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WSTĘP

Pragnienie zrozumienia świata stanowi nieodłączny składnik przypisanej
gatunkowi ludzkiemu zdolności do myślenia nad rzeczywistością. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają wierzyć w wielką potęgę umysłu człowieka. Czy jednak w XXI w. świat nauki się zatrzymał? Wydawać się może, iż
w kontekście nauk ścisłych i przyrodniczych najbardziej postępowe prawa
i podstawy zostały już odkryte, a my znaleźliśmy się przed granicami, których
nasz umysł nie jest już w stanie przekroczyć. Jednak z drugiej strony może się
okazać, że stoimy przed szansą jeszcze większego rozwoju technologicznego,
który jest niewyobrażalny w stosunku do tego, jaki mamy dziś. Przyszłość należy do nauk ścisłych i przyrodniczych, które od zawsze dysponowały wielkim
potencjałem, związanym z rozwojem i cywilizacją. To właśnie teraz nauki te,
stanowiące jeden z fundamentów powszechnej wiedzy o świecie, jego prawach
i budowie, przeżywają swój renesans.
Wyzwaniem XXI wieku dla środowiska naukowego wobec najważniejszych globalnych zagrożeń świata jest opracowanie zaawansowanych technologii w oparciu o wyniki badań podstawowych i stosowanych dla potrzeb
zrównoważonego rozwoju współczesnej cywilizacji. Badania podstawowe są
fundamentalne dla dalszych etapów pracy naukowej: stanowią podstawę wszelkiego postępu technicznego i są niezbędnym elementem innowacji. Rezultaty
tych badań są wykorzystywane w życiu codziennym, w tym tak ważnej dla
człowieka medycynie. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby nauki ścisłe i przyrodnicze nie zamykały się wyłącznie w obrębie naukowej komunikacji, ale dochodziły także do kolejnego etapu, jakim jest aplikacyjne wdrożenie rozwiązań.
Sensem pracy badawczej jest bowiem tworzenie i rozwijanie innowacyjności.
Na przestrzeni ostatnich lat w dyskursie naukowym zaobserwować można niewątpliwy wzrost zainteresowania innowacyjnością badań naukowych.
Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera rozdziały przygotowane przez naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe:
chemików, biologów, medyków. Mamy nadzieję, że przedstawione w monografii osiągnięcia naukowe staną się inspiracją w poszukiwaniu nowych pomysłów badawczych, których realizacja przyniesie lepsze jutro tak dla nas, jak
i dla przyszłych pokoleń.
7
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W tym miejscu, jako Redaktorzy monografii, serdecznie dziękujemy
wszystkim Autorom poszczególnych rozdziałów za wkład naukowy wniesiony
w niniejsze opracowanie. Ogromne podziękowania kierujemy także do Szanownych Recenzentów – Pani prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek, Pani dr hab.
n med. Małgorzaty Borzym-Kluczyk oraz Pani dr hab. inż. Katarzyny Antosik,
prof. UPH, których wszechstronna wiedza akademicka poparta bogatym doświadczeniem zawodowym pozwoliły nadać ostateczny kształt oddawanej do
rąk Czytelnika pracy.

Życzymy interesującej i inspirującej lektury,

Joanna Kotyńska
Monika Naumowicz
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Marta Baranowska-Kuczko1a,
Anna Krzyżewska1b, Hanna Kozłowska1c

KANNABIDIOL
– JAK WPŁYWA NA UKŁAD
NACZYNIOWY?

Streszczenie: W tym artykule dokonano przeglądu naczyniowego działania kannabidiolu (CBD). CBD to nie odurzający składnik konopi
o szerokim potencjale terapeutycznym i dobrym profilu bezpieczeństwa. Może wpływać na układ sercowo-naczyniowy poprzez różne mechanizmy, a jego wpływ jest ważny, biorąc pod uwagę liczne wskazania
terapeutyczne (w tym do samoleczenia) lub cele rekreacyjne. Wpływ
CBD na układ sercowo-naczyniowy w warunkach fizjologicznych wydaje się nieistotny, co potwierdza jego profil bezpieczeństwa. Jednocześnie rozważane jest potencjalne zastosowanie CBD w leczeniu zaburzeń
sercowo-naczyniowych. W eksperymentalnych stanach patologicznych,
takich jak nadciśnienie, choroby serca, udar, encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków, cukrzyca lub niedokrwienie/
uszkodzenie reperfuzyjne wątroby i nerek, ochronne działanie CBD
związane z jego działaniem przeciwzapalnym, przeciwutleniającym,
przeciwapoptotycznym, naczynioprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym
lub neuroprotekcyjnym. Niewątpliwe właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i potencjał naczynioprotekcyjny uzasadniają potrzebę
przeprowadzenia badań klinicznych u pacjentów z chorobami układu
sercowo-naczyniowymi przyjmującymi CBD.
Słowa kluczowe: Kannabidiol, wazoprotekcja, działanie wazodylatacyjne, układ sercowo – naczyniowy.
ORCID: 0000-0002-7238-2656a, 0000-0001-5986-3757b,
0000-0002-2105-3350c

Doktor, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, Zakład Farmacji Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
b
Magister, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
c
Doktor Habilitowany, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

1 a
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Wstęp
Konopie indyjskie (Canabis sativa var indica) są uprawiane i wykorzystywane przez człowieka od ponad 4500 lat, a pierwsze doniesienia dotyczące
leczniczego stosowania konopi w uśmierzaniu bólu i wywoływaniu halucynacji datuje się na ok. 2700 lat p.n.e2. W medycynie tradycyjnej roślina była stosowana jako środek przeciwbólowy, przeciwdrgawkowy, przeciwastmatyczny,
przeciwmalaryczny lub przeciwreumatyczny. Wyizolowanie i stereochemiczne zdefiniowanie głównego składnika Cannabis sativa ∆9 – tetrahydrokannabinolu (∆9–THC) w 1964 roku przez Raphiego Mechoulama3 doprowadziło
do wzrostu zainteresowania świata nauki związkami kannabinoidowymi oraz
zapoczątkowało intensywne badania nad klinicznym znaczeniem leków na
bazie pochodnych konopi indyjskich, w tym tzw. medycznej marihuany oraz
badanie ich potencjalnych zastosowań w lecznictwie4.
W konopiach zidentyfikowano ponad 700 różnych związków. Między
innymi wyróżnia się grupa związków nazywanych kannabinoidami, które należą do substancji lipofilnych. Podzielono je na trzy grupy:
− fitokannabinoidy – związki pochodzenia roślinnego,
− endokannabinoidy – endogenne związki występujące naturalnie w
organizmach ssaków,
− kannabinoidy syntetyczne – otrzymane na drodze syntezy chemicznej5.
Wśród ponad 100 zidentyfikowanych fitokannabinoidów na szczególną
uwagę zasługują dwa ∆9–THC i kannabidiol (CBD) (Tab. 1). ∆9–THC jest
głównym psychoaktywnym składnikiem konopi indyjskich, odpowiedzialnym za właściwości odurzające marihuany. W przeciwieństwie CBD ani nie
powoduje odurzenia, ani nie uzależnia, a wręcz wykazuje działanie neutralizujące psychoaktywne efekty ∆9–THC4, 6.

