊci trzewnej tkanki t∏uszczowej
(7, 15, 14, 23). Gen kodujàcy adiponektyn´ zosta∏ opisany w 1995 r. przez Scherera i wspó∏.
(7). Jest on zlokalizowany na chromosomie
3q27, w pobli˝u loci genów odpowiedzialnych
za rozwój cukrzycy, zespo∏u metabolicznego
i choroby niedokrwiennej serca (3, 14).
Adiponektna dzia∏a poprzez receptory:
Adipo-R1 znajdujàce si´ w mi´Êniach szkieletowych i Adipo-R2 na hepatocytach. Ponadto
ostatnio wykazano tak˝e, ˝e T- cadheryna s∏u˝y jako receptor dla hexamerycznej, ci´˝kiej
formy molekularnej czàsteczki adiponektyny
(15). Pobudzenie tych receptorów powoduje
aktywacj´ szlaków komórkowych: AMP-zale˝nej kinazy(AMPK) i bia∏kowej kinazy aktywowanej mitogenem p38 (MAPKp38).
Aktywacja czynników transkrypcyjnych,
np. PPAR-alfa przez AdpQ, nasila ekspresj´
genów bioràcych udzia∏ w betaoksydacji kwasów t∏uszczowych, wzroÊcie wychwytu glukozy,
nasila hamujàcy wp∏yw insuliny na glukoneogenez´, zwi´ksza insulinowra˝liwoÊç. Tà drogà AdpQ wykazuje dzia∏anie nasilajàce przemiany lipidów i glukozy, dzia∏ajàc przeciwmia˝d˝ycowo, chroniàc Êródb∏onek. Wykazano ponadto, ˝e adiponektyna hamuje proliferacj´ i migracj´ komórek mi´Êni g∏adkich
Êcian naczyƒ, hamujàc patologiczny „remodeling” naczyƒ. Fizjologiczne st´˝enie adiponektyny w sposób istotny zmniejsza ekspresj´ moleku∏ adhezyjnych, przez co hamuje przyleganie komórek odczynu zapalnego do komórek
Êródb∏onka, ich migracj´ i inicjacj´ rozwoju
blaszki mia˝d˝ycowej (3, 12, 14, 16, 20, 23).
Adiponektyna stanowi marker wra˝liwoÊci
na insulin´, tote˝ jest pomocna w ustaleniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u ludzi.
U˝ycie rekombinowanej adiponektyny mo˝e
u niektórych pacjentów byç korzystne w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
(15, 25).
Chocia˝ adiponektyna wydzielana jest tylko przez tkank´ t∏uszczowà, to jej st´˝enie,
w przeciwieƒstwie do innych adipokin, jest paradoksalnie ni˝sze w oty∏oÊci. Mechanizm tej
negatywnej korelacji jest jak dotàd niewyjaÊniony. Stwierdzono, ˝e zmiany poziomu adiponektyny nie poprzedzajà wystàpienia oty∏oÊci i dopiero oty∏oÊç powoduje spadek jej st´˝enia we krwi (3, 4, 14).

Hipoadiponektynemia zwiàzana jest z insulinooopornoÊcià i hiperinsulinemià, wià˝àc
si´ z ryzykiem rozwini´cia cukrzycy typu drugiego (17). Wyst´puje w oty∏oÊci, cukrzycy typu II – zw∏aszcza z towarzyszàcà makroangiopatià, w przebiegu zespo∏u metabolicznego,
nadciÊnienia t´tniczego, mia˝d˝ycy naczyƒ,
choroby wieƒcowej, ale i w ograniczonej lipodystrofii (3, 7, 12, 14, 23, 26). Niski poziom
adiponektyny jest równie˝ czynnikiem ryzyka
dla wystàpienia chorób sercowo-naczyniowych
(15, 16). Interesujàce jest to, ˝e wykazano, i˝
st´˝enie adiponektyny obni˝a si´ wraz z nasileniem retinopatii nadciÊnieniowej, nawet po
skorygowaniu innych promia˝d˝ycowych czynników ryzyka, co sugerowaç mo˝e, ˝e do wystàpienia retinopatii potrzebny jest pewien
krytyczny poziom adiponektyny (26). Tak˝e
genetyczny polimorfizm genu adiponektyny
mo˝e wywo∏ywaç spadek produkcji i sekrecji
adiponektyny. Zjawisko to mo˝e byç przynajmniej cz´Êciowo odpowiedzialne za powstanie
insulinoopornoÊci i wystàpienie cukrzycy, jak
równie˝ za typowe dla tej choroby i zespo∏u
metabolicznego upoÊledzenie funkcji Êródb∏onka (14).
Natomiast podwy˝szenie poziomu adiponektyny (hiperadiponektynemia) zwiàzane
jest z mniejszà cz´stoÊcià wystàpienia cukrzycy
typu drugiego: obserwuje si´ je w przebiegu
niewydolnoÊci nerek, jad∏owstr´tu psychicznego, przy spadku masy cia∏a czy w uogólnionej
lipodystrofii (10, 14). St´˝enie adiponektyny
wzrasta równie˝ po chirurgicznym leczeniu
oty∏oÊci (3). Wzrost st´˝enia adiponektyny
zwiàzany jest tak˝e z obni˝eniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, co z kolei zwiàzane
jest ze wzrostem wra˝liwoÊci na insulin´
i zmniejszeniem st´˝enia lipidów oraz CRP
(17). W badaniach populacyjnych stwierdzono
ponadto, ˝e poziom adiponektyny jest wy˝szy
wÊród rasy kaukaskiej ni˝ azjatyckiej (14, 25).
Stwierdzono odwrotnà korelacj´ mi´dzy
st´˝eniem mRNA adiponektyny i st´˝eniem
C-reaktywnym (CRP), b´dàcego markerem
aktywnego procesu zapalnego, a poziomem
adiponektyny w podskórnej tkance t∏uszczowej u ludzi z angiograficznie stwierdzonà
mia˝d˝ycà (14, 16, 10).
Adiponektyna hamuje te˝ proliferacj´
mielomonocytarnych komórek progenitorowych szpiku i indukuje ich apoptoz´ poprzez
redukowanie ekspresji antyapoptotycznego
genu Bcl-2 (1).

Leptyna
Drugà, wa˝nà dla patologii oty∏oÊci adipokinà jest leptyna. Leptyna odkryta zosta∏a
w 1994 r. Jest ona bia∏kiem zbudowanym ze
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167 aminokwasów o strukturalnym podobieƒstwie do cytokin. Gen kodujàcy leptyn´ u ludzi
le˝y na chromosomie 7alfa 31. 3 i zbudowany
jest z 3 egzonów oraz 2 intronów (2, 18).
Synteza tego czynnika zachodzi g∏ównie
w tkance t∏uszczowej, ale jego generacj´
stwierdzono te˝ w przysadce, w ∏o˝ysku, Êluzówce dna ˝o∏àdka, mi´Êniach szkieletowych
i nab∏onku gruczo∏ów sutkowych (2, 15, 18).
Synteza i wydzielanie leptyny przez adipocyty pobudzane jest przez insulin´, glikortykoidy, estrogeny i cytokiny (TNF alfa, IL-1),
a tak˝e przez infekcj´ (endotoksynemi´). Natomiast hamujàcy wp∏yw na wydzielanie leptyny wywiera aktywacja uk∏adu sympatycznego
i testosteron. Tak˝e hormon wzrostu (GH)
zmniejsza generacj´ leptyny u ludzi, natomiast
zwi´ksza u szczurów (2, 18).
Generacja leptyny jest dwukrotnie wi´ksza
u kobiet ni˝ u m´˝czyzn i u ludzi ma charakter
pulsacyjny (2, 15). W ciàgu doby leptyna wydzielana jest w 32 pulsach, krà˝àc w 80% jako
16Da bia∏ko zwiàzane z bia∏kami osocza; czas
po∏owiczy jej rozpadu wynosi 25 min (2, 15,
18). Leptyna wydalana jest g∏ównie przez nerki (18). St´˝enie leptyny we krwi spada po rozpocz´ciu g∏odzenia i nie wzrasta po spo˝yciu
pojedynczych posi∏ków, ale d∏ugofalowo skorelowane jest z poziomem insuliny. Receptor
leptyny nale˝y do rodziny klasy 1 receptorów
cytokinowych, do których nale˝à tak˝e receptory dla interleukiny 6 (IL 6), czynnika hamujàcego bia∏aczk´ (LIF), czynnika stymulujàcego koloni´ granulocytów (GCSF) (18). Receptor leptyny wyst´puje w 6 izoformach. ObRb,
zwany formà d∏ugà, zlokalizowany jest w podwzgórzu a jego aktywacja jest modulowana
przez neuropeptyd Y, bia∏ko AgRP i propiomelanokortyn´ (POMC) (2, 5, 9, 18, 21). Natomiast forma krótka tego receptora wyst´puje w splocie naczyniówki, nab∏onku naczyƒ,
nerkach, wàtrobie, p∏ucach i gonadach. Receptor ObRb wykryto tak˝e w naczyniach oraz
w komórkach endothelium. Jego aktywacja
sprzyja proliferacji Êródb∏onka i angiogenezie.
Mutacja w genie ob u ludzi wyst´puje rzadko
(po raz pierwszy stwierdzono w 1997 r.) i powoduje ˝ar∏ocznoÊç, chorobliwà oty∏oÊç, podwzgórzowy hipogonadyzm, upoÊledzenie
wzrostu. U ludzi nie stwierdzono natomiast hiperinsulinemii, hiperglikemii, hiperkortyzolemii i hipotermii obserwowanych w badaniach
na zwierz´tach (18, 21).
Leptyna wp∏ywa tak˝e bezpoÊrednio na komórki immunologiczne (spadek st´˝enia leptyny powoduje spadek aktywnoÊci uk∏adu immunologicznego). Zmniejsza tak˝e odpowiedê
prozapalnà poprzez wzrost iloÊci limfocytów
produkujàcych IL-2, IFN alfa i TNF alfa, a hamujàc iloÊç limfocytów produkujàcych IL-4,
IL-5 i IL-10. Brak leptyny lub opornoÊç na lep-
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tyn´ powoduje uszkodzenie odpowiedzi immunologicznej zale˝nej od limfocytów T (2, 12).
Dzia∏anie leptyny na poszczególne narzàdy
W ostatnich latach wykazano, ˝e nie tylko
podwgórze ale i wi´kszoÊç tkanek jest wra˝liwe na dzia∏anie leptyny.
W uk∏adzie dokrewnym leptyna wp∏ywa na
oÊ
podwgórzowo-przysadkowo-gonadowà
i okaza∏a si´ byç hormonem koniecznym do
procesu dojrzewania (4, 8, 18). Leptyna dzia∏a
równie˝ bezpoÊrednio na jajniki (stwierdzono
tu te˝ receptory dla leptyny). Jej wysokie st´˝enie mo˝e hamowaç syntez´ estradiolu poprzez hamowanie steroidogenezy w komórkach ziarnistych i tekalnych i wspó∏dzia∏aç
z rozwojem dojrzewania oocytów i p´cherzyków (2, 18).
Leptyna syntetyzowana jest równie˝ w komórkach t∏uszczowych sutków we wczesnym
okresie cià˝y i w trakcie laktacji, a wyst´pujàc
w mleku ludzkim powoduje modyfikacj´ odpowiedzi imunologicznej i funkcji jelit, termoregulacji, homeostazy endokrynnej i metabolicznej u noworodka (2, 18).
Leptyna bierze równie˝ udzia∏ w fizjologii
uk∏adu pokarmowego. Leptyn´ i jej mRNA
wykryto w ludzkich komórkach Êluzówki ˝o∏àdka, komórkach endokrynnych i w komórkach dna ˝o∏àdka szczurów. Na koncentracj´
leptyny w komórkach ˝o∏àdka wp∏ywa sposób
od˝ywiania, sk∏ad po˝ywienia, jak i egzogenna
cholecystokinina, sekretyna i pentagastryna.
Receptory leptyny wykryte w ludzkiej Êluzówce dna ˝o∏àdka i jelitach wskazujà, ˝e jelita sà
bezpoÊrednim celem dzia∏ania ˝o∏àdkowej
leptyny, a bezpoÊredni sygna∏ dla wydzielania
leptyny w jelicie mo˝e byç zwiàzany z absorbcjà pokarmów i motorykà jelit. Ponadto leptyna bierze równie˝ udzia∏ w podtrzymaniu integralnoÊci komórek nab∏onka ˝o∏àdka i gastroprotekcji, a zw∏aszcza udowodniono jej
ochronny wp∏yw na Êluzówk´ ˝o∏àdka uszkodzonà etanolem (2, 18).
Innym narzàdem w uk∏adzie pokarmowym,
w którym stwierdzono wp∏yw leptyny, jest wàtroba. W hepatocytach leptyna reguluj´ transport glukozy i zmiana jej poziomu mo˝e powodowaç insulinoopornoÊç hepatocytów. Wykazano równie˝, ˝e leptyna odpowiedzialna jest
za wzrost syntezy kwasów t∏uszczowych w komórkach wàtroby. W przebiegu marskoÊci wàtroby dochodzi do wzrostu jej st´˝enia w surowicy krwi, co sugerowaç mo˝e, i˝ wàtroba, podobnie jak nerki, bierze udzia∏ w syntezie i degradacji leptyny (2, 18).
Nerki sà narzàdem, w którym nie tylko toczà si´ przemiany metaboliczne leptyny i jej
wydalanie z organizmu, ale sà te˝ miejscem
dzia∏ania leptyny. Leptyna stymuluje prolife-
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racj´ komórek k∏´buszków nerkowych oraz
produkcj´ kolagenu typu IV. Wysoki poziom
leptyny prowadzi do uszkodzenia k∏´buszków,
glomerulosklerozy i proteinurii. W komórkach
mezangialnych natomiast leptyna reguluje
syntez´ TGF-beta 1 oraz stymuluje transport
glukozy i kolagenu typu I. Podanie do˝ylne
leptyny powoduje wzrost diurezy i natriurezy,
co mo˝e skutkowaç obni˝eniem ciÊnienia t´tniczego (1, 2, 11).
W obr´bie p∏uc leptyna mo˝e byç uwa˝ana
za neurohormonalny modulator uk∏adu oddechowego oraz dzia∏aç jak czynnik wzrostu. Wywiera równie˝ wp∏yw na dojrzewanie p´cherzykowych fibroblastów i ró˝nicowanie nab∏onka, a w konsekwencji na produkcj´ surfaktantu. Jest wysoce prawdopodobne, ˝e
zmiana st´˝enia leptyny lub opornoÊç na leptyn´ mo˝e graç rol´ w zwiàzanych z oty∏oÊcià zaburzeniach oddychania, takich jak zespó∏ bezdechu nocnego lub zespó∏ hipowentylacji
zwiàzanej z oty∏oÊcià (2).
Mechanizm regulacji oty∏oÊci przez leptyn´
jest z∏o˝ony. Poczàtkowo uwa˝ano, ˝e leptyna
odgrywa podstawowà rol´ jako hormon dzia∏ajàcy przeciw oty∏oÊci, jednak badania ostatnich
lat, w toku których wykryto powszechnie wyst´pujàcà w oty∏oÊci opornoÊç na leptyn´, zaprzeczajà tej hipotezie. Hiperleptynemia zdaje si´
indukowaç w tkankach opornoÊç na leptyn´
i prawdopodobnie gra rol´ w rozwoju oty∏oÊci.
U podstaw tej opornoÊci le˝y zaburzenie regulacji syntezy i /lub sekrecji leptyny, upoÊledzenie jej transportu w obr´bie centralnego systemu nerwowego i obni˝enie iloÊci jej receptorów na komórkach receptorów, jak i wspó∏dzia∏anie z innymi modulatorami apetytu. Hiperleptynemia stanowi podstawowà cech´ oty∏oÊci u ludzi, a BMI(body mass index) jest najlepszym wskaênikiem koncentracji krà˝àcej
leptyny. Jednak u ok. 5% oty∏ej populacji mo˝e mieç „relatywny” niedobór leptyny i odnosiç
korzyÊç z terapii leptynà (15, 18).
Wysokie st´˝enie endogennej leptyny nie
zapobiega jednak oty∏oÊci u ludzi i innych ssaków, a spadek wagi po obwodowym lub centralnym podaniu leptyny jest ograniczony do
niewielkiej redukcji podskórnej tkanki t∏uszczowej. Natomiast niskie st´˝enie leptyny mo˝e wspó∏uczestniczyç w rozwoju oty∏oÊci, gdy˝
jej relatywnie niskie st´˝enie rozpoznawane
jest jako sygna∏ g∏odzenia, co prowadzi do
wzrostu zapotrzebowania na energi´ czyli
wzrostu apetytu. St´˝enie leptyny w surowicy
krwi skorelowane jest wprost proporcjonalnie
z masà cia∏a, wp∏ywa na iloÊç spo˝ywanych pokarmów i zmienia si´ w zale˝noÊci od wahaƒ
równowagi energetycznej ustroju (2, 5, 9, 14,
18, 21).
Udowodniono, ˝e oty∏oÊç u ludzi zwiàzana
jest ze wzrostem st´˝enia leptyny w surowicy
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jak i w tkance t∏uszczowej, i ˝e wyst´puje zale˝ne od leptyny funkcjonalne powiàzanie
mi´dzy masà tkanki t∏uszczowej a komórkami
nab∏onkowymi promujàcymi angiogenez´
(w celu utrzymania równowagi mi´dzy zaopatrzeniem w krew a wielkoÊcià tkanki t∏uszczowej) (5). Rola leptyny w regulacji wagi cia∏a
mo˝e równie˝ obejmowaç interakcje z innym
uk∏adem sygna∏ów metabolicznych sterowanych insulinà czy glikortykoidami, które to
hormony regulujà wydzielanie podobnych
neuroprzekaêników w mózgu, bioràc udzia∏
w regulacji uczucia g∏odu, sytoÊci i utrzymania
wagi. Wspó∏dzia∏anie leptyny z insulinà, hormonem wzrostu czy innymi czynnikami wzrostu regulujàcymi metabolizm naszego organizmu wymaga dalszych badaƒ. Stwierdzono
istotny zwiàzek pomi´dzy st´˝eniem leptyny
a jej wp∏ywem na angiogenez´ i hematopoez´
(8, 18, 21, 22). Pobudzenie receptorów leptynowych obecnych na komórkach endotelialnych prowadzi do wzrostu proliferacji i migracji komórek Êródb∏onka oraz ich prze˝ycia,
czyli sprzyja angiogenezie (1, 5, 13, 22). W badaniach in vivo stwierdzono ˝e leptyna wywo∏uje neowaskularyzacj´ w rogówkach zdrowych szczurów (21). In vitro zaobserwowano
powstawanie, pod wp∏ywem leptyny, naczyƒ
podobnych do w∏osowatych, o wzmo˝onej iloÊci kolagenu w ich Êcianie (1, 21). Stwierdzono
równie˝ aktywowanà leptynà proliferacj´ naczyƒ mikro- i makrokrà˝enia u doros∏ych ludzi, a efekt ten jest prawdopodobnie zwiàzany
z zaburzeniami regulacji cyklu komórkowego
przez geny bia∏ek p53 i p21 (1). Retinopatia
wyst´pujàca w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego i cukrzycy skorelowana jest ze st´˝eniem
leptyny we krwi (26).
Leptyna poprzez nasilanie neoangiogenezy i proliferacji komórek endotelialnych przypomina dzia∏aniem VEGF. Podobnie jak ten
czynnik proangiogeniczny, leptyna aktywuje
ekspresj´ genu bcl-2, hamujàc apoptoz´ komórek Êródb∏onka (1, 13). Zwi´kszenie syntezy bia∏ek podÊcieliska wià˝´ si´ z wp∏ywem
leptyny na sztywnoÊç naczyƒ (8, 22). Wzmagajàc patologicznà angiogenez´, leptyna wp∏ywa
na rozrost blaszki mia˝d˝ycowej. Ten efekt
leptyny jest niezwykle istotny dla przebiegu
chorób zwiàzanych z patologicznymi zmianami w naczyniach, takimi jak np. cukrzyca typu
II czy nadciÊnienie t´tnicze (13).
Wykazano równie˝, ˝e leptyna po podaniu
do˝ylnym lub dokomorowym wywo∏uj´ aktywacj´ uk∏adu sympatycznego. Przewlek∏e do˝ylne (lub do t´tnicy szyjnej) podawanie leptyny w du˝ych dawkach powoduje wzrost t´tna
i ciÊnienia t´tniczego u szczurów. Ponadto st´˝enie leptyny w surowicy krwi koreluje ze stopniem retinopatii nadciÊnieniowej. Z drugiej
strony leptyna aktywuje uwalnianie tlenku
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azotu (NO) z komórek Êródb∏onka i z tym
mo˝na wiàzaç wazodilatacyjny i obni˝ajàcy ciÊnienie t´tnicze efekt obserwowany doÊwiadczalnie zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo (1, 8, 9, 11, 19).
Podsumowujàc, leptyna wydaje si´ wywieraç równowa˝àce si´ wp∏ywy na regulacj´ ciÊnienia t´tniczego stymulujàc odpowiedê presyjnà przypisywanà aktywacji uk∏adu sympatycznego i obni˝ajàc ciÊnienie w mechanizmie
zale˝nym od uwalnianego NO (11).
Leptyna jest równie˝ hormonem zwiàzanym ze stresem, mianowicie pod wp∏ywem
stresu (jakim np. jest ci´˝ka choroba organizmu) dochodzi do spadku leptyny, a spadek
ten jest z kolei sygna∏em dla neuroendokrynnej reakcji organizmu(4).

Zakoƒczenie
Adiponektyna i leptyna, o nadal jeszcze nie
do koƒca poznanej roli w organizmie, wydajà
si´ byç wa˝nymi czynnikami uczestniczàcymi
w fizjologicznych jak i patologicznych procesach toczàcych si´ w organizmie. PodkreÊlana
jest rola jakà te adipocytokiny mogà pe∏niç
w naczyniowych powik∏aniach (angiopatii), zespole metabolicznym i cukrzycy (1, 3, 7, 8).

oraz zwi´kszenia d∏ugoÊci jej prze˝ywania czyli sprzyja angiogenezie. Zmiana st´˝enia tych
adipokinin we krwi stanowiç mo˝e istotny
marker post´pujàcej patologii w monitorowaniu zespo∏u metabolicznego, ∏àczàcy nieprawid∏owoÊci metabolizmu bezpoÊrednio prowadzàce do cukrzycy typu 2 z patologià naczyƒ,
jak i chorób uk∏adu krà˝enia.

Abstract
Adiponectin and leptin, biological active
proteins, are trace elements playing an important role in physiological and pathological
processes of organism. Adiponectin regulates
lipide and glucose metabolism , has antiarteriosclerotic activity-brakes adhesis and migration inflamatory cells and protects smooth
muscles cells. Leptin is protein, which besides
regulation apetite and metabolism, is connected with angiogenesis and hematopoesis.Stimulation of leptin’s receptores on endothelial
cells intensificate proliferation and migration
those cells and increase survival time, promotes angiogenesis. Changes of concentration
those adipokinies in the blood are involved in
monitoring the metabolic syndrom , which
connects metabolic abnormality , causes diabetes mellitus type 2 with vesseles pathology
and circulatory system diseases.

Streszczenie
Adiponektyna i leptyna, bia∏ka biologicznie czynne, odgrywajà w organizmie istotnà
rol´ zarówno w procesach fizjologicznych jak
i patologicznych. Adiponektyna wykazuje
dzia∏anie regulujàce przemiany lipidów i glukozy, a jej dzia∏anie przeciw mia˝d˝ycowe polega na hamowaniu adhezji i migracji komórek
odczynu zapalnego i akumulacji przez nie lipidów, a tak˝e na ochronie komórek mi´Êni
g∏adkich. Leptyna to bia∏ko, które oprócz regulacji apetytu i przemian metabolicznych ma
istotny zwiàzek z angiogenezà i hematopoezà.
Pobudzenie receptorów leptynowych na komórkach Êródb∏onka prowadzi do nasilenia
proliferacji i migracji komórek Êródb∏onka
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Badania nad wp∏ywem
wybranych metali ci´˝kich na zaawansowanie
zmian mia˝d˝ycowych w naczyniach wieƒcowych
u chorych na chorob´ niedokrwiennà serca

Wst´p

Cel pracy

W latach osiemdziesiàtych w USA przeprowadzono badania, które pozwoli∏y oszacowaç, ˝e stan zdrowia cz∏owieka w 53% uzale˝niony jest od stylu ˝ycia, w 21% od warunków
Êrodowiskowych, w 16% od cech dziedzicznych oraz w 10% od dost´pnoÊci i poziomu
opieki zdrowotnej. BezpoÊrednie oddzia∏ywanie intoksykacji Êrodowiskowych, w tym metali ci´˝kich, mo˝e przyczyniaç si´ do rozwoju
chorób uk∏adu krà˝enia, w tym choroby niedokrwiennej serca. W rejonach szczególnie zanieczyszczonych obserwuje si´ 2–4 krotny
wzrost zachorowalnoÊci na choroby uk∏adu
krà˝enia (4). Jednym z czynników sprzyjajàcych uszkodzeniom Êródb∏onka i przyÊpieszonemu rozwojowi mia˝d˝ycy i, co za tym idzie,
choroby niedokrwiennej serca, mo˝e byç podwy˝szone w surowicy st´˝enie metali ci´˝kich.
Niektóre z nich, takie jak cynk, selen, miedê,
mangan stanowià pierwiastki Êladowe niezb´dne do budowy i prawid∏owego funkcjonowania b∏on komórkowych i wielu enzymów
chroniàcych komórki przed zgubnym wp∏ywem wolnych rodników tlenowych, a szkodliwy ich wp∏yw odnotowano jedynie przy ich
nadmiarze. Inne, jak kadm i o∏ów, wywierajà
zdecydowanie szkodliwy wp∏yw na organizm
ludzki w ka˝dym st´˝eniu.

Celem pracy by∏a ocena zale˝noÊci pomi´dzy st´˝eniem jonów metali ci´˝kich i zaawansowaniem zmian mia˝d˝ycowych w t´tnicach
wieƒcowych oraz uznanymi czynnikami ryzyka
rozwoju mia˝d˝ycy u chorych na chorob´ niedokrwiennà serca i w grupie kontrolnej osób
zdrowych.
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Materia∏ i metoda
Badania wykonano u 42 chorych, w tym 24
m´˝czyzn i 18 kobiet, w wieku 63,7±9,9 lat,
chorych na chorob´ niedokrwiennà serca potwierdzonà badaniem koronarograficznym. Za
zmian´ istotnà przyjmowano zmian´ zw´˝ajàcà Êwiat∏o naczynia o przynajmniej 70%. Ze
wzgl´du na wykazane zmiany w badaniu koronarograficznym badanych chorych podzielono
na trzy grupy:
– 12 chorych (7 kobiet i 5 m´˝czyzn w wieku
61,4±11,5 lat ) ze zmianami mia˝d˝ycowymi w jednej t´tnicy wieƒcowej,
– 18 chorych (12 kobiet i 6 m´˝czyzn w wieku
64,5±9,7 lat ) ze zmianami mia˝d˝ycowymi
w dwóch t´tnicach wieƒcowych,
– 12 chorych (8 kobiet i 4 m´˝czyzn w wieku
64,5 ±9,25 lat ) ze zmianami w trzech t´tnicach wieƒcowych.
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Grupa kontrolna
n=18

Grupa chorych na CHNS
n=42

IstotnoÊç statystyczna

Kobiety (%)

8 (44%)

18 (43%)

NS

M´˝czyêni (%)

10 (56%)

24 (57%)

NS

Wiek

58.0±9.4

63.7± 9.9

NS

Choroba (%)

– jednonaczyniowa 12 (28%)
– dwunaczyniowa 18 (44%)
– trójnaczyniowa 12 (28% )

PTCA (%)

5 (12%)

NadciÊnienie t´tnicze

6 (33%)

15 (36%)

NS

Cukrzyca (%)

3 (16%)

10 (23%)

NS

Palenie tytoniu (%)

6 (33%)

15(36%)

NS

Tab.1 Charakterystyka badanych grup
CHNS – choroba niedokrwienna serca

Grup´ kontrolnà stanowi∏o 18 osób, w tym
8 kobiet i 10 m´˝czyzn, w wieku 58,7±9,4 lat,
u których ze wzgl´du na podejrzenie choroby
niedokrwiennej serca wykonano koronarografi´, w której nie wykazano istotnych zmian
mia˝d˝ycowych, a ca∏oÊç obserwacji klinicznej
pozwoli∏a na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Zarówno chorzy na chorob´
niedokrwiennà serca jak i badane osoby zdrowe, w pracy zawodowej nie by∏y nara˝one na
metale ci´˝kie i ich zwiàzki. Ponadto badane
osoby podawa∏y w wywiadzie okazjonalne spo˝ywanie niewielkich iloÊci alkoholu i zaprzeczy∏y spo˝ywaniu piwa w iloÊci przekraczajàcej
300 ml/miesiàc. Charakterystyk´ badanej grupy chorych przedstawia tab.1.
Krew do badaƒ pobierano rano, na czczo,
w warunkach podstawowych. St´˝enie jonów
o∏owiu i kadmu we krwi oraz jonów cynku,
manganu, selenu i miedzi w osoczu oznaczano
metodà spektrofotometrii absorpcyjnej, przy
u˝yciu aparatu Thermo-Elemental Atomic Absorption Spectrophotometry SOLAAR M6.
Dopuszczalne st´˝enie o∏owiu i kadmu
w krwi pe∏nej oraz prawid∏owe st´˝enie miedzi, cynku, selenu i manganu w surowicy oznaczane tà metodà, u osób bez nara˝enia zawodowego na metale ci´˝kie, przedstawia si´ nast´pujàco:
– o∏ów do 100 µg/L,
– kadm do 0,5 µg/L,
– miedê 80–150 µg/100 mL,
– cynk 80–160 µg/100 mL,
– selen 46–125 µg/L,
– mangan do 10 µg/L.
Pomiaru ciÊnienia t´tniczego dokonywano
w warunkach podstawowych, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa NadciÊnienia
T´tniczego. Natomiast st´˝enie cholesterolu
ca∏kowitego oznaczano metodà enzymatycznà,
cholesterolu HDL metodà precypitacji, trójglicerydów oznaczane by∏o metodà enzymatyczno-kolorymetrycznà, a cholesterolu LDL
wyliczano z wzoru:

Cholesterol LDL = cholesterol ca∏kowity (trójglicerydy/5 + cholesterol HDL).

Analiza statystyczna
Wyniki przedstawiono jako Êrednie i odchylenia standardowe (SD). W celu oceny, czy
rozk∏ad badanej zmiennej jest normalny, zastosowano test W Shapiro-Wilka. Nast´pnie
w celu porównania badanych grupach wykorzystano test t-Studenta dla par niepowiàzanych i test Kruskala-Wallisa. W celu ustalenia
powiàzaƒ pomi´dzy badanymi zmiennymi obliczano wspó∏czynniki korelacji Pearsona
i Spearmana oraz dokonano analizy regresji
wielokrotnej metodà krokowà. Za istotne statystycznie przyjmowano wyniki przy p<0,05.

