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Streszczenie: Schorzenia układu krążenia są znaczącą przyczyną zgonów i zachorowal-
ności we współczesnym świecie. Obejmują one szeroki zakres przypadków od zawału 
serca z uniesieniem odcinka ST do niestabilnej dusznicy bolesnej bez widocznych zmian 
niedokrwienia w obrazie EKG, czy zmian poziomu markerów uszkodzenia mięśnia. 
Incydenty sercowo–naczyniowe obejmują również remodeling lewej komory, który może 
być wynikiem wielu procesów toczących się w miokardiocytach. Bez wątpienia stan 
zapalny jest istotnym ogniwem przemian zachodzących w mięśniu sercowym podczas 
niedokrwienia/reperfuzji.

Wstęp

Choroby serca są główną przyczyną zgonów we współczesnym świecie. Pomimo, 
że śmiertelność z powodu epizodów sercowo–naczyniowych spadła w ciągu ostat-
nich 30 lat, to identyfikacja i leczenie niestabilnych zmian wieńcowych jest wciąż 
wyzwaniem. Za obraz dzisiejszych statystyk odpowiedzialny jest wzrost liczeb-
ności ogólnoświatowej populacji, jej starzenie się oraz odrębności organizacyjno- 
-społeczne. 

Niewątpliwie stan zapalny odgrywa istotną rolę w patogenezie chorób niedokrwien-
nych serca. Zapalenie stanowi złożoną reakcję obronną, aktywowaną na skutek wniknięcia 
szkodliwego czynnika do organizmu lub komórki, w celu jego eliminacji, i/lub naprawy 
uszkodzonych struktur. 

Czynniki ryzyka chorób sercowo–naczyniowych obejmują styl życia i czynni-
ki biologiczne takie jak: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, otyłość i cukrzycę. 
Wszystkie wymienione aspekty biologiczne są bezpośrednio związane z aktywacją 
reakcji prozapalnej.

biblioteka-2
Pływające pole tekstowe
Choroby XXI wieku - wyzwania w pracy fizjoterapeuty, pod red. M. Podgórskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2017.
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Rola stanu zapalnego w chorobach sercowo–naczyniowych

Uszkodzenie mięśnia sercowego, indukowane niedokrwieniem, inicjalizuje odpowiedź 
immunologiczną za pośrednictwem receptora toll–like (TLR), który pośredniczy 
w syntezie cytokin prozapalnych obecnych w zawale mięśnia sercowego. Eksponowa-
ne na powierzchni komórek śródbłonka naczyniowego, kardiomiocytów – receptory 
TLR posiadają zdolność do rozpoznawania endogennych sygnałów „ostrzegawczych” 
uwalnianych podczas śmierci komórki w następstwie niedokrwienia i/lub reperfuzji.

Coraz większa liczba badań sugeruje, że aktywacja TLR może osłabiać negatywne 
skutki reakcji zapalnej, stwarzając nowe możliwości terapeutyczne zapobiegające nie-
dokrwieniu i reperfuzji.

Niedokrwienie/reperfuzja indukuje złożoną reakcję zapalną z towarzyszącą infiltra-
cją leukocytów do zmienionego martwiczo obszaru. Powszechnie wiadomo, że reakcja 
zapalna i obecność cytokin stanowią integralną część procesu gojenia i biorą udział 
w remodelingu lewej komory. Należy także pamiętać o drugiej stronie tego zjawiska tj. 
aktywacji szlaków proapoptotycznych, ze złym rokowaniem klinicznym.

Udowodniono, że monocyty i makrofagi są obecne w obszarze niedokrwienia przez 
wiele dni, determinując tym samym fagocytozę, angiogenezę i depozycję kolagenu.

Zredukowane naciekanie makrofagów znacząco zmniejsza reakcję zapalną oraz prze-
budowę lewej komory serca.

Białko chemotaktyczne monocytów – MCP-1/CCL2 w sercu niedokrwionym 

Ekspresja chemokin stanowi kluczowy element pozawałowej reakcji zapalnej, procesów 
angiogenezy oraz tworzenia blizny pozawałowej.