2 D. Friedman, J.I. Sirven, Historical perspective on the medical use of cannabis for epilepsy:
Ancient times to the 1980s, „Epilepsy & Behavior” 2017, 70, s. 298-301.
3 Y. Gaoni, R. Mechoulam, Isolation, structure and partial synthesis of an active constituent of
hashish, „ Journal of the American Chemical Society” 1964, 86, s. 1646-1647.
4 J. Vetulani, Lecznicze zastosowania marihuany, „Wszechświat” 2014, 115, nr 1-3.
5 A. Kicman, M. Toczek, The Effects of Cannabidiol, a Non-Intoxicating Compound of Cannabis, on the Cardiovascular System in Health and Disease, „International journal of molecular
sciences” 2020, 21, nr 6740.
6 S. Pisanti, A. M. Malfitano, E. Ciaglia, A. Lamberti, R. Ranieri, G. Cuomo, M. Abate, G.
Faggiana, M.C. Proto, D. Fiore, C. Laezza, M. Bifulco, Cannabidiol: State of the art and new
challenges for therapeutic applications, „Pharmacology & therapeutics” 2017, 175, s. 133-150.
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Tabela 1. Przedstawiciele fitokannabinoidów
Przedstawiciel
fitokannabinoidów

Wzór chemiczny

Mechanizm działania

Δ9-tetrahydrokannabinol

Psychoaktywny

(Δ9-THC)

Częściowy agonista CB1 i CB2
CB1 (Ki = 5.05 -8.03 nM)
CB2 (Ki = 3.13 – 75.3 nM)

Kannabidiol (CBD)

Brak działania
psychoaktywnego
Agonista:
CB1 (Ki = 4350 to >10 000 nM)
CB2 (Ki = 2399 to >10 000 nM)
Negatywny allosteryczny modulator CB1 i odwrotny agonista
CB2;

inhibitor wychwytu i metabolizmu AEA
Skróty: AEA – anandamid, CB1 – receptory kannabinoidowe CB1, CB2 – receptory
kannabinoidowe CB2. Źródło: A. Kicman, M. Toczek, 2020, nr 6740.

Kannabidiol
Kannabidiol jest związkiem o budowie terpenofenolowej, zawiera 21 atomów węgla. Naturalnie występujący CBD ma strukturę (-)-CBD. Cząsteczka
posiada pierścień cykloheksenowy, fenolowy oraz łańcuch boczny. Pierścień
terpenowy oraz aromatyczny znajdują się w prostopadłych do siebie płaszczyznach. Znane są cztery homologi łańcucha bocznego CBD4.
Farmakologia CBD jest bardzo złożona i może zachodzić za pośrednictwem wielu mechanizmów receptorowych, w tym za pośrednictwem kannabinoidowych receptorów CB1 i CB2, których jest słabym agonistą (Tabela 1),
receptorów waniloidowych TRPV1, sierocego receptora GPR55, którego jest
antagonistą oraz pozareceptorowych, w tym hamującego wpływu na hydrolazę
amidową kwasów tłuszczowych (FAAH) i wielu innych zebranych w Tabeli 2.
Ten kompleksowy mechanizm działania niewątpliwie odpowiada za plejotropowe właściwości CBD, w tym antyoksydacyjne, immunomodulujące, neuro-,
11
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kardioprotekcyjne (Rycina 1), które wskazują na jego szerokie potencjalnie
terapeutyczne wykorzystanie w chorobach neurologicznych, sercowo-naczyniowych i onkologicznych4,5 z wykluczeniem efektu kardiotoksycznego7.
Rysunek 1. Potencjalne działanie kannabidiolu

Źródło: Opracowanie na podstawie: S. Pisanti i wsp., 2017, s. 133-150.

Kannabidiol wchodzi w skład preparatu Sativex® stosowanego w
objawowym leczeniu bólu neuropatycznego w przebiegu stwardnienia
rozsianego u dorosłych, preparatu Epidolex® zarejestrowanego przez
Amerykańską Agencję ds. Leków i Żywności w 2018 r. do leczenia lekoopornej
padaczki u dzieci oraz uzyskał statut leku sierocego w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków4, 5, 8.
Wpływ kannabidiolu na układ krążenia
Najczęstszą reakcją fizjologiczną organizmu po zastosowaniu preparatów
z konopi indyjskich jest tachykardia, której może towarzyszyć niewielki wzrost
ciśnienia krwi. Nagłe odstawienie intensywnego, codziennego zażywania

A. Izzo, F. Borrelli, R. Capasso, V. Di Marzo, R. Mechoulam, Non-psychotropic plant cannabinoids: New therapeutic opportunities from an ancient herb, „Trends in pharmacological sciences” 2009, 30, 515-527.
8
R. Rubin, The Path to the First FDA-Approved Cannabis-Derived Treatment and What Comes
Next, „JAMA” 2018, 320, s. 1227-1229.
7
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konopi indyjskich może również prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi9.
Złożony mechanizm działania CBD warunkuje również jego wielokierunkowe działanie na układ sercowo-naczyniowy. W badaniach przeprowadzonych na modelach zwierzęcych wykazano jego korzystne działanie na układ
sercowo-naczyniowy, w tym (1) ochronne działanie na śródbłonek i serce10,11,
siatkówkę12 w cukrzycy; (2) działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i
uszczelniające na naczynia mózgowe poddane działaniu lipopolisacharydu13
oraz (3) działanie protekcyjne na serce14 i naczynia mózgowe15,16 w modelu
niedokrwienia4.
Badania przeprowadzone do tej pory na zwierzętach i ludziach w dużej
mierze wskazują na brak lub niewielki wpływ CBD niezależnie od sposobu
podania: doustnie (p.o), dożylnie (i.v), dotętniczo, dootrzewnowo (i.p.), centralnie lub przez inhalację (po ostrym i wielokrotnym podaniu) na skurczowe
(SBP) i/lub rozkurczowe (DBP) lub średnie (MBP) ciśnienie tętnicze krwi w