Wyniki
Wyniki badaƒ przedstawiono w tab. 2 i 3.
WartoÊci st´˝enia o∏owiu i kadmu we krwi oraz
cynku, manganu, selenu i miedzi w surowicy,
w grupie chorych na chorob´ niedokrwiennà
serca i w grupie kontrolnej mieÊci∏y si´ w zakresie wartoÊci prawid∏owych dla populacji nie
nara˝onej zawodowo na metale ci´˝kie i nie
wykazano istotnych ró˝nic w zakresie badanych metali porównujàc obie te grupy oraz pomi´dzy grupami chorych wydzielonymi ze
wzgl´du na licz´ zaj´tych przez proces mia˝d˝ycowy naczyƒ ( choroba jedo-, dwu- i trójnaczyniowa ). Nie wykazano te˝ ró˝nic w zakresie st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego, HDL ,
LDL, trójglicerydów i glukozy oraz wartoÊciami ciÊnienia t´tniczego skurczowego i rozkurczowego pomi´dzy badanymi grupami.
Uzyskane korelacje:
1. W grupie kontrolnej st´˝enie cholesterolu
ca∏kowitego korelowa∏o dodatnio z st´˝eniem selenu (r=0,665, p<0,006), st´˝eniem
miedzi (R=0,574, p<0,01) i st´˝eniem kad-
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St´˝enie
cynku
(µg/100 mL)

St´˝enie
o∏owiu
(µg/L)

St´˝enie
kadmu
(µg/L)

St´˝enie
manganu
(µg/L)

St´˝enie
selenu
(µg/L)

St´˝enie
miedzi
(µg/100 mL)

Grupa kontrolna
N=18

X
SD

97,63
10,71

40,15
11,39

0,31
0,52

1,27
0,45

58,41
10,42

108,96
20,37

CHNS
N=42

X
SD

99,70
13,06

42,31
21,47

0,26
0,49

1,38
0,72

63,23
13,16

119,60
17,93

CHNS
1N
n=12

X

93,09

29,88

0,09

1,10

67,47
17,53

119,00

SD

11,99

9,80

0,08

0,59

CHNS
2N
n=18

X

104,37

46,51

0,27

1,52

SD

11,94

22,35

0,45

0,82

10,32

19,31

CHNS
3N
n=12

X

98,57

47,11

0,38

1,41

57,63
11,46

115,75

SD

13,90

24,70

0,69

0,65

NS

NS

NS

NS

IstotnoÊç statystyczna

17,18
63,75

122,11

17,17
NS

NS

Tab.2 St´˝enie metali ci´˝kich w badanych grupach
CHNS – choroba niedokrwienna serca, 1N – jednonaczyniowa, 2N – dwunaczyniowa, 3N – trójnaczyniowa, X – Êrednia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe

GL
(mmol/L)

TCH
(mg%)

LDL
(mg%)

HDL
(mg%)

TG
(mg%)

RRS
(mmHg)

RRR
(mmHg)

Grupa kontrolna
n=18

X
SD

6,44
1,88

197,50
51,48

116,06
44,99

48,41
11,41

129,00
71,37

142,50
18,49

85,27
8,48

CHNS
n=42

X
SD

6,53
2,42

201,00
51,41

127,48
54,00

47,40
13,29

157,45
76,96

146,25
23,14

86,37
11,37

CHNS
1N
n=12

X

6,04

213,90

141,00

49,50

129,05

145,90

86,36

SD

1,39

51,62

49,09

13,32

49,05

13,19

11,42

CHNS
2N
n=18

X

6,90

194,00

117,62

48,00

159,47

141,17

85,58

SD

3,15

42,19

53,58

15,45

81,22

17,98

10,28

CHNS
3N
n=12

X

6,47

199,08

129,66

44,30

180,66

153,75

87,50

SD

2,03

63,83

62,45

9,42

88,38

34,18

13,56

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

IstotnoÊç
statystyczna

Tab.3 St´˝enie cholesterolu ca∏kowitego (TCH), cholesterolu LDL (LDL), cholesterolu HDL (HDL), trójglicerydów (TG) i glukozy (GL) oraz wartoÊç
ciÊnienia skurczowego (RRS) i rozkurczowego (RRR) w badanych grupach
CHNS – choroba niedokrwienna serca, 1N – jednonaczyniowa, 2N – dwunaczyniowa, 3N – trójnaczyniowa, X – Êrednia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe

mu (R=0,439, p<0,05), a st´˝enie cholesterolu LDL korelowa∏o z st´˝eniem selenu
(r=0,657, p<0,008) i st´˝eniem kadmu
(R=0,437, p<0,05). Natomiast st´˝enie
manganu korelowa∏o dodatnio z st´˝eniem
trójglicerydów (R=0,682, p< 0,001).
2. W poszczególnych grupach chorych na chorob´ niedokrwiennà serca st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego korelowa∏o dodatnio
z st´˝eniem kadmu (R=0,729, p<0,001),
st´˝eniem miedzi (r=0,862, p<0,01), a st´˝enie cholesterolu LDL korelowa∏o dodatnio z st´˝eniem kadmu (R=0,587, p<0,02),
st´˝eniem miedzi (r=0,836, p<0,01) i st´˝eniem o∏owiu (r=0,673, p<0,01). St´˝enie
glukozy korelowa∏o dodatnio z st´˝eniem
miedzi (r=0,808, p<0,001). Natomiast st´-
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˝enie selenu korelowa∏o dodatnio z st´˝eniem trójglicerydów (r=0,922, p<0,02)
i ujemnie z st´˝eniem cholesterolu HDL
(r =– 0,940, p<0,017).
W celu oceny pe∏nej zale˝noÊci pomi´dzy
st´˝eniem badanych metali ci´˝kich a st´˝eniem glukozy, cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL i trójglicerydów oraz wartoÊciami ciÊnienia t´tniczego, dokonano analizy regresji wielokrotnej metodà
krokowà , gdzie wykazano, ˝e na st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego w grupie wszystkich badanych wp∏ywa∏o st´˝enie miedzi (beta=0,375) i selenu (beta=0,364), w grupie
osób zdrowych st´˝enie selenu (beta=0,657)
i miedzi (beta=0,379), a w grupie chorych na
chorob´ niedokrwiennà serca jedynie miedzi
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(beta=0,357). Na st´˝enie cholesterolu LDL
w grupie wszystkich badanych wp∏ywa∏o st´˝enie miedzi (beta=0,383), w grupie osób zdrowych st´˝enie selenu (beta=0,617), a w grupie
chorych na chorob´ niedokrwiennà serca równie˝ miedzi (beta 0,388). W przypadku cholesterolu HDL nie wykazano istotnych powiàzaƒ. Je˝eli chodzi o st´˝enie trójglicerydów, to
w grupie wszystkich badanych wykazano zale˝noÊç z st´˝eniem kadmu (beta=0,340), w grupie osób zdrowych równie˝ z st´˝eniem kadmu
(beta=0,619), a w grupie chorych nie wykazano zale˝noÊci. Wykazano zale˝noÊç pomi´dzy
st´˝eniem glukozy a st´˝eniem miedzi (beta=0,441) i o∏owiu (beta=0,314) w grupie
wszystkich badanych oraz st´˝eniem miedzi
(beta=0,509) i o∏owiu (beta=0,377) w grupie
chorych na chorob´ niedokrwiennà serca.
W ocenie zale˝noÊci pomi´dzy st´˝eniem metali ci´˝kich a ciÊnieniem t´tniczym wykazano
ujemne powiàzania pomi´dzy st´˝eniem cynku a ciÊnieniem skurczowym i rozkurczowym
(odpowiednio beta=–0,35 i beta=–0,44)
w grupie wszystkich badanych.

Omówienie
Stale odkrywane i poznawane jest nowe
znaczenie metali ci´˝kich w fizjologii i patologii cz∏owieka. Pierwiastki stanowiàce poni˝ej
0,1% cia∏a cz∏owieka nazywane sà mikroelementami lub mikrobiopierwiastkami. Ze
wzgl´du na wp∏yw na ustrój cz∏owieka mo˝na
je podzieliç na:
– niezb´dne do ˝ycia np. jod, magnez, ˝elazo,
miedê, cynk, selen, fluor i wanad
– toksyczne dla ustroju: o∏ów, rt´ç, kadm, glin
i beryl
– o nieustalonej roli biologicznej: chrom, nikiel, srebro, arsen, bor, molibden, krzem
i stront.
Mikroelementy powinny wyst´powaç w organizmie w ÊciÊle okreÊlonych st´˝eniach, a ich
niedobór mo˝e powodowaç schorzenia niedoborowe jak np. anemia z niedoboru ˝elaza,
choroby uk∏adu krà˝enia z niedoboru magnezu. Obecnie nadmiar ekotoksyn metalicznych,
takich jak o∏ów, kadm i rt´ç, na zasadzie antagonizmu biochemicznego wypiera niektóre
mikroelementy z gleby i ogniw ∏aƒcucha pokarmowego i prowadzi do narastania ich niedoboru. Narastajàce ska˝enie Êrodowiska naturalnego powoduje zaburzenia naturalnego
obrotu pierwiastków Êladowych w przyrodzie
i coraz cz´stsze wyst´powanie objawów ich
niedoboru lub nadmiaru (5). Ostatnio coraz
wi´kszà rol´ przypisuje si´ przewlek∏ym zatruciom ma∏ymi dawkami, czyli tzw. intoksykacjom zwiàzanym z ska˝eniem Êrodowiska naturalnego. Metale ci´˝kie w nadmiarze prowa-
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dzà do uszkodzenia transportu b∏onowego
i zaburzeƒ w przep∏ywie substancji energetycznych, hamujà przepuszczalnoÊç kana∏ów jonowych zak∏ócajàc biodost´pnoÊç jonów wa˝nych dla wielu wewnàtrzkomórkowych procesów (np. wapnia), dezintegrujà struktury b∏on
komórkowych poprzez peroksydacj´ lipidów,
zmieniajà aktywnoÊç wielu enzymów wypierajàc inne jony metali, które si´ tam znajdowa∏y
oraz zak∏ócajà wewnàtrzkomórkowà homeostaz´ jonów wapnia odpowiedzialnego za
przebieg wielu procesów fizjologicznych w zakresie uk∏adu krà˝enia (8).
Do szczególnie toksycznych metali ci´˝kich zaliczamy o∏ów i kadm. O∏ów jest wch∏aniany przez p∏uca, skór´ i przewód pokarmowy bez ograniczeƒ, gdy˝ nie dzia∏ajà tu fizjologiczne systemy ograniczajàce wch∏anianie,
które ograniczajà np. wch∏anianie miedzi czy
cynku. O∏ów jest silnà truciznà cytoplazmatycznà , która wykazuje zdolnoÊci do ∏àczenia
si´ z grupami tiolowymi bia∏ek komórkowych
powodujàc ich unieczynnienie, zaburza procesy oksydo-redukcyjne, upoÊledza syntez´ kwasów nukleinowych i przemiany w zwiàzkach
wysokoenergetycznych. ¸àcznie prowadzi to
uszkodzenia komórki i zaburzeƒ w funkcjonowaniu wielu uk∏adów, szczególnie uk∏adu
krwiotwórczego, uk∏adu nerwowego, przewodu pokarmowego i serca oraz nerek (6, 7).
Niektórzy autorzy uwa˝ajà, ˝e komórki
cz∏owieka zawierajà wystarczajàco du˝e iloÊci
glutationu i metioniny zabezpieczajàce grupy
tiolowe przed chelatowaniem z metalami ci´˝kimi. Ponadto nieustannie trwa synteza bia∏ek
i dzi´ki temu mo˝e si´ dokonywaç napraw
uszkodzonych struktur. Natomiast glutation
i metionina nie mogà zabezpieczyç przed
wp∏ywem metali ci´˝kich homologicznej grupy
bia∏ek wià˝àcych jony wapnia, w tym kalmoduliny. W wielu enzymach kalmodulina po zwiàzaniu jonów wapnia stanowi element uaktywniajàcy je. Sà to enzymy bioràce udzia∏ w metabolizmie nukleotydów oraz kinazy, które zawiadujà przebiegiem wielu procesów fizjologicznych, w tym metabolizmem glikogenu i regulacjà cyklu skurczowo-rozkurczowego. Takim dzia∏aniem charakteryzuje si´, oprócz o∏owiu, przede wszystkim kadm, który ma najmniejsze powinowactwo do grup sufhydrylowych bia∏ek (9). U zwierzàt laboratoryjnych
nara˝onych na kadm stwierdzano akumulacj´
tego metalu w sercu. Podwy˝szone st´˝enie
kadmu stwierdzano u chorych na kardiomiopati´ rozstrzeniowà, gdzie kadm obni˝ajàcy
kurczliwoÊç mi´Ênia serca mo˝e byç jednym
z czynników bioràcych udzia∏ w etiopatogenezie tego schorzenia. Kadm upoÊledza kurczliwoÊç mi´Ênia serca zaburzajàc metabolizm wysokoenergetycznych fosforanów. Nara˝enie na
kadm in vitro i in vivo wyraênie upoÊledza
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przep∏yw wieƒcowy poprzez bezpoÊrednie
dzia∏anie metalu na Êciany t´tnic oraz sprzyjajàc rozwojowi zmian mia˝d˝ycowych. Wykazano, ˝e kadm odk∏ada si´ w komórkach endotelialnych t´tnic wieƒcowych i powoduje ich
uszkodzenie, zmniejsza syntez´ tlenku azotu.
Ponadto kadm i jego zwiàzki ujemnie wp∏ywajà na procesy angiogenezy oraz kurczà t´tniczki oporowe w mi´Êniach szkieletowych przyczyniajàc si´ do wzrostu ciÊnienia t´tniczego.
Ponadto pojawienie si´ obszarów pozbawionych endotelium mo˝e aktywowaç wewnàtrzpochodny tor krzepni´cia, a uwalnianie przez
uszkodzone komórki endotelium czynników
krzepni´cia (np. III czynnik tkankowy) – zewnàtrzpochodny tor krzepni´cia krwi. Mia˝d˝ycorodne dzia∏anie kadmu wyra˝a si´ równie˝ obserwowanym u zwierzàt poddawanych
nara˝eniu na kadm wzrastajàcym st´˝eniem
cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu LDL
i trójglicerydów i zmniejszajàcym si´ st´˝eniem cholesterolu HDL oraz nasileniem procesu peroksydacji lipidów (4, 12).
Cynk nale˝y do mikroelementów niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania organizmu cz∏owieka. Cz∏owiek doros∏y w wieku
20–50 lat spo˝ywa dziennie Êrednio 8,8–14,4
mg cynku (w tym z wypijanej wody poni˝ej 0,2
mg dziennie ), a zalecane spo˝ycie, które uzale˝nione jest od wieku , p∏ci i stanu fizjologicznego, dla ludzi doros∏ych wynosi 6,7–15,0 mg
dziennie (1). Zaabsorbowany cynk odk∏ada si´
w mi´Êniach, koÊciach, wàtrobie, trzustce, nerkach i innych organach, a czas pó∏trwania dla
cz∏owieka wynosi oko∏o 280 dni. Nieproporcjonalne spo˝ywanie cynku w stosunku do
miedzi prowadzi do nadmiernego wydalania
miedzi, zaburzeƒ w gospodarce miedzià oraz
niedoboru miedzi. Nadmierna poda˝ cynku
w preparatach farmakologicznych prowadzi
do hypochromicznej mikrocytowej anemii,
leukopenii i spadku st´˝enia HDL; sà to zmiany odwracalne, ust´pujàce po zaprzestaniu podawania cynku (lub miedzi i cynku). Niedobór
cynku przejawia si´ zaburzeniami czucia, oligospermià, upoÊledzeniem funkcji neuropsychologicznych, opóênieniem wzrostu, gorszym
gojeniem ran, zaburzeniami odpornoÊci i zapaleniem skóry. Te zmiany sà odwracalne z kolei po uzupe∏nieniu niedoboru cynku (1). Cynk
jest niezb´dny do utrzymania stabilnoÊci b∏on
komórkowych, wyst´puje w ponad 300 enzymach oraz bierze aktywny udzia∏ w metabolizmie bia∏ek i kwasów nukleinowych oraz do
prawid∏owego przebiegu procesu ró˝nicowania si´ i proliferacji komórek, ale wysokie st´˝enie cynku mo˝e byç cytotoksyczne (1).
Oprócz ˝elaza i cynku miedê jest jednym
z najwa˝niejszych pierwiastków Êladowych.
Miedê jest katalizatorem reakcji syntezy hemu
oraz wch∏aniania ˝elaza. Dzienne spo˝ycie wy-
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nosi Êrednio 1mg, a biodostepnoÊç spo˝ywanej
miedzi mieÊci si´ w granicach 65-70% i uzale˝niona jest od tego jakie zwiàzki spo˝ywamy
i od pozosta∏ych sk∏adników diety (szczególnie
innych metali). Czas pó∏trwania dla miedzi wynosi 13–33 dni i uzale˝niony jest od jej wydalania z ˝ó∏cià, czyli podstawowej drogi eliminacji. U zdrowych osób st´˝enie w surowicy wynosi Êrednio 1,5 mg/L, a przy st´˝eniu oko∏o
3 mg/L pojawiajà si´ objawy zatrucia ze strony
przewodu pokarmowego. Przewlek∏e zatrucie
miedzià prowadzi przede wszystkim do uszkodzenia wàtroby (2). W przypadku ostrego zatrucia miedzià obserwujemy wymioty, objawy
zapalenia b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka i jelita cienkiego oraz anemi´ hemolitycznà, uszkodzenie
cewek nerkowych, dysfunkc´ wàtroby i rabdomioliz´ (2). Nadmiar miedzi hamuje aktywnoÊç glukozo-6-fosfatazy i reduktazy glutationu, które chronià komórki przed rodnikami
tlenowymi. Stàd inhibicja tych enzymów prowadzi do uszkodzenia wielu narzàdów. Miedê
jest kofaktorem wa˝nych enzymów komórkowych, takich jak katalaza, oksydaza cytochromu, beta-hydroksylaza dopaminy i peroksydaza. Do objawów niedoboru miedzi zaliczamy
upoÊledzenie funkcji skurczowej mi´Ênia serca, wzrost st´˝enia cholesterolu LDL i obni˝enie st´˝enia cholesterolu HDL, zmniejszenie
iloÊçi enkefalin zawierajàcych leucyn´ i metionin´, zmniejszenie aktywnoÊci miedziowo-cynkowej dysmutazy nadtlenkowej w erytrocytach
oraz obni˝enie klirensu glukozy (2).
Podstawowymi êród∏ami selenu dla cz∏owieka sà powietrze, po˝ywienie i woda pitna.
Badane dzienne spo˝ycie selenu wynosi
w USA 60–216 µg (Êrednio 71–152 µg). Selen
jest istotnym sk∏adnikiem peroksydazy glutationu chroniàcej wielonienasycone lipidy b∏on
komórkowych przed oksydacjà. U osób z niedoborem selenu stwierdza si´ niedobory tego
enzymu. Natomiast nadmiar selenu jest te˝ cytotoksyczny, ze wzgl´du na powstawanie anionów (RSe-), które biorà udzia∏ w powstawaniu
innych anionów nadtlenkowych, nadtlenku
wodoru i rodników wodorotlenowych. Selenoproteinà jest równie˝ enzym konwertujàcy tyroksyn´ do dzia∏ajàcej trójjodotyroniny. Selen
zmienia te˝ efekt toksyczny innych metali, takich jak arsen, kadm, miedê, o∏ów, rt´ç, srebro
i cynk U osób nara˝onych na niedobór selenu,
np. przewlekle ˝ywionych parenteralnie
(5–12% iloÊci selenu dostarczanego w typowej
diecie codziennej) prowadzi do rozwoju ci´˝kiej kardiomiopatii, mialgii i zaburzenia przemiany tyroksyny w trójjodotyronin´, szczególnie u starszych osób. Opisano dwie choroby
endemiczne wynikajàce z niedoboru selenu,
wyst´pujàce przede wszystkim w populacji
chiƒskiej. Jedna z nich to choroba Keshana,
objawiajàca si´ licznymi ogniskami martwicy
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w miokardium, powi´kszeniem jam serca, jego
niewydolnoÊcià z wstrzàsem kardiogennym
i prowadzàca do Êmierci. Obecnie przyjmuje
si´, ˝e nefropatia ba∏kaƒska powstaje równie˝
wskutek niedoboru selenu (3).
Mangan jest pierwiastkiem wyst´pujàcym
fizjologicznie w organizmie ludzkim jako
sk∏adnik wielu uk∏adów enzymatycznych (hydrolaz, dekarboksylaz i transferaz). WÊród objawów klinicznych przewlek∏ego zatrucia manganem nie opisuje si´ zaburzeƒ uk∏adu sercowo-naczyniowego, ale wyniki badaƒ doÊwiadczalnych na zwierz´tach wskazujà, ˝e jony tego
metalu mogà uszkadzaç równie˝ ten uk∏ad. Jony manganu mogà byç kumulowane w mi´Êniu
serca i w pewnych st´˝eniach, wp∏ywajàc na
dystrybucj´ jonów wapnia i potasu, mogà wywieraç dzia∏anie chorono- i inotropowe ujemne. Nie do koƒca poznano wp∏yw manganu na
rozwój mia˝d˝ycy. U zwierzàt doÊwiadczalnych obserwowano, po nara˝eniu na du˝e
dawki manganu (1000 ppm), znaczàcy wzrost
st´˝enia lipidów (cholesterolu ca∏kowitego
i jego estrów, trójglicerydów). Natomiast dzi´ki antyoksydacyjnym w∏aÊciwoÊciom mangan,
hamujàc peroksydacj´ lipidów, chroni niedokrwiony mi´sieƒ serca przed poreperfuzyjnymi
uszkodzeniami. Takie dzia∏anie manganu wykazano w badaniach na szczurach. Jednak
mangan ∏àczy si´ równie˝ z grupami sulhydrylowymi bia∏ek, jak o∏ów i kadm, co zmniejsza
jego antyoksydacyjny potencja∏. Enzymatycznym antyoksydantem zawierajàcym mangan
jest dysmutaza ponadtlenkowa, która odgrywa
podstawowà rol´ w adaptacji kardiomiocytów
do stresu niedokrwiennego, g∏ównie w fazie
póênej, tzw. the second window of protection.
Stymulatorami jej aktywnoÊci sà cytokiny
(TNF alfa i Interleukina 1 alfa i beta) oraz liposacharydy. Sugeruje si´ wi´c skutecznoÊç
i celowoÊç diety zawierajàcej odpowiednie iloÊci manganui i innych mikroelementów uczestniczàcych w procesach antyoksydacyjnych
(miedzi i cynku) w terapii choroby niedokrwiennej serca, gdy˝ dowiedziono, ˝e wystarczajàca poda˝ manganu w diecie zapobiega
utlenianiu b∏on mitochondrialnych kardiomiocytów. Jony manganu wp∏ywajà stymulujàco
na procesy odnowy Êródb∏onka i angiogenezy
oraz wyd∏u˝ajà okres pó∏trwania tlenku azotu,
co przyczyniaç si´ mo˝e do obni˝ania ciÊnienia
t´tniczego pod wp∏ywem manganu (14).
W naszej pracy wykazaliÊmy, ˝e w grupie
chorych na chorob´ niedokrwiennà serca,
mieszkajàcych w Êrodowisku miejskim, st´˝enia jonów o∏owiu i kadmu we krwi oraz cynku,
manganu, selenu i miedzi w osoczu mieszczà
si´ w zakresie normy dla populacji nienara˝onej zawodowo. Nie wykazano istotnych statystycznie ró˝nic pomi´dzy grupà kontrolnà
i grupà chorych na chorob´ niedokrwiennà
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serca oraz wydzielonymi na podstawie koronarografii podgrupami pod wzgl´dem st´˝enia
ww. metali ci´˝kich.
Obecnie wystarczajàco udokumentowany
jest wp∏yw hiperlipidemii, w tym podwy˝szonego st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz obni˝onego
st´˝enia cholesterolu HDL na rozwój mia˝d˝ycy i choroby niedokrwiennej serca oraz jej
powik∏aƒ (10, 11). Równie˝ nie budzi wàtpliwoÊci fakt cz´stszego wyst´powania nadciÊnienia i chorób uk∏adu krà˝enia u osób chorych
na cukrzyc´ i z zespo∏em dysmetabolicznym
(12). Obserwowane przez nas dodatnie korelacje pomi´dzy st´˝eniem poszczególnych metali ci´˝kich (szczególnie miedzi i kadmu)
a st´˝eniem cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów i glukozy oraz
ujemne pomi´dzy st´˝eniem selenu a cholesterolu HDL, przemawiajà za ich wp∏ywem na
rozwój mia˝d˝ycy poprzez nasilenie czynników ryzyka. Potencjane mechanizmy takiego
wp∏ywu tych metali opisano powy˝ej. W dost´pnym nam piÊmiennictwie nie znaleêliÊmy
podobnej pracy. W zwiàzku z czym nie mo˝emy odnieÊç wyników badaƒ w∏asnych do badaƒ
innych autorów i uwa˝amy, ˝e problem ten wymaga dalszych badaƒ.

Ograniczenia pracy
Ograniczeniem pracy jest przede wszystkim niewielka iloÊç badanych w poszczególnych grupach.

Wnioski
1. U chorych na chorob´ niedokrwiennà serca
st´˝enie o∏owiu i kadmu we krwi oraz cynku, manganu, selenu i miedzi w surowicy
krwi mieÊci si´ w granicach normy, nie ró˝ni si´ od st´˝enia u osób zdrowych i nie zale˝y od zaawansowania zmian mia˝d˝ycowych wykazanych w koronarografii.
2. Wykazane istotne korelacje pomi´dzy st´˝eniem poszczególnych metali ci´˝kich
a st´˝eniem cholesterolu ca∏kowitego, cholesterolu LDL i HDL, trójglicerydów i glukozy, czyli czynnikami ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy, w grupie kontrolnej i u chorych na
chorob´ niedokrwiennà serca, przemawiajà
jednak za poÊrednim udzia∏em metali ci´˝kich w rozwoju mia˝d˝ycy.

Abstract
There are still unsolved issues concerning
the role of heavy metals ions in pathogenesis
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and progression of atherosclerosis. Some of
them like selenium and zinc are thought to have positive effect on endothelium, others like
lead, cadmium, manganese and copper can
probably deteriorate its function. The link between heavy metals and extend of macroscopic atherosclerosis is unclear. The aim of study was to find out the relation between blood
and plasma concentration of heavy metals ions
and extend of atherosclerosis in coronary arteries in patients with coronary artery disease.
Study population consisted of 60 patients (32
men and 28 women) mean age 62,4±10,5
years, all former or current smokers with no
history of working environment with high
exposure to heavy metals ions. The diagnosis
of coronary artery diseaser was established
upon coronary angiography in which 70% narrowing of the vessel was considered as significant. Patients were divided in to four groups
according to the number of affected arteries
(0, 1, 2, 3). Blood concentrations of cadmium
and lead and plasma concentrations of copper,
zinc, manganese and selenium were estimated
by SAA method (Spectrophotometry Atomic
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Absorption). Blood concentrations of cadmium and lead were below threshold limit value for non-exposed population and plasma
concentrations of zinc, manganese, selenium
and cooper were within normal limits. No significant differences in concentrations of heavy metals ions among studied groups were found out. Conclusions:
1. In patients with coronary artery disease
blood concentrations of cadmium and lead
and plasma concentration of zinc, manganese, selenium and cooper not differ from
those in normal population.
2. There is no relation between blood and plasma concentrations of studied heavy metals
ions and extent of atherosclerosis of coronary arteries.
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lek. M. Parczewski

Fraktalkina jako chemokina
modyfikujàca proces zapalny

Wst´p
Migracja leukocytów do tkanek pozanaczyniowych wymaga wspó∏dzia∏ania kaskady
zjawisk na poziomie molekularnym. Wydzielanie czynników chemotaktycznych i chemokin,
komórkowa odpowiedê, interakcja leukocytów
z komórkami endotelialnymi, oraz przenikanie bia∏ych cia∏ek krwi przez Êcian´ naczynia
majà tutaj kluczowe znaczenie. Chemokiny sà
ma∏ymi bia∏kami kontrolujàcymi migracj´ komórkowà, produkowanymi lokalnie w tkankach i dzia∏ajàcymi na leukocyty poprzez specyficzne receptory. Jest to du˝a, wielofunkcyjna grupa cytokin o w∏aÊciwoÊciach chemotaktycznych (CHEMOtactic cytoKINES). Funkcjonalnie mo˝na je podzieliç na dwie kategorie
– te, których sekrecja ma charakter sta∏y, konstytutywny, a wiec sà zaanga˝owane w regulacj´ procesów hemostatycznych, zwiàzanych
z kontrolà migracji limfocytów, nadzorem immunologicznym, oraz chemokiny produkowane przez komórki po bodêcu prozapalnym,
które kierujà migracjà w kierunku infekcji lub
miejsca uszkodzenia. Praktycznie ka˝dy bodziec, który zmienia homeostaz´ komórkowà,
mo˝e spowodowaç sekrecj´ chemokin prozapalnych, jednak˝e nadmierny wzrost wydzielania mo˝e wywo∏aç rozleg∏e uszkodzenia komórkowe poprzez aktywowane leukocyty.
Substancje te pozostajà w centrum zainteresowania od 1996 roku, kiedy to odkryto, ˝e
niektóre z ich receptorów s∏u˝à jako miejsca
wiàzania si´ wirusa HIV z komórkà. Jednak˝e
oczywistym jest, ˝e ich g∏ównà funkcjà nie jest
umo˝liwienie wirusowi ludzkiego niedoboru

odpornoÊci wnikni´cia do komórki, lecz swoiste kierowanie ruchem limfocytów. Chemokiny sà produkowane jako propeptydy i uczynniane podczas sekrecji do aktywnych bia∏ek
funkcjonujàcych jako ligandy receptorów
zwiàzanych z bia∏kiem G. Aktywacja komórkowa nast´puje w ciàgu sekund po zadzia∏aniu
bodêca, jest zwiàzana ze zmianà kszta∏tu komórki i aktywacjà integryn umo˝liwiajàcych
leukocytom przyleganie do Êciany komórkowej przed migracjà do tkanek.

Struktura chemokin
Chemokiny sà substancjami strukturalnie
pokrewnymi o szczególnej homogennoÊci.
Wi´kszoÊç z nich zawiera cztery cysteiny po∏àczone mostkami dwusiarczkowymi, które sà
u∏o˝one specyficznym w uk∏adzie, co u∏atwia
ich klasyfikacj´. W zale˝noÊci od u∏o˝enia
pierwszych dwóch cystein, mogà byç one podzielone na cztery podrodziny: CXC - α, CC β , C - γ oraz CX3C - δ chemokiny. W przypadku α chemokin cysteiny te sà oddzielone od
siebie pojedynczym aminokwasem, β – u∏o˝one obok siebie. Dla podrodziny γ charakterystyczne jest wyst´powanie sekwencji dwóch zamiast czterech cystein, chocia˝ sama czàsteczka peptydu jest strukturalnie podobna do CC
chemokin a jej funkcja jest zwiàzana specyficznie z chemotaksjà limfocytów.
Jedynym dotychczas odkrytym przedstawicielem rodziny δ jest fraktalkina (wed∏ug bie˝àcej nomenklatury – CX3CL1), z trzema aminokwasami rozdzielajàcymi dwie pierwsze cy-
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steiny umiejscowionymi na N koƒcu mucynowej struktury.