Jedną z najszerzej badanych chemokin C-C jest CCL2 (MCP–1). Drogi synte-
zy MCP–1 obejmują szlaki biosyntezy konstytutywnej, jak i przy udziale cytokin. 
MCP-1 ma zdolność wiązania siedmiu białek błonowych typu G, przez które indukuje 
transdukcję sygnału i rekrutację monocytów w ognisku zapalnym. Uważa się, że białko 
MCP-1 odgrywa kluczową rolę w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, jednak do-
kładny mechanizm tego zjawiska nie został poznany [1]. W prowadzonych dotychczas 
badaniach wykazano, że MCP-1 produkowane jest miejscowo w obrębie uszkodzonego 
śródbłonka pod wpływem IL–1, IL–4, TNFα, VEGF, czy też IFNγ. Chemokina ta wiąże 
się z proteoglikanem ściany naczyń. Monocyty, wędrujące do objętego stanem zapalnym 
śródbłonka, wychwytywane są przez receptory dla MCP–1 typu CCR2. Kompleks MCP-
1/CCR2 aktywuje białko G, co skutkuje diapedezą monocytów do mięśniówki gładkiej 
naczyń. Po wniknięciu do ściany naczynia monocyty, ulegają transformacji do makrofa-
gów, a następnie w obecności oxLDL tworzą komórki piankowate. Oprócz aktywności 
chemotaktycznej wykazano udział CCL2 w procesach neowaskularyzacji indukowanej 
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przez czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego –VEGF [2]. Badania genetyczne poli-
morfizmu genów związanych z ekspresją MCP-1 potwierdziły, że pacjenci z genotypem 
CCR2, z waliną w pozycji 64, wykazują niższe ryzyko wystąpienia incydentów kardio-
logicznych. Gen kodujący białko CCL2 jest położony na krótkim ramieniu chromosomu 
17 (17q11.2-q12), zbudowanego z trzech egzonów [3].

Rycina 1. Układ zdarzeń receptorowych i pozareceptorowych z udziałem białka che-
motkatycznego monocytów – MCP-1 w mięśniu sercowym podczas niedokrwienia.

Źródło: opracowanie własne

Materiał i metody

Grupa badana

Badania przeprowadzono, wykorzystując albinotyczne samce myszy szczepu BALB/c 
(n=19). Zwierzęta ważyły około 25‒30 g. Myszy miały wolny dostęp do pokarmu 
(standardowa dieta laboratoryjna) i wody. Hotelowanie odbywało się w cyklu 12 go-
dzin dzień/12 godzin noc [4, 5]. Wszystkie zwierzęta wykorzystane w doświadczeniach 
pochodziły z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego 
Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. 

Numer zgody Lokalnej Komisji Bioetycznej w Bydgoszczy 8/2015.
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Anestezja

Anestezję indukowano przy użyciu 4 vol% izofluranu i podtrzymywano przy wykorzy-
staniu 1,5 vol% izofluranu. Procedurę znieczulenia przeprowadzono w ciągu 5 minut, 
aby maksymalnie ograniczyć stres zwierząt [6, 7].

Pobranie materiału biologicznego

Przed procedurami chirurgicznymi pobrano krew z żyły odpiszczelowej w ilości 0,15 ml 
[8] do badań biochemicznych. Tak pobrane próbki krwi stanowiły próbki kontrolne 
do pomiaru stężeń białka chemotaktycznego dla monocytów – MCP–1. Pozwoliło 
to na zredukowanie liczby zwierząt objętych protokołem badawczym. 

Do badań biochemicznych przeprowadzonych po indukcji niedokrwienia wykorzy-
stano płyn perfundujący przez mięsień sercowy.

Terapia przeciwzakrzepowa

W celu uniknięcia wykrzepiania krwi podczas procedur chirurgicznych dootrzewnowo 
podano heparynę w dawce 50 IU/kg m. c. na 10 minut przed zabiegiem [9].