9
B. Malinowska, M. Toczek, A. Pędzińska-Betiuk, E. Schlicker, Cannabinoids in arterial, pulmonary and portal hypertension - mechanisms of action and potential therapeutic significance, „British Journal of Pharmacology” 2019, 176, s. 1395-1411.
10
M. Rajesh, P. Mukhopadhyay, S. Bátkai, G. Haskó, L. Liaudet, V.R. Drel, I.G. Obrosova,
P. Pacher, Cannabidiol attenuates high glucose-induced endothelial cell inflammatory response and
barrier disruption, „American journal of physiology. Heart and circulatory physiology” 2007,
293, s. 610-619.
11
M. Rajesh, P. Mukhopadhyay, S. Bátkai, V. Patel, K. Saito, S. Matsumoto, Y. Kashiwaya,
B. Horváth, B. Mukhopadhyay, L. Becker, G. Haskó, L. Liaudet, D.A. Wink, A. Veves, R.
Mechoulam, P. Pacher, Cannabidiol attenuates cardiac dysfunction, oxidative stress, fibrosis, and
inflammatory and cell death signaling pathways in diabetic cardiomyopathy, „Journal of the American College of Cardiology” 2010, 56, s. 2115-2125.
12
A.B. El-Remessy, M. Al-Shabrawey, Y. Khalifa, N.T. Tsai, R.B. Caldwell, G.I. Liou, Neuroprotective and blood-retinal barrier-preserving effects of cannabidiol in experimental diabetes, „The
American journal of pathology” 2006, 168, s. 235-244.
13
Ruiz-Valdepeñas L., Martínez-Orgado J. A., Benito C., Millán A., Tolón R. M., Romero
J., Cannabidiol reduces lipopolysaccharide-induced vascular changes and inflammation in the mouse
brain: an intravital microscopy study, „Journal of neuroinflammation” 2011, 8, s. 5.
14
S.K. Walsh, C.Y. Hepburn, K.A. Kane, C.L. Wainwright, Acute administration of cannabidiol in vivo suppresses ischaemiainduced cardiac arrhythmias and reduces infarct size when given at
reperfusion, „British Journal of Pharmacology” 2010, 160, s. 1234-1242.
15
K. Mishima, K. Hayakawa, K. Abe, T. Ikeda, N. Egashira, K. Iwasaki, M. Fujiwara, Cannabidiol prevents cerebral infarction via a serotonergic 5-hydroxytryptamine1A receptor-dependent
mechanism, „Stroke” 2005, 36, s. 1077-1082.
16
K. Hayakawa, K. Mishima, K. Irie, M. Hazekawa, S. Mishima, M. Fujioka, K. Orito, N.
Egashira, S. Katsurabayashi, K. Takasaki, K. Iwasaki, M. Fujiwara, Cannabidiol prevents a
post-ischemic injury progressively induced by cerebral ischemia via a high-mobility group box1-inhibiting mechanism, „Neuropharmacology” 2008, 55, 1280-1286.
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warunkach fizjologicznych4, 8, 17, 18,19. Sytuacja natomiast zmienia się w warunkach patologicznych, m.in. w warunkach podwyższonego ciśnienia krwi
u zdrowych ochotników narażonych na stres psychiczny, i wysiłek fizyczny,
u których jednorazowa, jak i wielokrotna dawka 600 mg doprowadziła do
spadku SBP czy poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego bez wpływu
na DBP16,17. Kannabidiol podany jednorazowo w bolusie prowadził też do
obniżenia DBP u szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem pierwotnym20.
Chroniczne podanie 10mg/kg CBD przez 3 tygodnie skutkowało obniżeniem
skurczowego ciśnienia krwi w prawej komorze u szczurów z nadciśnieniem
płucnym wywołanym monokrotaliną21. Dodatkowo CBD u szczurów z nadciśnieniem płucnym poprawił wysycenie hemoglobiny tlenem, obniżył ilość
krwinek białych oraz wpłynął na poprawę zdolności naczyniorozszerzających
naczyń płucnych przy jednoczesnym obniżeniu odpowiedzi naczynioskurczowej oraz remodeling naczyń21.
Jednakże inni autorzy nie potwierdzają działania hipotensyjnego po chronicznym podaniu w eksperymentalnych modelach nadciśnienia tętniczego18.
Wpływ kannabidiolu na naczynia krwionośne
Postuluje się, iż obserwowany efekt hipotensyjny może być wynikiem
działania wazodylatacyjnego CBD4,22. CBD działa rozkurczowo zarówno na
naczynia krwionośne ludzi (krezkowe i płucne), jak i zwierząt (aorta, tętnice
K.A. Jadoon, G.D. Tan, E.S. O’Sullivan, A single dose of cannabidiol reduces blond pressure
in health volunteers in a randomized crossover study. “The Journal of Clinical Investigation Insight” 2017, 2(12).
18
S.R. Sultan, S.E. O'Sullivan, T.J. England, The effects of acute and sustained cannabidiol
dosing for seven days on the haemodynamics in healthy men: A randomised controlled trial, „British
journal of clinical pharmacology” 2020, 86, s. 1125–1138.
19
P. Remiszewski, I. Jarocka-Karpowicz, M. Biernacki, A. Jastrząb, E. Schlicker, M. Toczek,
E. Harasim-Symbor, A. Pędzińska-Betiuk, B. Malinowska, Chronic cannabidiol administration
fails to diminish blood pressure in rats with primary and secondary hypertension despite it’effects on
cardiac and plasma endocannabinoid system, oxidative stress and lipid metabolism, „International
Journal of Molecular Sciences” 2020, 21, nr 1295.
20
R. Kossakowski, E. Schlicker, M. Toczek, J. Weresa, B. Malinowska, Cannabidiol affects
the Bezold-Jarisch reflex via TRPV1 and 5-HT3 receptors and has peripheral sympathomimetic
effects in spontaneously hypertensive and normotensive rats, „Frontiers in Pharmacology” 2019,
10, s. 500.
21
O. Sadowska, M. Baranowska-Kuczko, A. Gromotowicz-Popławska, M. Biernacki, A.
Kicman, B. Malinowska, I. Kasacka, A. Krzyżewska, H. Kozłowska, Cannabidiol Ameliorates
Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats, „International Journal of Molecular
Sciences” 21, s. 7077.
22
M. Baranowska-Kuczko, H. Kozłowska, M. Kloza, O. Sadowska, M. Kozłowski, M. Kusaczuk, I. Kasacka, B. Malinowska, Vasodilatory effects of cannabidiol in human pulmonary and
rat small mesenteric arteries: modification by hypertension and the potential pharmacological opportunities, „Journal of hypertension” 2020 38, s. 896-911.
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krezkowe) zależnie od czasu i stężenia (Tabela 2). Działanie naczyniorozszerzające CBD jest plejotropowe i może zachodzić za pośrednictwem 1) śródbłonka
naczyniowego, 2) receptorów kannabinoidowych CB1, 3) receptorów kannabinoidowych CB2, 4) GPR55, 5) receptorów waniloidowych TRPV1, 6) receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR)γ 7) szlaku
cyklooksygenazy i receptorów prostanoidowych EP4 i prostacyklinowego IP,
8) kanałów potasowych, w tym kanałów potasowych zależnych od wapnia o
dużym, średnim i małym przewodnictwie (odpowiednio BKCa, IKCa, SKCa) i/
lub śródbłonkowego czynnika hiperpolaryzującego (EDH) wrażliwego na
łączne podanie apaminy i charybdotoksyny, blokerów odpowiednio SKCa oraz
BKCa i IKCa (Rysunek 2, Tabela. 2).
Rysunek 2. Punkty uchwytu działania wazorelaksacyjnego kannabidiolu.

Skróty: BKCa, IKCa, SKCa - kanały potasowe, w tym odpowiednio kanały potasowe
zależne od wapnia o dużym, średnim i małym przewodnictwie; CB1 i CB2 – receptory
kannabinoidowe CB1 i CB2; COX - szlak cyklooksygenazy; EDH - śródbłonkowy
czynnik hiperpolaryzujący; EP4 - receptory prostanoidowe; FAAH – hydrolaza amidu
kwasów tłuszczowych; GPR 55 – receptor sierocy sprzężony z białkiem G; IP - receptory prostacyklinowe; PPARγ – receptor jądrowy aktywowany proliferatorami peroksysomów γ; TRPV1 – receptor waniloidowy typu 1.
Źródło: Opracowanie własne.
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Działanie rozkurczowe CBD obserwowane jest również w różnych stanach patologicznych, w tym w nadciśnieniu tętniczym4,8. CBD zależnie od
modelu eksperymentalnego rozkurcza tętnice krezkowe szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym, wykazując potencjalne działanie ochronne za
pośrednictwem receptorów CB122. Ciekawym zjawiskiem jest, iż działanie
rozkurczowe kannabidiolu u szczurów z nadciśnieniem wtórnym DOCA-salt
zachodzi za pośrednictwem receptorów kannabinoidowych CB2, wykazujących działanie przeciwzapalne22. Dodatkowo, wykazano, iż CBD w warunkach in vitro i in vivo prowadzi do nasilenia zależnej od śródbłonka odpowiedzi rozkurczowej naczyń krwionośnych (tętnicy udowej i aorty piersiowej)
wyizolowanych od otyłych szczurów z cukrzycą typu 223 w sposób zależny od
zwiększonej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i cyklooksygenazy i aktywacji receptorów kannabinoidowych CB2 oraz prostanoidowych. 2425
EP426,27 oraz prowadzi do poprawy biomarkerów parametrów profilu metabolicznego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego25. Również
wyniki własne wykazały, iż dwugodzinna inkubacja naczyń krwionośnych
wyizolowanych od szczurów SHR poprawiła upośledzoną funkcję śródbłonka naczyniowego oraz nasiloną odpowiedź naczynioskurczową28. Działanie to
zostało potwierdzone w tętnicach płucnych wyizolowanych od zwierząt z nadciśnieniem płucnym traktowanych przez 21 dni CBD, zarówno odpowiedź
naczyniorozszerzająca indukowana acetylocholiną jak i nitroprusydkiem sodu
została nasilona w stosunku od reakcji uzyskanej u zwierząt kontrolnych
nie otrzymujących CBD21. Dodatkowo w grupie zwierząt z nadciśnieniem