Fraktalkina
Fraktalkina (CX3CL1) jest unikatowà chemokinà, która dzia∏a nie tylko jako chemoatraktant, ale tak˝e jako czàsteczka adhezyjna
na powierzchni komórek endotelium. Jest jedynà opisanà czàsteczkà tej grupy o strukturze
CX3C, zawierajàcà wiele domen, a jej struktura jest znaczàco ró˝na od struktur pozosta∏ych
chemokin. Cz´Êç zewnàtrzb∏onowa czàsteczki
zawiera 76 aminokwasów, w których zawarta
jest domena chemokinowa – dwie cysteiny oddzielone trzema innymi aminokwasami –
CXXXC. ¸àczy si´ ona z cz´Êcià przezb∏onowà i 36-aminokwasowà cz´Êcià wewnàtrzkomórkowà za pomocà szypu∏y mucynopodobnej. Ponadto cechà charakterystycznà fraktalkiny jest to, ˝e poza frakcjà zwiàzanà z b∏onami komórkowymi, której ekspresja jest regulowana cytokinami prozapalnymi, takimi jak interferon γ oraz TNFα czy IL-1, posiada równie˝ drugà frakcj´ – rozpuszczalnà, o masie 95
kilodaltonów, uwalnianà najprawdopodobniej
w wyniku proteolizy cz´Êci zewnàtrzb∏onowej
czàsteczki w pobli˝u b∏ony komórkowej przez
enzymy TACE (enzym konwertujàcy TNF- alfa) oraz ADAM10. Ta rozpuszczalna forma
dzia∏a jako silny bodziec chemotaktyczny dla
monocytów, komórek NK oraz limfocytów T.
Poniewa˝ pierwszà barierà dla zewnàtrznaczyniowej migracji leukocytów jest endotelium,
fraktalkina mo˝e dzia∏aç jako swoista „brama”
kontrolujàca przenikanie komórek zapalnych.
Fraktalkina jako czàsteczka adhezyjna
Komórki zawierajàce na swojej powierzchni odpowiedni receptor – w tym przypadku
CX3CR1 – szybko i efektywnie wià˝à si´ z komórkami posiadajàcymi na powierzchni czàsteczki fraktalkiny, w warunkach tak statycznych jak i fizjologicznego przep∏ywu naczyniowego. Adhezja taka nie wymaga wspó∏dzia∏ania z czàsteczkami selektyn, integryn czy proteoglikanów, inaczej ni˝ w przypadku po∏àczenia innych chemokin ze swoistymi receptorami, gdy˝ fraktalkina sama w sobie dzia∏a jako
czàsteczka adhezyjna. Ta wewn´trzna, swoista
aktywnoÊç fraktalkiny jako czàsteczki adhezyjnej mo˝e synergistycznie wspomagaç ∏àczenie
si´ integryn z ich ligandami – ICAM-1
i VCAM-1, po po∏àczeniu z receptorem
CX3CR1 i nast´powej aktywacji bia∏ka G. Adhezja komórkowa w wyniku takiego wspó∏dzia∏ania jest znacznie silniejsza ni˝ w przypadku osobnego dzia∏ania ka˝dego z systemów. Wspó∏dzia∏anie fraktalkiny i integryn
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zosta∏o udowodnione w warunkach fizjologicznego przep∏ywu naczyniowego.
W zwiàzku z tym modulacja ekspresji fraktalkiny lub jej receptora na powierzchni komórek b´dzie bezpoÊrednio wp∏ywa∏a na migracj´
i regulacj´ przep∏ywu leukocytów.
CytotoksycznoÊç, odpowiedê zapalna a fraktalkina
Receptory dla fraktalkiny sà obecne na komórkach CD16+ NK, monocytach CD14+,
i znaczàcej frakcji komórek T CD 4+ i CD8+,
funkcjonujàcych jako ochrona immunologiczna przed infekcjami i guzami oraz komórkach
mikrogleju. W przypadku komórek NK rozpuszczalna frakcja fraktalkiny indukuje migracj´ komórek NK i wspomaga funkcje cytolityczne skierowane przeciwko komórkom docelowym. Nadmierna aktywacja limfocytów
cytotoksycznych mo˝e byç zwiàzana z przypadkowymi uszkodzeniami tkankowymi, a ekspresja fraktalkiny na komórkach endotelium
skutkowaç uszkodzeniem naczyniowym. Komórki ze zwi´kszonà ekspresjà fraktalkiny b´dà bardziej podatne na cytoliz´ przez limfocyty NK. Dodatkowo, w przypadku CX3CR1+
limfocytów T CD8+ zawierajàcych jednoczeÊnie receptor CCR5 (ligand: MIP-1β, jak i
CX3CR1+ komórek NK zawierajàcych receptor CXCR1 (ligand: IL-8), transmigracja
w kierunku specyficznych ligandów jest przyspieszona w obecnoÊci komórek endotelialnych prezentujàcych na powierzchni czàsteczki fraktalkiny. CX3CR1 jest wi´c nie tylko wysoce selektywnym receptorem dla chemokin,
ale równie˝ markerem powierzchniowym dla
cytotoksycznych limfocytów, w∏àczajàc komórki NK, cytotoksyczne limfocyty T oraz komórki γδ T, wydzielajàce znaczne iloÊci perforyny
i granzymu B, bez wzgl´du na ich pochodzenie
i sposób rozpoznawania komórek docelowych.
Mia˝d˝yca i powik∏ania sercowo-naczyniowe
Zmiany mia˝d˝ycowe zawierajà znaczàce
iloÊci komórek zwiàzanych z odpowiedzià immunologicznà, w szczególnoÊci makrofagów
i komórek T, które wspó∏grajà w mediacji zapalenia. Wywo∏ane przez proces mia˝d˝ycowy
lokalne zmiany zapalne w nab∏onku naczyƒ
powodujà wzrost ekspresji fraktalkiny na powierzchni komórek i przez to stymulujà chemotaksj´ oraz adhezj´ komórek zapalnych
w kierunku zmiany mia˝d˝ycowej.
Fraktalkina mo˝e byç zwiàzana z patofizjologià powik∏aƒ naczyniowo-sercowych i bezpoÊrednio zaanga˝owana w proces mia˝d˝ycowy.
Zosta∏o zauwa˝one, ˝e wysokie poziomy
mRNA dla fraktalkiny sà obecne w komórkach pochodzàcych z niektórych, chocia˝ nie
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wszystkich, zaawansowanych blaszek mia˝d˝ycowych. Ekspresja fraktalkiny zosta∏a odnotowana równie˝ w komórkach naczyniowych od
osób z zaawansowanà cukrzycà.
Udowodniono tak˝e, ˝e zmniejszenie iloÊci
CX3CR1 na powierzchni komórek limfocytarnych chroni przed ostrymi zespo∏ami wieƒcowymi. Polimorfizmy receptora fraktalkiny
wynikajàce z ró˝nic aminokwasów w pozycjach
249 i 280, sà zwiàzane z ryzykiem wyst´powania choroby niedokrwiennej serca, dysfunkcjà
nab∏onka w naczyniach wieƒcowych i wyst´powaniem zmian mia˝d˝ycowych. U osób b´dàcych homozygotami I oraz M dla polimorfizmu I249V i polimorfizmu T280M rzadziej
rozwija si´ choroba naczyƒ wieƒcowych, a osoby posiadajàce allel I249 majà lepszà
odpowiedê nab∏onka naczyniowego na dzia∏anie czynników wazodylatacyjnych oraz zmniejszone ryzyko rozwoju mia˝d˝ycy, najprawdopodobniej w wyniku mniejszej podatnoÊci na
zapalenie naczyniowe.
Eksperymenty na myszach, u których ca∏kowicie wy∏àczono gen fraktalkiny oraz apoE
(CX3CR1 apoE double knockout mice) wskazujà, mimo obecnoÊci ligandu CX3CL1 w obr´bie zmiany mia˝d˝ycowej, znaczne zmniejszenie nacieku makrofagów w Êcianie naczyniowej oraz redukcj´ wielkoÊci zmian mia˝d˝ycowych, niezale˝nie od podobnych poziomów cholesterolu i leukocytów w krwi mi´dzy
grupà badanà i grupà kontrolnà – posiadajàcà
funkcjonalny gen CX3CR1. Inne eksperymenty dowiod∏y, ˝e brak genu dla fraktalkiny powoduje mniejszà podatnoÊç na uszkodzenia
zwiàzane ze zmianami udarowymi.
Odrzucanie przeszczepu i choroby nerek
Ostre odrzucanie przeszczepu jest zwiàzane z intensywnà odpowiedzià komórkowà oraz
nap∏ywem krà˝àcych leukocytów. Ekspresja
fraktalkiny jest znaczàco podwy˝szona w przeszczepianym narzàdzie, w szczególnoÊci w endotelium i tkankach naczyniowych. Blokada
receptorów CX3CR1 znaczàco wyd∏u˝a∏a czas
prze˝ycia przeszczepu. Zwi´kszona ekspresja
fraktalkiny i obecnoÊç komórek zawierajàcych
receptor CX3CR1 mo˝e równie˝ byç zwiàzana
z zapaleniami nerek.

do komórek limfocytarnych T. Wirusami X4
nazwano te, które poprzez u˝ycie koreceptora
CXCR4 zaka˝ajà g∏ównie linie limfocytów T,
ale nie wykazujà powinowactwa do makrofagów. Wirusy tej linii sà mniej efektywne w zaka˝aniu komórek, potrzebujà równie˝ dodatkowych sygna∏ów aktywujàcych. Wiele szczepów jednak posiada podwójny tropizm, u˝ywajàc obu g∏ównych koreceptorów w trakcie zaka˝ania komórek – sà one okreÊlane jako
R5X4.
Dawniej u˝ywano równie˝ okreÊlenia syncytium inducing virus dla szczepów X4 wirusa
HIV, poniewa˝ stymulowa∏y one powstawanie
syncytiów w hodowlach komórkowych linii T,
oraz non-syncytium inducing virus dla szczepów R5. Transmisja wirusowa przebiega g∏ównie poprzez mechanizm zwiàzany z tropizmem
do receptora CCR5, natomiast mutacja w kierunku szczepów X4 wià˝e si´ z przyspieszonà
progresjà zaka˝enia.
Obok opisanych powy˝ej, podstawowych
koreceptorów, istnieje szereg innych, o mniejszym powinowactwie, jednak˝e b´dàcych potencjalnymi wrotami do zaka˝enia komórek.
Wymieniç tutaj nale˝y CCR3, CCR2, CCR8,
GPR1, oraz receptor dla fraktalkiny –
CX3CR1.
Powinowactwo wirusa do receptora
CX3CR1 jest zale˝ne tak od struktury bia∏ka
receptorowego jak i iloÊci receptora. Alternatywne sk∏adanie bia∏ka (alternative splicing)
powoduje powstanie 2 izoform, posiadajàcych
odpowiednio 7 i 32 dodatkowe aminokwasy
do∏àczone do N-koƒca, co skutkuje wi´kszym
powinowactwem zarówno do specyficznego ligandu jak i wirusa HIV. ZmiennoÊç iloÊci receptora na powierzchni komórek jest zale˝na
od uprzednio wymienionych polimorfizmów
receptora dla fraktalkiny I249V i T280M. HomozygotycznoÊç dla allelu I249 oraz M280
mo˝e przyspieszaç rozwój choroby w kierunku
AIDS, poprzez redukcj´ przy∏àczania fraktalkiny do receptora. Dlatego wymienone polimorfizmy odgrywajà znaczàcà rol´ jako markery prognostyczne odnoÊnie progresji zaka˝enia wirusem HIV. Ponadto zwi´kszenie poziomu ekspresji fraktalkiny obserwuje si´
w w´z∏ach ch∏onnych oraz tkance mózgowej
osób zaka˝onych HIV, co chroni neurony
przed neutrotoksynami wirusowymi.

Infekcja wirusem HIV
Szczepy wirusa HIV mogà u˝ywaç ró˝nych
koreceptorów w trakcie przy∏àczania, fuzji
oraz wnikania do komórki docelowej. G∏ównymi, klasycznymi koreceptorami sà CCR5 oraz
CXCR4, b´dàce, podobnie jak fraktalkina, receptorami dla chemokin. Szczepy wirusowe
u˝ywajàce CCR5 sà okreÊlone jako wirusy R5
– posiadajàce tropizm do makrofagów, ale nie

Podsumowanie
Fraktalkina, b´dàc zarówno czàsteczkà adhezyjnà jak i klasycznà chemokinà, kieruje migracjà leukocytów i odpowiedzià immunologicznà na czynniki zapalne. Nadmierna jej ekspresja mo˝e byç zwiàzana z uszkodzeniem naczyƒ, przyspieszonym rozwojem mia˝d˝ycy,
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cz´stszym wyst´powaniem powik∏aƒ sercowonaczyniowych czy ostrym odrzucaniem przeszczepu. Polimorfizmy I249V oraz T280M modyfikujà odpowiedê zapalnà organizmu, mogàc stanowiç u˝yteczny czynnik prognostyczny
dla wyst´powania powik∏aƒ sercowo-naczyniowych, oraz marker progresji zaka˝enia wirusem HIV.
Fraktalkina jest wi´c istotnym czynnikiem
modulujàcym odpowiedê zapalnà, który w
przysz∏oÊci mo˝e okazaç si´ istotnym celem terapeutycznym w leczeniu mia˝d˝ycy, zaka˝enia HIV czy prowadzeniu pacjentów po przeszczepach.

Abstract
Fraktalkine plays a vital role not only in
leukocyte trafficking but also in inflammatory
immunologic responses. Its structure, significantly different from other chemokines, comprises of two distinct parts - extracellular with
CX3C chemokine domain which is connected
to the transmembrane part by means of the
mucin-like stalk. Extracellular part may be enzymatically cleaved right at the cellular surface thus producing soluble chemotactic protein
for monocytes, NK cells and T lymphocytes. It
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also serves as a highly selective surface marker
for the cytotoxic lymphocytes. Moreover,
fraktalkine promotes cellular adhesion for
cells expressing CX3C receptor - CD16+ NK,
monocytes CD14+, and the vast fraction of the
T CD 4+ and CD8+ cells, which function as
immunologic safeguard from infections and
tumours. Additionally, its expression is directly linked with vascular injury, formation of artheriosclerotic laesions, or acute transplant rejection. Decreased fraktalkine receptor
expression on the cell surface may influence
HIV progression and reduce risk of cardiovascular events, protect against strokes or extend
the time of the graft survival. Therefore future research focused on both fraktalkine and its
receptors may be of a prime importance for
the pathogenesis of the aforementioned clinical conditions.
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Wyst´powanie czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca wÊród
mieszkaƒców Radomia

Wprowadzenie
Choroby uk∏adu krà˝enia wcià˝ stanowià
istotny problem wspó∏czesnej medycyny. Ciàg∏y rozwój cywilizacji nie tylko udoskonala coraz to nowsze rozwiàzania w ka˝dej sferze ˝ycia, lecz równie˝ przyspiesza tempo ˝ycia przeci´tnego cz∏owieka. Niejednokrotnie wymagania stawiane wspó∏czesnemu cz∏owiekowi
przerastajà jego mo˝liwoÊci adaptacyjne,
a tym samym powodujà stan ciàg∏ego napi´cia
emocjonalnego oraz zmuszajà do prowadzenia
nieregularnego trybu ˝ycia. W konsekwencji
taki stan mo˝e prowadziç do wystàpienia ró˝norodnych schorzeƒ, a w szczególnoÊci choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Wymienionà
jednostk´ chorobowà stanowi zespó∏ objawów
klinicznych, który uwarunkowany jest ró˝nymi
przyczynami: poczàwszy od organicznych procesów zw´˝ajàcych t´tnice wieƒcowe o ró˝nej
etiologii, a˝ do zaburzeƒ czynnoÊciowych tych
t´tnic oraz zaburzeƒ metabolizmu mi´Ênia, co
powoduje, ˝e poda˝ tlenu i substratów energetycznych staje si´ niedostateczna w stosunku
do aktualnego zapotrzebowania mi´Ênia sercowego (7, 11).
Wieloletnie badania nad mechanizmami
powstawania ChNS pozwoli∏y na okreÊlenie
grupy czynników, które w istotny sposób
sprzyjajà rozwojowi tej choroby. Ostatnio zosta∏y przyj´te przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne kryteria determinujàce stopieƒ
ryzyka ChNS, które sà podzielone na cztery
grupy (7):

– ∏agodne czynniki ryzyka (LDL: 130–150
mg/dl, TC: 200–239 mg/dl, RRS: 140–159
mmHg i/lub RRR: 90–99 mmHg),
– umiarkowane czynniki ryzyka (palenie papierosów poni˝ej 20 papierosów dziennie,
LDL: 160–210 mg/dl, TC: 240–300 mg/dl,
HDL: K≤40 mg/dl; M≤35 mg/dl, RRS:
160–179 mmHg i/lub RRR: 100–109
mmHg, wiek: K≥55 lat; M≥45 lat, przedwczesna menopauza, rodzinne wyst´powanie mia˝d˝ycy),
– silne czynniki ryzyka (palenie 20 lub wi´cej
papierosów dziennie, LDL: >210 mg/dl,
TC: >300 mg/dl, RRS: ≥180 mmHg i/lub
RRR: ≥110 mmHg),
– bardzo silne czynniki ryzyka (hiperlipidemia rodzinna, cukrzyca, klinicznie udokumentowane choroby innych t´tnic).
Opracowane kryteria podlegajà sta∏ej weryfikacji i modyfikacji, wynikajàcej z rozpoznawania nowych czynników ryzyka i ich udzia∏u
w rozwoju ChNS. Niemniej jednak wytyczne
Komisji Profilaktyki PTK przyjmujà, i˝ ryzyko
∏agodne jest identyfikowane wówczas, gdy wyst´puje jeden lub dwa ∏agodne czynniki ryzyka,
ryzyko umiarkowane wystàpienia epizodu
ChNS zwiàzane jest z obecnoÊcià jednego
umiarkowanego czynnika, ryzyko du˝e wyst´puje wówczas, gdy u pacjenta zidentyfikowano
jeden silny czynnik ryzyka lub dwa umiarkowane, natomiast ryzyko bardzo du˝e diagnozowane jest wówczas, gdy stwierdzono wspó∏wyst´powanie przynajmniej jednego bardzo silnego czynnika ryzyka lub przynajmniej dwóch
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silnych czynników, ewentualnie trzech i wi´cej
umiarkowanych czynników ryzyka.

Cel badaƒ
Celem pracy by∏o okreÊlenie cz´stoÊci wyst´powania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji mieszkaƒców miasta Radomia oraz przeprowadzenie ogólnej
oceny stopnia zagro˝enia ChNS badanej ludnoÊci, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Metodyka badaƒ
Badania przeprowadzono wÊród doros∏ych
mieszkaƒców miasta Radomia, nale˝àcych do
trzech radomskich Zak∏adów Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, którzy w okresie od poczàtku lutego do koƒca maja 2003 roku zg∏osili si´ do przychodni. Udzia∏ w badaniach zaproponowano osobom bez zdiagnozowanej dotychczas choroby niedokrwiennej serca. WÊród
tych pacjentów 204 osoby (108 kobiet i 96 m´˝czyzn) wyrazi∏y zgod´ na udzia∏ w badaniu i wype∏ni∏y kwestionariusz ankiety. Ârednia wieku
dla badanych kobiet wynosi∏a 44,9±14,1 lat,
natomiast dla m´˝czyzn 45,5±13,3 lat. Rozproszenie wieku wokó∏ Êredniej arytmetycznej
w badanej grupie oszacowano za pomocà odchylenia standardowego. Wykszta∏cenie wy˝sze
posiada∏o 25% osób, wykszta∏cenie Êrednie
65%, natomiast podstawowe 10% badanej populacji. WÊród ankietowanych nie by∏o osób
z wykszta∏ceniem zawodowym.
Osiàgni´cie przyj´tego celu badaƒ wymaga∏o opracowania kwestionariusza ankiety,
który zawiera∏ 21 pytaƒ. Pytania dotyczy∏y
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca (zdiagnozowana u respondenta hiperlipidemia, nadciÊnienie, cukrzyca oraz rodzinne
wyst´powanie mia˝d˝ycy, choroby niedokrwiennej serca lub zawa∏u), nawyków dotyczàcych trybu ˝ycia badanych (aktualne palenie tytoniu oraz iloÊç wypalanych papierosów,
rodzaj wykonywanej pracy, preferowane formy wypoczynku, obecnoÊç stresu w ˝yciu codziennym, rodzaj spo˝ywanych posi∏ków) oraz
danych socjometrycznych (p∏eç, wiek, wykszta∏cenie, wzrost, masa cia∏a, obwód talii
i bioder). Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej oraz preferowane formy wypoczynku (spacer, bieganie, jazda na rowerze, p∏ywanie, aerobik, joga, inne dyscypliny sportu, czytanie
ksià˝ek lub prasy, rozwiàzywanie krzy˝ówek,
rozrywka przy komputerze, oglàdanie telewizji) by∏y podstawà oceny aktywnoÊci fizycznej
respondentów, których kwalifikowano do
dwóch grup, tj. grupy wykazujàcej aktywnoÊç
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fizycznà oraz grupy o niskiej aktywnoÊci fizycznej. Do grupy osób wykazujàcych niskà aktywnoÊç fizycznà kwalifikowano tych respondentów, którzy wykonywali umys∏owà prac´ zawodowà oraz preferowali bierny sposób sp´dzania czasu wolnego; pozosta∏e osoby zakwalifikowano do grupy osób aktywnych fizycznie.
Wyst´powanie psychofizycznych czynników ryzyka ChNS okreÊlono na podstawie samooceny badanych respondentów, analizujàc
odpowiedzi na pytania o nast´pujàce kwestie:
– nara˝enie na stresy w ˝yciu codziennym
(np. w miejscu pracy lub Êrodowisku domowym),
– umiej´tnoÊç oraz formy relaksowania si´
i odreagowania stresu.
Nawyki ˝ywieniowe respondentów oceniano wg odpowiedzi na pytanie o cz´stoÊç spo˝ywania okreÊlonych produktów, umo˝liwiajàc
w ankiecie wielokrotny wybór spoÊród nast´pujàcych grup produktów spo˝ywczych: mi´so
i w´dliny drobiowe, mi´so i w´dliny wieprzowe, ryby, mleko i przetwory mleczne, warzywa
i owoce, pieczywo ciemne, kasze, pieczywo jasne, makarony, cukier i wyroby cukiernicze,
t∏uszcze roÊlinne, t∏uszcze zwierz´ce oraz alkohol.
Ankieta mia∏a charakter anonimowy, aby
zapewniç uzyskanie wiarygodnych danych.
W kwestionariuszu ankiety zastosowano zarówno pytania wyboru, jak i pytania otwarte
wymagajàce uzupe∏nienia. W konstrukcji ankiety zastosowano tak˝e pytania kontrolne,
pozwalajàce na sprawdzenie rzetelnoÊci odpowiedzi na badane zagadnienie. Wszystkie ankiety wype∏niono poprawnie, a analiza pytaƒ
kontrolnych wskaza∏a na rzetelnoÊç udzielanych odpowiedzi. W zwiàzku z tym dalszej
analizie podlega∏y wszystkie 204 ankiety.
Najwi´kszà trudnoÊç sprawi∏o respondentom okreÊlenie zaburzeƒ lipidowych, gdy˝ nie
wszystkie osoby mia∏y wykonane badania poziomu cholesterolu, jego frakcji LDL i HDL
oraz st´˝enia triglicerydów w surowicy krwi.
WÊród ankietowanych 70% osób przyznaje, ˝e
mia∏o oznaczone st´˝enie cholesterolu, jednak˝e jedynie u 12,7% badanej populacji
okreÊlono poziom pozosta∏ych lipidów. Wyniki badaƒ laboratoryjnych profilu lipidowego
podawane by∏y w mg/dl: za norm´ uznawano
st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego poni˝ej 200
mg/dl, LDL poni˝ej 130 mg/dl oraz triglicerydów poni˝ej 150 mg/dl. W dalszej cz´Êci opracowania nie brano pod uwag´ cz´stoÊci wyst´powania tego czynnika ryzyka ChNS w analizowanej populacji, co wynika z udzia∏u w badaniu ankietowym bardzo ma∏ego odsetka
osób z wykonanym pe∏nym lipidogramem.
Dla pozosta∏ych mierzalnych czynników
ryzyka ChNS, zgodnie z zaleceniami PTK,
przyj´to nast´pujàce normy:
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w sytuacjach trudnych, majàc znaczne problemy z adaptacjà do warunków stawianych przez
wspó∏czesny styl i sposób ˝ycia. Stres jest integralnym elementem tego zjawiska, co ∏àcznie
z brakiem umiej´tnoÊci radzenia sobie w tego
typu sytuacjach powoduje stan ciàg∏ego napi´cia emocjonalnego, prowadzàc niejednokrotnie do rozwoju depresji oraz powstawania zaburzeƒ w funkcjonowaniu organizmu (5). Wysoki odsetek osób deklarujàcych udzia∏ stresu
w ich ˝yciu codziennym wynika niewàtpliwie
ze zmian spo∏ecznych jakie zachodzà w Radomiu. Miasto to do koƒca lat 80-tych XX wieku
by∏o bowiem dobrze prosperujàcym oÊrodkiem przemys∏owym, si´gajàcym swà tradycjà
do, utworzonego przed II Wojnà Âwiatowà,
Centralnego Okr´gu Przemys∏owego (COP).
Aktualnie przewa˝ajàca wi´kszoÊç zak∏adów
przemys∏owych, w tym najwi´ksze – Zak∏ady
Metalowe „¸ucznik”, Zak∏ady Przemys∏u
Obuwniczego „Radoskór” oraz Zak∏ady Garbarskie – zosta∏y zlikwidowane lub pozostajà
w stanie likwidacji. Ponadto wiele zak∏adów na
skutek restrukturyzacji i zmian w∏asnoÊciowych ograniczy∏o zatrudnienie. Dzia∏ania tych
firm, wynikajàce z bilansu ekonomicznego,
istotnie wp∏yn´∏y na status finansowy i spo∏eczny mieszkaƒców Radomia. Âwiadczy o tym
du˝y, w skali kraju, odsetek osób bezrobotnych wynoszàcy 29%. Brak êród∏a utrzymania
jest wi´c problem wielu radomskich rodzin,
a niepewnoÊç o posiadane miejsce pracy wià˝e
si´ z pogorszeniem zarówno jakoÊci ˝ycia jak
i stanu zdrowia. W zwiàzku z powy˝szym mo˝liwoÊci finansowe, jak i obcià˝enie stresem,

–
–
–
–
–

wiek: M – 45 lat, K – 55 lat,
RRS < 140 mmHg,
RRR < 90 mmHg,
BMI 18,5÷25 kg/m2,
WHR < 0,85 dla kobiet oraz < 1,0 dla m´˝czyzn.
Ponadto dokonano ogólnej oceny ryzyka
wystàpienia epizodu wieƒcowego w badanej populacji, pos∏ugujàc si´ kryteriami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Na podstawie iloÊci i rodzaju stwierdzonych
czynników ryzyka poszczególne osoby kwalifikowano do grupy ∏agodnego, umiarkowanego,
du˝ego lub bardzo du˝ego ryzyka wystàpienia
ChNS. W opracowaniu statystycznym pozyskanego materia∏u badawczego, zastosowano dwustronny test istotnoÊci ró˝nicy pomi´dzy dwoma
wskaênikami struktury, dost´pny w pakiecie
Statistica 6.0. Za ró˝nic´ istotnà statystycznie
przyjmowano takà, dla której p≤0,05. Natomiast wszelkie rozrzuty danych liczbowych wokó∏ wartoÊci oczekiwanej szacowano za pomocà
odchylenia standardowego, a wyniki przedstawiano jako Êrednià arytmetycznà ±SD.