Przygotowanie zwierząt do zabiegu

Pierwszą procedurą przygotowującą zwierzę doświadczalne do zabiegu kardiochirur-
gicznego jest ogolenie klatki piersiowej. Następnie mysz układano na stole operacyjnym 
i intubowano. W celu właściwego pozycjonowania myszy na stole unieruchamiano ogon 
przy użyciu taśmy. Następnie nylonową nicią (rozmiar 5‒0) podwiązywano górne sieka-
cze, odchylając głowę myszy w tył. Nos zwierzęcia umieszczano blisko krawędzi stołu 
operacyjnego (około 5 mm), co ułatwiało intubację. Kończyny przednie unieruchamiano 
po obydwu stronach ciała przy użyciu cienkiej taśmy tak, aby lewa przednia kończyna 
uniesiona była w górę, a prawa przednia kończyna w dół [10].

Intubacja tchawicy

Istnieje wiele metod intubacji zwierząt zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych. W ba-
daniach własnych postanowiono zastosować metodę nieinwazyjną, aby uniknąć dodatkowej 
procedury chirurgicznej w postaci tracheotomii. Metoda nieinwazyjna jest dużo prostsza, 
mniej czasochłonna i pozwala uniknąć komplikacji w dalszych etapach zabiegu. 

Do intubacji użyto wygiętej pęsety, która posłużyła jako laryngoskop. Do wykonania 
małego zestawu intubacyjnego wykorzystano cewnik dożylny 20 g, przycięty do długości 
25 mm, łącznik PE 190 i PE 240. Przed zabiegiem chirurgicznym zestaw intubacyjny 
dezynfekowano za pomocą alkoholu. Intubację przeprowadzono w anestezji z zastoso-
waniem 1% lidokainy [11]. 
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Kontrola oddechu

Objętość oddechową i szybkość oddychania wyznaczono na podstawie wzorów:
Vt= 0,0062 x Mb1.01,

gdzie Vt to objętość oddechowa, a Mb to masa ciała w kg.
Vr (oddechy/minutę) = 53,5 x Mb1.01

Dla myszy o masie ciała ~30g Vt wynosiła 0,18 ml, natomiast szybkość oddychania 
Vr – 133 oddechy/minutę.

Chirurgiczna indukcja niedokrwienia mięśnia sercowego

Procedurę tę rozpoczęto od wykonania niewielkiego nacięcia w obrębie lewej pachy. 
Lidokainę podano podskórnie w dawce 0,1 ml (1 % roztwór). Następnie wykonano 
nacięcie o długości około 8 mm od lewej granicy mostka do lewego dołu pachowego. 
Ostrożnie oddzielone mięśnie, tak aby nie uszkodzić naczyń krwionośnych. Odsłonięto 
w ten sposób klatkę piersiową i fragment lewego płuca. Czwarta przestrzeń międzyże-
browa jest miejscem, gdzie najlepiej uwidoczniona jest dolna część płuc. W kolejnym 
kroku otwierano klatkę piersiową, a w miejscu nacięcia umieszczano retraktor automa-
tyczny, rozpięty do szerokości 10 mm. Następnie z tak wyeksponowanego serca zdjęto 
perikardium i umieszczono je za ramionami retraktora. Lewa tętnica wieńcowa (LAD) 
była uwidoczniona jako czerwone pulsujące naczynie biegnące wewnątrz ściany serca 
spod lewego przedsionka w kierunku wierzchołka. 

Miejsce podwiązania LAD bezpośrednio koreluje z rozmiarem planowanego nie-
dokrwienia. W badaniu własnym LAD podwiązywano około 2 mm poniżej końca lewego 
przedsionka, w jego fizjologicznej pozycji. Następnie, przy użyciu kleszczy, delikatnie 
naciskano na naczynie wieńcowe w celu lepszego jego uwidocznienia i stabilizacji pozycji 
serca. W kolejnym etapie za pomocą igły stożkowej i nici jedwabnej 7‒0 podwiązano tętnicę 
wieńcową. Podczas tej procedury konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, tak 
aby nie przebić igłą ściany komory serca. Prawidłowe wywołanie okluzji obserwowano 
na podstawie zmiany koloru (blednięcia) przedniej ściany lewej komory [10, 12].

Po indukcji niedokrwienia serce pobrano i podwieszono w układzie Working Heart.