C.P. Stanley, W.H. Hind, S.E. O'Sullivan, Is the cardiovascular system a therapeutic target for
cannabidiol? „British Journal of Clinical Pharmacology” 2013, 75, s. 313-322.
24
L. Offertáler, F.M. Mo, S. Bátkai, J. Liu, M. Begg, R.K. Razdan, B.R. Martin, R.D. Bukoski, G. Kunos, Selective ligands and cellular effectors of a G protein-coupled endothelial cannabinoid receptor, „Molecular pharmacology” 2003, 63, 699-705.
25
S.E. O'Sullivan, Y. Sun, A.J. Bennett, M.D. Randall, D.A. Kendall, Time-dependent vascular actions of cannabidiol in the rat aorta, „European journal of pharmacology” 2009, 612, s.
61-68.
26
A.J. Wheal, M. Cipriano, C.J. Fowler, M.D. Randall, S.E. O'Sullivan, Cannabidiol improves vasorelaxation in Zucker diabetic fatty rats through cyclooxygenase activation, „Journal of
Pharmacology and Experimental Therapeutics” 2014, 351, s. 457-466.
27
A.J. Wheal, K. Jadoon, M.D. Randall, S.E. O'Sullivan, In Vivo Cannabidiol Treatment
Improves Endothelium-Dependent Vasorelaxation in Mesenteric Arteries of Zucker Diabetic Fatty
Rats, „Frontiers in Pharmacology” 2017, 8, s. 248.
28
M. Baranowska-Kuczko, H. Kozłowska, M. Kloza, M. Toczek, B. Malinowska, Influence
of cannabidiol on vascular function in hypertension. 8th European Workshop on Cannabinoid
Research, „Book of Abstract” 2017, s. 61.
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t
Skróty: Ach – acetylocholina; CB1 i CB2 – receptory kannabinoidowe CB1
i CB2; COX - szlak cyklooksygenazy; DOCA-salt – szczury nadciśnieniowe otrzymujące deoksykortykosteron i dietę wysokosodową; EP4 - receptory prostanoidowe; h –
godzina; IP - receptory prostacyklinowe; KCa - kanały potasowe zależne od wapnia;
n.d. - nie dotyczy; pEC50 – parametr określający powinowactwo agonisty (jest to
ujemny logarytm ze stężenia agonisty, przy którym osiąga on 50% maksymalnego
efektu); PPARγ – receptor jądrowy aktywowany proliferatorami peroksysomów γ;
SHR –spontaneously hypertensive rats; SNP – nitroprusydek sodu; SOD – dysmutaza ponadtlenkowa; TRPV1 – receptor waniloidowy typu 1; WKY – Wistar Kyoto
Rats.

płucnym otrzymujących CBD uzyskaliśmy słabszą odpowiedź naczynioskurczową na fenylefrynę i U46619, będących odpowiednio agonistą receptorów
α1-adrenergicznych i tromboskanowych, biorących udział w patomechanizmie nasilonej odpowiedzi naczynioskurczowej w nadciśnieniu płucnym21.
Podsumowanie
Identyfikacja związków chemicznych o terapeutycznym działaniu na
śródbłonek i ścianę naczynia krwionośnego stanowi nowy trend w prewencji i leczeniu wielu chorób29. Pozbawiony właściwości psychotycznych CBD
o wielokierunkowym działaniu i szerokim profilu bezpieczeństwa stanowi
potencjalny cel terapeutyczny wielu schorzeń przebiegających z nadmierną
aktywnością skurczową naczyń, w tym nadciśnienia tętniczego. Biorąc pod
uwagę, iż składowe układu endokannabinoidowego mogą w nadciśnieniu
w sposób zależny od rodzaju naczynia krwionośnego i modelu odgrywać
ochronną rolę oraz modulować ich czynność skurczowo-rozkurczową4,8,22,30
również plejotropowe, w tym wazorelaksacyjne i antyoksydacyjne właściwości
kannabidiolu, jego szeroki profil bezpieczeństwa warunkują jego potencjalne
zastosowanie w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Niewątpliwe właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i potencjał naczynioproteksyjny
uzasadniają potrzebę przeprowadzenia badań klinicznych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowymi oraz dostarczą dodatkowych, ściśle
29
S. Chłopicki, Perspectives in pharmacology of endothelium: From bench to bedside, „Pharmacological reports: PR” 2015, 67.
30
M. Baranowska-Kuczko, H. Kozłowska, M. Kloza, O. Karpińska, M. Toczek, E. Harasim,
I. Kasacka, B. Malinowska, Protective role of cannabinoid CB1 receptors and vascular effects of
chronic administration of FAAH inhibitor URB597 in DOCA-salt hypertensive rats, „Life Science”
2016, 151, s. 288-299.
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naukowych faktów w prowadzonej ostatnio emocjonalnej publicznej dyskusji
na temat legalizacji medycznej marihuany.
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CANNABIDIOL:
HOW IT AFFECTS THE VASCULAR SYSTEM?

Summary: This article reviews the vascular effects of cannabidiol (CBD). CBD is a non-intoxicating component of Cannabis with
a broad therapeutic potential and a good safety profile. It can affect
the cardiovascular system through various mechanisms, and its impact
is important considering multiple therapeutic indications (including
self-medication) or recreational purposes. The effect of CBD on the
cardiovascular system under physiological conditions appears to be
insignificant, which confirms its safety profile. At the same time, the
potential use of CBD in the treatment of cardiovascular disorders
has been considered. In experimental pathological conditions such
as hypertension, heart disease, stroke, neonatal hypoxic encephalopathy, diabetes or liver and kidney ischemia/reperfusion injury, the protective effect of CBD is related to its anti-inflammatory, antioxidant,
anti-apoptotic, vasoprotective, cardioprotective or neuroprotective
effects. Undoubtedly, vasodilating properties and vasoprotective potential justify the need for clinical trials in patients with cardiovascular
diseases taking CBD.
Keywords: Cannabidiol, vasoprotection, vasorelaxation, cardiovascular system.
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REGULACJA AKTYWNOŚCI
MOTORYCZNEJ OKRĘŻNICY
SZCZURA W MODELU EX VIVO8