Wyniki
Procentowe zestawienie cz´stoÊci wyst´powania poszczególnych czynników, ryzyka choroby niedokrwiennej serca wÊród mieszkaƒców Radomia zaprezentowano na rys. 1.
Analiza uzyskanych danych wskazuje, i˝
wÊród badanych respondentów 62,7% osób
deklaruje brak umiej´tnoÊci radzenia sobie
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Ryc.1 Cz´stoÊç wyst´powania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
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ograniczajà prozdrowotny styl ˝ycia, co sprzyja zwi´kszonemu ryzyku wyst´powania schorzeƒ o pod∏o˝u psychosomatycznym, w tym
tak˝e choroby niedokrwiennej serca. Nasuwa
si´ wi´c bezpoÊredni wniosek, i˝ ze wzgl´du na
brak mo˝liwoÊci wyeliminowania stresu z codziennego ˝ycia nale˝y zadbaç o nauk´ metod
relaksacji i higien´ zdrowia psychicznego.
Ponadto obserwuje si´ w badanej populacji
niskà aktywnoÊç fizycznà, zwiàzanà m.in.
z rozwojem techniki, co wp∏ywa na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wystàpienia ChNS
(3). Ponad po∏owa ankietowanych (58,3%)
prowadzi ma∏o aktywny tryb ˝ycia. WÊród
osób niepracujàcych lub pracujàcych umys∏owo stwierdza si´ bierny sposób wypoczynku,
np. oglàdanie programów telewizyjnych, rozwiàzywanie krzy˝ówek, czytanie. Wskazuje to
na brak popularnoÊci uprawiania gimnastyki
oraz ró˝nego rodzaju dyscyplin sportowych.
Spacer jest najcz´stszà formà aktywnego wypoczynku stosowanà przez badanych, aczkolwiek dotyczy to g∏ównie osób b´dàcych na
emeryturze. Wynikaç to mo˝e z niew∏aÊciwych
nawyków dotyczàcych stylu ˝ycia. Zatem nale˝a∏oby propagowaç rekreacyjne uprawianie
sportu nie tylko wÊród m∏odych, lecz równie˝
dojrza∏ych osób, co w sposób bezpoÊredni warunkuje utrzymanie nale˝nej masy cia∏a, którà
w badanej populacji posiada nieco ponad po∏owa ankietowanych. Nadmiernà mas´ cia∏a
w postaci nadwagi i oty∏oÊci stwierdzono bowiem u 49,5% ankietowanych, a u 29,9% wyst´powa∏a oty∏oÊç brzuszna, odgrywajàca istotnà rol´ w rozwoju ChNS. Ârednie wartoÊci
BMI dla osób z nadwagà wynosi∏y dla kobiet
27±1, a dla m´˝czyzn 26±1, natomiast w grupie osób oty∏ych odpowiednio 33±3 dla kobiet
oraz 32±2 dla m´˝czyzn. Wyznaczone wskaêniki WHR wynosi∏y: 0,91±0,12 dla kobiet
i 1,03±0,04 dla m´˝czyzn. Zaobserwowany
wysoki odsetek osób z nadwagà i oty∏oÊcià wynika przede wszystkim ze z∏ych nawyków ˝ywieniowych, a tak˝e rozwa˝anej ju˝ ma∏ej aktywnoÊci fizycznej. Badane osoby wskazywa∏y
na spo˝ywanie posi∏ków wysokow´glowodanowych, obfitujàcych w nasycone kwasy t∏uszczowe, a ubogich w owoce i warzywa. Tego typu
˝ywienie, sprzyjajàce rozwojowi mia˝d˝ycy,
stwierdzono u 36,2% ankietowanych. Rozwój
blaszki mia˝d˝ycowej mo˝e byç tak˝e stymulowany wyst´pujàcymi zaburzeniami gospodarki
lipidowej (2, 10). Dyslipidemie w postaci hipercholesterolemii obserwowano u 33,3% ankietowanych. Poziom cholesterolu ca∏kowitego wynosi∏ u kobiet 239±25 mg/dl, a u m´˝czyzn 229±34 mg/dl. W wyniku analizy uzyskanych danych mo˝na zauwa˝yç koniecznoÊç
badania poziomu cholesterolu ka˝dej osobie
jeszcze przed ukoƒczeniem 30. roku ˝ycia,
a w przypadku nieprawid∏owoÊci w tym zakre-
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sie niezb´dne jest tak˝e oznaczenie st´˝enia
pozosta∏ych lipidów, co pozwoli na wdro˝enie
efektywnych metod terapeutycznych, minimalizujàcych ryzyko wystàpienia ChNS. Innym
metabolicznym czynnikiem ryzyka choroby
wieƒcowej jest cukrzyca (1), a do jej posiadania przyznaje si´ 7,3% populacji.
Kolejnym bardzo agresywnym czynnikiem
ryzyka ChNS jest palenie tytoniu, które na
skutek stresu oksydacyjnego, zwi´kszajàcego
iloÊç wolnych rodników, wp∏ywa na proces
utleniania LDL, a tym samym podwy˝sza
prawdopodobieƒstwo wystàpienia zmian
mia˝d˝ycowych (9). Pomimo wielu przeprowadzanych akcji i programów edukacyjnych, zarówno w skali regionalnej jak i ogólnopolskiej,
nadal obserwuje si´ du˝y odsetek osób palàcych tytoƒ w postaci papierosów, cygar czy te˝
fajki. Do czynnego palenia tytoniu przyznaje
si´ 29,9% badanych, a osoby b´dàce biernymi
palaczami zwi´kszajà liczb´ ludzi nara˝onych
na szkodliwe dzia∏anie dymu tytoniowego.
Znamienny udzia∏ wÊród czynników ryzyka
ChNS ma nadciÊnienie t´tnicze, które jest bezpoÊrednio zwiàzane z powstawaniem zmian
aterogennych (4). W badanej populacji stwierdzono 46,5% osób z nadciÊnieniem t´tniczym,
z czego leczonych jest 63%. Ârednie ciÊnienie
krwi wÊród tych pacjentów wynosi∏o: u kobiet
149/92±11/7 mmHg, natomiast u m´˝czyzn
145/91±8/7 mmHg. Jak wiadomo nadciÊnienie
w istotny sposób wp∏ywa na powstanie ChNS,
poprzez mechaniczne uszkadzanie Êcian t´tnic
wieƒcowych, zw∏aszcza dotkni´tych procesem
mia˝d˝ycowym. Skutecznie leczone zmniejsza
jednak ryzyko epizodu wieƒcowego, dlatego
te˝ niezb´dna jest wspó∏praca chorego celem
uzyskania skutecznoÊci terapii nadciÊnienia
t´tniczego.
Tak˝e wiek ankietowanych (55,4%) oraz
predyspozycje genetyczne (45,5%) odgrywajà
znaczàcà rol´ wÊród czynników ryzyka ChNS,
jednak˝e nie podlegajà one modyfikacji. Majàc jednak ÊwiadomoÊç znaczenia czynników
ryzyka nale˝y eliminowaç te czynniki, na które
mo˝na bezpoÊrednio wp∏ywaç, a tym samym
ograniczaç ryzyko wystàpienia epizodu wieƒcowego.
Podsumujàc wyniki analizy statystycznej
danych, do do rozpowszechnienia czynników
ryzyka ChNS wÊród mieszkaƒców Radomia,
stwierdza si´ znaczny odsetek ich wyst´powania w badanej populacji. Dotyczy to g∏ównie
czynników bezpoÊrednio wynikajàcych z prowadzonego przez ankietowanych stylu ˝ycia.
Nale˝y zatem dokonaç oceny ogólnego ryzyka
wystàpienia epizodu wieƒcowego oraz zwi´kszyç nacisk na edukacj´ badanych w zakresie
prozdrowotnego stylu ˝ycia.
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Dyskusja wyników
3,4%

Przeprowadzone badania ankietowe wykaza∏y wysoki odsetek osób obarczonych ró˝nego typu czynnikami ryzyka ChNS, które
w wi´kszoÊci przypadków, poprzez wspó∏wyst´powanie, powodowa∏y u tych osób du˝e zagro˝enie incydentem wieƒcowym. W zwiàzku
z tym przeprowadzono ocen´ ogólnego ryzyka
wystàpienia ChNS wÊród badanej populacji
mieszkaƒców Radomia, co przedstawiono na
rys. 2. Oceny tej dokonano zgodnie z zaleceniami PTK (7).
Najwi´ksza liczba badanych osób (41,7%)
zagro˝ona jest wystàpieniem epizodu wieƒcowego w stopniu du˝ym, a 15,7% populacji
w stopniu bardzo du˝ym. Tak wi´c ponad po∏owa ankietowanych wykazuje znacznà predyspozycj´ do zachorowania na ChNS i powik∏aƒ
z nià zwiàzanych. U tych osób nale˝a∏oby zaczàç prowadziç intensywne dzia∏ania profilaktyczne celem zaoszcz´dzenia nie tylko kosztów
zwiàzanych z póêniejszym leczeniem, ale
przede wszystkim unikni´cia pogorszenia stanu zdrowia. W dzia∏aniach tych nie mo˝na pomijaç osób, które aktualnie wykazujà umiarkowane (24% badanej populacji) czy te˝ ∏agodne (3,4% ankietowanych) ryzyko ogólne
choroby wieƒcowej. Po dokonaniu oceny ryzyka ChNS w badanej populacji, zgodnie z zaleceniami PTK, nie stwierdza si´ go jedynie
u 15,2% osób. Przyj´te kryteria, zalecane
przez PTK, nie uwzgl´dniajà jednak takich
czynników jak: oty∏oÊç, rodzaj diety, nieumiej´tnoÊç radzenia sobie ze stresem, które
w znacznym procencie wyst´pujà wÊród ankietowanych mieszkaƒców Radomia. W zwiàzku
z tym rzeczywisty odsetek osób nie obarczonych ˝adnym z omówionych czynników ryzyka
ChNS jest zdecydowanie ni˝szy.
Uzyskane dane wskazujà na koniecznoÊç
przeprowadzenia szerokich badaƒ w zakresie
oceny ryzyka ChNS, tym bardziej, i˝ zwi´ksza
si´ iloÊç elementów wp∏ywajàcych na modyfikacj´ zarówno procesów metabolicznych,
przebiegajàcych w organizmach ludzkich, jak
te˝ warunków spo∏eczno-ekonomicznych egzystencji cz∏owieka. Przyk∏adowo agresywna
reklama wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych powoduje zwi´kszenie spo˝ycia tego typu produktów przez kobiety, a du˝e nara˝enie
na stresy zwiàzane np. z ∏àczeniem aktywnoÊci
zawodowej z ˝yciem rodzinnym, poszukiwaniem pracy, bàdê utrzymaniem posiadanego
statusu ekonomicznego dodatkowo mo˝e powodowaç wzrost prawdopodobieƒstwa wystàpienia ChNS wÊród kobiet. Wy˝ej wymienione
czynniki by∏y równie˝ przedmiotem badaƒ
w odniesieniu do p∏ci. W wyniku przeprowadzonej analizy bardzo du˝e ryzyko epizodu
ChNS stwierdzono u 8,8% m´˝czyzn i 6,9%

15,2%

24,0%

15,7%

41,7%
bardzo du˝e

du˝e

umiarkowane

∏agodne

brak

Ryc.2 Cz´stoÊç wyst´powania ryzyka epizodu choroby wieƒcowej w badanej populacji mieszkaƒców miasta Radomia

kobiet. Uzyskane rezultaty wskazujà wi´c, i˝
nie wyst´puje w tym zakresie istotna statystycznie ró˝nica (p=0,8452) pomi´dzy p∏cià
m´skà i ˝eƒskà. Cz´stoÊç wyst´powania du˝ego ryzyka obserwowano natomiast u 24% m´˝czyzn i 18% kobiet, co nie stanowi znamiennej
statystycznie ró˝nicy (p=0,5396). Równie˝
w kategorii ryzyka umiarkowanego nie wykazano ró˝nicy statystycznej w zakresie cz´stoÊci
jego wyst´powania (14,7% kobiet i 9,3% m´˝czyzn). Ryzyko ∏agodne stwierdzono u 1,5%
m´˝czyzn i 2,5% kobiet, co nie stanowi równie˝ ró˝nicy statystycznie istotnej pomi´dzy
p∏ciami (p=0,9048). W przedstawionej analizie kategorii ogólnego ryzyka wystàpienia epizodu wieƒcowego nie stwierdzono wi´c znaczàcych ró˝nic w tym zakresie mi´dzy kobietami a m´˝czyznami. Niemniej jednak poczynione obserwacje wymagajà dalszych wielooÊrodkowych badaƒ weryfikacyjnych, na liczniejszych grupach badawczych. Badania takie,
przy odpowiedniej standaryzacji, pozwoli∏yby
równie˝ na stworzenie swoistej mapy, opisujàcej rozpowszechnieniu czynników ryzyka
ChNS wÊród mieszkaƒców poszczególnych regionów Polski. Przeprowadzono ju˝ szereg badaƒ, które umo˝liwi∏y okreÊlenie cz´stoÊci wyst´powania czynników ryzyka, np. w Lublinie
czy te˝ w aglomeracji warszawskiej (badanie
POL-MONICA). Przyk∏adowo porównano
wyniki uzyskane przez autorów niniejszego
opracowania z rezultatami badaƒ nad rozpowszechnieniem czynników ryzyka ChNS w populacji mieszkaƒców Lublina (6), b´dàcego
stolicà województwa sàsiadujàcego z regionem
radomskim. Zestawienie wskaêników struktury, charakteryzujàcych obie populacje wraz
z wynikami statystycznej analizy porównawczej zamieszczono w tabeli 1.
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Stopieƒ ryzyka ChNS

Radom

Lublin

Poziom istotnoÊci

brak ryzyka

15,2%

26,8%

p=0,0004

∏agodny

3,4%

15,0%

p<0,0001

umiarkowany

24,0%

29,3%

p=0,1211

du˝y

41,7%

13,7%

p<0,0001

bardzo du˝y

15,7%

15,2%

p=0,8543

Tab.1 Porównanie rozpowszechnienia czynników ryzyka ChNS w populacji mieszkaƒców Radomia oraz Lublina

Na podstawie przeprowadzonej analizy
statystycznej wykazano, i˝ w Radomiu, odleg∏ym o 100 km od Lublina, wyst´puje porównywalny odsetek osób zagro˝onych ChNS
w stopniu umiarkowanym, a tak˝e w stopniu
bardzo du˝ym. Stwierdzono natomiast odmienny profil w zakresie zagro˝enia ChNS
w stopniu ∏agodnym i du˝ym oraz wÊród osób
pozbawionych czynników ryzyka. Uzyskane rezultaty wskazujà na mo˝liwoÊç uzyskania podczas standaryzowanych, wielooÊrodkowych badaƒ pe∏nego obrazu zagro˝eƒ ChNS, wyst´pujàcych w okreÊlonych regionach kraju, co pozwoli w konsekwencji na opracowanie stosownie zró˝nicowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych w zale˝noÊci od nasilenia ryzyka wystàpienia incydentów wieƒcowych.

Podsumowanie
Analiza wyników przeprowadzonych badaƒ ankietowych wskazuje na znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka ChNS wÊród
mieszkaƒców miasta Radomia. W oparciu
o przeprowadzonà analiz´ statystycznà stwierdzono, i˝ wi´kszoÊç z tych czynników, a szczególnie: ma∏a aktywnoÊç fizyczna, nieracjonalne ˝ywienie, nieumiej´tnoÊç radzenia sobie
w sytuacjach stresogennych czy palenie tytoniu, dotyczy blisko 50% badanych osób. Po dokonaniu ogólnej oceny ryzyka epizodu wieƒcowego, zaobserwowano znaczny odsetek osób
(57,4% populacji) zakwalifikowanych do kategorii bardzo du˝ego i du˝ego zagro˝enia
ChNS.
Przeprowadzone badania statystyczne oraz
analiza danych literaturowych jednoznacznie
wskazujà na koniecznoÊç rutynowej oceny ryzyka zagro˝enia chorobà niedokrwiennà serca
u ka˝dej osoby jeszcze przed 30. rokiem ˝ycia.
Wczesne wykrycie czynników ryzyka ChNS
pozwoli bowiem na wdro˝enie profilaktyki,
a tym samym zmniejszy prawdopodobieƒstwo
wystàpienia epizodu wieƒcowego oraz jego
powik∏aƒ.
Wielop∏aszczyznowa analiza uzyskanych
wyników umo˝liwia zaproponowanie dalszych
kierunków badaƒ, które w szczególnoÊci powinny byç skoncentrowane na sprecyzowaniu
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udzia∏u innych czynników ryzyka w odniesieniu do globalnego prawdopodobieƒstwa wystàpienia ChNS, którego sposób szacowania
rekomenduje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. WÊród tych czynników szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na nadmiernà mas´ cia∏a,
sposób ˝ywienia, aktywnoÊç fizycznà oraz
umiej´tnoÊç przystosowania si´ do sytuacji
stresogennych. Ponadto konieczne by∏oby
przeprowadzenie wielooÊrodkowych badaƒ
wp∏ywu p∏ci na ryzyko ChNS, co pozwoli∏oby
na zweryfikowanie wyników, uzyskanych podczas realizacji niniejszej pracy, które wskazujà
na porównywalne prawdopodobieƒstwo wystàpienia ChNS zarówno wÊród m´˝czyzn jak
i kobiet. Istotnym kierunkiem dalszych dzia∏aƒ
jest niewàtpliwie opracowanie efektywnych
programów edukacyjno-prewencyjnych, wdra˝anych w ca∏ej populacji Radomia. Pozwoli to
na zaktywizowanie poszczególnych grup spo∏ecznych do prozdrowotnych zachowaƒ, minimalizujàcych ryzyko wystàpienia ChNS.

Streszczenie
W niniejszej pracy okreÊlono cz´stoÊç wyst´powania czynników ryzyka ChNS w populacji miasta Radomia w oparciu o badania ankietowe. Badania przeprowadzono wÊród 204
doros∏ych osób, które nie mia∏y zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca. W grupie
tej stwierdzono znaczne rozpowszechnienie
czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca, wÊród których najwa˝niejsze to: ma∏a
aktywnoÊç fizyczna, wiek, nadmierna masa cia∏a, nadciÊnienie t´tnicze oraz nieumiej´tnoÊç
radzenia sobie ze stresem. Ponadto uzyskane
wyniki skonfrontowano z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie
oceny stopnia ryzyka wystàpienia ChNS, w wyniku czego zaobserwowano, ˝e wÊród 57,4%
ankietowanych osób wyst´puje znaczny stopieƒ ryzyka wystàpienia epizodu wieƒcowego,
w tym ryzyko du˝e dotyczy∏o 41,7% badanych
osób, natomiast bardzo du˝e ryzyko stwierdzono u 15,7% populacji. Przeprowadzone badania wskazujà na koniecznoÊç opracowania
i wdro˝enia programów edukacyjnych wÊród
mieszkaƒców Radomia, majàcych na celu propagowanie prozdrowotnego trybu ˝ycia, ograniczajàcego prawdopodobieƒstwo wystàpienia
ChNS.

Abstract
In this paper the incidence rates of risk
factors for CHD in Radom population with
questionnaires has been determined. The questionnaires has been conducted among 204
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adults, who did not have CHD. However in
this group there were several risk factors for
CHD, among them: decreased physical activity, age, overweight, hypertension and poor
stress control were considered are the most
important. The results of this study were compared with data of Polish Cardiological Association guidelines and we observed that 41,7%
had high risk and 15,7% very high risk factor
for coronary incidents. Our study showed the
necessity to work out and implement educational programmes for people living in Radom, which promotes of healthy lifestyle and
CHD risk reduce.

Adres autorów:
„Przychodnia Go∏´biów”
ul. Paderewskiego 6
26–600 Radom
2/Oddzia∏ Wewn´trzny Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego
ul. Tochtermana 1
26–600 Radom
molend@poczta.ats.pl
1/NZOZ

PiÊmiennictwo:
1. Beckman J.A., Creager M.A., Libby P.: Diabetes and atherosclerosis. Epidemiology, pathophysiology and management. JAMA (2002) 287, 19,
2570-2581. 2. Betteridge J.: Cholesterol is the major atherogenic lipid in NIDDM. Diab. Metab. Rev. (1997) 13, 2, 99-104. 3. Drygas W., Jegier A.:
Zalecenia dotyczàce aktywnoÊci ruchowej w profilaktyce chorób uk∏adu krà˝enia. Czynniki Ryzyka (2002/2003) 4-1, 76-84. 4. Hyman D. J., V. N.
Pavlik: Niekontrolowane nadciÊnienie t´tnicze jako czynnik ryzyka choroby wieƒcowej. Charakterystyka pacjentów i znaczenie interwencji lekarskiej.
Med. po Dypl. (2003) 12, 4.
5. Kemp D.E., Melhotra S., Franco K.N., Tesor G., Bronson D.L.: Heart disease and depression: don’t ignore the relationship. Cleveland Clinic Journal of Medicine (2003) 70, 745-761. 6. Kozak-Szkopek E., Mieczkowska J., Baraniak J. i in.: Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji mieszkaƒców Lublina. Czynniki Ryzyka (2003) 2-4, 85-91. 7. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Standardy post´powania w chorobach uk∏adu krà˝enia. Kardiologia Polska (2000) 53, supl. I. 8. Stasio∏ek D., KwaÊniewska M., Drygas W.: Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego. Czynniki Ryzyka (2000) 4, 62-68. 9. Szostak W.B. (red.): Hiperlipidemia a choroby uk∏adu krà˝enia. Agencja Wydawnicza Mako, Warszawa, 1995.
10. Wojtczak A. (red.): Choroby wewn´trzne. PZWL, Warszawa 1995, t. 1.

47

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/05

˚YWIENIE – PRACA ORYGINALNA

dr K. Trzeciak,

prof. dr hab. L. Narojek

Zmiany w sposobie ˝ywienia
i profilu lipidowym osób z hiperlipidemià pod
wp∏ywem diety hipolipemicznej (ATP III)

Wst´p

Materia∏ i metody

Choroby uk∏adu krà˝enia sà najcz´stszà
przyczynà zgonów w Polsce. Do g∏ównych
czynników ryzyka tych schorzeƒ nale˝y, obok
nadciÊnienia t´tniczego i palenia tytoniu, równie˝ hipercholesterolemia (1, 2, 3).
Wspó∏czynniki umieralnoÊci z powodu
chorób uk∏adu krà˝enia sà w Polsce ciàgle
wy˝sze ni˝ w wielu krajach europejskich, co
wymaga dalszych dzia∏aƒ, mi´dzy innymi,
w zakresie edukacji zdrowotnej spo∏eczeƒstwa
(4). Profilaktyka jest najtaƒszà i najbardziej
skutecznà formà zapobiegania mia˝d˝ycy i jej
konsekwencjom w postaci chorób uk∏adu krà˝enia, stàd te˝ propozycje ró˝nych programów
obejmujàcych modyfikacj´ stylu ˝ycia, w tym
˝ywienia, sà zawsze na czasie.
Niniejsza praca stanowi fragment szerszych badaƒ nad wp∏ywem programu dietetycznego obejmujàcego wprowadzenie diety ze
znacznym ograniczeniem bia∏ka zwierz´cego
i udzia∏em bia∏ka sojowego, poprzedzonej
okresem adaptacyjnym, w trakcie którego zalecono stosowanie standardowej diety hipolipemicznej ATP III (5) w grupie osób z hipercholesterolemià.
W niniejszej pracy przedstawiono wp∏yw
wspomnianej diety hipolipemicznej na poziom
lipidów. Zakres tego fragmentu badaƒ obejmowa∏ ocen´ sposobu ˝ywienia i stanu od˝ywienia osób z hiperlipidemià bioràcych udzia∏
w eksperymencie oraz jego zmiany po zastosowaniu diety.

Badanà grup´ stanowi∏o 40 osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Byli to m´˝czyêni i kobiety po menopauzie, w wieku
40–75 lat, z hipercholesterolemià lub hiperlipidemià mieszanà. Zastosowano nast´pujàce
kryteria wy∏àczenia: zdiagnozowana niedokrwienna choroba serca, stosowanie leków hipolipemicznych, hormonalna terapia zast´pcza, cukrzyca, powa˝ne schorzenia przewodu
pokarmowego, choroby nerek i wàtroby.
Na przeprowadzenie badaƒ otrzymano
zgod´ Komisji Etyki Badaƒ Naukowych przy
Instytucie ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie.
Schemat badania przedstawiono na rycinie
1. Na wst´pie oceniono sposób ˝ywienia osób
w∏àczonych do badania metodà trzydniowego
bie˝àcego notowania ˝ywienia, dokonano te˝
pomiaru poziomu lipidów w surowicy i masy
cia∏a.
Badanym osobom zalecono stosowanie
standardowej diety hipolipemicznej (ATP III)
przez okres jednego miesiàca. Charakterystyk´ diety przedstawiono w tabeli 1. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi WHO (6), zalecono
spo˝ycie b∏onnika na poziomie >27 g/dob´.
Zalecenia odnoÊnie prawid∏owego stosunku
kwasów t∏uszczowych z rodziny n6 do n3 (na
poziomie poni˝ej 5) przyj´to wg Ziemlaƒskiego i wsp. (7).
Udzia∏ bia∏ka zwierz´cego w puli bia∏ka
ogó∏em (<66%), jak i zalecane iloÊci spo˝ycia
produktów spo˝ywczych z poszczególnych
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grup ustalono w oparciu o przyk∏adowe racje
pokarmowe dla osób z hiperlipidemià (12).
Badanym osobom zalecono unikanie t∏uszczów zwierz´cych, spo˝ywanie wy∏àcznie chudych produktów mlecznych i mi´snych oraz
zwi´kszenie spo˝ycia ryb (do 3–4 razy w tygodniu). Dopuszczano spo˝ycie nie wi´cej ni˝
dwóch jaj tygodniowo. Zach´cano do zwi´kszonego udzia∏u warzyw i owoców w diecie
(>600 g/dzieƒ) oraz wprowadzenia produktów
zbo˝owych z pe∏nego przemia∏u. Zamiast s∏odyczy proponowano orzechy i suszone owoce.
Pacjenci byli przez ca∏y okres badania obj´ci opiekà dietetyka. Spotkania mia∏y charakter indywidualny. Podczas pierwszej porady
dietetycznej badane osoby otrzyma∏y szczegó∏owe zalecenia odnoÊnie diety oraz przyk∏adowe tygodniowe jad∏ospisy. Zapotrzebowanie
na energi´ obliczano stosujàc równanie Harrisa-Bennedicta. Dla ma∏ej aktywnoÊci fizycznej
przyj´to wspó∏czynnik 1,2, dla umiarkowanej
1,4 (8). Dla osób z nadwagà i oty∏oÊcià deficyt
energetyczny wynosi∏ 500 kcal dziennie w stosunku do wyliczonego indywidualnie (z wzorów) ca∏kowitego zapotrzebowania energetycznego.
W trakcie kolejnych wizyt kontrolowano
realizacj´ diety oceniajàc notowane na bie˝àco
trzydniowe jad∏ospisy pacjentów, w których
iloÊci spo˝ywanych produktów i potraw zapisywane by∏y w miarach domowych i/lub jednostkach wagowych. Korygowano, w miar´ potrzeby, b∏´dy ˝ywieniowe i przekazywano kolejne
materia∏y edukacyjne.
Po miesiàcu stosowania diety dokonano
ponownego pomiaru st´˝eƒ lipidów oraz masy
cia∏a.
Szczegó∏owej oceny sposobu ˝ywienia osób
uczestniczàcych w programie dokonano na
podstawie wspomnianych wczeÊniej jad∏ospisów (n=600).
Oceny wartoÊci energetycznej ˝ywienia
i zawartoÊci sk∏adników pokarmowych dokonano przy pomocy programu MS Excel, wykorzystujàc komputerowà baz´ danych zawierajàcà tabele wartoÊci od˝ywczej produktów spo˝ywczych (9). IloÊci witamin i sk∏adników mineralnych zredukowano o straty technologicz-

sk∏adnik

zalecenie

bia∏ko (% energii)

15

w´glowodany (% energii)

50-60

t∏uszcz (% energii)

25-35

NKT (% energii)

<7

WKT [(% energii)

<10

JKT (% energii)

<20

cholesterol (mg)

<200

Tab.1 Za∏o˝enia diety hipolipemicznej (ATPIII)
NKT – nasycone kwasy t∏uszczowe, JKT – jednonienasycone kwasy
t∏uszczowe, WKT – wielonienasycone kwasy t∏uszczowe

ne i nieuniknione (10, 11). Przy ocenie spo˝ycia sodu uwzgl´dniono jedynie sód naturalnie
wyst´pujàcy w produktach, nie uwzgl´dniono
dodatku soli do potraw.
WartoÊç energetycznà racji pokarmowych
porównano z zapotrzebowaniem wyliczonym
dla ka˝dej badanej osoby. IloÊci podstawowych sk∏adników od˝ywczych, jak te˝ poszczególnych kategorii kwasów t∏uszczowych oraz
cholesterolu i b∏onnika, porównano do za∏o˝eƒ diety hipolipemicznej (ATP III). Zredukowanà o straty zawartoÊç witamin i sk∏adników
mineralnych w racjach pokarmowych porównano z normami (7).
Dokonano oceny spo˝ycia produktów spo˝ywczych z wyszczególnieniem nast´pujàcych
grup: produkty mleczne ogó∏em (w przeliczeniu na mleko), produkty mleczne o niskiej zawartoÊci t∏uszczu (mleko i jogurty 0,5% t∏uszczu, sery twarogowe i homogenizowane), jaja,
mi´so i w´dliny (w przeliczeniu na mi´so z koÊcià), ryby, t∏uszcze zwierz´ce (w przeliczeniu
na mas∏o), t∏uszcze roÊlinne (w przeliczeniu na
olej), produkty zbo˝owe ogó∏em (w przeliczeniu na màk´), produkty zbo˝owe z pe∏nego
przemia∏u (razowa màka, razowe pieczywo,
p∏atki zbo˝owe, grube kasze, ca∏e ziarna zbó˝),
warzywa (w produktach rynkowych), owoce
(w produktach rynkowych). Przy przeliczaniu
poszczególnych produktów na g∏ówne pos∏u˝ono si´ tabelami zamiany produktów (10).
Osoby obj´te badaniem pytano równie˝
o cz´stoÊç i regularnoÊç spo˝ywania posi∏ków.
Na podstawie tych informacji dokonano punk-

punkt p0 – ocena sposobu ˝ywienia i stanu od˝ywienia

standardowa dieta hipolipemiczna ATP III (1 m-c)

punkt p1 – ocena sposobu ˝ywienia i stanu od˝ywienia

Ryc.1 Schemat badania
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Analiza statystyczna

badana cecha
wiek (lata)

61,0±10,0*

p∏eç (% m´˝czyzn)

30,0 (12)**

wykszta∏cenie

Êrednie (%)

40,0 (16)

wy˝sze (%)

60,0 (24)

aktywnoÊç zawodowa (% pracujàcych)

42,5 (17)

palenie papierosów (% osób)

7,5 (3)

masa cia∏a (kg)

75,8±14,5

BMI (kg/m2)

28,4±5,0

wyst´powanie oty∏oÊci (% osób)

27,5 (11)

ciÊnienie krwi (mmHg)
skurczowe

129±18

rozkurczowe

80±10

wyst´powanie nadciÊnienia (% osób)

57,5 (23)

st´˝enie lipidów (mg/dl)***
TC

251±37

HDL-C

51±16

LDL-C

170±32

TG

153±89

ryzyko ChNS (%) #

7,3±6,3

Tab.2 Charakterystyka wst´pna badanych osób (n=40)
*Êrednia ±odchylenie standardowe; **w nawiasach podano liczebnoÊci
*** TC – cholesterol ca∏kowity, HDL-C – cholesterol we frakcji HDL, LDL-C – cholesterol we frakcji
LDL, TG – triglicerydy,
# procentowe ryzyko wystàpienia incydentów wieƒcowych w ciàgu 10 lat, wg III Raportu Panelu Ekspertów Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej USA (5)

towej oceny regularnoÊci. Przyznawano od 1
do 5 punktów w zale˝noÊci od liczby posi∏ków
w ciàgu dnia i dodatkowo jeden punkt za regularne ich spo˝ywanie.
Pomiaru wzrostu i masy cia∏a dokonano na
legalizowanej wadze, z dok∏adnoÊcià do 0,1 kg.
Na podstawie uzyskanych wartoÊci obliczono
wskaênik BMI.
Badania profilu lipidowego dokonano na
wst´pie badania (p0) i po jego zakoƒczeniu
(p1). Oznaczenia cholesterolu ca∏kowitego,
HDL i TG dokonywane by∏y metodà enzymatycznà na analizatorze Olympus 600 przy u˝yciu zestawu odczynników firmy Olympus.
Cholesterol HDL izolowano metodà immunoinhibicji z przeciwcia∏ami anty β-lipoproteinowymi. Cholesterol LDL wyliczano stosujàc
formu∏´ Friedwalda. Obliczenia tego nie dokonywano u osób, u których st´˝enie triglicerydów by∏o wy˝sze od 400 mg/dl.
Procentowe ryzyko wystàpienia choroby
niedokrwiennej serca w ciàgu dziesi´ciu lat
obliczono za pomocà metody punktowej opracowanej na podstawie wyników badaƒ Framingham. W ocenie tej uwzgl´dnia si´ nast´pujàce czynniki ryzyka: p∏eç, wiek, cholesterol ca∏kowity, HDL-cholesterol, ciÊnienie t´tnicze
i palenie tytoniu (5).
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Analizy statystycznej uzyskanych wyników
dokonano przy u˝yciu pakietu statystycznego
STATISTICA PL v. 6.0. WartoÊci parametrów
lipidowych oraz wskaêników antropometrycznych, których rozk∏ady odbiega∏y od normalnego (triglicerydy, BMI) poddano transformacji logarytmicznej.
Dokonujàc dalszych analiz pos∏u˝ono si´
testem t-Studenta dla zmiennych zale˝nych
(oceniajàc ró˝nice pomi´dzy Êrednimi wartoÊciami badanych wskaêników w grupach) i testem t-Studenta dla prób niepowiàzanych
(oceniajàc ró˝nice pomi´dzy grupami). Analizujàc sposób ˝ywienia badanych osób pos∏u˝ono si´ testami nieparametrycznymi: testem
U Manna-Whitney’a (do oceny ró˝nic pomi´dzy grupami) oraz testem kolejnoÊci par Wilcoxona (do oceny zmian badanych parametrów w trakcie eksperymentu). Wyst´powanie
zale˝noÊci pomi´dzy badanymi zmiennymi
oceniano na podstawie wartoÊci wspó∏czynnika korelacji Spearmana. Przyj´to poziom
istotnoÊci α=0,05.