Model niedokrwienia izolowanego serca – metoda serca pracującego

Od pierwszego opisu układu izolowanego serca Langendorff’a–Neely’ego minęło wiele lat. 
Ten fascynujący model znalazł zastosowanie w licznych laboratoriach na całym świecie. 
Wiele instytucji naukowych stosuje układy własnego pomysłu, co pozwala im na dosto-
sowanie modelu do własnych potrzeb. W niniejszej pracy użyto układu wykorzystującego 
komponenty firmy Experimetria. Atutem zbudowanego zestawu jest możliwość szybkiej 
zmiany systemu pracy, pomiędzy working heart mode – constant flow mode – constant 
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pressure mode. Cała aparatura zbudowana jest ze szkła i stalowej platformy. Serce pod-
łączano do aparatury za pomocą dwóch kaniuli – aortalnej i przedsionkowej. Kaniule 
wykonane były ze stali nierdzewnej. Rozmiary kaniuli stanowią istotny czynnik w celu 
zapewnienia swobodnej perfuzji. Sztywność kaniuli zapewnia stały opór naczyniowy 
podczas zmian frakcji wyrzutowej lewej komory. Przekrój wewnętrzny kaniuli wymiarami 
powinien być zbliżony do przekroju wewnętrznego aorty. O ile niewielkie różnice w średnicy 
są dopuszczalne ze względu na elastyczność aorty, to długość kaniuli powinna odpowiadać 
długości aorty. W przeprowadzonym eksperymencie zastosowano kaniulę o przekroju 
wewnętrznym około 1 mm, skalując ten wymiar w razie konieczności co 0,1 mm średnicy. 
Te same warunki należy rozważyć, projektując kaniulę przedsionkową, zwracając uwagę 
na wymiary żyły płucnej. Kalibrując prawidłowo dobrane kaniule, należy zwrócić uwagę 
na opory przepływu. W badaniu własnym opór aortalny był identyczny z oporem w kaniuli 
bez podwieszonego serca. Kaniula przedsionkowa wykazywała niewielki opór przepływu. 
W przeprowadzonym doświadczeniu maksymalny rzut serca generowany przez pracujące 
serce wynosił 22‒25 ml/min preload 25 mmHg/ afterload 60mmHg.

Do perfuzji izolowanego serca użyto płyn Krebs’a–Henseleit’a o następującym skła-
dzie (mM): NaCl (118), KCl (4,7), KH2PO4 (1,2), MgSO4 (1,2), CaCl2 (3,0), NaHCO3, 
(25), glukoza (11), EDTA (0,5). Perfuzat natleniono przy zastosowaniu filtrów szklanych, 
mieszaniną 95% O2 i 5% CO2. W celu zachowania warunków doświadczenia, zbliżonych 
do stanu fizjologicznego, płyn perfundujący utrzymywano w temperaturze 37 oC i pH 7,4.

Do podtrzymania krążenia płynu zastosowano pompę perystaltyczną. W celu kontroli 
prawidłowego ciśnienia przepływu zamontowano rezystory przepływu. Aby zmierzyć 
objętość płynu perfundującego izolowane serce, użyto skalowanego przepływomierza.

W modelu pracującego serca lewy przedsionek zaopatrywany jest w płyn perfundu-
jący pochodzący z naczyń obciążenia wstępnego (preload). Przy zastosowaniu pompy 
rolkowej więcej perfuzatu dostaje się do naczyń obciążenia wstępnego niż do samego 
przedsionka. Nadmiar płynu jest usuwany jednym z kanałów pompy do zbiornika. 

Perfuzat wyrzucony przez lewą komorę przechodzi do naczyń wieńcowych przez 
pień aorty. Nadmiar perfuzatu, który mógłby zostać błędnie odczytany jako frakcja 
wyrzutowa, trafia poprzez kaniulę aortalną do bloku aortalnego. Następnie przechodzi 
do komory wyrównawczej (compliance chamber) zawierającej około 1 ml powietrza, 
co odwzorowuje warunki panujące w aorcie. Komora wyrównawcza pełni funkcje bufora. 
Obniża ona opór mechaniczny frakcji wyrzutowej serca i zabezpiecza perfuzję wieńcową 
podczas rozkurczu.