Streszczenie: Celem pracy była ocena stabilności czynników regulujących aktywność motoryczną modelu ex vivo okrężnicy szczura w czasie
długotrwałych doświadczeń. Wycinki okrężnicy zstępującej pobrano
od szczurów Wistar i inkubowano w modyfikowanym buforze Krebsa-Henseleita w warunkach izometrycznych. Wykazano, że wielogodzinna inkubacja wycinków okrężnicy w warunkach pozaustrojowych nie
zmienia reaktywności mięśniówki na acetylocholinę. Wykazano, że jelitowy układ nerwowy oraz śródmiąższowe komórki Cajala wycinków
okrężnicy zachowują reaktywność przez wiele godzin w warunkach
ex vivo. Otrzymane wyniki wskazują, że prezentowany model cechuje dobra stabilność w czasie inkubacji w warunkach pozaustrojowych.
Model izolowanych wycinków okrężnicy stanowi dobre narzędzie do
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Wstęp
Stosowanie metod alternatywnych do badań in vivo jest obecnie bardzo
powszechne w badaniach naukowych. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wskazują jednoznacznie na konieczność wprowadzania zasad 3R (Replacement, Reduction, Refinement) w eksperymentach, w tym ograniczanie wykorzystania zwierząt jako modeli badawczych (ROZPORZĄDZENIE (WE)
NR 1907/2006, ROZPORZĄDZENIE NR 1272/2008, ROZPORZĄDZENIE NR 2010/63/UE). Podejmowanie badań w warunkach in vivo powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których inne metody nie pozwalają
na uzyskanie wiarygodnych i istotnych dla celów danego doświadczenia wyników. Ważną rolę w badaniach alternatywnych odgrywają modele ex vivo
dając możliwość realizacji eksperymentów w bardzo wielu obszarach, w tym
również regulowanych prawnie badań z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.
Na szczególną uwagę zasługują modele ex vivo, które jako układy złożone
pozwalają na zachowanie naturalnych interakcji pomiędzy różnymi typami
komórek obecnymi w danej tkance czy narządzie (Blair i in. 2014, Pearce
i in. 2018), a to z kolei pozwala na uzyskanie większej czułości modelu w porównaniu z modelami komórkowymi (Chłopecka i in. 2014). Daje to możliwość uzyskania wiarygodnego narzędzia w wielu badaniach przedklinicznych.
Należy jednak podkreślić, że stosowanie metod ex vivo wiąże się z licznymi
problemami metodycznymi. Izolacja tkanek z organizmu i rozpoczęcie inkubacji w warunkach pozaustrojowych powoduje gwałtowną zmianę warunków,
które silnie oddziałują na tkanki. Oznacza to, że wykorzystanie modelu badawczego w doświadczeniach właściwych musi być poprzedzone starannym
procesem standaryzacji warunków doświadczalnych. W badaniach naszego zespołu procesem tym objęliśmy model ex vivo izolowanych wycinków
przewodu pokarmowego służący do oceny zaburzeń aktywności mięśniówki
podczas eksperymentów farmakologicznych i toksykologicznych (Mendel
i in. 2011, Chłopecka i in. 2014, Chłopecka i in. 2019). Doświadczenia standaryzacyjne wykonano dla modeli wycinków żołądka (dna i trzonu), jelita
czczego (Chłopecka i in. 2007) i dwunastnicy szczura oraz wycinków żwacza
(Mendel i in. 2016). Wyniki naszych badań wskazują jednoznacznie, że efekty
badań standaryzacyjnych są charakterystyczne dla wycinków pochodzących
z poszczególnych części przewodu pokarmowego i od różnych gatunków zwierząt, co oznacza konieczność sprawdzenia warunków doświadczalnych przed
podjęciem prac z wykorzystaniem każdego nowego modelu. Kolejnym modelem, który włączyliśmy w cykl badawczy naszego laboratorium są wycinki
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okrężnicy szczura. Jest to model wykorzystywany w badaniach przedklinicznych dotyczących aktywności motorycznej przewodu pokarmowego z zakresu
fizjologii (Okuno i in. 2011, Xin i in. 2018), farmakologii i toksykologii (Zaw
i in. 2016, Dalziel i in. 2017, Maselli i in. 2018, Min i in. 2018), patomechanizmu chorób (Baumgartner i in. 2017, Lee i in. 2017). W doświadczeniach
wykorzystywane są wycinki pochodzące od różnych gatunków zwierząt, również od człowieka. Analiza dostępnych w literaturze badań wskazuje na różny
dobór warunków eksperymentu, co może utrudniać porównanie i interpretację uzyskiwanych wyników. Należy zaznaczyć, że doświadczenia realizowane
są w różnym, często nawet trudnym do określenia na podstawie danych metodycznych, całkowitym czasie inkubacji w warunkach ex vivo. Taki stan rzeczy
może budzić wątpliwości dotyczące zachowania stabilności modelu w czasie
całego, wielogodzinnego eksperymentu.
Celem doświadczeń prezentowanych w niniejszej pracy była zatem ocena
regulacji jakiej podlega aktywność skurczowa okrężnicy zstępującej (łac. colon
decdendens) w czasie długotrwałych doświadczeń w warunkach pozaustrojowych. Potencjalne zmiany reaktywności wszystkich elementów kształtujących
aktywność motoryczną wycinków przewodu pokarmowego, takich jak miocyty, neurony jelitowego układu nerwowego i komórki Cajala (ang. Interstitial
Cells of Cajal, ICC) podczas wielogodzinnej inkubacji ex vivo nie były dotychczas prezentowane w literaturze.
Materiały i metody
Odczynniki i bufor inkubacyjny
Acetylocholina (ACh), jodek 1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyny (DMPP)
(Sigma Chemicals Co, St. Louis, USA), tetrodotoksyna (TTX), kwas niflumowy (NFA) (Tocris Bioscience, Bristol, Wielka Brytania). Do przygotowania
buforu inkubacyjnego wykorzystano: CaCl2, NaH2PO4, NaCl, KCl, MgSO4,
NaHCO3 (Avantor, Gliwice, Polska). Roztwory wyjściowe ACh, DMPP
i TTX przygotowano rozpuszczając substancje w buforze inkubacyjnym. Roztwór NFA przygotowano rozpuszczając w dimetylosulfotlenku (DMSO) tak,
aby ostateczne stężenie DMSO w komorze inkubacyjnej nie przekraczało
0,3%.
Wycinki inkubowano w modyfikowanym buforze Krebsa-Henseleita
(MB-KH) nasycanym stale karbogenem (95% O2 + 5% CO2) utrzymując
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stałe pH (7,3-7,4) i temperaturę inkubacji 37°C w czasie całego doświadczenia (Chłopecka i in. 2007).
Przygotowanie wycinków okrężnicy i rejestracja aktywności skurczowej
Tkanki pobierano od szczurów Wistar (samce, masa ciała ok. 250 g.).
Bezpośrednio po eutanazji w komorach wypełnionych dwutlenkiem węgla
(CO2) (Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych) otwierano jamę brzuszną,
pobierano fragmenty okrężnicy zstępującej i umieszczano go w ciepłym MK-HB. Po usunięciu treści pokarmowej poprzez delikatne płukanie światła
buforem i oczyszczeniu fragmentu jelita z otaczających tkanek, preparowano
wycinki o długości ok. 15 mm i fizjologicznym tabularnym kształcie. Wycinki
okrężnicy inkubowano w komorach aparatu do badania narządów izolowanych Schuler Organ Bath (Hugo-Sachs Elektronik, Harvard Apparatus, USA)
w warunkach izometrycznych (przetwornik mocy DBA, typ 660, Hugo-Sachs
Elektronik, Harvard Apparatus, USA) pod obciążeniem 0,01 N.
Przebieg doświadczeń
Ocena aktywności spontanicznej wycinków i reaktywności mięśniówki
na acetylocholinę
Po umieszczeniu wycinków w komorze rozpoczynano inkubację, a następnie dwukrotnie zwiększano napięcie do uzyskania 0,01N. Aktywność
spontaniczną wycinków mierzono jako średnie napięcie w czasie ostatnich 10
minut każdej godziny inkubacji. W celu oceny reaktywności mięśniówki wycinków okrężnicy poddawano je działaniu ACh w stężeniu optymalnym (1μM)
wskazanym na podstawie krzywej zależności dawka – efekt, wyznaczonym
we wcześniejszych eksperymentach. Oceny stabilności reakcji na substancję
referencyjną dokonano podając ACh po zakończeniu inkubacji wstępnej
i następnie co godzinę w kolejnych 4 punktach czasowych do zakończenia
inkubacji.