Wyniki i ich omówienie
Charakterystyka wst´pna badanych osób
Charakterystyk´ osób w∏àczonych do badania przedstawiono w tabeli 2. Ârednia wieku
badanych osób wynosi∏a 61 lat. Ponad dwie
trzecie uczestników programu stanowi∏y kobiety. Wi´kszoÊç posiada∏a wy˝sze wykszta∏cenie, ponad po∏owa nie pracowa∏a zawodowo.
Analizujàc wyst´powanie czynników ryzyka
mia˝d˝ycy w grupie badanych osób stwierdzono, ˝e jedynie trzy osoby spoÊród 40 badanych
pali∏y papierosy. Âredni wskaênik BMI wskazywa∏ na nadwag´, jednak ponad jedna czwarta
badanych osób by∏a oty∏a (BMI>30). Ârednie
ciÊnienie t´tnicze krwi by∏o prawid∏owe, trzeba
jednak zaznaczyç, ˝e ponad po∏owa badanych
osób mia∏a nadciÊnienie (leczone lub nieleczone). Ârednie st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego
i LDL by∏y podwy˝szone w stosunku do wartoÊci rekomendowanych przez Mi´dzynarodowe
Towarzystwo Mia˝d˝ycowe (13).
Ryzyko wystàpienia choroby niedokrwiennej serca w ciàgu 10 lat w grupie osób uczestniczàcych w badaniu kszta∏towa∏o si´ na poziomie umiarkowanym.
Sposób ˝ywienia osób obj´tych obserwacjà
Ogólnà charakterystyk´ ˝ywienia badanych osób przed rozpocz´ciem eksperymentu
i w trakcie stosowania diety hipolipemicznej
przedstawiono w tabeli 3.
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sk∏adnik
energia (% realizacji norm)

% energii z bia∏ka

bia∏ko zwierz´ce (% bia∏ka ogó∏em)

% energii z w´glowodanów

b∏onnik pokarmowy (g)

% energii z t∏uszczu

% energii z NKT

% energii z JKT

% energii z WKT

etap badania

kobiety (n=28)

m´˝czyêni (n=12)

p0

118±32 a

138±29

p1

93±22 b

121±26*

p0

16,8±3,4

18,2±5,4

p1

18,6±3,9

18,8±3,1

p0

65,7±11,8

72,9±8,1 a

p1

64,2±11,5

67,2±5,8 b

p0

50,8±7,6

44,4±8,1 a*

p1

52,0±5,5

49,2±7,5 b

p0

20,1±5,8

21,7±5,6 a

p1

18,4±5,5

28,5±8,1 b*

p0

31,3±7,0

35,9±7,6

p1

28,7±5,8

31,0±7,1

p0

10,3±4,1 a

11,3±3,7 a

p1

7,1±2,5 b

7,2±2,2 b

p0

12,3±3,0

14,7±3,7

p1

12,0±3,0

13,0±4,4

p0

6,0±2,6

6,6±1,7 a

p1

7,0±2,1

8,1±2,6 b

kwasy t∏uszczowe n6/n3

p0

4,7±1,9

5,3±4,2

p1

4,3±2,2

3,7±1,4

cholesterol (mg)

p0

217±115 a

354±121 a*

p1

123±65 b

184±105 b

Tab.3 Ogólna charakterystyka ˝ywienia badanych osób z uwzgl´dnieniem p∏ci i etapu badania (Êrednie i odchylenia standardowe)
p0 – punkt wyjÊciowy, p1 – po wprowadzeniu diety hipolipemicznej,
a,b – wartoÊci oznaczone ró˝nymi literami ró˝nià si´ istotnie przy α=0,05 wed∏ug testu Wilcoxona
* ró˝nice istotne pomi´dzy kobietami i m´˝czyznami przy α=0,05 wed∏ug testu U Manna-Whitneya

Na poczàtku badania wartoÊç energetyczna diety badanych osób by∏a wy˝sza od przyj´tych norm zarówno u kobiet jak i u m´˝czyzn.
Nie wykazano ró˝nic zale˝nych od p∏ci, chocia˝ wartoÊç energetyczna racji pokarmowej
m´˝czyzn w wi´kszym stopniu ni˝ u kobiet
przewy˝sza∏a zalecenia. Po wprowadzeniu
standardowej diety hipolipemicznej nastàpi∏o
obni˝enie wartoÊci energetycznej diety zarówno w grupie m´˝czyzn jak i kobiet (zmiana by∏a istotna tylko w grupie kobiet).
Procentowy udzia∏ energii z bia∏ka w ˝ywieniu osób obj´tych obserwacjà by∏ wysoki
i nie ró˝ni∏ si´ istotnie mi´dzy grupà kobiet
i m´˝czyzn. W czasie stosowanie diety hipolipemicznej nie zanotowano istotnych zmian
w udziale tego sk∏adnika.
Istotnà rol´ w profilaktyce mia˝d˝ycy odgrywa zastàpienie bia∏ka zwierz´cego roÊlinnym. Odpowiedni udzia∏ bia∏ka zwierz´cego
w ca∏kowitej puli bia∏ka (<66%) stwierdzono
w punkcie p0 tylko wÊród kobiet. U m´˝czyzn
natomiast odnotowano istotny spadek spo˝ycia bia∏ka zwierz´cego w trakcie stosowania
standardowej diety hipolipemicznej.
Udzia∏ w´glowodanów w ca∏kowitej energetycznoÊci diety osób obj´tych obserwacjà na
poczàtku badania by∏ ni˝szy od zaleceƒ. U ko-

biet udzia∏ tego sk∏adnika w ˝ywieniu by∏ istotnie wy˝szy ni˝ u m´˝czyzn. Wprowadzenie
standardowej diety hipolipemicznej zaowocowa∏o istotnym wzrostem udzia∏u w´glowodanów w diecie m´˝czyzn, jednak w dalszym ciàgu by∏ to poziom zbyt niski.
ZawartoÊç b∏onnika pokarmowego w diecie badanych osób by∏a na poczàtku eksperymentu ni˝sza od zaleceƒ zarówno wÊród kobiet jak i m´˝czyzn. W trakcie badania w ˝ywieniu m´˝czyzn istotnie zwi´kszy∏a si´ zawartoÊç b∏onnika, osiàgajàc zalecany poziom.
U kobiet natomiast poziom b∏onnika w diecie
by∏ w dalszym ciàgu niewystarczajàcy.
Udzia∏ energii z t∏uszczu w ˝ywieniu badanych osób kszta∏towa∏ si´ na poziomie wy˝szym od zaleceƒ (>30% energii) i nie ró˝ni∏
si´ mi´dzy grupà kobiet i m´˝czyzn. Wprowadzenie standardowej diety hipolipemicznej
spowodowa∏o nieistotny spadek udzia∏u t∏uszczu w ca∏kowitej energetycznoÊci diety, ale jedynie u kobiet udzia∏ ten osiàgnà∏ wartoÊci
prawid∏owe.
Udzia∏ energii z nasyconych kwasów t∏uszczowych przed rozpocz´ciem badania by∏ na
poziomie wy˝szym od zaleceƒ diety hipolipemicznej. Po miesiàcu stosowania standardowej
diety hipolipemicznej spo˝ycie NKT przez
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witamina /sk∏adnik mineralny

etap badania

kobiety (n=28)

m´˝czyêni (n=12)

A#

p0
p1

210 a
118 b

122
156 *

E

p0
p1

86
81

116 *
129 *

C

p0
p1

130 a
96 b

115
156 *

B1

p0
p1

64 a
56 b

74
77 *

B2

p0
p1

80
68

74
78

PP

p0
p1

68
59

94 *
79 *

B6

p0
p1

87
79

103 *
114 *

B12

p0
p1

187
169

237
293 *

foliany

p0
p1

63
58

67 a
82 b *

sód

p0
p1

202 a
174 b

388 *
309 *

potas

p0
p1

71
65

85
96 *

wapƒ

p0
p1

57
53

83 *
84 *

fosfor

p0
p1

141
131

215 *
225 *

magnez

p0
p1

78
77

78 a
96 b

˝elazo

p0
p1

64
57

91 *
102 *

cynk

p0
p1

69
65

75
77

miedê

p0
p1

46
42

54 a
64 b *

Tab.4 Procent realizacji norm na witaminy i sk∏adniki mineralne w ˝ywieniu badanych osób z uwzgl´dnieniem p∏ci i etapu badania
#ekwiwalenty retinolu; pozosta∏e oznaczenia jak w tabeli 3

m´˝czyzn i kobiety by∏o istotnie ni˝sze ni˝ na
poczàtku badania i bliskie wartoÊciom zalecanym. Procentowy udzia∏ energii z jednonienasyconych kwasów t∏uszczowych by∏ prawid∏owy
przed interwencjà dietetycznà. Nie stwierdzono zmian w spo˝yciu tego sk∏adnika podczas
stosowania diety. Na poczàtku badania udzia∏
energii z wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych by∏ prawid∏owy i niezale˝ny od p∏ci
badanych osób. Po wprowadzeniu diety hipolipemicznej nastàpi∏ wzrost udzia∏u WKT w diecie (istotny w grupie m´˝czyzn).
Proporcja kwasów t∏uszczowych n6 do n3
w diecie przed rozpocz´ciem eksperymentu
dietetycznego by∏a prawid∏owa tylko wÊród
kobiet. W trakcie badania wskaênik ten nieistotnie obni˝y∏ si´ zarówno wÊród m´˝czyzn
jak i wÊród kobiet i ukszta∏towa∏ si´ na zalecanym poziomie.
Âredni poziom cholesterolu w diecie badanych osób na poczàtku eksperymentu przekra-
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cza∏ zalecenia diety hipolipemicznej ATP III
(>200 mg). M´˝czyêni spo˝ywali istotnie wi´cej tego sk∏adnika ni˝ kobiety. Po wprowadzeniu diety spo˝ycie cholesterolu obni˝y∏o si´
istotnie do prawid∏owego poziomu zarówno
wÊród kobiet jak i m´˝czyzn.
Przed rozpocz´ciem interwencji dietetycznej zawartoÊç witamin antyoksydacyjnych (A,
C i E) by∏a wy˝sza od norm, z wyjàtkiem witaminy E w diecie kobiet (tabela 4). Wprowadzenie diety hipolipemicznej mia∏o ró˝ny
wp∏yw na zawartoÊç witamin antyoksydacyjnych w diecie kobiet i m´˝czyzn. W ˝ywieniu
kobiet zawartoÊç witamin obni˝y∏a si´ (na poziomie istotnym w przypadku witaminy A i C),
a u m´˝czyzn wzros∏a w stopniu nieistotnym.
Ró˝nice zale˝ne od p∏ci by∏y, po zakoƒczeniu
badania, istotne dla ka˝dej z witamin antyoksydacyjnych.
Analizujàc zawartoÊç w diecie osób obj´tych programem witamin z grupy B bioràcych
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grupy produktów (g)

etap badania

kobiety (n=28)

m´˝czyêni (n=12)

mleko i sery

p0
p1

718±552
557±303

(0-2270)
(40-1386)

1046±601
973±467*

(267-2228)
(277-1705)

% produktów mlecznych
o niskiej zawartoÊci t∏uszczu

p0
p1

62±29
71±30

(0-100)
(0-100)

54±32
84±15

(0-89)
(49-100)

mi´so i w´dliny

p0
p1

106±69
83±42

(0-262)
(0-160)

240±86 a*
133±96 b

(108-407)
(14-315)

ryby

p0
p1

31±42 a
51±38 b

(0-163)
(0-123)

64±71
79±57

(0-203)
(0-178)

jaja

p0
p1

9±10
4±6

(0-31)
(0-28)

13±14 a
4±8 b

(0-42)
(0-20)

produkty zbo˝owe

p0
p1

115±47
114±39

(37-190)
(35-190)

186±87*
182±73*

(48-340)
(110-324)

% produktów zbo˝owych
z pe∏nego przemia∏u

p0
p1

30±30 a
45±23 b

(0-96)
(0-84)

29±33 a
61±26 b

(0-89)
(22-94)

t∏uszcze roÊlinne

p0
p1

15±10
16±8

(0-44)
(0-31)

24±12*
25±14

(9-56)
(9-44)

t∏uszcze zwierz´ce

p0
p1

10±12 a
2±4 b

(0-38)
(0-15)

15±20 a
1±2 b

(0-64)
(0-5)

warzywa

p0
p1

245±125
269±131

(18-545)
(109-578)

218±125 a
372±141 b*

(38-487)
(130-589)

owoce

p0
p1

309±215
241±137

(17-861)
(12-528)

218±306*
276±243

(12-1123)
(0-820)

Tab.5 Spo˝ycie poszczególnych grup produktów przez badane osoby, z uwzgl´dnieniem p∏ci i etapu badania (Êrednie i odchylenia standardowe oraz
zakresy)
Oznaczenia jak w tabeli 3.

udzia∏ w metabolizmie metioniny (B6, B12 i folianów) stwierdzono, ˝e na poczàtku badania
tylko poziom witaminy B12 w relacji do norm
by∏ wysoki. Istotny wp∏yw p∏ci na poziom omawianych witamin obserwowano w przypadku
witaminy B6, chocia˝ ró˝nica (na korzyÊç m´˝czyzn) uwidoczni∏a si´ równie˝ w odniesieniu
do pozosta∏ych. Wprowadzenie diety hipolipemicznej mia∏o ró˝ny, zale˝ny od p∏ci, wp∏yw na
zawartoÊç w diecie witamin B6, B12 i folianów.
W ˝ywieniu kobiet zawartoÊç tych witamin nieistotnie obni˝y∏a si´, natomiast u m´˝czyzn
wzros∏a (na poziomie istotnym tylko w przypadku folianów). Po zakoƒczeniu badania ró˝nice zale˝ne od p∏ci by∏y istotne w przypadku
wszystkich omawianych witamin.
ZawartoÊç pozosta∏ych witamin z grupy
B (B1, B2 i PP) w diecie badanych osób by∏a
ni˝sza od norm na poczàtku badania. Wy˝szà
realizacj´ norm obserwowano wÊród m´˝czyzn
w odniesieniu do witaminy B1 (ró˝nica nieistotna) i PP (ró˝nica istotna). Wprowadzenie
standardowej diety hipolipemicznej spowodowa∏o obni˝enie zawartoÊci witamin B1, B2 i PP
w diecie kobiet (zmiana by∏a istotna tylko dla
witaminy B1). W grupie m´˝czyzn zmian nie
stwierdzono, w zwiàzku z tym poziom spo˝ycia
omawianych witamin w diecie m´˝czyzn w relacji do norm utrzymywa∏ si´ na wy˝szym poziomie ni˝ w diecie kobiet.
Przed rozpocz´ciem dietoterapii poziom
sodu w diecie badanych osób znacznie prze-

wy˝sza∏ minimalnà norm´ spo˝ycia. W ˝ywieniu m´˝czyzn obserwowano istotnie wy˝szà,
ni˝ u kobiet, zawartoÊç tego pierwiastka w diecie w odniesieniu do norm. Wprowadzenie
standardowej diety hipolipemicznej spowodowa∏o obni˝enie zawartoÊci sodu w diecie
(zmiana istotna w grupie kobiet).
ZawartoÊç potasu, wapnia, ˝elaza i cynku
w diecie badanych osób by∏a na poczàtku badania ni˝sza od norm. Ró˝nice zale˝ne od p∏ci
by∏y istotne w odniesieniu do spo˝ycia wapnia
i ˝elaza, trzeba jedna zaznaczyç, ˝e spo˝ycie
wszystkich czterech omawianych sk∏adników
wzgl´dem norm by∏o wy˝sze u m´˝czyzn ni˝
u kobiet. W trakcie badania nie stwierdzono
istotnych zmian w poziomie spo˝ycia omawianych sk∏adników.
ZawartoÊç fosforu w ˝ywieniu badanych
osób przed interwencjà dietetycznà przewy˝sza∏a normy. M´˝czyêni spo˝ywali tego pierwiastka istotnie wi´cej w odniesieniu do norm
ni˝ kobiety. Wprowadzenie standardowej diety hipolipemicznej nie spowodowa∏o istotnych
zmian w spo˝yciu.
Przed rozpocz´ciem eksperymentu dieta
badanych osób zawiera∏a zbyt ma∏o magnezu
i miedzi w porównaniu z normà. W trakcie stosowania diety hipolipemicznej stwierdzono
istotny wzrost zawartoÊci magnezu i miedzi
w diecie tylko w grupie m´˝czyzn.
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parametr

ogó∏em (n=40)

kobiety (n=28)

m´˝czyêni (n=12)

TC [mg/dl]
p0
p1

251±37 a
225±47 b

256±30 a
240±44 b

240±50 a
189±33 b*

HDL-C [mg/dl]
p0
p1

50,7±16,2
49,0±14,4

54,8±16,6
53,0±14,6

41,0±10,4*
39,8±9,1*

LDL-C [mg/dl]
p0
p1

170±32 a
152±40 b

174±30 a
163±39 b

159±36 a
125±25 b*

TG [mg/dl]
p0
p1

153±89 a
121±61 b

133±63
121±56

199±123 a
122±75 b

TC/HDL
p0
p1

5,4±1,6 a
4,8±1,3 b

5,1±1,5
4,8±1,3

6,1±1,6 a
5,0±1,4 b

Tab. 6 St´˝enie lipidów w surowicy badanych osób w poszczególnych etapach eksperymentu, z uwzgl´dnieniem p∏ci (Êrednie i odchylenia standardowe).
TC – cholesterol ca∏kowity, HDL-C – cholesterol we frakcji HDL, LDL-C – cholesterol we frakcji LDL, TG – triglicerydy, TC/HDL – wskaênik aterogennoÊci
p0 – punkt wyjÊciowy, p1 – po wprowadzeniu diety hipolipemicznej,
a,b – wartoÊci oznaczone ró˝nymi literami ró˝nià si´ istotnie przy α=0,05 wed∏ug testu t-Studenta dla zmiennych zale˝nych
* ró˝nice istotne pomi´dzy kobietami i m´˝czyznami przy α=0,05 wed∏ug testu t-Studenta dla zmiennych niezale˝nych

W tabeli 5 przedstawiono zmiany w spo˝yciu produktów istotnych w diecie hipolipemicznej.
Przed wprowadzeniem diety hipolipemicznej spo˝ycie mleka i produktów mlecznych
(w przeliczeniu na mleko) by∏o doÊç wysokie,
przy znacznym udziale produktów mlecznych
o wysokiej zawartoÊci t∏uszczu, dostarczajàcych nasyconych kwasów t∏uszczowych o dzia∏aniu hipercholesterolemicznym (laurynowy,
mirystynowy, palmitynowy). Oko∏o 40–60%
spo˝ywanych produktów mlecznych stanowi∏y
te o wysokiej zawartoÊci t∏uszczu. Nale˝y dodaç, ˝e w diecie badanych osób udzia∏ produktów mlecznych w ca∏kowitej poda˝y nasyconych kwasów t∏uszczowych by∏ wysoki i mieÊci∏
si´ w zakresie 22–30% (danych tych nie przedstawiono w pracy). Nie stwierdzono ró˝niczale˝nych od p∏ci w spo˝yciu produktów mlecznych. Wprowadzenie standardowej diety hipolipemicznej nie spowodowa∏o istotnych zmian
w ogólnej iloÊci spo˝ywanych produktów
mlecznych, zwi´kszy∏ si´ natomiast udzia∏
w diecie produktów mlecznych o niskiej zawartoÊci t∏uszczu (zmiana by∏a znaczna, lecz
nieistotna). W trakcie stosowania diety kobiety spo˝ywa∏y istotnie mniej produktów mlecznych ni˝ m´˝czyêni.
IloÊç mi´sa i w´dlin by∏a przed rozpocz´ciem eksperymentu istotnie wy˝sza w diecie
m´˝czyzn ni˝ kobiet. Wprowadzenie interwencji dietetycznej spowodowa∏o spadek spo˝ycia
tych produktów (istotny w grupie m´˝czyzn)
do poziomów zalecanych w jad∏ospisach diety
hipolipemicznej.
Przed rozpocz´ciem dietoterapii ryby nale˝a∏y do produktów o najwy˝szym zró˝nicowaniu spo˝ycia (odchylenia standardowe prze-
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wy˝sza∏y wartoÊci Êrednie). M´˝czyêni spo˝ywali nieistotnie wi´cej ryb ni˝ kobiety. W trakcie badania spo˝ycie ryb wzros∏o (istotnie
w grupie kobiet).
Spo˝ycie jaj przez badane osoby by∏o równie˝ wysoce zró˝nicowane. Wprowadzenie
standardowej diety hipolipemicznej (ATP III)
spowodowa∏o spadek spo˝ycia tego produktu
(istotny w grupie m´˝czyzn).
Przed wprowadzeniem diety hipolipemicznej produkty zbo˝owe z pe∏nego przemia∏u
stanowi∏y oko∏o 1/3 spo˝ywanych produktów
zbo˝owych. Wprowadzenie standardowej diety hipolipemicznej nie wp∏yn´∏o na ogólny poziom spo˝ycia tej grupy produktów, zwi´kszy∏
si´ natomiast istotnie udzia∏ produktów zbo˝owych z pe∏nego przemia∏u.
Podstawà diety hipolipemicznej jest ograniczenie spo˝ywania t∏uszczów zwierz´cych na
rzecz t∏uszczów roÊlinnych. Przed rozpocz´ciem interwencji dietetycznej badane osoby
spo˝ywa∏y niewskazane w diecie t∏uszcze zwierz´ce, t∏uszczów roÊlinnych natomiast by∏o
zbyt ma∏o. IloÊç t∏uszczów roÊlinnych w diecie
m´˝czyzn by∏a znamiennie wy˝sza ni˝ w grupie
kobiet. Wprowadzenie diety hipolipemicznej
nie spowodowa∏o zmian w spo˝yciu t∏uszczów
roÊlinnych, natomiast przyczyni∏o si´ do zredukowania iloÊci t∏uszczów zwierz´cych .
W zaleceniach ˝ywieniowych kierowanych
do ogó∏u ludnoÊci proponuje si´ zwi´kszenie
spo˝ycia warzyw (400-500 g/dzieƒ) oraz owoców (300-400 g/dzieƒ) w diecie. Przed rozpocz´ciem dietoterapii badane osoby spo˝ywa∏y
niedostateczne, w stosunku do powy˝szych zaleceƒ, iloÊci warzyw. W przypadku owoców sytuacja by∏a bardziej korzystna. W trakcie badania zaobserwowano wzrost spo˝ycia warzyw

˚YWIENIE – PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/05

ryzyko ChNS (%)

ogó∏em (n=40)

kobiety (n=28)

m´˝czyêni (n=12)

p0

7,3±6,3

5,6±4,7

11,0±8,0

p1

5,8±5,2

4,2±3,9

9,4±6,1

ró˝nica**

0,0020

0,0023

0,2626

Tab.7 Procentowe ryzyko wystàpienia incydentów wieƒcowych w ciàgu 10 lat w badanej grupie, przed i po zakoƒczeniu eksperymentu, z uwzgl´dnieni p∏ci*
*wg III Raportu Panelu Ekspertów Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej USA (5)
**wartoÊci p dla testu Wilcoxona przy α=0,05

zmiany poziomu lipidów

zmiany w spo˝yciu
cholesterol

TC
–

b∏onnik

r=–0,45

p=0,0034

bia∏ko zwierz´ce

r=0,34

p=0,0307

t∏uszcz
NKT
n6/n6
mi´so i w´dliny
jaja
t∏uszcze zwierz´ce
warzywa

–
r=0,38

–

razowe produkty zbo˝owe

–

chude produkty mleczne

–

–

r=0,34

–

–

TG

p=0,0337

–
–

–

r=0,36

–

–
–

–

–

–

–

–
p=0,0085

r=0,32

p=0,0058

r=–0,34

–
r=–0,43

LDL–C

p=0,0164

–

r=0,41

HDL–C

–
–

–
p=0,0456 r=0,37

–
p=0,0293

–
r=–0,47

p=0,0240

p=0,0024

–
p=0,0204

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tab.8 Korelacje pomi´dzy zmianami w spo˝yciu wybranych sk∏adników i produktów a zmianami lipidów (wspó∏czynniki korelacji Spearmana),
oznaczenia jak w tabeli 6.

(zmiana istotna wÊród m´˝czyzn); w dalszym
ciàgu by∏y to jednak iloÊci zbyt ma∏e. W trakcie stosowania diety m´˝czyêni spo˝ywali istotnie wi´cej warzyw ni˝ kobiety. Spo˝ycie owoców nie zmieni∏o si´.
Cz´stoÊç i regularnoÊç spo˝ywanych posi∏ków oceniono metodà punktowà. Im wi´ksza
by∏a liczba punktów, tym bardziej poprawne
w tym zakresie zachowania ˝ywieniowe.
W trakcie dietoterapii regularnoÊç spo˝ywanych posi∏ków polepszy∏a si´ istotnie (ryc. 2).

Nie stwierdzono istotnego wp∏ywu zastosowanej diety na poziom cholesterolu HDL, natomiast wskaênik aterogennoÊci w ca∏ej badanej grupie uleg∏ istotnemu obni˝eniu. Po
uwzgl´dnieniu p∏ci zmiana wskaênika aterogennoÊci pozosta∏a istotna jedynie wÊród m´˝czyzn.
Ârednie zmiany procentowe poziomu lipidów krwi w czasie trwania badania przedstawiono na rycinie 3. U m´˝czyzn stwierdzono
istotnie wi´ksze ni˝ u kobiet procentowe

Zmiany parametrów lipidowych u osób uczestniczàcych w badaniu
*

5,0

4,5

p1

4,8

5,0
liczba punktów

W wyniku stosowania przez badane osoby,
przez jeden miesiàc, diety hipolipemicznej,
uzyskano istotny spadek poziomu cholesterolu
ca∏kowitego, cholesterolu LDL oraz triglicerydów w surowicy krwi (tabela 6).
Analizujàc powy˝sze zmiany z uwzgl´dnieniem p∏ci stwierdzono jednak, ˝e istotny spadek poziomu triglicerydów zaobserwowano
tylko wÊród m´˝czyzn. Na poczàtku badania
st´˝enie cholesterolu ca∏kowitego i LDL nie
ró˝ni∏o si´ mi´dzy kobietami i m´˝czyznami,
natomiast po jego zakoƒczeniu by∏o istotnie
ni˝sze u m´˝czyzn.

p0

*
4,7

4,3
3,9

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
kobiety

m´˝czyêni

Ryc.2 Zmiana cz´stoÊci i regularnoÊci posi∏ków spo˝ywanych przez badane osoby w trakcie dietoterapii (wyra˝ona liczbà punktów)
*ró˝nice istotne w odniesieniu do wartoÊci poczàtkowych przy α=0,05;
p0 – punkt wyjÊciowy, p1 – po wprowadzeniu diety hipolipemicznej
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kobiety

ogó∏em

5

1,1

1,2

m´˝czyêni

0,8

0
-1,9

zmiana (%)

-5
-6,2

-10

-4,3

-6

-10,4

-10,4

-6,4

-12,7

-15

-16,9

-20

-20,3

-20,5

-25
-30
-32,2

-35
TC

HDL-C

LDL-C

TG

TC/HDL

Ryc.3 Ârednie zmiany procentowe parametrów lipidowych w trakcie badania z uwzgl´dnieniem p∏ci
Oznaczenia jak w tabeli 6

spadki poziomu cholesterolu ca∏kowitego,
LDL i triglicerydów. Procentowe zmiany st´˝enia cholesterolu HDL nie by∏y znaczàce
i nie ró˝ni∏y si´ istotnie pomi´dzy kobietami
i m´˝czyznami.
Po zakoƒczeniu badania prawid∏owe poziomy lipidów (TC<200 mg/dl i LDL<135
mg/dl) stwierdzono u 30% osób.
WyjÊciowe poziomy cholesterolu ca∏kowitego (p0) nie mia∏y wp∏ywu na zmiany w lipidach w trakcie badania (danych tych nie
przedstawiono w pracy).
W trakcie badania nastàpi∏ istotny spadek
masy cia∏a oraz BMI w grupie kobiet jak
i m´˝czyzn (danych tych nie przedstawiono
w pracy). Ze wzgl´du na mo˝liwy, obserwowany w wielu badaniach, wp∏yw spadku masy cia∏a na profil lipidowy, zbadano zale˝noÊç mi´dzy obni˝eniem masy cia∏a a zmianà poziomu
lipidów u osób uczestniczàcych w eksperymencie, jednak takiego zwiàzku nie wykazano .
W badanej grupie osób stwierdzono istotne obni˝enie 10-letniego ryzyka ChNS (tabela
7). Niski poziom ryzyka (<5%) uzyskano jedynie w grupie kobiet, natomiast w grupie m´˝czyzn spadek ten nie okaza∏ si´ znamienny statystycznie.
Wskaêniki lipidowe a zmiany w sposobie ˝ywienia
osób uczestniczàcych w badaniu
Korelacje pomi´dzy zmianami w spo˝yciu
wybranych sk∏adników i produktów w trakcie
badania a zmianami st´˝eƒ lipidów w surowicy
przedstawiono w tabeli 8.
Wzrost poziomu cholesterolu ca∏kowitego
w surowicy by∏ zwiàzany ze zwi´kszonym udzia∏em bia∏ka zwierz´cego i nasyconych kwasów
t∏uszczowych w diecie, a w kategoriach produktów ze zwi´kszonym spo˝yciem jaj. Odwrotnà
korelacj´ stwierdzono w przypadku spo˝ycia
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warzyw i tym samym b∏onnika pokarmowego.
Wzrost cholesterolu LDL obserwowano, gdy
zwi´ksza∏o si´ spo˝ycie cholesterolu i bia∏ka
zwierz´cego w diecie, a w kategorii produktów
– jaj. Poziom cholesterolu HDL ulega∏ obni˝eniu, gdy badane osoby zwi´ksza∏y iloÊç warzyw
w diecie i eliminowa∏y t∏uste produkty mleczne. Spo˝ycie jaj by∏o dodatnio skorelowane
z poziomem cholesterolu HDL.