Ciśnienie lewej komory (left ventricular pressure – LVP) zostało zmierzone przy 
użyciu cewnika wypełnionego płynem, wprowadzonego do wnętrza lewej komory 
i podłączonego do przetwornika.
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Parametry elektrokardiograficzne serca zmierzono, stosując elektrody nasercowe 
umieszczone na prawym przedsionku i komorze [13].

Grupa kontrolna

Grupę kontrolną stanowiły próbki krwi pobranej przed interwencją chirurgiczną. Przed 
oceną parametrów biochemicznych krew została odwirowana z prędkością 2000 rpm 
w czasie 10 minut.

Grupa badana

Płyn perfundujący przez mięsień sercowy stanowił materiał badany w pierwszej części 
analizy biochemicznej w stanie niedokrwienia. Próbki płynu pobierano w ustalonym 
czasie tj. po 2, 4, 6 i 8 godzinach perfuzji (objętość 1 ml w każdym odstępie czasu).

Analiza parametrów biochemicznych

Stężenie cytokin oznaczono z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. W metodzie 
tej mierzone jest natężenie światła rozproszonego lub emitowanego przez molekuły 
przepływające przez optyczny układ pomiarowy. Ponadto uprzednie wyznakowanie 
cząstek fluorochromami lub fluoroforami umożliwia ocenę intensywności świecenia 
(fluorescencji) wzbudzonego wiązką lasera. Następnie sygnały fotoelektryczne, zebrane 
w obrębie układu detektorów, są transformowane do wartości liczbowych, co pozwala do-
kładnie ocenić populację cząsteczek. Zestawy Cytometric bead array (CBA) są stosowane 
do pomiaru cząstek o określonej średnicy, które rozpraszają światło w określony sposób. 
Dzięki temu można poddać analizie ilościowej dowolną substancję. Cząstki nośnikowe 
wchodzące w skład testu są opłaszczone przeciwciałami skierowanymi przeciwko 
badanym molekułom. Oznaczenie stężenia badanych substancji oparte jest na pomiarze 
emisji fluorescencji powstałych kompleksów immunologicznych. Zastosowanie techniki 
CBA umożliwia jednoczesną ocenę wielu substancji w jednej próbce.

Pomiaru stężenia MCP-1 dokonano przy użyciu zestawu CBA firmy Becton Dickinson. 
Próbki krwi pobrane przed zabiegiem chirurgicznym stanowiły grupę kontrolną. Jako 
grupę badaną wykorzystano płyn perfundowany przez serce w systemie Working Heart.

Badania z zastosowaniem testów CBA wykonano zgodnie z rekomendacją producenta. 
W probówkach umieszczano po 50 µl surowicy myszy, perfuzatu zależności od etapu 

eksperymentu. W kolejnej fazie do wszystkich probówek dodawano po 50 µl mieszaniny 
capture beads (kulek nośnika) oraz 50 µl zawiesiny przeciwciał sprzężonych z fiko-
erytryną – Mouse Inflammation PE Detection Reagent. Następnie próbki inkubowano 
przez 2 h (temp. 25 °C, w ciemności). Po inkubacji do wszystkich probówek dodawano 
po 1 ml buforu płuczącego i odwirowywano (5 min/200 g). W kolejnym etapie oddzielano 
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supernatant, a pozostały osad zawieszano w 300 µl buforu płuczącego. Przygotowane 
w tej procedurze próbki poddawano analizie cytometrycznej z zastosowaniem cytometru 
przepływowego FACSCalibur i oprogramowania FCAP array [14].

Metody statystyczne

W pierwszej kolejności zweryfikowano rozkład wyników wg założeń Gaussa, korzystając 
z testu normalności Shapiro-Wilka. 

Do analizy danych wykorzystano metodę wieloczynnikowej analizy wariancji (ANO-
VA) w układzie powtarzanych pomiarów. Do szczegółowej analizy wariancji zastosowano 
test POST HOC dla porównań wielokrotnych – Bonferroniego. Wielkość efektu w obrębie 
mierzonych parametrów przedstawiono za pomocą testu d-Cohena. Do analizy korelacji 
między badanymi parametrami wykorzystano współczynnik korelacji liniowej r Pearso-
na. Za istotne statystycznie przyjęto wartości p<0,05. Wszystkie obliczenia wykonano 
w programach GraphPad Prism v 6,01 oraz IBM SPSS.