Ocena reaktywności komponenty neuronalnej i komórek Cajala
Wycinki okrężnicy umieszczano w komorach i po ustabilizowniu aktywności spontanicznej podczas inkubacji wstępnej (75 minut) sprawdzano
układ poddając substancję referencyjną (ACh). Do sprawdzenia reaktywności
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neuronów jelitowego układu nerwowego wykorzystano agonistę receptorów
nikotynowych - DMPP (1 mM) oraz TTX (0,001 mM), substancję hamującą kanały sodowe. Reaktywność komórek Cajala sprawdzono poddając wycinki działaniu NFA (0,3 mM) po wcześniejszym zahamowaniu (15 minut
inkubacji) aktywności komponenty przez TTX. Substancje podawano do komór inkubacyjnych w 3 punktach czasowych: po 90, 180 i 360 minutach
inkubacji. Reakcje relatywizowano w odniesieniu do aktywności spontanicznej mięśniówki w czystym buforze inkubacyjnym przed podaniem substancji
w każdym punkcie czasowym.
Analiza danych i statystyka
Aktywność motoryczną wycinków rejestrowano w programie LabChart
v7.0 dzięki wzmocnieniu sygnału przez wzmacniacz mostkowy i analogowy
cyfrowy zestaw rejestracyjny (PowerLab, ADInstruments, Australia). Otrzymane dane analizowano następnie w programie LabChart Reader wer. 8.1.1 i
Excel (MS Office XP Professional). Zmianę aktywności spontanicznej wycinków oceniano na podstawie zmian ogólnego napięcia mięśniówki wycinków
w kolejnych godzinach inkubacji w porównaniu do aktywności odnotowywanej po 1. godzinie. Reaktywność wycinków po podaniu ACh mierzono porównując siłę skurczu mięśniówki do parametrów aktywności spontanicznej
sprzed podania substancji referencyjnej. Następnie porównano siłę skurczu
we wszystkich punktach czasowych. Reaktywność komponenty neuronalnej i
komórek Cajala oceniano odnosząc siłę reakcji wycinków (wyrażoną jako średnie napięcie) po podaniu substancji do komór inkubacyjnych do średniego
napięcia w czasie aktywności spontanicznej. Następnie porównano siłę reakcji
w 3 punktach czasowych. Wszystkie dane przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń (n=5-9 ±SD). Do analizy statystycznej wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) z testem post-hoc Fishera. Analizę
statystyczną wykonano w programie GraphPad Prism wersja 8.4.3, a różnice
uznano za istotne przy p≤0,05.
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Wyniki
Aktywność spontaniczna wycinków okrężnicy
Aktywność spontaniczna wycinków okrężnicy zstępującej szczura zmieniała się wraz z upływem czasu inkubacji (rys. 1). Po 2 godzinach inkubacji zauważono niewielkiego stopnia nasilenie spontanicznych skurczów mięśniówki, przy czym istotny wzrost średniego napięcia wycinków w odniesieniu do
napięcia mierzonego pod koniec 1. godziny inkubacji stwierdzono po 4. i 5.
godzinie doświadczenia (rys. 2A).
Rysunek 1. Przykładowy zapis aktywności i reaktywności mięśniówki okrężnicy zstępującej szczura w czasie długotrwałej inkubacji w warunkach ex vivo.

ACh: acetylocholina (1µM), P: płukanie.
Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 2. Wpływ czasu inkubacji na aktywność spontaniczną (A) i reaktywność na
ACh (B) mięśniówki izolowanych wycinków okrężnicy dalszej szczura w czasie długotrwałej inkubacji
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t
A: Dane na wykresie przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń
(± SD, n = 9) wyrażone w % w odniesieniu do średniego napięcia aktywności spontanicznej względem napięcia po 1. godzinie inkubacji, którą przyjęto za 100% (różnice
uznano za istotne przy p≤ 0,05, * vs 1. godzina inkubacji, ^ różnice pomiędzy pozostałymi punktami czasowymi).
B: Dane na wykresie przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń (± SD,
n = 5) wyrażone w procentach w odniesieniu do siły skurczu mięśniówki obserwowanej po podaniu ACh po 1. godzinie inkubacji, którą przyjęto za 100% (różnice uznano
za istotne przy p≤ 0,05, * vs 1. godzina inkubacji, ^ pozostałe punkty czasowe).
Źródło: opracowanie własne

Reaktywność mięśniówki okrężnicy na podanie acetylocholiny
Dane przedstawione na rysunku 1 pokazują, że w czasie pięciogodzinnej
inkubacji mięśniówka okrężnicy dalszej reagowała wyraźnym skurczem na podanie ACh, przy czym siła reakcji mięśniówki nie ulegała istotnym zmianom
w punkcie czasowym, w którym dokonano pomiaru. Zaobserwowano jedynie
niewielkiego stopnia tendencję do nasilenia reakcji mięśniówki wycinków na
substancję referencyjną po 2. i 3. godzinie inkubacji (Rys. 2B).

Reaktywność komponenty neuronalnej
Podanie DMPP we wszystkich punktach czasowych doprowadzało do
istotnej reakcji skurczowej w odniesieniu do aktywności mięśniówki inkubowanej bez DMPP (rys. 3 i 4). Nie stwierdzono istotnej różnicy w sile reakcji
wycinków w obecności DMPP odnotowywanych po 90, 180 i 360 minutach
mierzonych jako średnie napięcie mięśniówki (rys. 4A). W przypadku reakcji
wycinków mierzonej jako amplituda skurczu, zmiana reaktywności w odniesieniu do aktywności spontanicznej była istotnie wyższa po 360 minutach inkubacji (rys. 4B).
Dane przedstawione na rysunkach 5 i 6 pokazują wyraźną i istotną (w odniesieniu do kontroli) reakcję wycinków okrężnicy w odpowiedzi na TTX we
wszystkich punktach czasowych. Nie stwierdzono istotnej różnicy w stopniu
średniego napięcia mięśniówki wycinków jako reakcji na TTX mierzonego po
90, 180 i 360 minutach (rys. 6).
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Rysunek 3. Przykładowy zapis reakcji mięśniówki okrężnicy zstępującej szczura na
DMPP po 90 (A) i 360 (B) minutach inkubacji w warunkach ex vivo

DMPP:
jodek
Źródło: opracowanie własne.

1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyny

(1mM).

Rysunek 4. Wpływ czasu doświadczenia na reaktywność komponenty neuronalnej
wycinków okrężnicy dalszej szczura w odpowiedzi na DMPP.

Dane na wykresie przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń (n = 5-6,
± SD) wyrażone jako wzrost średniego napięcia (A) i amplitudy (B) skurczów mięśniówki po podaniu DMPP. Kontrolę stanowiła aktywność mięśniówki przed podaniem DMPP, której wartości przyjęto za 1. (różnice uznano za istotne przy p ≤ 0,05,
* vs. kontrola, ^ różnice aktywności w różnych punktach czasowych).
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Przykładowy zapis reakcji wycinków okrężnicy dalszej szczura na podanie
TTX i NFA po 90 minutowej inkubacji.

TTX: tetrodotoksyna (0,001 mM), NFA : kwas niflumowy (0,3 mM).
Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 6. Wpływ czasu doświadczenia na reaktywność komponenty neuronalnej
wycinków okrężnicy zstępującej szczura w odpowiedzi na tetrodotoksynę (TTX).

Dane na wykresie przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń (± SD,
n = 6 dla 90, 180 i 360 min.) wyrażone jako wzrost średniego napięcia wycinków
po podaniu TTX. Kontrolę stanowiła aktywność wycinków inkubowanych bez TTX,
którą przyjęto za 1 (p ≤ 0,05, * vs. kontrola, ^ różnice aktywności w różnych punktach
czasowych).
Źródło: opracowanie własne.
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Reaktywność komórek Cajala
Wycinki okrężnicy reagowały wyraźnym spadkiem napięcia aktywności
spontanicznej mięśniówki w odpowiedzi na podanie NFA (rys. 5 i 7). Przedstawione dane pokazują, że istotną (w odniesieniu do kontroli) reakcję wycinków okrężnicy w odpowiedzi na NFA we wszystkich punktach czasowych.
Nie stwierdzono istotnej różnicy w stopniu relaksacji mięśniówki wycinków
jako reakcji na NFA mierzonego po 90, 180 i 360 minutach (rys. 7)
Rysunek 7. Wpływ czasu doświadczenia na reaktywność wycinków okrężnicy dalszej
szczura w odpowiedzi na kwas niflumowy (NFA).