Dyskusja wyników
Badana grupa osób z hiperlipidemià, przed
przystàpieniem do programu, wykazywa∏a cechy ˝ywienia podobne do tych, jakie obserwowano w badaniach prowadzonych wÊród osób
z ró˝nych regionów Polski (14, 15, 16, 17), zarówno zdrowych, jak i z oty∏oÊcià czy hiperlipidemià (18). Do tych cech ˝ywienia nale˝a∏ wysoki udzia∏ energii z t∏uszczu i nasyconych
kwasów t∏uszczowych, niski udzia∏ energii
z w´glowodanów i przekraczajàcy zalecenia
poziom spo˝ycia cholesterolu. Podobne cechy
˝ywienia obserwuje si´ równie˝ w innych krajach Unii Europejskiej (19), tak˝e wÊród osób
z niedokrwiennà chorobà serca (20, 21).
We wczeÊniej cytowanych badaniach obserwowano równie˝, podobnie jak w badaniach w∏asnych, zbyt ma∏à zawartoÊç b∏onnika
w diecie (zw∏aszcza u kobiet). Wysoki udzia∏
bia∏ka zwierz´cego w puli bia∏ka ogó∏em,
stwierdzony w badanej grupie, przed przystàpieniem do programu, jest charakterystyczny
dla ca∏ej populacji Polski (17, 19).
Je˝eli chodzi o zawartoÊç witamin w ˝ywieniu osób obj´tych obserwacjà, to wykazano
odpowiedni poziom witamin A i C u wszystkich badanych, a witaminy E tylko w grupie
m´˝czyzn. Podobne wyniki uzyskali Przys∏awski i Grygiel (14). W badaniu POL-MONICA
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Bis (16) stwierdzono odpowiednià poda˝
wszystkich witamin antyoksydacyjnych w diecie, sà jednak badania wskazujàce na niskà zawartoÊç witaminy C w diecie osób z hiperlipidemià (18).
W ˝ywieniu badanych osób z hiperlipidemià, przed przystàpieniem do programu, wykazano niedostateczne iloÊci wi´kszoÊci witamin
z grupy B, podobnie jak w innych badaniach
prowadzonych na terenia Polski (15, 16, 18).
ZawartoÊç w diecie wielu niezb´dnych
sk∏adników mineralnych by∏a równie˝ niska
i dotyczy∏a: wapnia, potasu, magnezu, cynku
i miedzi oraz ˝elaza w grupie kobiet. To niepokojàco niskie spo˝ycie wymienionych sk∏adników wykazywali równie˝ inni badacze (15, 16,
17, 18). Trzeba przy tym nadmieniç, ˝e niedobory niektórych sk∏àdników mineralnych, takich jak magnez czy miedê, zwi´kszajà ryzyko
chorób uk∏adu krà˝enia (22 ).
ZawartoÊç w diecie badanych osób fosforu
i sodu przekracza∏a normy nawet kilkakrotnie,
podobnie jak w innych badaniach (16, 17), mimo ˝e w badaniach w∏asnych, jak zaznaczono
w metodyce, nie doliczano dodatku soli dodawanej podczas przygotowywania potraw, a jak
podajà Bary∏ko-Pikielna i Jawor-Kulesza (23)
oko∏o 60% sodu mo˝e pochodziç z soli u˝ytej
do przyrzàdzania potraw.
Stosunek kwasów t∏uszczowych z rodziny
n6 do n3, kszta∏towa∏ si´ na podobnym poziomie jak w populacji doros∏ych mieszkaƒców
Warszawy (17), natomiast w porównaniu z dietà mieszkaƒców Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej (24) stosunek tych kwasów
t∏uszczowych w diecie by∏ ni˝szy.
Ze wzgl´du na rol´ kwasów t∏uszczowych
n-3 w pierwotnej i wtórnej prewencji choroby
niedokrwiennej serca (24) zaleca si´ zwi´kszenie spo˝ycia ryb do co najmniej dwóch porcji
w tygodniu. W badanej grupie spo˝ycie ryb
przed rozpocz´ciem eksperymentu by∏o, w odniesieniu do tych zaleceƒ, wzgl´dnie niskie,
wy˝sze jednak ni˝ wykazywali to inni autorzy
(16, 18), co mog∏o wynikaç z faktu, ˝e badane
osoby w wi´kszoÊci posiada∏y wy˝sze wykszta∏cenie, a jak podaje Narojek (26) – wraz ze
wzrostem poziomu wykszta∏cenia ryby cz´Êciej
sà traktowane jako alternatywne êród∏o bia∏ka
zwierz´cego.
Wysokie, w porównaniu do danych podawanych przez innych autorów (16, 17, 18), spo˝ycie przez badane osoby mleka i produktów
mlecznych, równie˝ mo˝e si´ wiàzaç z poziomem ich wykszta∏cenia (26).
Spo˝ycie mi´sa i w´dlin oraz t∏uszczów
zwierz´cych by∏o zbli˝one do poziomu obserwowanego w badaniu POL-MONICA Bis (16).
Stwierdzone w badaniach w∏asnych niskie
spo˝ycie warzyw oraz razowych produktów
zbo˝owych jest b∏´dem ˝ywieniowym charak-
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terystycznym dla populacji Polski (16), obserwowanym równie˝ w badaniach osób z hiperlipidemià (18) oraz wÊród osób z niedokrwiennà chorobà serca (25).
Ze wzgl´du na zbli˝onà struktur´ spo˝ycia
i podobne b∏´dy w sposobie ˝ywienia obserwowane w badanej grupie osób, mo˝na uznaç, ˝e
by∏a to próba reprezentujàca doÊç typowy sposób ˝ywienia dla populacji wielkomiejskiej,
z wysokim udzia∏em osób z wy˝szym wykszta∏ceniem.
Po zastosowaniu przez badane osoby diety
hipolipemicznej stwierdzono istotne obni˝enie
st´˝enia cholesterolu ca∏kowitego i LDL we
krwi. WielkoÊci spadków by∏y podobne do uzyskanych w innych badaniach tego typu, prowadzonych wÊród osób z hiperlipidemià, czyli
rz´du 7–12% (18, 27, 28, 29). Trzeba jednak
dodaç, ˝e ró˝norodnoÊç odpowiedzi na interwencj´ dietetycznà by∏a bardzo du˝a (odchylenia standardowe nawet kilkakrotnie przewy˝sza∏y Êrednie procentowe spadki).
Zmiany w st´˝eniach lipidów, jakie zanotowano w badaniu w∏asnym, by∏y zwiàzane ze
spadkiem spo˝ycia t∏uszczów zwierz´cych, jaj
i produktów mi´snych, i tym samym ze zmniejszeniem iloÊci nasyconych kwasów t∏uszczowych i cholesterolu w diecie. Równie˝ zmiany
w spo˝yciu produktów b´dàcych êród∏em
b∏onnika pozytywnie korelowa∏y ze zmianami
w poziomie lipidów.
W trakcie stosowania diety hipolipemicznej
(ATP III) nie zaobserwowano istotnego spadku st´˝enia cholesterolu HDL w surowicy; podobna sytuacja mia∏a miejsce w badaniach
Grzybek (18). Natomiast autorzy metaanalizy
37 badaƒ interwencyjnych (29) podajà, ˝e stosowanie diety hipolipemicznej drugiego stopnia wià˝e si´ ze spadkiem cholesterolu HDL.
Zastosowanie diety niskot∏uszczowej zwykle wià˝e si´ z istotnym wzrostem poziomu triglicerydów (31). Jednak w badaniach w∏asnych, podobnie jak w innych eksperymentach
(18, 27, 29), stwierdzono istotny spadek st´˝enia triglicerydów. Trzeba jednak dodaç, ˝e
spo˝ycie t∏uszczu w badaniach w∏asnych nie
uleg∏o drastycznemu obni˝eniu, a wzgl´dnie
niskie spo˝ycie w´glowodanów mog∏o zapobiec wzrostowi st´˝enia triglicerydów.
WartoÊç energetyczna diety kobiet uczestniczàcych w badaniu zmniejszy∏a si´, a wraz ze
zmniejszeniem iloÊci spo˝ywanych pokarmów
redukcji uleg∏a zawartoÊç witamin i sk∏adników mineralnych. Sytuacja ta wydaje si´ niekorzystna, je˝eli weêmie si´ pod uwag´ rol´
witamin przeciwutleniajàcych, witamin z grupy
B oraz magnezu i miedzi w prewencji chorób
uk∏adu krà˝enia. WÊród m´˝czyzn obserwowano natomiast wzrost poziomu w diecie
wi´kszoÊci witamin i sk∏adników mineralnych.
W tej grupie nie stwierdzono bowiem istotne-
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go obni˝enia wartoÊci energetycznej diety, zaobserwowano natomiast korzystnà zmian´
asortymentu spo˝ywanych produktów.
Istotnie wi´ksze spadki cholesterolu ca∏kowitego i LDL stwierdzono wÊród m´˝czyzn.
Byç mo˝e takie ró˝nice wynika∏y z faktu, ˝e
m´˝czyêni przed rozpocz´ciem interwencji
dietetycznej spo˝ywali istotnie wi´cej cholesterolu i wi´cej bia∏ka zwierz´cego ni˝ kobiety,
w zwiàzku z czym zmiany w spo˝yciu by∏y
u nich wi´ksze. Wi´ksza zmiana w ˝ywieniu
mo˝e byç zwiàzana z wi´kszymi zmianami st´˝eƒ lipidów (32). Mo˝na równie˝ rozwa˝aç,
czy na mniejszy efekt hipolipemiczny diety
u kobiet nie mia∏ wp∏ywu niedobór estrogenów wyst´pujàcy po menopauzie.
Równie˝ spadek poziomu triglicerydów by∏
wi´kszy w grupie m´˝czyzn ni˝ kobiet. Fakt ten
móg∏ wiàzaç si´ z wy˝szym, w porównaniu
z kobietami, spo˝yciem b∏onnika podczas stosowania diety hipolipemicznej.
Poza wymienionymi wczeÊniej ró˝nicami
w ˝ywieniu m´˝czyzn i kobiet nie wykazano innych, które mog∏yby t∏umaczyç odmienne
zmiany st´˝eƒ lipidów zale˝nie od p∏ci. Równie˝ zmiany masy cia∏a by∏y w obu grupach podobne. Nie wykazano te˝ wp∏ywu wyjÊciowych
wartoÊci st´˝enia cholesterolu ogó∏em na ró˝nice w zmianach lipidów mi´dzy grupà kobiet
i m´˝czyzn.
SkutecznoÊç leczenia dietetycznego w du˝ym stopniu uzale˝niona jest od stopnia przestrzegania zaleceƒ dietetycznych. Dostosowanie si´ do diety ciàgle jednak pozostaje powa˝nym problemem, w zwiàzku z czym cz´sto
efektywnoÊç dietoterapii jest niewielka (30).
Na dostosowanie si´ do diety ma wp∏yw wiele
czynników, takich jak poziom motywacji pacjenta, status socjoekonomiczny, czy brak czasu na przygotowanie posi∏ków i regularne ich
spo˝ywanie (26, 33, 34).
Oprócz przestrzegania zaleceƒ dietetycznych, na efektywnoÊç terapii hipolipemicznej
mogà mieç wp∏yw równie˝ inne czynniki, takie
jak sezonowe wahania st´˝eƒ cholesterolu,
dzia∏anie przewlek∏ego stresu zwiàzanego z ˝yciem codziennym, czy czynniki genetyczne (30,
35, 36).
W badaniach w∏asnych cele leczenia (prawid∏owe poziomy TC i LDL) osiàgn´∏o 30%
osób, znacznie wi´cej ni˝ w innych badaniach
(18, 27). W badaniach w∏asnych nie tylko zastosowano bardziej rygorystycznà diet´ (ATP
III vs Step I), lecz równie˝ spotkania z pacjentami odbywa∏y si´ cz´Êciej. Intensywna opieka
dietetyczna, w porównaniu z post´powaniem
standardowym sprowadzajàcym si´ do jednorazowej porady dietetycznej, jest w przypadku
pacjentów z hiperlipidemià bardziej efektywna, daje wi´kszà popraw´ poziomu lipidów,
a wÊród uczestników programu obserwuje si´
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wi´kszy stopieƒ dostosowania do zaleceƒ dietetycznych (20, 33). Cz´ste spotkania sà dla
badanych osób bodêcem wzmacniajàcym motywacj´ do zmian w ˝ywieniu, zwi´kszajàc tym
samym efektywnoÊç poradnictwa dietetycznego (28, 34).

Wnioski
– G∏ówne cechy ˝ywienia badanych osób z hiperlipidemià nie ró˝ni∏y si´ od obserwowanych w innych populacjach osób, zarówno
zdrowych jak i z oty∏oÊcià czy hiperlipidemià.
– Zmiany w spo˝yciu nasyconych kwasów
t∏uszczowych, cholesterolu, bia∏ka zwierz´cego oraz b∏onnika przy intensywnej opiece
dietetycznej da∏y znaczàcy efekt hipolipemiczny.
– Wprowadzenie diety hipolipemicznej mo˝e
wiàzaç si´ z niekorzystnym obni˝eniem spo˝ycia witamin i sk∏adników mineralnych,
wynikajàcym ze zredukowania wartoÊci
energetycznej diety.

Streszczenie
Celem pracy by∏a ocena wp∏ywu standardowej diety hipolipemicznej (ATP III) na poziom
lipidów. Zakres pracy obejmowa∏ ocen´ sposobu ˝ywienia i profilu lipidowego osób z hiperlipidemià oraz ich zmiany po zastosowaniu diety. Badanà grup´ stanowili m´˝czyêni (n=12)
i kobiety po menopauzie (n=28), z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Badanym osobom zalecono stosowanie standardowej diety hipolipemicznej (ATP III) przez okres jednego miesiàca. Pacjenci byli przez ca∏y okres badania
obj´ci opiekà dietetyka. Szczegó∏owej oceny
sposobu ˝ywienia osób uczestniczàcych w programie dokonano na podstawie trzydniowych
jad∏ospisów (n=600) notowanych na bie˝àco.
Oceniono wartoÊç energetycznà ˝ywienia i zawartoÊç sk∏adników pokarmowych oraz spo˝ycie produktów spo˝ywczych. Przed wprowadzeniem diety oraz po miesiàcu jej stosowania
oznaczono poziom lipidów metodà enzymatycznà. G∏ówne cechy ˝ywienia badanych osób
z hiperlipidemià nie ró˝ni∏y si´ od obserwowanych w innych populacjach osób zarówno zdrowych, jak i z hiperlipidemià. Zmiany w spo˝yciu nasyconych kwasów t∏uszczowych, cholesterolu, bia∏ka zwierz´cego oraz b∏onnika,przy intensywnej opiece dietetycznej da∏y znaczàcy
efekt hipolipemiczny.
Wprowadzenie diety hipolipemicznej,
w przypadku zredukowania jej wartoÊci energetycznej mo˝e wiàzaç si´ z niekorzystnym ob-
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ni˝eniem spo˝ycia witamin i sk∏adników mineralnych.

Abstract
The aim of the study was to assess dietary
habits and lipids profile of people with hyperlipidemia and the influence of standard hypocholesterolemic diet (ATP III) on blood lipids.
Total number of 40 hyperlipidemic men and
postmenopausal women took part in the study. All subjects were advised to follow hypocholesterolemic diet (ATP III) for one month.
They participated in the individual nutritional
training during all the study. Nutrient intakes
and the consumption of different food groups
were estimated using 3-day food records. Plasma lipids were measured at the beginning of
the study and after one month on standard hypocholesterolemic diet using enzymatic me-
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thod. The results of this study show that nutritional habits of examined people with hyperlipidemia are similar with that in other study on
hyperlipidemic or healthy people. Dietary
changes (concerning saturated fatty acids,
cholesterol, animal protein and fiber) and individual dietary counselling were associated
with substantial improvement in lipids profile.
The hypocholesterolemic diet may induce low
intake of micronutrients, when it is hypoenergetic.
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Likopen – naturalny
antyoksydant

Ostatnie lata przynoszà coraz wi´cej doniesieƒ potwierdzajàcych rol´ stresu oksydacyjnego w powstawaniu mia˝d˝ycy naczyƒ
krwionoÊnych i chorób uk∏adu krà˝enia (1, 2,
3). Stres oksydacyjny mo˝e byç spowodowany
nast´pujàcymi czynnikami: wzrostem wytwarzania wolnych rodników, obni˝eniem iloÊci
i aktywnoÊci substancji antyoksydacyjnych,
i zaburzeniami w mechanizmach naprawczych
(efektów stresu oksydacyjnego). W prawid∏owych warunkach istnieje równowaga mi´dzy
powstajàcymi wolnymi rodnikami, a substancjami je zmiatajàcymi. WÊród wielu nieenzymatycznych zwiàzków majàcych w∏aÊciwoÊci
antyoksydacyjne znajduje si´ likopen.
Likopen jest karotenoidem nie posiadajàcym w∏aÊciwoÊci prowitaminy A. Mo˝e byç
syntetyzowany przez roÊliny i mikroorganizmy,
ale nie przez zwierz´ta. Wyst´puje w wielu warzywach i owocach, nadjàc im czerwony kolor
(4). Likopen, znany jako psi-karoten, jest lipofilowà substancjà b´dàcà niecyklicznym izomerem β-karotenu, nierozpuszczalnym w wodzie. Zbudowany jest z czterdziestow´glowego
∏aƒcucha zawierajàcego jedenaÊcie skoniugowanych wiàzaƒ podwójnych oraz dwa wiàzania
niesprz´˝one (5). Budow´ wybranych izomerów likopenu przedstawiono na ryc. 1. Likopen wyst´puje przede wszystkim w pomidorach i ich przetworach, a tak˝e w brzoskwiniach, melonach i grapefruitach (tab. 1). Jakkolwiek przyswajalnoÊç likopenu z ró˝nych
produktów nie jest dok∏adnie poznana, to
stwierdzono, ˝e likopen zawarty w produktach
przetworzonych jest lepiej przyswajalny ni˝
w surowych (6, 7, 8). W roÊlinach przewa˝ajà

izomery trans, które posiadajà stabilnà termodynamicznie konformacj´. W ludzkim osoczu
izomer trans likopenu wyst´puje w mieszaninie z izomerem cis (50%) (9), a w tkankach
przewa˝a izomer cis (80–90%). Produkty
otrzymane z przetworzonych pomidorów zawierajà przede wszystkim form´ trans
(79–91%) (9, 10, 11, 12). W surowych, Êwie˝ych pomidorach likopen wyst´puje tylko
w postaci izomeru trans (all-trans). Poddawanie pomidorów obróbce termicznej zwiàzane
jest z jego utlenianiem i izomeryzacjà. Nast´-

all trans

15-cis

13-cis

9-cis

5-cis

Ryc.1 Struktury trans i cis izomerów likopenu (4)

61

CZYNNIKI RYZYKA 1-2/05

˚YWIENIE

Âwie˝e pomidory

St´˝enie likopenu
(mg/g suchej masy)

Masa/obj´toÊç
spo˝ywanej porcji

IloÊç likopenu
w porcji (mg)

% ca∏kowitego
dziennego zapotrzebowania

8,8–42,0

200 g

12,7

50,5

Gotowane pomidory

37

60 mL

1,02

4,1

Sos pomidorowy

62

227 mL

1,52

6,0

54–1500

30 mL

2,29

9,1

Pasta pomidorowa
Proszek pomodorowy

1126–1265

Zupa pomidorowa

80

227 mL

0,79

3,1

Sok pomidorowy

50–116

250 mL

2,2

8,7

Sos do pizzy

127

60 mL

0,66

2,6

Ketchup

99–134

15 mL

0,53

2,1

Melony

23–72

Ró˝owa guajawa
Ró˝owe grapefruty
Papaja

54
34
20–53

Tab.1 ZawartoÊç likopenu w wybranych produktach spo˝ywczych. Dzienne spo˝ycie likopenu zawartego w pomidorach i ich przetworach (6)

puje przemiana all-trans izomerów do cis-izomerów. Proces ten nasila si´ wraz ze wzrostem
temperatury i czasu trwania procesu. Wzrost
przyswajalnoÊci likopenu z przetworzonych
pomidorów zwiàzany jest tak˝e ze zniszczeniem Êcian komórkowych, przez co os∏abione
zostajà wiàzania likopenu z cytoplazmà tkanek. Czàsteczki likopenu stajà si´ bardziej dost´pne, a wi´c podatne na izomeryzacj´ (13).
Likopen, karotenoid dominujàcy w pomidorach, jest prawdopodobnie g∏ównym sk∏adnikiem odpowiadajàcym za zdrowotne ich w∏aÊciwoÊci. U osób przebywajàcych na diecie nie
zawierajàcej likopenu stwierdzono obni˝enie
si´ jego st´˝enia w osoczu, któremu towarzyszy∏y zmiany w sk∏adzie poszczególnych izomerów tego zwiàzku. Obni˝a∏o si´ st´˝enie
wszystkich form trans-likopenu, a wzrasta∏o
st´˝enie cis-likopenu; równoczeÊnie wzros∏a
iloÊç utlenionych lipoprotein. Suplementacja
badanych osób ró˝nymi produktami zawierajàcymi przetworzone pomidory spowodowa∏a
wzrost opornoÊci lipoprotein (ex vivo) na stres
oksydacyjny. Zmianom w diecie nie towarzyszy∏y zmiany wydalania z moczem 8-hydroksy2’-deoksyguanozyny (wskaênika oksydacyjnego uszkodzenia DNA) i F(2)-izoprostanu
(wskaênika stresu oksydacyjnego) (14). Dzia∏anie antynowotworowe oraz antymia˝d˝ycowe likopenu mo˝e zachodziç wg dwóch mechanizmów – zwiàzanego i niezwiàzanego
z procesami antyoksydacyjnymi (15) (ryc.2).
W∏aÊciwoÊci antyutleniajàce karotenoidów, a szczególnie likopenu, wià˝à si´ g∏ównie z efektywnym wygaszaniem tlenu singletowego (16). Ta forma tlenu mo˝e uszkadzaç
aminokwasy bia∏ek oraz przy∏àczaç si´ do podwójnych wiàzaƒ wielonienasyconych kwasów
t∏uszczowych, powodujàc powstawanie nadtlenków lipidowych w reakcjach innych ni˝
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wolnorodnikowe. Potwierdzono to w badaniach przeprowadzonych na liposomach. Tlen
singletowy mo˝e powstawaç oraz wykazuje
wysokà reaktywnoÊç zarówno w Êrodowisku
wodnym, jaki i lipofilowym. Szczególne silne
dzia∏anie wygaszajàce tlen singletowy wykazujà likopen oraz β-karoten. Wielokrotnie
mniejszà zdolnoÊç wygaszania posiadajà pozosta∏e karotenoidy, a najni˝szà luteina. W∏aÊciwoÊci te wynikajà z budowy karotenoidów
i ich powinowactwa do dwuwarstwy lipidowej
b∏on komórkowych. Polarne karotenoidy
prawdopodobnie tworzà agregaty zdolne do
unieszkodliwiania tlenu singletowego (17).
Likopen unieszkodliwia tlen singletowy dwa
razy szybciej ni˝ β-karoten i dziesi´ç razy
szybciej ni˝ α-tokoferol. (18).
Karotenoidy, w tym likopen, sà zmiataczami wolnych rodników. Likopen szczególnie silne dzia∏anie wykazuje w stosunku do rodników tiylowych, sulfonylowych i dwutlenku azotu. Mechanizm tej reakcji opiera si´ na tworzeniu bardziej stabilnego wolnego rodnika
karotenoidowego w efekcie przeniesienia wolnego elektronu z rodnika na kation karotenoidu lub utworzeniu kompleksu karotenoidrodnik tiylowy (19). ZdolnoÊç do zmiatania
wolnych rodników przez β-karoten i inne polyeny badano analizujàc proces wolnorodnikowej polimeryzacji metakrylatu metylu. Stwierdzono, ˝e tetraterpeny (β-karoten i likopen)
wykazujà silniejsze dzia∏anie hamujàce w stosunku do tej reakcji ni˝ diterpeny (retinol, palmitynian retinolu) (20). Dzia∏anie substancji
utleniajàcych na likopen powoduje rozerwanie
jednego lub dwóch podwójnych wiàzaƒ w´gielw´giel w jego czàsteczce. Likopen mo˝e tak˝e
ulec utlenieniu pod dzia∏aniem tlenu atmosferycznego, w obecnoÊci metaloporfiryn (21).
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Reaktywne
formy tlenu

ZdolnoÊç
antyoksydacyjna

Uszkodzenia
oksydatywne

Stres
oksydacyjny

Likopen
w diecie

St´˝enie
likopenu we krwi
i komórkach

Ryzyko chorób
nowotworowych

Choroby
przewlek∏e

Ryzyko chorób
uk∏adu krà˝enia
Inne mechanizmy

Regulacja
funkcji genów

Komunikacja
mi´dzykomórkowa

Regulacja
hormonalna
i immunologiczna

Metabolizm
nowotworów

Drogi
metaboliczne

Ryc.2 Proponowany mechanizm dzia∏ania likopenu w zapobieganiu przewlek∏ym chorobom (14)

Stres oksydacyjny powodowany jest m.in.
przez spo˝ycie olejów pochodzenia rybiego.
W randomizowanych badaniach wykazano, ˝e
równoczesne przyjmowanie olejów rybnych
oraz mieszniny karotenoidów obni˝a∏o zdolnoÊç utleniania LDL ex vivo indukowanà przez
oleje z ryb oraz obni˝a∏o utlenianie DNA. St´˝enie trójglicerydów ulega∏o zmniejszeniu
w wi´kszym stopniu, ni˝ przy stosowaniu samego oleju rybiego. St´˝enie cholesterolu
(ca∏kowitego, HDL i LDL) pozostawa∏o bez
zmian (22). Likopen mo˝e przyczyniaç si´ do
zmniejszenia nasilenia stresu oksydacyjnego
na dwóch drogach – poprzez usuwanie wolnych rodników uszkadzajàcych DNA oraz
przez regulowanie mechanizmów naprawczych DNA (23).
Regularna konsumpcja pochodnych pomidorów polepsza obron´ antyoksydacyjnà. Ju˝
tygodniowa dieta mo˝e doprowadziç do zmian
w stosunkach iloÊciowych antyoksydantów.
Badaniu poddano zdrowe kobiety, z których
cz´Êç stosowa∏a diet´ ubogà a cz´Êç bogatà
w karotenoidy. St´˝enie karotenoidów obni˝y∏o si´ przy diecie ubogiej, podczas gdy dieta
bogata w przetwory pomidorów powodowa∏a
wzrost st´˝enia likopenu. Jego iloÊç nie mia∏a
wp∏ywu na pojemnoÊç antyoksydacyjnà osocza, ale obni˝y∏a si´ indukowana jonami metali zdolnoÊç LDL do utleniania si´. Parametr
ten korelowa∏ ze wzrostem st´˝enia likopenu

w osoczu oraz obni˝eniem si´ wydalania z moczem F(2)-izoprostanu (24) .
Jednym z czynników powodujàcym mia˝d˝yc´ oraz choroby serca jest wzrost utleniania lipidów o niskiej g´stoÊci (LDL). W badaniach epidemiologicznych stwierdzono odwrotnà zale˝noÊç mi´dzy st´˝eniem likopenu
w osoczu a ryzykiem zawa∏u mi´Ênia sercowego. Zastosowanie diety bogatej w likopen spowodowa∏o wzrost jego st´˝enia w osoczu przy
jednoczesnym obni˝eniu si´ st´˝eƒ substancji
reagujàcych z kwasem tiobarbiturowym oraz
skoniugowanych dienów. Nie stwierdzono
zmian w st´˝eniach cholesterolu zarówno ca∏kowitego jak HDL i LDL (25). Lipofilowe
substancje zawarte w pomidorach, poprzez
regulowanie procesów mia˝d˝ycorodnych
w komórkach Êródb∏onka, mogà chroniç
przed chorobami uk∏adu krà˝enia powodowanymi utlenianiem lipoprotein o niskiej g´stoÊci. Badano wp∏yw likopenu, likopenu w po∏àczeniu z α-tokoferolem oraz lipofilowego ekstraktu pomidorów (zawierajàcego 80% likopenu) na syntez´ czynnika aktywujàcego p∏ytki (PAF). Komórki Êródb∏onka w warunkach
stresu oksydacyjnego (pobudzone nadtlenkiem wodoru) syntezowa∏y PAF w reakcji katalizowanej przez acetylotransferaz´ acetyloCoA. Stwierdzono, ˝e obecnoÊç antyoksydantów, niezale˝nie od ich rodzaju, hamowa∏a
syntez´ PAF. Wyniki te sugerujà, ˝e likopen
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i inne karotenoidy wp∏ywajà na syntez´ PAF
podczas stresu oksydacyjnego (26).
Badania przeprowadzone na ponad czternastu tysiàcach mieszkaƒców USA wykaza∏y,
˝e st´˝enie bia∏ka C-reaktywnego jest odwrotnie proporcjonalne do st´˝enia wielu antyoksydantów, w tym tak˝e likopenu. Wzrost konsumpcji ˝ywnoÊci bogatej w antyoksydanty
mo˝e poprawiç zdrowotnoÊç spo∏eczeƒstwa
poprzez obni˝enie czynnika zapalnego (27).
U pacjentów krytycznie chorych st´˝enie naturalnych substancji (karotenoidów i tokoferoli)
b´dàcych antyoksydantami ulega drastycznemu obni˝eniu. Towarzyszy temu wzrost st´˝enia bia∏ka C-reaktywnego oraz dialdehydu
malonowego. D∏ugotrwa∏e procesy zapalne
prowadzà do wzrostu peroksydacji lipidów
i obni˝enia st´˝enia karotenoidów (28).
W badaniach porównujàcych populacje
m´˝czyzn w Szwecji i na Litwie stwierdzono
czterokrotnie wi´kszà ÊmiertelnoÊç Litwinów
w Êrednim wieku w stosunku do populacji
Szwedów. Jednym ze wskaêników oksydacyjnego uszkodzenia DNA jest iloÊç wydalanej
z moczem 8-hydroksydeoksyguanozyny.
Wzrost jej wydalania korelowa∏ z obni˝eniem
st´˝enia karotenoidów. Prawdopodobnie wysoka ÊmiertelnoÊç na Litwie jest zwiàzana z niskim st´˝eniem antyoksydantów (29). W Austrii niskie st´˝enie likopenu i α-tokoferolu
wiàzano ze starzeniem si´ spo∏eczeƒstwa
i wzrostem ryzyka chorób naczyƒ krwionoÊnych mózgu (30).
Antyoksydanty mogà zapobiegaç mia˝d˝ycy poprzez wp∏yw na aktywnoÊç Êródb∏onka
naczyƒ (31). Poszukujàc zale˝noÊci mi´dzy
osoczowymi antyoksydantami a gruboÊcià b∏ony wewn´trznej i Êrodkowej (IMT, jako wskaênika zaawansowania mia˝d˝ycy) i rozpuszczalnymi czynnikami adhezyjnymi (VCAM
i ICAM) porównano trzy grupy osób – zdrowych, z nadciÊnieniem bez komplikacji oraz
z nadciÊnieniem powik∏anym chorobami obwodowych naczyƒ krwionoÊnych. Pacjenci
z powik∏aniami mieli znacznie zwi´kszonà
wartoÊç IMT i wysokie st´˝enia czynników adhezyjnych. St´˝enie likopenu w osoczu tej grupy by∏o znacznie ni˝sze ni˝ w pozosta∏ych grupach. Jednoczesnie stwierdzono odwrotnà zale˝noÊç mi´dzy likopenem a gruboÊcià b∏ony
wewn´trznej i Êrodkowej. Podobne wyniki
otrzymano badajàc zale˝noÊç mi´dzy st´˝eniami likopenu a mia˝d˝ycà i chorobami serca
u 725 osób w Êrednim wieku, z chorobami
uk∏adu krà˝enia, w tym po przebytym zawale
serca (32, 33, 34). Stwierdzono, ˝e w populacji
Finlandii niskie st´˝enie likopenu po∏àczone
z obni˝eniem gruboÊci IMT jest wskaênikiem
wysokiego nara˝enia na choroby uk∏adu krà˝enia i zawa∏ mi´Ênia sercowego. St´˝enie li-
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kopenu mo˝e tak˝e odgrywaç du˝à rol´ we
wczesnym etapie powstawania mia˝d˝ycy.
Badania wielooÊrodkowe prowadzone
w 10 krajach Europy wykaza∏y powiàzania
mi´dzy tkankowym i osoczowym st´˝eniem likopenu a ÊmiertelnoÊcià spowodowanà chorobami uk∏adu krà˝enia (35). Porównano st´˝enia likopenu w osoczu i tkance t∏uszczowej
u 662 osób chorych i 717 zdrowych. WÊród
oznaczanych antyoksydantów (α- i β-karoteny,
likopen i α-tokoferol) tylko likopen wykazywa∏
dzia∏anie ochronne.
Likopen, prócz dzia∏ania ochronnego
w chorobach uk∏adu krà˝enia, ma tak˝e wp∏yw
na rozwój chorób nowotworowych. Wielokrotnie dowiedziono, ˝e wysokie spo˝ycie pomidorów i przetworów pomidorowych oraz zwiàzany z tym wysoki poziom likopenu we krwi,
zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory
przewodu pokarmowego. Najbardziej znamienne wydaje si´ byç tak˝e zmniejszenie liczby zachorowaƒ na raka prostaty i sutka. M´˝czyêni z po∏udniowej cz´Êci Europy, gdzie potrawy z udzia∏em pomidorów sà jedzone szczególnie cz´sto, chorujà na raka prostaty znacznie rzadziej ni˝ np. zbadani Afroamerykanie
czy mieszkajàcy w Ameryce Azjaci, których
dieta jest uboga w pomidory. U tych m´˝czyzn,
u których stwierdzono raka prostaty, poziom
likopenu by∏ znacznie ni˝szy ni˝ u zdrowych.
Konsumpcja pomidorów, a szczególnie ich
przetworów mo˝e zapobiec powstaniu wielu
chorób lub ograniczyç ich skutki.