Wyniki

Tabela 1. Statystyka ogólna dla MCP-1 (pg/mL).
Średnia (pg/mL) Odchylenie standardowe

Kontrola 134,9 27,0
2 godz. 133,2 28,0
4 godz. 135,7 23,8
6 godz. 141,6 20,4
8 godz. 129,8 27,7

Źródło: opracowanie własne

Opierając się na wynikach analizy wariancji w schemacie dla powtarzanych pomiarów, 
nie stwierdzono, żeby istniały istotne różnice stężenia MCP–1 pomiędzy rozpatrywanymi 
pomiarami F(4,72)=0,60; p=0,666; η2=0,03. Zmienność w czasie wyjaśniała 3% zmienności 
w zakresie stężenia MCP–1 pomiędzy pomiarami. Stężenia MCP–1 w poszczególnych 
pomiarach były zbliżone.
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Tabela 2. Analiza post–hoc i siły efektu d-Cohena dla MCP–1.
MCP-1 Różnica średnich Istotność d-Cohen

Kontrola

2 godz. 1,8 nz 0,1
4 godz. -0,8 nz 0,0
6 godz. -6,7 nz 0,4
8 godz. 5,1 nz 0,2

2 godz.

Kontrola -1,8 nz 0,1
4 godz. -2,6 nz 0,1
6 godz. -8,5 nz 0,3
8 godz. 3,4 nz 0,1

4 godz.

Kontrola 0,8 nz 0,0
2 godz. 2,6 nz 0,1
6 godz. -5,9 nz 0,3
8 godz. 5,9 nz 0,2

6 godz.

Kontrola 6,7 nz 0,4
2 godz. 8,5 nz 0,3
4 godz. 5,9 nz 0,3
8 godz. 11,8 nz 0,5

8 godz.

Kontrola -5,1 nz 0,2
2 godz. -3,4 nz 0,1
4 godz. -5,9 nz 0,2
6 godz. -11,8 nz 0,5

Źródło: opracowanie własne

Ocena rozmiaru zawału

Po fazie perfuzji w układzie Langendorff’a niedokrwione serca zamrożono (temp. 
-20 °C/20 min.). Następnie, zaczynając od wierzchołka lewej komory, poprzecznie 
skrawano od 3 do 5 sekcji tkankowych o grubości 1 mm. W świeżo przygotowanym 
roztworze 2,3,5-trójfenylotetrazoliowym (1% vol/wt w 0,9% NaCl) umieszczano 
skrawki tkankowe (37 °C/10 min.).

Stosowano barwienie TTC, które pozwala odróżnić tkankę żywą od martwej, w oparciu 
o jej aktywność enzymatyczną. W tkance żywej TTC jest enzymatycznie redukowany 
do czerwonego formazanu, natomiast w tkance martwej pozostaje biały.

Wybarwione preparaty oceniano i sfotografowano, używając mikroskopu fluorescen-
cyjnego Opta-Tech z kamerą cyfrową 3MP.

Zdjęcia preparatów implementowano do programu ImageJ, w którym manualnie 
konturowano obszar martwicy (AON; Area of Necrosis) i obszar ryzyka wystąpienia 
martwicy (AAR; Area at Risk).
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Rycina 2. Przekrój poprzeczny serca, obszar martwicy – filtr o intensywnie czerwonej 
barwie.

Źródło: materiały własne

Rozmiar niedokrwienia mięśnia sercowego wyrażono jako stosunek maksymalnej 
ilości pikseli MIP w obszarze martwicy (MIP–AON) do maksymalnej ilości pikseli MIP 
w obszarze ryzyka (MIPAAR) x 100%.

Tabela poniżej przedstawia statystykę ogólną tej części eksperymentu.