Dane na wykresie przedstawiono jako średnie z niezależnych doświadczeń (± SD,
n = 5-6) wyrażone jako spadek średniego napięcia wycinków po podaniu NFA. Kontrolę stanowiła aktywność wycinków inkubowanych bez NFA, którą przyjęto za
1 (różnice uznano za istotne przy p ≤ 0,05, * vs. kontrola, ^ różnice aktywności
w różnych punktach czasowych).
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja
Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki stanowią istotny element
w ocenie przydatności modelu izolowanej okrężnicy szczura jako narzędzia
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do badań przedklinicznych. Otrzymane dane mogą w przyszłości znacząco poprawić wiarygodność i zakres badań, ponieważ konstruowane na ich
podstawie schematy doświadczeń stwarzają możliwość uzyskania informacji
o dokładnym mechanizmie powstawania zaburzeń aktywności motorycznej jak również sposobu działania ksenobiotyków na kurczliwość okrężnicy.
Problem funkcjonalnych zaburzeń aktywności okrężnicy jest obecnie bardzo
powszechnym zjawiskiem wśród ludzi na całym świecie, u podstaw którego
znajdujemy takie czynniki jak stres (Zaw i in. 2016), wydzielanie hormonów (Baumgartner i in. 2017), zmiany związane z wiekiem (Lee i in. 2017),
stosowanie leków czy narażenie na zanieczyszczenia obecne w środowisku
(Chłopecka i in. 2014, Zaw i in. 2016, Maselli i in. 2018). Ponieważ obraz
aktywności perystaltycznej przewodu pokarmowego jest wynikiem zintegrowanej kontroli neurogennej i miogennej (Chen i in. 2013), autorzy podejmują badania sprawdzające udział tych elementów w patomechanizmie obserwowanych zaburzeń. Zauważalny trend rozwoju badań przedklinicznych
ex vivo z wykorzystaniem wycinków okrężnicy daje możliwość uzyskania
w dość krótkim czasie wyników istotnie wspierających dalsze badania podejmowane już w warunkach klinicznych. Warto podkreślić, że wykorzystanie
tkanek pobranych od szczura daje duże możliwości ekstrapolacyjne uzyskanych wyników na człowieka. Wyniki naszych badań dały po praz pierwszy
pełną odpowiedź na pytanie, jaka jest przeżywalność wszystkich elementów
morfologicznych wpływających na aktywność mięśniówki okrężnicy zstępującej w warunkach pozaustrojowych.
Wykazaliśmy, że przedstawiany model zachowuje żywotność
w czasie długotrwałych doświadczeń w warunkach ex vivo. Wskazuje na to
zachowanie aktywności spontanicznej mięśniówki, jak również reaktywności w odpowiedzi na podawane do buforu inkubacyjnego substancje. Wybór
związków testujących badany układ był w pełni uzasadniony. Jako substancję
referencyjną zastosowano acetylocholinę, jeden z głównych neurotransmiterów, związek chemiczny o bardzo dobrze poznanym mechanizmie działania na
tkanki przewodu pokarmowego (agonista receptorów cholinergicznych). Siła
reakcji wycinków na podanie ACh nie zmieniała się istotnie w kolejnych godzinach inkubacji (rys.1, 2B). Ponieważ odpowiedź miocytów ściany przewodu
pokarmowego jest wynikiem synergistycznego działania receptorów M2 i M3
(Unno i in. 2006), prezentowane wyniki udowadniają zachowanie stabilnej
reaktywności szlaków cholinergicznych aktywowanych egzogennymi agonistami muskarynowymi w czasie wielogodzinnej inkubacji.
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Jako narzędzia oceny farmakologicznej reaktywności komponenty neuronalnej wycinków wykorzystano jodek 1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyny
(DMPP) oraz tetrodotoksynę (TTX). DMPP jako agonista receptorów nikotynowych doprowadza do pobudzenia motoneuronów i uwolnienia acetylocholiny, co skutkuje pojawieniem się przedwczesnego skurczu fazowego
mięśniówki okrężnicy, zaburzając interwały pomiędzy spontanicznymi skurczami fazowymi (Carbone i in. 2013). Zastosowanie DMPP w kolejnych
godzinach inkubacji pozwoliło nam na ocenę neurotransmisji w jelitowym
układzie nerwowym. Wyraźna reakcja skurczowa mięśniówki wycinków
okrężnicy zstępującej po podaniu DMPP we wszystkich punktach czasowych
doświadczenia świadczy o zachowaniu funkcji receptorów nikotynowych (rys.
3 i 4). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wyraźne nasilenie amplitudy skurczu po podaniu agonisty pod koniec inkubacji (6 godzin) w odniesieniu do wcześniejszych punktów czasowych (rys. 4B). Zjawisko to może
być wynikiem następującego wraz z czasem inkubacji zaburzenia wydzielania neurotransmiterów hamujących. Potwierdzeniem tego przypuszczenia,
mogą być również zmiany wzorca aktywności spontanicznej wycinków, wynikające z nasilenia spontanicznych skurczów fazowych, co skutkuje zwiększeniem średniego napięcia mięśniówki po 4 godzinie inkubacji (rys. 2A).
Przyczyną tak istotnej zmiany reaktywności receptorów nikotynowych w
ostatnim punkcie czasowym może być także wzrost specyficzności dla agonisty następujący wskutek stopniowej powtarzającej się stymulacji aktywności
skurczowej przez receptory (Tack, 2000). Jednocześnie należy zaznaczyć, że
reakcja na DMPP mierzona jako średnie napięcie wycinków pozostaje bez
istotnych statystycznie zmian w czasie całego doświadczenia (rys. 4A). Wynika to również ze wzoru aktywności skurczowej wywołanej przez DMPP,
który zmienia się wraz z upływem czasu: przedwczesne skurcze fazowe obserwowane po 6 godzinach doświadczenia charakteryzuje dużo wyższa amplituda, przy jednocześnie znacząco krótszym czasie odpowiedzi mięśniówki
w porównaniu z odpowiedzią rejestrowaną we wcześniejszych punktach
czasowych.
Kolejnym etapem oceny przeżywalności jelitowego układu nerwowego
wycinków okrężnicy zstępującej była inkubacja w roztworze TTX, neurotoksyny stosowanej jako bloker kanałów sodowych znajdujących się na błonach
komórek nerwowych (Okuno i in. 2011, Chen i in. 2013). Pojawienie się wyraźnej reakcji skurczowej po podaniu TTX we wszystkich punktach czasowych
doświadczenia (rys. 6) potwierdza zachowanie żywotności neuronów jelitowego układu nerwowego. TTX jest dobrym narzędziem oceny funkcji neuronów
34