Streszczenie
Likopen jest karotenoidem nieposiadajàcym w∏aÊciwoÊci prowitaminy A. Likopen wyst´puje przede wszystkim w pomidorach i ich
przetworach, a tak˝e w brzoskwiniach, melonach i grapefruitach. Likopen zawarty w produktach przetworzonych jest lepiej przyswajalny ni˝ w surowych. U osób przebywajàcych na
diecie nie zawierajàcej likopenu stwierdzono
obni˝enie si´ jego st´˝enia w osoczu, któremu
towarzyszy∏y zmiany w sk∏adzie poszczególnych jego izomerów (obni˝enie si´ st´˝enie
form trans-likopenu, wzrost cis). Likopenu ma
silne zdolnoÊci do efektywnego wygaszania tlenu singletowego oraz jest zmiataczem wolnych
rodników. Suplementacja produktami zawierajàcymi przetworzone pomidory powoduje
wzrost opornoÊci lipoprotein na stres oksydacyjny. Regularna konsumpcja pochodnych pomidorów polepsza obron´ antyoksydacyjnà.
Lipofilowe substancje zawarte w pomidorach
regulujà procesy mia˝d˝ycorodne w komórkach Êródb∏onka. Likopen i inne karotenoidy
wp∏ywajà na syntez´ PAF podczas stresu oksydacyjnego. Wzrost konsumpcji ˝ywnoÊci boga-
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tej w antyoksydanty mo˝e poprawiç zdrowotnoÊç spo∏eczeƒstwa poprzez obni˝enie czynnika zapalnego (st´˝enie likopenu w osoczu jest
odwrotnie proporcjonalne do st´˝enia bia∏ka
C-reaktywego). W badaniach porównujàcych
populacje wielu krajów stwierdzono niskie st´˝enie osoczowego likopenu po∏àczone ze
wzrostem ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia i zawa∏u mi´Ênia. St´˝enie likopenu mo˝e tak˝e
odgrywaç du˝à rol´ we wczesnym etapie powstawania mia˝d˝ycy.

Abstract
Lycopene is a carotenoid without the propriety of the provitamin A. Lycopene appears
first of all in tomatoes and their preserves, and
also in peaches, melons, grapefruits. Lycopene
contained in preserved products is better assimilable than in raw products. It was found the
decrease lycopene concentration in plasma at
persons staying on the diet not containing lycopene. Changes in composition each of lycopene isomers (the decrease the concentration
of forms the trans-lycopene, increase the cis)
was accompanied. Lycopene has strong abilities to effective extinguishing of singlet oxygen
and also is a scavenger of free radicals. Treatment with products containing preserved tomatoes causes the rise of the resistance of lipoproteins on oxidation stress. The regular
consumption of derivatives of tomatoes im-

proves antioxidative protection. Lipophilic
substance contained in tomatoes regulate
atherogenic processes in the endothelium. Lycopene and other carotenoids influence on the
synthesis PAF during oxidation stress. Increase the consumption food rich of the antioxidants can improve the condition of society
health through the decrease of the inflammatory factor (the concentration lycopene in plasma is inversely proportional to concentrating
C-reactive protein). It was found in research
comparing populations of many countries that
the low lycopene concentration in plasma was
connected with the increase of the risk of the
circulatory system and the cardiac infarction
diseases. The lycopene concentration can also
play the large part in the early stage of the
atherogenesis.
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Jak d∏uga droga jeszcze
przed nami? Ponad 20 lat doÊwiadczeƒ w leczeniu
Êwie˝ego zawa∏u serca

Epidemiologia chorób uk∏adu krà˝enia
Choroby uk∏adu krà˝enia sà g∏ównà przyczynà zgonów, stàd i skrócenia ˝ycia, chorobowoÊci i inwalidztwa w rozwini´tych krajach
Êwiata (równie˝ w Polsce) oraz stajà si´ tak˝e
dominujàcà przyczynà zgonów osób doros∏ych
w krajach rozwijajàcych si´. Od lat 60. w USA
a 70. w Europie Zachodniej obserwuje si´
trend spadkowy w umieralnoÊci z powodu tych
chorób. Uwa˝a si´ jednak, ˝e b´dà one nadal
g∏ównà przyczynà zgonu przynajmniej do roku
2020. W Polsce, pomimo zauwa˝alnego trendu
spadkowego w ostatnich latach (od poczàtku
lat 90.), umieralnoÊç z powodów krà˝eniowych
jest zdecydowanie wy˝sza ni˝ w „starej” Unii
Europejskiej. W 2001 roku zmar∏o w Polsce
192 861 m´˝czyzn i 170 359 kobiet. Z powodu
chorób uk∏adu krà˝enia (g∏ównie choroby
wieƒcowej, udaru mózgu, niewydolnoÊci krà˝enia i innych chorób serca) zmar∏o 82 692
m´˝czyzn i 91 117 kobiet (odpowiednio 43%
i 54% wszystkich zgonów). Co trzeci zgon sercowo-naczyniowy u m´˝czyzn i co dziesiàty
u kobiet dotyczy∏ osób poni˝ej 64. roku ˝ycia.
Na podstawie powy˝szych danych wydawaç by
si´ mog∏o, ˝e ÊmiertelnoÊç jest wy˝sza w grupie
kobiet, jednak nale˝y pami´taç, ˝e w Polsce
przypada 106 kobiet na 100 m´˝czyzn: wskaênik ten zmienia si´ wraz z wiekiem i powy˝ej
65. roku ˝ycia wynosi ju˝ 160/100. Standaryzujàc zatem wskaêniki na struktur´ europejskà
(eliminujàc wp∏yw p∏ci i wieku), w 2001 roku
w Polsce wspó∏czynnik wszystkich zgonów

z powodu chorób uk∏adu krà˝enia wynosi∏
545/100 tys. u m´˝czyzn oraz 346/100 tys. u kobiet. W obu grupach by∏y one prawie dwukrotnie wy˝sze ni˝ w tym samym okresie Êrednia
z 15 krajów Unii Europejskiej. Âredni wskaênik dla ca∏ej populacji Polski wynosi∏ 431,5/100
tys. (5). Najni˝sza umieralnoÊcià charakteryzujà si´ województwa: podlaskie i warmiƒskopomorskie (320– 350/100 tys.), a najwy˝szà:
∏ódzkie i Êlàskie (480–499/100 tys.) (4).
W chwili obecnej nie istnieje ˝adna wiarygodna statystyka dotyczàca zagadnienia cz´stoÊci wyst´powania w Polsce ostrych zespo∏ów wieƒcowych (OZW). Estymowanie iloÊci
przypadków i trendów epidemiologicznych
zwiàzanych z tym zagadnieniem oparta jest na
danych pochodzàcych z rejestrów europejskich oraz USA (2).
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej choroba wieƒcowa stanowi najcz´stszà
przyczyn´ hospitalizacji osób doros∏ych.
W 1997 roku w USA zanotowano 12,2 miliona
przypadków hospitalizacji z powodu choroby
niedokrwiennej serca i 466 tysi´cy zgonów
z tego powodu (20,1% ca∏kowitej iloÊci zgonów). Standaryzowany wspó∏czynnik ÊmiertelnoÊci wynosi∏ 174,2/100 tys. (6). Rocznie do
szpitali trafia oko∏o 1 miliona przypadków niestabilnej choroby wieƒcowej oraz porównywalna iloÊç podejrzeƒ ostrego zawa∏u mi´Ênia sercowego. W USA ÊmiertelnoÊç oko∏ozawa∏owa
uleg∏a 30% redukcji w okresie ostatniej dekady, jednak dotyczy nadal 1/3 przypadków;
50% zgonów wyst´puj´ w pierwszej godzinie
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od wystàpienia epizodu i w wi´kszoÊci przypadków zwiàzana jest z groênymi arytmiami
komorowymi (migotaniem komór) (2, 6).
ÂmiertelnoÊç wewnàtrzszpitalna uleg∏a
znamiennej redukcji wraz z wprowadzeniem
do leczenia nowoczesnych technik terapeutycznych. W USA przed wprowadzeniem sal
intensywnego nadzoru kardiologicznego wynosi∏a ona powy˝ej 30%; zastosowanie w latach 60. 20. wieku monitoringu pacjentów, defibrylatorów oraz intensywnego leczenia farmakologicznego (m.in. beta blokerów) spowodowa∏o redukcj´ ÊmiertelnoÊci do poziomu
oko∏o 15%. Po zastosowanieu leczenia fibrynolitycznego oraz technik inwazyjnych (przezskórna angioplastyka wieƒcowa) osiàgni´to
poziom oko∏o 6,5% w chwili obecnej (6).
W badaniu European Heart Survey 30-dniowa
ÊmiertelnoÊç u chorych, u których wystàpi∏
ostry zespó∏ wieƒcowy z uniesieniem odcinka
ST, wnosi∏a 8,4% (1).
Jak udowodni∏y liczne badania, wiele czynników modyfikuje ryzyko zgonu w zawale serca (33). Wa˝niejsze z nich to: wiek, wspó∏istnienie cukrzycy, przebyty uprzednio zawa∏ serca, niskie wartoÊci ciÊnienia t´tniczego, niewydolnoÊç krà˝enia, wstrzàs, lokalizacja zawa∏u
(Êciana przednia czy tylna) (34).

Ostre zespo∏y wieƒcowe
OkreÊlenie ostrych zespo∏ów wieƒcowych
i ich podzia∏ na poszczególne kategorie pojawi∏ si´ w ostatnim dwudziestoleciu. Zwiàzane
jest ono z nowym podejÊciem do patomechanizmu powstawania ostrego niedokrwienia, nowymi teoriami powstawania blaszki mia˝d˝ycowej (teoria zapalna) i tworzenia si´ zakrzepu w naczyniu wieƒcowym. Patogeneza zawa∏u
serca, niestabilnej choroby wieƒcowej i nag∏ego zgonu sercowego wydaje si´ byç wspólna
i uzale˝niona od zjawiska „niestabilnej” blaszki mia˝d˝ycowej, jej p´kni´cia z wtórnym wytworzeniem si´ zakrzepu na powierzchni p´kni´tej blaszki i nast´powym spadkiem lub
ustaniem perfuzji w mi´Êniu sercowym. Obecnie uwa˝a si´, ˝e przewlek∏a reakcja zapalna
o charakterze lokalnym, dotyczàcym Êciany
naczyniowej, destabilizuje blaszki mia˝d˝ycowe i stanowi najwa˝niejszà przyczyn´ wystàpienia ostrego zespo∏u wieƒcowego. Na potwierdzenie tej teorii udowodniono w prospektywnych badaniach ogólnoustrojowà aktywacj´ odpowiedzi przeciwzapalnej na poziomie subklinicznym. Wyra˝a si´ ona wzrostem
wskaêników stanu zapalnego oraz innych markerów (bia∏ko C-reaktywne, fibrynogen, interleukina 6, homocysteina, lipoproteina A, osoczowy amyloid A) u pacjentów z chorobà
wieƒcowà (2, 42). Uwa˝a si´, ˝e toczàcy si´
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proces zapalny jest odpowiedzialny za niekorzystnà przebudow´ blaszki mia˝d˝ycowej.
Sk∏ada si´ ona z cienkiej „pokrywki” utworzonej przez komórki mi´Êni g∏adkich zawierajàce
du˝e zbiorniki cholesterolowe i liczne komórki stanu zapalnego (makrofagi, limfocyty),
oraz du˝ego jàdra lipidowego o p∏ynnej, mi´kkiej konsystencji (z powodu dzia∏ajàcych na
nie cytokin, metaloproteinaz i innych mediatorów stanu zapalnego). Okolica takiej blaszki
nacieczona jest du˝à iloÊcià limfocytów oraz
makrofagów. Wszystkie te czynniki powodujà
wzrost trombogennoÊci (p∏ynne estry cholesterolu sà mocniej trombogenne ni˝ kryszta∏y
cholesterolowe), oraz zmniejszenie odpornoÊci blaszki mia˝d˝ycowej na czynniki fizyczne
dzia∏ajàce w naczyniu wieƒcowym (si∏y Êcinajàce krwi, napr´˝enia okr´˝ne). W przeciwieƒstwie do niestabilnej – stabilna blaszka mia˝d˝ycowa pokryta jest grubym, w∏óknistym ko∏nierzem z niewielkà iloÊcià komórek zapalnych; zawiera te˝ ma∏y rdzeƒ lipidowym z
przewagà kryszta∏ów cholesterolu. Godne
uwagi jest tak˝e to, ˝e o charakterze blaszki
nie stanowi jej wielkoÊç. Blaszki mia˝d˝ycowe,
które w wi´kszym stopniu zaw´˝ajà Êwiat∏o naczynia, zwykle majà charakter stabilny, natomiast do p´kni´cia niestabilnej blaszki mo˝e
dojÊç nawet w „czystym” angiograficznie naczyniu wieƒcowym (35).
Czynnikami sprzyjajàcymi p´kni´ciu blaszki mia˝d˝ycowej mogà byç:
• stres emocjonalny,
• wysi∏ek fizyczny,
• przejÊciowy wzrost ciÊnienia t´tniczego,
przyspieszenia czynnoÊci serca,
• pobudzenie uk∏adu wspó∏czulnego.

Zawa∏ serca
Nowa definicja zawa∏u serca tak˝e wynika
z obecnie obowiàzujàcych teorii. Mo˝e byç on
definiowany w zale˝noÊci od cech elektrokardiograficznych, biochemicznych oraz klinicznych. Jednak termin „zawa∏ mi´Ênia sercowego” zawsze okreÊla Êmierç kardiomiocytów
spowodowanà niedokrwieniem.
W zale˝noÊci od wyst´powania charakterystycznych objawów klinicznych oraz zmian
elektrokardiograficznych mo˝emy wyró˝niç
dwa typy post´pujàcego zawa∏u serca:
1. zawa∏ z uniesieniem odcinka ST, tzn. nowe
uniesienie ST w punkcie J, z punktem odci´cia ≥0,2 mV w odprowadzeniach od V1
do V3, oraz ≥0,1 mV w pozosta∏ych odprowadzeniach;
2. zawa∏ bez uniesienia odcinka ST, tzn. z jego
obni˝eniem lub z anomalià za∏amka T.
W zapisie EKG przypuszczalnie dokonany
zawa∏ serca mo˝na rozpoznaç przy obecnoÊci
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jakiegokolwiek za∏amka Q w odprowadzeniach V1, V2 lub V3 lub za∏amka Q trwajàcego ≥0,03s w jednym z odprowadzeƒ: I, II, aVL,
aVF, V4, V5 lub V6.
Jednak˝e zawa∏ serca mo˝e byç rozpoznany tylko wtedy, gdy zmiany EKG poparte charakterystycznymi objawami klinicznymi, potwierdzone zostajà biochemicznymi markerami martwicy mi´Ênia sercowego (troponina
I lub T, frakcja MB kinazy kreatynowej,
zw∏aszcza CK-MB mass) (3, 41).
W zawale z uniesieniem odcinka ST g∏´bsze p´kni´cie blaszki mia˝d˝ycowej prowadzi
do powstania trwa∏ego zakrzepu w naczyniu
wieƒcowym (43). Ta sytuacja dotyczàca naczynia nasierdziowego mo˝e nast´pnie zostaç pog∏´biona przez reakcj´ skurczowà naczynia
oraz embolizacj´ mikrokrà˝enia. Przed∏u˝enie
tej sytuacji ponad 30 minut mo˝e doprowadziç
do zawa∏u obejmujàcego stref´ podwsierdziowà. Przerwanie dop∏ywu krwi trwajàce 6 godzin doprowadza do pe∏noÊciennej martwicy
mi´Ênia sercowego w obszarze zaopatrywanym
przez zamkni´te naczynie (42).
Brak wytworzonego krà˝enia obocznego
oraz zamkni´cie dotyczàce du˝ego naczynia
wieƒcowego mo˝e doprowadziç do rozleg∏ego
niedokrwienia, martwicy, a w konsekwencji do
groênych, komorowych zaburzeƒ rytmu (migotanie komór, cz´stoskurcz komorowy) lub nag∏ej Êmierci sercowej.
Stàd wniosek, ˝e podstawà efektywnego leczenia Êwie˝ego zawa∏u serca z przetrwa∏ym
uniesieniem odcinka ST jest jak najszybsze doprowadzenie do dro˝noÊci naczynia odpowiedzialnego za zawa∏. Stosowanymi obecnie metodami uzyskania rekanalizacji zamkni´tego
zakrzepem naczynia sà: farmakologiczna fibrynoliza, przezskórna angioplastyka wieƒcowa, rzadko operacja kardiochirurgiczna – wszczepienie pomostów do t´tnic wieƒcowych.

Leczenie fibrynolityczne
Jak ju˝ wspominano, zasadniczym celem leczenia fibrynolitycznego, jak i ka˝dego innego
stosowanego w zawale serca, jest uzyskanie
i utrzymanie dro˝noÊci naczynia odpowiedzialnego za zawa∏, a tym samym przywrócenie perfuzji krwi a˝ do poziomu mikrokrà˝enia.
Wspólnym mechanizmem dzia∏ania leków fibrynolitycznych jest przekszta∏cenie plazminogenu w plazmin´ – enzym proteolityczny trawiàcy w∏óknik zawarty w zakrzepie – a przez to
doprowadzenie do trombolizy. Pierwszy u˝y∏
leku fibrynolitycznego A.P. Fletcher w roku
1958. Lekiem tym by∏a streptokinaza (7). Poprzez lata 60. i 70. przeprowadzono 24 badania
oceniajàce skutecznoÊç stosowania tego typu
terapii. Patrzàc przez pryzmat obecnie realizo-
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wanych badaƒ klinicznych posiada∏y one du˝e
b∏´dy merytoryczne, co spowodowa∏o brak
znamiennych statystycznie dowodów na skutecznoÊç tego typu terapii. Próby zarzucono na
oko∏o dekad´ (36). W roku 1969 Chazov poda∏
streptokinaz´ dowieƒcowo, a oko∏o 20 lat temu
Rentrop opublikowa∏ dane na temat jej klinicznego zastosowania. Od tego momentu rozpocz´∏a si´ era stosowania leczenia fibrynolitycznego na szerokà skal´. W próbach klinicznych
dotyczàcych porównania tej metody leczenia
z placebo lub innym lekiem fibrynolitycznym
uczestniczy∏o do tej pory oko∏o 150 tysi´cy pacjentów (3). Analiza wykaza∏a, ˝e g∏ównym
kryterium skutecznoÊci fibrynolizy jest czas.
Udowodniono, ˝e skuteczny efekt leczenia
mo˝na uzyskaç w pierwszych 12 godzinach od
poczàtku dolegliwoÊci do podania leku. Badanie GISSI-1 (Gruppo Italiano per lo Studio
della Streptochinasi nell’Infarto miocardico)
wykaza∏o 51% spadek ÊmiertelnoÊci w 21 dniowej obserwacji, w podgrupie pacjentów leczonych fibrynolitycznie w przeciàgu jednej godziny od wystàpienia dolegliwoÊci (analiza retropektywna) (9).
W 1994 roku ukaza∏a si´ opracowana przez
FTT (Fibrinolitic Therapy Trialists) metaanaliza dziewi´ciu badaƒ klinicznych przeprowadzonych na du˝ych grupach pacjentów – powy˝ej tysiàca osób, w sumie 58 000 osób (GISSI1 , ISAM, AIMS, ISIS-2, ASSET, USIM, ISSIS-3, EMERAS, LATE). Zaobserwowano
znamiennà statystycznie zale˝noÊç mi´dzy czasem od poczàtku dolegliwoÊci do podania leku
fibrynolitycznego, a ca∏kowità ÊmiertelnoÊcià
u osób z uniesieniem odcinka ST lub blokiem
odnogi w zapisie EKG. Wykazano redukcj´
zgonów na poziomie 30 na tysiàc pomi´dzy 0.
a 6. godzinà, 20 na tysiàc pomi´dzy 7. a 12. godzinà od poczàtku wystàpienia dolegliwoÊci,
oraz brak znamiennoÊci statystycznej w grupie
osób leczonych fibrynolitycznie powy˝ej 12.
godziny (8). W analizie tej nie uwzgl´dniano
stopnia uniesienia odcinka ST ani rodzaju bloku odnogi. W 1996 roku Boersma i wpó∏pracownicy opublikowali metaanaliz´ 22 badaƒ
porównujàcych fibrynoliz´ z placebo lub leczeniem zachowawczym w grupach powy˝ej 100
osób (n=50 246). Z badania wykluczono 4250
pacjentów programu USIM (pacjenci z niestabilnà dusznicà bolesnà) oraz ISIS-3 (pacjenci
bez lub niewielkim uniesieniem odcinka ST).
Proporcjonalna redukcja zgonów w pierwszej
i w drugiej godzinie od poczàtku dolegliwoÊci
do zastosowania leczenia by∏a statystycznie
wy˝sza ni˝ u osób leczonych powy˝ej tego czasu (kolejno o 48%, 40%, 20%) (10). Wykazano zatem nielinearny przebieg krzywej redukcji, w przeciwieƒstwie do analizy FFT, gdzie
przebieg by∏ linearny i wynosi∏ Êrednio 1.6 do-
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datkowego zgonu przypadajàcego co kolejnà
godzin´/tysiàc pacjentów (9).
Kolejnym czynnikiem wp∏ywajàcym na
skutecznoÊç leczenia jest uzyskanie optymalnej dro˝noÊci naczynia, a przez to zapewnienie
prawid∏owej perfuzji obszaru dotkni´tego zawa∏em. W angiograficznej cz´Êci badania GUSTO I wykazano Êcis∏à korelacj´ dro˝noÊci naczynia odpowiedzialnego za zawa∏ w 90. minucie po podaniu alteplazy z redukcjà ÊmiertelnoÊci. Bez wzgl´du na u˝yty preparat fibrynolityczny brak przep∏ywu (TIMI 0 lub 1) korelowa∏ z 8,9%, 30-dniowà ÊmiertelnoÊcià. Prawid∏owy przep∏yw (TIMI 3) zwiàzany by∏ z 4%
ÊmiertelnoÊcià w obserwacji 30-dniowej. PoÊredni typ przep∏ywu (TIMI 2) korelowa∏ natomiast z 7,4% ÊmiertelnoÊcià (3). Poza tym
frakcja wyrzutowa oceniana pomi´dzy 5.–7.
dobà by∏a wy˝sza, obj´toÊç póênoskurczowa
mniejsza oraz odcinkowe zaburzenia kurczliwoÊci w obszarze zawa∏u mniejsze u pacjentów
z przep∏ywem TIMI 3. KorzyÊci z wczesnej reperfuzji mogà byç zredukowane w konsekwencji ponownej okluzji naczynia. Zarówno frakcja wyrzutowa ulega zmniejszenia, jak podwaja si´ ÊmiertelnoÊç na skutek ponownego zamkni´cia odpowiedzialnego za zawa∏ naczynia
wieƒcowego (37). Przypadki reokluzji wahajà
si´ w granicach 4,9% do 25%, w zale˝noÊci od
zastosowanego leku oraz rodzaju stosowanego
leczenia uzupe∏niajàcego (38). Póêna reokluzja (pojawiajàca si´ do roku od reperfuzji) mo˝e wystàpiç w 25–30% udro˝nionych naczyƒ
wieƒcowych (39).

Leki trombolityczne
Leki trombolityczne mo˝emy podzieliç na
trzy g∏ówne grupy (generacje):
I generacja – streptokinaza, urokinaza),
II generacja – rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rt-PA), APSAC
(acylowany kompleks streptokinazy z plazminogenem), prourokinaza (scu-PA),
III generacja – reteplaza (r-PA), lanoteplaza
(n-PA), tenekteplaza (TNK-t-PA), stafylokinaza, saruplaza, aktywator plazminogenu uzyskany ze Êliny nietoperza (vampire
bat salivary PA), fibrolaza.
Do najcz´Êciej stosowanych nale˝à: streptokinaza, alteplaza, reteplaza, tenekteplaza.
Streptokinaza – lek pierwszej generacji, by∏a
pierwszym lekiem fibrynolitycznym stosowanym w leczeniu Êwie˝ego zawa∏u serca; dzia∏a
ona ogólnoustrojowo, wywo∏ujàc uogólnionà
fibrynoliz´. Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA, alteplaza) w chwili obecnej otrzymywany jest drogà in˝ynierii genetycznej (rekombinowany t-PA - rtPA na bazie komórki E. Coli). Leki III generacji stanowià grup´ zwiàz-
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ków o ró˝nej budowie, w wi´kszoÊci sà to
zmienione za pomocà bioin˝ynierii czàsteczki
tkankowego aktywatora plazminogenu. Ró˝nià si´ one mi´dzy sobà stopniem powinowactwa do fibryny, skutecznoÊcià trombolitycznà,
opornoÊcià na inaktywacj´ poprzez inhibitor
aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1).
Ryzyko fibrynolizy powiàzane jest z niewielkim wzrostem cz´stoÊci wystàpienia udarów mózgu. W badaniach obj´tych analizà
FFT (8), w grupie leczonej fibrynolitycznie na
1000 leczonych udar przeby∏o 3,9 pacjentów
wi´cej w porównaniu do grupy nieleczonej fibrynolitycznie. Cz´Êç chorych zmar∏a z powodu powy˝szego powik∏ania, co zosta∏o uj´te
w ogólnej statystyce ÊmiertelnoÊci (1,9 pacjenta na 1000 leczonych). Czynnikami zwi´kszajàcymi ryzyko krwotoku Êródczaszkowego by∏y:
zaawansowany wiek (pow. 75 lat), p∏eç ˝eƒska,
niska masa cia∏a, choroby naczyƒ mózgowych,
nadciÊnienie t´tnicze w wywiadzie oraz podwy˝szone ciÊnienie skurczowe lub rozkurczowe stwierdzane w badaniu klinicznym przy
przyj´ciu (44–45). Ryzyko wystàpienia udaru
mózgu jest wi´ksze po zastosowaniu tkankowego aktywatora plazminogenu. W badaniu
GUSTO-1 (11) zanotowano 3 dodatkowe udary na 1000 leczonych w stosunku do osób leczonych streptokinazà – t-PA ma wp∏yw na
struktur´ b∏ony p∏ytkek krwi. Du˝e krwawienia (zagra˝ajàce ˝yciu, wymagajàce przetoczenia krwi), poza oÊrodkowym uk∏adem nerwowym, mogà wystàpiç u 4–13% leczonych (3).
Najcz´stszà ich przyczynà by∏y przebyte zabiegi operacyjne. Niezale˝nym czynnikiem ryzyka
u pacjentów niepoddawanych zabiegom by∏y
te˝: podesz∏y wiek, p∏eç ˝eƒska, niska waga
cia∏a.
Wiek pacjentów stanowi kolejnà kontrowersj´ co do ograniczenia stosowania leczenia
fibrynolitycznego jako metody z wyboru
w Êwie˝ym zawale serca z przetrwa∏ym uniesieniem ST. We wspominanej analizie FFT wiek
powy˝ej 75 lat wiàza∏ si´ z brakiem statystycznie znamiennej korzyÊci w redukcji zgonów
w stosowaniu fibrynolizy do leczenia zachowawczego (25,3% vs 24,3%). W badaniu GUSTO-1 wykazano nawet wi´ksze ryzyko zgonu
lub udaru mózgowego u pacjentów powy˝ej
85. roku ˝ycia. Kolejna analiza badaƒ uj´tych
w FTT opublikowana roku 2000 (12) wykaza∏a jednak, ˝e u 3300 pacjentów wieku powy˝ej
75 lat, u których ból wieƒcowy trwa∏ poni˝ej 12
godzin, ze stwierdzonym uniesieniem odcinka
ST lub blok lewej odnogi p´czka Hisa w zapisie EKG, uzyskano znamienne statystycznie
obni˝enie ÊmiertelnoÊci po zastosowaniu fibrynolizy (z 29,4% do 26%, p=0,03).
Wstrzàs kardiogenny równie˝ stanowi
ograniczenie dla trombolizy. W badaniu GISSI-1 (9) ÊmiertelnoÊç wewnàtrzszpitalna by∏a
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wy˝sza w grupie pacjentów z IV klasà Kilipa,
bez istotnie statystycznie ró˝nicy w grupach
kontrolnej i leczonej streptokinazà (69,9% vs
70,1%). Takie same dane uzyskano w metaanalizie FTT (8). Pacjenci z ciÊnieniem skurczowym poni˝ej 100 mmHg i cz´stoÊcià serca
powy˝ej 100/min mieli wy˝szà ÊmiertelnoÊç
w obserwacji 35 dniowej, oraz brak znamiennej statystycznie korzyÊci z leczenia fibrynolitycznego (53,8% vs 61,1%).
Czas od wystàpienia dolegliwoÊci klinicznych stanowi kolejny ograniczajàcy czynnik –
omawiany ju˝ poprzednio.
Oprócz czynników ograniczajàcych skutecznoÊç leczenia firbynolitycznego, istnieje
ca∏a lista bezwgl´dnych przeciwskazaƒ do stosowania tego typu leczenia. Sà one przytoczone w monografiach opisujàcych metody leczenia zawa∏u serca, dlatego tu je pominiemy.
W naszym kraju istnieje jeszcze, oprócz
aspektów klinicznych, bardzo istotny czynnik
ekonomiczny warunkujàcy mo˝liwoÊci u˝ycia
preparatów fibrynolitycznych w terapii. Cena
leków II i III generacji, pomimo ich skuteczniejszego dzia∏ania, praktycznie ogranicza
mo˝liwoÊç ich u˝ycia na szerokà skal´. Powinny one byç jednak brane pod uwag´ w przypadkach, w których wyst´puje wi´ksze opóênienie od poczàtku dolegliwoÊci klinicznych
lub istniejà przeciwskazania do zastosowania
preparatów I generacji.