Tabela 3. Statystyka ogólna – Rozmiar MI %

Rozmiar 
niedokrwienia 

serca [%] 

Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe

22 30 26,3 2,56

Źródło: opracowanie własne

Analizę zależności pomiędzy rozmiarem obszaru niedokrwienia serca a stężeniem 
MCP–1 przeprowadzono przy użyciu metody estymowania wartości oczekiwanej zmien-
nej – regresji liniowej. Do obliczeń włączono wartości stężeń zmierzone po 8 godz. 
od indukcji niedokrwienia mięśnia sercowego, bezpośrednio poprzedzające ocenę mor-
fometryczną preparatów.
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Wszystkie serie pomiarowe charakteryzował rozkład normalny, dlatego do wyzna-
czenia siły współzależności zmiennych zastosowano współczynnik korelacji liniowej 
Pearsona rxy.

Podczas obliczeń zastosowano następującą skalę oceny siły:
rxy=0 zmienne nie są skorelowane
0 < rxy < 0,1 korelacja nikła
0,1≤ rxy < 0,3 korelacja słaba
0,3 ≤rxy < 0,5 korelacja przeciętna 
0,5≤ rxy < 0,7 korelacja wysoka 
0,7 ≤ rxy < 0,9 korelacja bardzo wysoka 
0,9 ≤ rxy < 1 korelacja prawie pełna.
Wyniki analizy przedstawiono za pomocą wykresu rozrzutu.

Rycina 3. Wykres rozrzutu danych rozmiar MI% vs MCP–1, po 8 godzinach perfuzji.

Źródło: opracowanie własne

Dyskusja

Białko chemotaktyczne monocytów odgrywa kluczową rolę w patogenezie chorób 
sercowo-naczyniowych. MCP–1, poprzez swoją aktywność chemotaktyczną, indukuje 
diapedezę monocytów i makrofagów ze światła naczynia krwionośnego do subendote-
lium, gdzie powstają komórki piankowate, co w konsekwencji prowadzi do powstania 
blaszki miażdżycowej. Makrofagi natomiast odpowiedzialne są za niestabilność blaszki, 
czego rezultatem jest epizod niedokrwienny lub nawrót restenozy po angioplastyce. 
Istnieje wiele doniesień na temat funkcji MCP–1 w procesie niedokrwienia/reperfuzji 
czy odrzucaniu przeszczepionego serca. 
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Doświadczenia przeprowadzone na modelach zwierzęcych pokazują, że MCP–1 jest 
jednym z czynników aktywujących infiltrację leukocytów w niedokrwionym mięśniu 
serca już 5 godz. po incydencie sercowym [15, 16]. 

W modelu szczurzym podanie przeciwciał anty–MCP1 istotnie zmniejszało obszar 
niedokrwienia. Dodatkowo terapia anty–MCP1 znamiennie zmniejszała rozstrzeń ko-
morową i przywracała prawidłową czynność serca w modelu mysim [17].

W omawianych badaniach własnych nie zaobserwowano istotnych różnic stężenia 
MCP–1 w czasie, przed i po niedokrwieniu serca. Istnieje znacząca różnica pomiędzy 
proponowanymi aktualnie modelami serca niedokrwiennego, tj. permanentnej ligacji 
LAD i modelu MI/reperfuzja. 

Reperfuzja uwalnia liczne reaktywne formy tlenu i jest przyczyną tzw. „uszkodzenia 
reperfuzyjnego”. Odpowiedź zapalna z towarzyszącą infiltracją limfocytów i neutrofili 
jest intensywniejsza w modelach MI/reperfuzja niż w sercu niedokrwionym. Różnice 
te potwierdzają uzyskane przez nas wyniki, zmienność stężenia w czasie wyjaśniała 
zaledwie 3% zmienności w zakresie stężenia MCP–1 pomiędzy pomiarami w modelu 
permanentnej okluzji LAD.

Zaobserwowano tendencję ku istotności w obrębie analizy korelacji stężenia 
MCP–1 a rozmiarem zawału mięśnia sercowego.

Podsumowanie

Model izolowanego serca jest powszechnie stosowanym i uznanym materiałem do badań. 
Doświadczenie miało na celu określenie ewentualnych zmian zachodzących w mięśniówce 
poprzecznie prążkowanej serca podczas niedokrwienia i stanu zapalnego.

W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano istotnie statycznych zmian stężenia 
białka chemotaktycznego dla monocytów – MCP–1. 

Informacje dodatkowe

Wszystkie badania zostały sfinansowane z grantu MN-4/WL/2014.
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