Leczenie inwazyjne – przezskórna angioplastyka wieƒcowa
Przezskórna angioplastyka wieƒcowa,
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty), zosta∏a pierwszy raz zastosowana przez Andreasa Gruentziga w roku 1977 za
pomocà prototypowego cewnika balonowego.
W przeciàgu nast´pnej dekady technika ta
rozpowszechni∏a si´, stajàc si´ jednà z podstawowych w leczeniu choroby wieƒcowej. W tym
czasie bardzo szybko rozwija∏ si´ asortyment
Êrodków medycznych stosowanych podczas zabiegu. Doskonalono cewniki balonowe, a tak˝e pojawi∏y si´ stenty wieƒcowe (6). Charles
Dotter 40 lat temu po raz pierwszy zaprezentowa∏ koncepcj´ tymczasowego „rusztowania”
wewnàtrznaczyniowego do zabezpieczenia naczynia obwodowego. Dopiero jednak w roku
1986 Puel i wspó∏pracownicy oraz Sigwart
i wsp. umieÊcili w naczyniu wieƒcowym samorozpr´˝alny stent dla zabezpieczenia p´kni´tej
podczas przezskórnej angioplastyki wieƒcowej
blaszki mia˝d˝ycowej. W ostrych zespo∏ach
wieƒcowych zastosowanie tej metody leczenia
datuje si´ na rok 1981. W tym˝e roku Meyer
i wsp. oraz Haltzler i wsp. zastosowali PTCA
w Êwie˝ym zawale z uniesieniem odcinka ST
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(2). PTCA szybko rozpowszechni∏as si´, udoskonalono sprz´t techniczny, we wspomaganiu
zabiegu wprowadzono w szerokim zakresie terapi´ farmakologicznà. Opracowano skuteczne sposoby prowadzenia pacjentów po zabiegu
(aspiryna, tienopirydyny). Ponadto pod koniec
lat 90. szeroko wprowadzono blokery p∏ytkowego receptora IIb/IIIa, które zrewolucjonizowa∏y podejÊcie do leczenia inwazyjnego
w ostrych stanach wieƒcowych. Dlatego wed∏ug nowych standardów termin PTCA – przezskórna angioplastyka wieƒcowa – zastàpiono
poj´ciem przezskórnej interwencji wieƒcowej
(Percutaneous Coronary Intervention – PCI).
W Polsce twórcà pierwszej pracowni hemodynamicznej by∏ prof. Edmund ˚era z Kliniki Studium Doskonalenia Lekarzy AM
w Warszawie. W 1967 roku wykonano pierwszà koronarografi´ (prof. Witold Ru˝y∏∏o). Na
rok 1981 przypada wykonanie w Polsce pierwszej angioplastyki wieƒcowej a w 1989 roku,
w trakcie warsztatów hemodynamicznych
w Âlàskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
implantowano pierwszy stent (H. Bonnier –
Holandia). W 1992 roku A. Witkowski i M.
Dàbrowski, jako pierwszy polski zespó∏ wykonali zabieg wszczepienia stentu. Wykorzystanie przezskórnej angioplastyki wieƒcowej
w Êwie˝ym zawale zainicjowa∏o jako pierwsze
w kraju Âlàskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 1987 roku. Gwa∏towny rozwój oÊrodków wykonujàcych PCI nastàpi∏ na poczàtku
obecnej dekady. W 2002 roku liczba wykonanych zabiegów przekroczy∏a 10 tysi´cy. Równie˝ liczba oÊrodków wykonujàcych PCI w zawale wzros∏a z 5 w roku 1999 do 40 na koniec
roku 2003 (21).
Zabiegi przezskórnej interwencji wieƒcowej podzieliç mo˝emy na:
– pierwotnà angioplastyk´ wieƒcowà (primary PCI), alternatywnà metod´ udro˝nienia
naczynia wieƒcowego w stosunku do leczenia fibrynolitycznego,
– angioplastyk´ ratunkowà (rescue PCI) po
nieudanej fibrynolizie,
– angioplastyk´ torowanà (faciliated PCI), tj.
po∏àczenie obu metod w celu uzyskania
optymalnie skutecznej terapii.

Pierwotna przezskórna angioplastyka wieƒcowa
Metoda pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieƒcowej zyskuje ostatnimi laty przewag´ nad leczeniem fibrynolitycznym. Jak wynika
z analizy NRMI 2 i 3 (National Registry of
Myocardial Infarction), w oÊrodkach dysponujàcych pracowniami angiograficznymi cz´stoÊç
stosowania fibrynolizy zmniejszy∏a si´ z 59,1%
w 1994 roku do 47,9%, w roku 2000 natomiast
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wzros∏a iloÊç wykonywanych PCI, z 11,8% do
24,4% (pacjenci z uniesieniem odcinka ST
oraz blokiem lewej odnogi) (14). Wynika to
z ograniczeƒ, o których ju˝ wspominano w zastosowaniu fibrynolizy. G∏ównym argumentem przemawiajàcym za PCI jest uzyskanie
optymalnej reperfuzji zamkni´tego naczynia,
na co sk∏adajà si´ poni˝ej przytoczone fakty:
– Pierwotna angioplastyka przywraca przep∏yw przez naczynie wieƒcowe na poziomie
88–98%, podczas gdy u chorych leczonych
trombolitycznie poziom ten osiàga 50–80%.
– Przep∏yw TIMI 3 uzyskuje si´ u 75% chorych
(13) (streptokinaza 29%, r-tPA 54% (11)).
– Czas od poczàtku dolegliwoÊci nie warunkuje skutecznego udro˝nienia.
Ponadto oko∏o 50% chorych z zawa∏em
mi´Ênia sercowego nie otrzymuje fibrynolizy
(13) z ró˝nych powodów: bezwgl´dnych przeciwskazaƒ, zbyt d∏ugiego czasu od poczàtku objawów do wdro˝enia leczenia, niediagnostycznego obrazu EKG. Do zabiegu PCI kwalifikuje si´ a˝ 96–98% chorych z zawa∏em serca.
Ograniczenia skutecznoÊci fibrynolizy dotyczà tak˝e wyst´powania po leczeniu istotnego, rezydualnego zw´˝enia w naczyniu, co prowadzi do wolniejszej pe∏nej reperfuzji i mo˝e
prowadziç do nawracajàcych epizodów wieƒcowych.
W opublikowanej w 1997 roku metaanalizie Weavera (22) i wsp. 10 randomizowanych
badaƒ klinicznych porównujàcych leczenie
PCI z leczeniem fibrynolitycznym w zawale
serca, obejmujàcej 2606 chorych, wykazano
wi´kszà skutecznoÊç PCI. 30-dniowa ÊmiertelnoÊç w grupie PCI wynios∏a 4,4% – podczas
gdy w grupie poddanej trombolizie – 6,5% (co
daje 34% redukcj´; p=0,02). Zanotowano tak˝e w 30-dniowej obserwacji mniej niekorzystnych zdarzeƒ sercowych (zgon, zawa∏ serca)
w grupie leczonej inwazyjnie, w porównaniu
do grupy leczonej fibrynolitycznie (kolejno
7,2% vs 11,9%; p<0,001). Istotnie mniejsza
by∏a te˝ ca∏kowita cz´stoÊç udarów krwotocznych (0,1% do 1,1%; p=0,01). Przewag´ leczenia pierwotnà angioplastykà udokumentowano we wszystkich podgrupach pacjentów,
bez wzgl´du na p∏eç, wiek, obecnoÊç chorób
towarzyszàcych.
Podobne wyniki uzyskano w badaniu PAMI (The Primary Angioplasty in Myocardial
Infarction study), porównujàcym na grupie
395 pacjentów z zawa∏em serca leczenie trombolityczne (tPA) i pierwotnà PCI. W grupie
PCI (195 osób – 175 chorych, u których wykonano PCI, reszta wykluczona z ró˝nych powodów) uzyskano 99% skutecznoÊç w udro˝nieniu naczynia (TIMI 2 i 3) oraz przep∏yw na poziomie TIMI 3 u 94% pacjentów. W obserwacji 30-dniowej zanotowano zmniejszenie
ÊmiertelnoÊci (2,6% vs 6,5%), liczby ponow-
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nych zawa∏ów serca, nawracajàcego niedokrwienia (10,3% do 28%), skumulowanego ryzyka niekorzystnych zdarzeƒ (5,1% do 12%),
udarów mózgu (0% do 2%), koniecznoÊci wykonania PTCA przed opuszczeniem szpitala
(6,2% do 36%) – na korzyÊç grupy poddanej
PCI. Podobne trendy utrzyma∏y si´ w obserwacji 6-miesi´cznej i 2-letniej: w grupie PCI rzadziej wyst´powa∏y incydenty nawracajàcego
niedokrwienia (34,4% do 48%), ponowny zawa∏ serca (27,2% do 46,5%), hospitalizacja
z przyczyn kardiologicznych (58,5% do 69%)
(23). W badaniu Zwolle porównano skutecznoÊç leczenia streptokinazà z leczeniem pierwotnà angioplastykà. W metodzie PCI w 98%
uzyskano dro˝noÊç naczynia zawa∏owego oraz
w 94% przep∏yw TIMI 3. W badaniu tym, wyraêniej ni˝ w PAMI, uwidoczni∏a si´ przewaga
inwazyjnego leczenia zawa∏u serca (mniejsze
uszkodzenie mi´Ênia sercowego – oceniane na
podstawie frakcji wyrzutowej lewej komory i
poziomu dehydrogenazy mleczanowej LDH).
Odnotowano tak˝e korzystne, istotnie statystycznie odleg∏e efekty leczenia inwazyjnego
(5±2 lata). W okresie tym odnotowano mniejszà iloÊç zgonów, 13% do 24%, ponownych zawa∏ów, 6,0% do 22%, ponownych rewaskularyzacji (PTCA/CABG), 46% do 71% (24).
Najwi´ksze z badaƒ – GUSTO II b (The
Global Use of Strategies To Open occluded
coronary arteries), (25) w którym uczestniczy∏o 1138 pacjentów podzielonych na dwie grupy: poddanej PTCA (n=565) i z zastosowanym przyspieszonym wlewem tkankowego aktywatora plazminogenu (n=573). Dro˝noÊç
naczynia przy zastosowaniu PTCA osiàgni´to
dla 93% przypadków (przep∏yw TIMI 2 i 3) a
przep∏yw TIMI 3 w 73% przypadków. Skumulowane ryzyko niekorzystnych zdarzeƒ (zgon,
zawa∏ serca, udar mózgowy) w obserwacji
30-dniowej by∏ istotnie statystycznie ni˝szy
w grupie poddanej PTCA. Trend ten jednak
nie utrzyma∏ si´ w odleg∏ej obserwacji.
W opublikowanej w 2003 roku przez E.C.
Keeley i wsp. metaanalizie 23 randomizowanych badaƒ porównujàcych leczenie fibrynolityczne z pierwotna angioplastykà wykazano
w sposób jednoznaczny przewag´ PTCA nad
fibrynolizà. W metaanalizie przeanalizowano
7739 pacjentów z zawa∏em serca z uniesieniem odcinka ST (3872 w grupie PTCA oraz
3867 w grupie fibrynolizy). W grupie leczonej
fibrynolitycznie w wi´kszoÊci przypadków stosowano leki II i III generacji (76%). W 12 badaniach zastosowano stenty w trakcie zabiegu
PTCA. Zastosowanie pierwotnej angioplastyki redukowa∏o znamiennie statystycznie
ÊmiertelnoÊç wczesnà (7% vs 9%; p=0,0002),
wystàpienie ponownego zawa∏u serca (3% vs
7%; p=0,0003),
udaru (1% vs 2%;
p=0,0004). Skumulowane ryzyko niekorzyst-
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nych zdarzeƒ w sposób wybitny przemawia∏o
na korzyÊç PTCA (8%vs 14%; p<0,0001).
KorzyÊç odniesiona przez pacjenta przez zastosowanie leczenia pierwotnà angioplastykà
w obserwacji wczesnej oraz d∏ugoterminowej
by∏a niezale˝na od fibrynolityku, a tak˝e od
tego, czy pacjent musia∏ byç transportowany
do zabiegu (46).
Jednak w badaniach obserwacyjnych prowadzonych na prze∏omie lat 80. i 90. NRMI 1,
2 i 3 – National Registry of Myocardial Infarction, Myocardial Infarction Triage an Intervention (MITI), Cooperative Cardiovascular
Project (CCP), Nationwide French Survey, nie
wykazano przewagi PTCA nad trombolizà
w leczeniu zawa∏u z uniesieniem ST w rzeczywistej praktyce klinicznej (14; 26–28). Ostatnie dane pochodzàce z obszaru Niemiec: Maximal Individual Therapy in Acute Myocardial
Infarction (MITRA) i Myocardial Infarction
Registry (MIR) (15), wykaza∏y istotnà redukcj´ umieralnoÊci wewnàtrzszpitalnej w grupach leczonych pierwotnà angioplastykà (redukcja o 42%), co potwierdza korzystne wyniki uzyskane w badaniach randomizowanych.
Tej diametralnie ró˝nej tendencji dopatrywano si´ w ró˝nym czasookresie, w jakim zbierane by∏y dane w poszczególnych rejestrach. Rejestry niemieckie prowadzone by∏y pomi´dzy
rokiem 1994 a 1998, natomiast poprzednie dotyczà lat 1988–1995. W okresie tym w znacznym stopniu udoskonalono Êrodki techniczne
stosowane podczas zabiegu, wprowadzono do
powszechnego zastosowania stenty wewnàtrzwieƒcowe oraz zacz´to stosowaç nowoczesne
leczenie farmakologiczne wspomagajàce zabieg: tienopirydyny – ticlopidyna, klopidogrel,
a tak˝e blokery receptora p∏ytkowego IIb/IIIa.
Odnotowano tak˝e skrócenie czasu tzw. „door
to balloon time” oraz zaobserwowano tendencj´ spadkowà w ÊmiertelnoÊci zwiàzanej z zabiegami PCI (w 1994 wynosi∏a ona 13,9%
a w 1998 – 3,8%).
Wprowadzenie stentów wspomagajàcych
angioplastyk´ wieƒcowà w leczeniu ostrych incydentów wieƒcowych mia∏o w wyraêny sposób
poprawiç i tak dobre statystyki tego sposobu
leczenia. W latach 1998–2001 ukaza∏o si´ wiele badaƒ dotyczàcych stosowania stentów w leczeniu Êwie˝ego zawa∏u serca. W badaniach
randomizowanych ZWOLLE, FRESCO,
GRAMI, PASTA (29–31) porównywano wyniki pierwotnej angioplastyki wieƒcowej z angioplastykà wspomaganà u˝yciem stentu. Wykazano w nich, ˝e rutynowe u˝ycie stentu nie poprawi∏o prze˝ycia chorych. W badaniu StentPAMI (32) wykazano nawet wzrost ÊmiertelnoÊci w skali roku wÊród chorych, którym implantowano stent (3,0% do 5,4%; p=NS). Implantacja stentów zmniejszy∏a jednak cz´stoÊç
nawrotu zw´˝enia w miejscu zabiegu a przez
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to koniecznoÊci powtórnego zabiegu. Trzeba
pami´taç, ˝e interwencja, jakà jest PTCA, nie
usuwa skrzepliny z naczynia a jedynie powoduje jej defragmentacj´. Nowe nadzieje wiàzano z wprowadzeniem do leczenia zabiegowego
blokerów receptora p∏ytkowego IIb/IIIa.
W badaniu ADMIRAL (Abciximab before
Direct angioplasty and stening in Myocardial
Infarction Regarding Acute and Long-term
follow up study) porównywano dzia∏anie abciximabu (ReoPro) i placebo w grupie 300 chorych poddanych pierwotnej angioplastyce
wieƒcowej z implantacjà stentu (leczonych
kwasem acetylosalicylowym oraz ticlopidynà).
W 30-dniowej obserwacji zanotowano redukcj´ o 55% cz´stoÊci wyst´powania z∏o˝onego
punktu koƒcowego (zgon, ponowny zawa∏, pilna rewaskularyzacja); efekt utrzyma∏ si´ równie˝ w obserwacji 6-miesi´cznej (2).
Natomiast w badaniu CADILLAC (Controlled Abciximab and Device Investigation to
Lower Late Angioplasty Complications trial),
obejmujàcym najwi´ksza liczb´ badanych
(2082), analizowano wp∏yw blokera IIb/IIIa
(abciximab) oraz stentu na przebieg zawa∏u
z uniesieniem odcinka ST. Korzystny wp∏yw
blokera p∏ytkowego stwierdzono tylko w grupie
poddanej angioplastyce bez stentu; korzyÊci te
zanik∏y jednak w trakcie rocznej obserwacji.
Stwierdzono natomiast w odniesieniu do u˝ycia stentów, ˝e znamiennie statystycznie
zmniejszajà one z∏o˝ony punkt koƒcowy (zgon,
ponowny zawa∏, udar mózgu, koniecznoÊç ponownej rewaskularyzacji) w obserwacji 6-miesi´cznej oraz rocznej (p<0,05). I co warte podkreÊlenia, nie zanotowano wzrostu ÊmiertelnoÊci w grupie z u˝yciem stentu, co podwa˝y∏o
doniesienie z badania Stent-PAMI (16).
Podsumowujàc powy˝sze rezultaty badaƒ
mo˝na stwierdziç, ze pierwotna angioplastyka
wieƒcowa – primary PTCA – w zawale serca
pozwala na uzyskanie u chorych wi´kszego odsetka reperfuzji, ni˝szà ÊmiertelnoÊç, mniejszà
cz´stoÊç nawrotów niedokrwienia i ponownych zawa∏ów serca, mniejszà iloÊç groênych
powik∏aƒ krwotocznych a tak˝e, co w obecnych czasach nie jest bez znaczenia, skrócenie
czasu hospitalizacji.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e korzystne rezultaty badaƒ nad metodà pierwotnej angioplastyki pochodzà z du˝ych oÊrodków klinicznych, wykonujàcych kilkaset zabiegów PTCA
w ciàgu roku, a przez to dysponujàcych dobrze
wyszkolonà kadrà. Badania Magida i Cannona
wykaza∏y, ˝e ÊmiertelnoÊç w czasie zabiegu
PCI jest zale˝na od iloÊci zabiegów wykonywanych w danym oÊrodku. W du˝ych oÊrodkach
kszta∏tuje si´ ona na poziomie 3,4%; w ma∏ych, wykonujàcych niewielkà iloÊç zabiegów,
kszta∏tuje si´ na poziomie fibrynolizy (6,2% do
5,4% p=NS) (13). Ze wzgl´du na zale˝noÊç
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wyniku angioplastyki od doÊwiadczenia operatora oraz oÊrodka, najnowsze wytyczne American College of Cardiology i American Heart
Association z 2004 roku dopuszczajà wykonywanie ww. zabiegów w oÊrodkach z zapleczem
kardiochirurgicznym, wykonujàcych przynajmniej 200 zabiegów rocznie (w tym minimum
36 pierwotnych angioplastyk), zabieg ma prawo wykonywaç wykwalifikowany operator, wykonujàcy ponad 75 zabiegów rocznie (47).

Angioplastyka ratunkowa i angioplastyka po
fibrynolizie
Angioplastyka ratunkowa to jedyna metoda
udro˝nienia zamkni´tej t´tnicy po nieskutecznej fibrynolizie. Metoda ta od poczàtku wzbudza∏a kontrowersj´. WczeÊniejsze badania, jak
TIMI II-A i II-B, TAMI 1 i 5, ESCG sugerowa∏y, ˝e po∏àczenie leczenia trombolitycznego
z PCI prowadzi do zwi´kszenia iloÊci istotnych
zdarzeƒ sercowych. Póêniejsze badanie RESCUE (porównanie leczenia inwazyjnego z zachowawczym po nieskutecznej fibrynolizie) wykaza∏o przewag´ leczenia inwazyjnego (40).
W obecnej chwili mo˝na jà uznaç za metod´
bezpiecznà i godnà polecenia. Jak wykaza∏o
niedawno opublikowane badanie GRACIA-1,
wykonywanie zabiegu zaraz po fibrynolizie jest
tak˝e bezpieczne, a nawet wydaje si´ byç korzystne dla pacjenta w obserwacji odleg∏ej (jednorocznej). Pacjenci poddani PCI po fibrynolizie rzadziej byli nara˝eni na niekorzystne zdarzenia (zgon, ponowny zawa∏, koniecznoÊç rewaskularyzacji z powodu nawrotu niedokrwienia (9% vs 21%; p=0,0008). Tak˝e czas hospitalizacji by∏ krótszy w grupie „inwazyjnej”. Ponadto nie wykazano znamiennie wi´kszej iloÊci
powik∏aƒ krwotocznych w tej grupie (48).
Wg obecnego stanu wiedzy medycznej
optymalnym leczeniem Êwie˝ego zawa∏u serca
z przetrwa∏ym uniesieniem ST jest wykonanie
pierwotnej angioplastyki wieƒcowej. Jednak,
jak ju˝ wspominano, kryterium czasu od ca∏kowitego zamkni´cia naczynia wieƒcowego
do uzyskania pe∏nej reperfuzji, warunkuje
mo˝liwoÊç zachowania ˝ywotnoÊci mi´Ênia
sercowego.
Badanie PRAGUE dowiod∏o, ˝e krótko
trwajàcy transport jest bezpieczny dla pacjenta. Dowiedziono, ˝e czas do 3,5 godziny od wystàpienia dolegliwoÊci klinicznych do wykonania zabiegu PCI nie pogarsza rokowania chorego z zawa∏em serca. W porównaniu z pacjentami leczonymi po tym czasie, pacjenci w tej
grupie czasowej (do 3,5 godziny) mieli statystycznie cz´stszy przep∏yw przez zawa∏owe naczynie na poziomie TIMI 3 (93,6% do 83,9%,
p=0,0070), ni˝szà ÊmiertelnoÊç 30-dniowà
(3,6% do 11,1%, p=0,012), ni˝szà Êmiertel-
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noÊç w obserwacji 3-letniej (8,6% do 19,1%,
p=0,003) i mniejszà cz´stoÊç wyst´powania
niewydolnoÊci serca podczas hospitalizacji
(11,4% do 28,1%; p<0,001) (17).
W badaniu DANAMI-2 (The Danish Multicenter Randomized Trial on Thrombolytic
Therapy vs Acute Coronary Angioplasty in
Acute Myocardial Infarction) oceniano, czy
transport chorego ze Êwie˝ym zawa∏em serca
do wysokospecjalistycznego oÊrodka, w którym
mo˝na wykonaç pierwotna angioplastyk´ wieƒcowà, ma przewag´ nad natychmiastowym podaniem leczenia fibrynolitycznego. W protokole badania dopuszczano 3-godzinne opóênienie
w leczeniu pacjenta ze wzgl´du na transport do
oÊrodka, w którym wykonywano PCI. Czas
transportu wynosi∏ Êrednio poni˝ej 32 minut.
Czas od pojawienia si´ pacjenta w oÊrodku macierzystym do poczàtku zabiegu PCI w oÊrodku
referencyjnym wynosi∏ Êrednio poni˝ej 2 godzin. U pacjentów poddanych PCI zanotowano
istotnà statystycznie redukcj´ z∏o˝onego punktu koƒcowego (zgonu, ponownego zawa∏u serca, udaru mózgowego) w obserwacji 30-dniowej
(14,2% do 8,5%; p<0,002). Nie zaobserwowano redukcji ÊmiertelnoÊci (8,6% do 6,5%) (18).
Tak˝e metanaliza M. Dalbiego i wsp., 6 badaƒ
oceniajàcych korzyÊci transportu pacjentów do
oÊrodków wykonujàcych pierwotnà angioplastyk´ (PRAGUE, Air-PAMI, CAPTIM, DANAMI 2), PRAGUE 2, Maastricht), wykaza∏a
statystycznie znamiennà redukcj´ z∏o˝onego
punktu koƒcowego (Êmierç, ponowny zawa∏,
udar) w grupie transportowanej do pierwotnej
PCI (53% vs 29%; p<0,001) (49).

Angioplastyka torowana
Ze wzgl´du na brak wielu oÊrodków pe∏niàcych 24-godzinny dy˝ur angiograficzny,
dysponujàcych wykwalifikowanym personelem, nie jest wykonalne w mo˝liwie krótkim
czasie dostarczenie chorego do takiej pracowni z ka˝dego miejsca. Dlatego wydaje si´ logicznà próba po∏àczenia obu metod, tzn. podania leczenia fibrynolitycznego celem uzyskania przep∏ywu w t´tnicy nasierdziowej oraz
mikrokrà˝eniu na mo˝liwie optymalnym poziomie, a nast´pnie w sposób mechaniczny
uzyskanie trwa∏ego efektu pe∏nej perfuzji.
W badaniach klinicznych zauwa˝ono, ˝e obecnoÊç przynajmniej cz´Êciowej perfuzji t´tnicy
odpowiedzialnej za zawa∏ poprawia skutecznoÊç pierwotnej PCI. Brodie i wsp. analizowali grup´ 1490 chorych ze Êwie˝ym zawa∏em serca, z uniesieniem odcinka ST, leczonych za pomocà pierwotnej PCI. Stwierdzili oni, ˝e
81,7% pacjentów ma w koronarografii przed
zabiegiem przep∏yw TIMI 0/1, a 18,3% przep∏yw na poziomie TIMI 2/3. Pacjenci z prze-
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p∏ywem TIMI 2/3 w trakcie obserwacji szpitalnej mieli ni˝sze ryzyko wystàpienia wstrzàsu
kardiogennego, istotnej dysfunkcji lewej komory; skutecznoÊç zabiegu PCI równie˝ w tej
grupie by∏a wy˝sza. W obserwacji 30-dniowej
frakcja wyrzutowa lewej komory w grupie TIMI 2/3 by∏a wy˝sza, a ÊmiertelnoÊç ni˝sza (19).
Po zach´cajàcych danych z badania TIMI
14 (gdzie najwi´kszà skutecznoÊcià w leczeniu
reperfuzyjnym wykaza∏ si´ schemat: 1/2 dawki
reteplazy – rtPA oraz pe∏na dawka abciximabu
– bloker IIb/IIIa – przep∏yw TIMI 3 u 72%
chorych), zaplanowano badanie SPEED (Strategies to Promote Early Repefusion in the
Emergency Department). Oceniano w nim
skutecznoÊç leczenia zredukowanà dawkà reteplazy z pe∏nà dawkà abciximabu u chorych,
u których nast´pnie wykonywano koronarografi´ zach´cajàc operatorów do wykonania
wczesnej PCI (60–90 min od leczenia farmakologicznego). W badaniu uczestniczy∏o 485
chorych: u 323 wykonano PCI (61%). W grupie poddanej PCI osiàgni´to przep∏yw TIMI 3
na poziomie 88% pacjentów, a z∏o˝one ryzyko
koƒcowe (zgon, ponowny zawa∏, pilna rewaskularyzacja) w obserwacji 30-dniowej wynios∏o 5,6%. W tej grupie chorych rzadziej wyst´powa∏y epizody niedokrwienia oraz powik∏ania krwotoczne (15%) ni˝ w grupie, która nie
zosta∏a poddana PCI (30%; p=0,001). Konkluzjà z badania by∏o to, ˝e torowana angioplastyka jest bezpieczna oraz efektywna, wymaga jednak udokumentowania zaplanowanym, randomizowanym badaniem (20). W Polsce skutecznoÊç angioplastyki torowanej w zawale serca oceniano w województwie ma∏opolskim w ramach ma∏opolskiego programu interwencyjnego leczenia zawa∏u serca. W badaniu tym stworzono algorytm, w którym w zale˝noÊci od czasu transportu pacjenta do
oÊrodka interwencyjnego stosowano odpowiednie leczenie. Za kryterium podzia∏u przyj´to czas transportu do oÊrodka wykonujàcego
angioplastyk´: 90 minut. W przypadku transportu poni˝ej ww. czasu wykonywano standardowà procedur´ pierwotnej PCI, w przypadku
czasu przekraczajàcego 90 minut pacjent ju˝
w karetce pogotowia otrzymywa∏ dawk´ alteplazy (15 mg – bolus oraz 35 mg – 60-minutowy wlew) oraz abciximab w typowej dawce. Po
dotarciu do oÊrodka inwazyjnego wykonywano
PCI. W okresie od czerwca 2001 do paêdziernika 2001 w∏àczono 100 pacjentów do grupy
leczonej angioplastykà torowanà. Âredni czas
transportu wyniós∏ 99±42 minuty. Zanotowano jeden zgon przed transportem (ostra niedomykalnoÊç mitralna). U 98% chorych wykonano koronarografi´, stwierdzajàc w 73%
przep∏yw TIMI 3 przez t´tnic´ dozawa∏owà
jeszcze przed PCI. W 83% przypadków wykonano PCI (42% ze stentem), uzyskujàc prze-
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p∏yw TIMI 3 na poziomie 92% (TIMI 2+3 –
100%). W okresie obserwacji wewnàtrzszpitalnej zanotowano jeden zgon oraz jeden przypadek ponownego zawa∏u (zakrzepica w stencie). U 4% chorych stwierdzono du˝e powik∏ania krwotoczne (krwawienie do przewodu pokarmowego), w 20% ma∏e powik∏ania krwotoczne. Na podstawie powy˝szych wyników
stwierdzono, ˝e ten rodzaj leczenia jest bezpieczny dla pacjenta i nie wià˝e si´ ze zwi´kszonym ryzykiem istotnych powik∏aƒ (13).

Podsumowanie
Przy obecnym stanie wiedzy, jak wynika z
badaƒ randomizowanych, w leczeniu ostrego
zawa∏u z uniesieniem odcinka ST zaznacza si´
wyraêna przewaga metody inwazyjnej (PCI).
Wynikajà stad oczywiste, bezpoÊrednie zalecenia dotyczàce leczenia zawa∏u uj´te
w standardach, zarówno europejskich (3, 41)
jak i amerykaƒskich (47). Niestety badania
randomizowane a rzeczywisty stan rzeczy nie
do koƒca si´ pokrywajà, co ma odzwierciedlenie w publikowanych rejestrach szpitalnych.
Dlatego wydaje si´, ˝e obecna strategia post´powania nie jest jeszcze ostateczna i musi podlegaç ewolucji. Winna ona uwzgl´dniaç coraz
to nowsze Êrodki medyczne, a tak˝e dostosowywaç si´ do warunków ekonomicznych.

Streszczenie
Choroby uk∏adu krà˝enia, w tym Êwie˝y zawa∏ serca, sà powszechnymi chorobami z powa˝nym wp∏ywem na ogólnà ÊmiertelnoÊç,
chorobowoÊç oraz koszty spo∏eczne i ekonomiczne. Nowe spojrzenie na rozwój mia˝d˝ycy
(teoria zapalna) i dok∏adne poznanie mechanizmu powstawania zawa∏u zaowocowa∏y nowà definicjà Êwie˝ego zawa∏u. Rozwój oÊrodków specjalistycznego leczenia chorób uk∏adu
krà˝enia a tak˝e wyniki randomizowanych badaƒ dotyczàcych terapii fibrynolitycznej oraz
przezskórnej interwencji wieƒcowej, zmieni∏y
w sposób znamienny podejÊcie i cele terapeutyczne. Spowodowa∏o to zmniejszenie ÊmiertelnoÊci wewnàtrzszpitalnej oraz popraw´ odleg∏ych wyników prze˝ycia chorych po zawale.
Nowe metody leczenia powinny byç ciàgle doskonalone i byç dost´pne coraz to wi´kszej
liczbie chorych.

Abstract
Cardiovascular disease (including acute
myocardial infarction) is a common problem
with serious influence on total mortality, mor-
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bidity, social and economic costs. The new definition of acute myocardial infarction is a result of modern look on pathogenesis of atherosclerosis plaque (inflammatory theory) and
mechanisms of intraluminal thrombosis. The
therapy approaches were changed due to results of randomized trials on a lytic reperfusion and primary PTCA and development of
centers of interventional cardiology. This facts
decreased hospital mortality and improved
long-term outcomes. New methods of treat-
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ment should be still improved and should be
more commonly used.
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