REGULACJA AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ OKRĘŻNICY SZCZURA W MODELU EX VIVO

obecnych w okrężnicy, ponieważ ta część przewodu pokarmowego jest zdecydowanie bardziej wrażliwa na tę substancję w porywaniu z innymi odcinkami
(Okuno i in. 2011). Skurcz wycinków wywołany przez TTX może wynikać
z szybkiej blokady neuronalnych nitrergicznych szlaków hamujących. Inkubacja wycinków w roztworze TTX stanowiła również przygotowanie do podjęcia kolejnego etapu badań, w której sprawdzono żywotność
śródmiąższowych komórek Cajala. Populacje komórek Cajala obecne
w ścianie okrężnicy należą głównie do subpopulacji mięśniówkowej (ang. myenteric ICC, ICC-MY) oraz podśluzówkowej (ang. submucosal ICC, ICC-SM).
Komórki te stanowią bardzo ważny element morfologiczny jelita działając jako
przekaźnik i regulator informacji płynącej z neuronów do komórek mięśni
gładkich, co sprawia, że stanowią najważniejszy element nadający rytm aktywności spontanicznej mięśniówki (Blair i in. 2014). Reakcje ICC sprawdzano po zablokowaniu komponenty mięśniówkowej wycinków okrężnicy przy
pomocy TTX w celu otrzymania stałego, rytmicznego wzoru kurczliwości
charakterystycznego dla zaangażowania wyłącznie komponenty miogennej
(Carbone i in. 2013, Chen i in. 2013). Narzędziem farmakologicznym w tym
etapie badań był kwas niflumowy (Lin i Yu, 2018), inhibitor wysoce specyficznych dla ICC aktywowanych wapniem kanałów chlorkowych (ang. Ca2+activated Cl− channels, CaCCs) występujących też pod nazwą TMEM16
i ANO1 (Blair i in. 2014). Wyłączenie aktywności CACCs komórek Cajala
przez kwas niflumowy doprowadzało do zahamowania aktywności spontanicznej wycinków i ich wyraźnej relaksacji we wszystkich punktach czasowych (rys.
5 i 7). Można zatem stwierdzić, że reaktywność ICC okrężnicy zstępującej
szczura w warunkach ex vivo pozostawała zachowana do końca inkubacji.
Biorąc pod uwagę dane literaturowe wskazujące na bardzo istotny wpływ
niedotlenienia tkanek na utratę stabilności modeli ex vivo wykorzystujących
wycinki przewodu pokarmowego, uzyskane wyniki zyskują szczególne znaczenie. Zależność tę opisali Bielefeldt i Conklin (1997), wykazując pojawienie
się wyraźnych zaburzeń ruchliwości jelita w warunkach in vitro wynikających
z niedotleniania tkanek. Przeprowadzenie prezentowanych w niniejszych pracy badań było niezwykle ważne również ze względu na dane literaturowe wskazujące, że w wycinkach okrężnicy szczura, już w bardzo krótkim czasie po eutanazji zwierząt, dochodzi do obumierania ICC, a proces ten sięga nawet 90%
komórek w przypadku inkubacji w buforze Krebsa bez dostępu tkanek do tlenu. Inkubacja w buforze gazowanym karbogenem (95% O2 + 5% CO2) ogranicza degradację ICC trzykrotnie (Christensen i Rick 1994). Wyniki naszych
wcześniejszych badań wskazują również wyraźnie na fakt, że stabilność modelu
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zależy od odcinka przewodu pokarmowego, z którego pobierane są wycinki
(Chłopecka i in. 2007). Potwierdza to konieczność przeprowadzania odrębnej
standaryzacji dla wycinków pobranych z różnych fragmentów przewodu pokarmowego, nawet pochodzących od tego samego gatunku zwierzęcia.
Podsumowując, prezentowane wyniki udowodniły, że zastosowanie
modelu izolowanych wycinków okrężnicy zstępującej szczura w badaniach
przedklinicznych pozwala na wnioskowanie w zakresie wpływu różnych czynników na wszystkie elementy kształtujące aktywność motoryczną okrężnicy.
Dane te potwierdziły zatem, że stosowane przez nasz zespół badawczy warunki doświadczalne w zakresie sposobu przygotowania tkanek, składu buforu
inkubacyjnego, gazowania karbogenem czy temperatury inkubacji, pozwalają
na zachowanie integralności i funkcji warstwy mięśniowej, jelitowego układu
nerwowego oraz komórek Cajala. Izolowane wycinki okrężnicy zstępującej
szczura to model o dobrej stabilności w warunkach pozaustrojowych, co potwierdza ich dużą przydatność do badań alternatywnych oraz wskazuje na
duży potencjał ekstrapolacyjny modelu do warunków przyżyciowych oraz
w odniesieniu do innych gatunków, w tym człowieka.
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REGULATION OF MOTOR ACTIVITY OF RHE RAT
COLON IN AN EX VIVO MODEL

Abstract: The aim of the studies was the evaluation of the time-stability
of the factors regulating the ex vivo model based on the isolated rat
distal colon during long-term experiments. The strips were obtained
from Wistar rats and incubated in the modified Krebs-Henseleit buffer
under isometric conditions. It was revealed that the ex vivo long-term
incubation did not change the reactivity of the strips to acetylcholine.
The obtained results indicate that enteric nervous system and interstitial
cells of Cajal present in the distal colon maintained reactivity during
long-term ex vivo experiments. The received results clearly indicate
good time-stability of the presented model. Isolated descending colon
model is an useful tool in the preclinical studies with high in vivo extrapolation potential.
Keywords: colon, rat, ex vivo, motoric activity.
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Streszczenie: Angiogeneza nowotworowa pełni fundamentalną rolę
związaną ze wzrostem guza, jego progresją i rozwojem przerzutów odległych. Do tej pory zostało opisane wiele cząsteczek stymulujących proces angiogenezy, a najważniejszą z nich jest czynnik wzrostu śródbłonka
(VEGF). Obecnie w licznych nowotworach (m.in. raku jelita grubego,
czy raku nerki) stosowane są terapie anty-angiogenne, które zapobiegają rozwojowi nowotworu i przerzutów odległych poprzez blokowanie
wiązania się VEGF z jego receptorem, lub hamowanie działania kinaz
tyrozynowych będących integralną częścią VEGFR. Niestety, terapie
te wykazują pewne ograniczenia związane ze zmianą immunologicznego mikrośrodowiska nowotworu, zwiększeniem hipoksji i rozwojem
oporności na zastosowane leczenie. Implikuje to potrzebą bardziej holistycznego podejścia do terapii anty-angiogennych, które umożliwiłoby
połączenie wysokiej skuteczności tych leków z mechanizmami zapobiegającymi rozwojowi wtórnej oporności.
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Wstęp
Nowotwory są obecnie drugą najczęstszą przyczyna zgonów na świecie [1]. Implikuje to potrzebą odkrywania nowych terapii onkologicznych,
które poprawią rokowanie pacjentów i umożliwią im wieloletnie przeżycie
bez nawrotów i przerzutów odległych. Jednym z obiecujących kierunków
rozwoju jest terapia blokująca powstawanie nowych naczyń w obrębie guza
nowotworowego – terapia antyangiogenna [2]. Angiogeneza jest jednym ze
znaków rozpoznawczych rozwijającego się procesu nowotworowego. Zapewnia ona dostarczenie odpowiednich składników odżywczych oraz tlenu do
nowo powstających komórek nowotworowych, jak również umożliwia rozwój
przerzutów odległych [3]. Terapie hamujące proces angiogenezy są obecnie
z powodzeniem stosowane w leczeniu niektórych nowotworów takich jak
niedrobnokomórkowy rak płuc, nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego czy rozsiany rak piersi [4-6]. Niestety, terapie te wykazują pewne
ograniczenia związane ze zmianą immunologicznego mikrośrodowiska nowotworu, zwiększeniem hipoksji i rozwojem oporności na zastosowanie leczenie
[7]. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie holistycznego podejścia
do angiogenezy i terapii hamujących ten proces z omówieniem perspektyw
zwiększających skuteczność leczenia antyangiogennego.
Część teoretyczna artykułu
Angiogeneza jest złożonym procesem biologicznym, w którym nowe naczynia powstają z uprzednio już istniejących [8]. Angiogeneza nowotworowa
pełni fundamentalną rolę związaną ze wzrostem guza, jego progresją i rozwojem przerzutów odległych [7]. Proces ten jest inicjowany przez sam guz,
w momencie uzyskania specyficznego rozmiaru, powodującego hipoksję komórek, co stymuluje wydzielanie pro-angiogennych cząsteczek, a tym samym
formowanie nowych naczyń [9]. W jego stymulacji biorą udział zarówno komórki samego guza, jak i jego zrębu oraz makrofagi [10].
Do tej pory zostało opisane wiele cząsteczek stymulujących proces angiogenezy [7], wśród których najistotniejszą jest czynnik wzrostu śródbłonka
naczyniowego (VEGF). Do jego rodziny zaliczane są następujące cząsteczki: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F, łożyskowy
czynnik wzrostu (PIGF) oraz ostatnio dodany czynnik wzrostu śródbłonka
naczyniowego gruczołów dokrewnych (EG-VEGF) [11, 12]. VEGF wiąże się
z receptorami kinazy tyrozynowej do których należą: VEGFR-1, VEGFR-2,
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VEGFR-3 składające się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand, obszaru przezbłonowego i wewnątrzkomórkowej domeny kinazy tyrozynowej
[13]. Ekspresja VEGFR-1 i VEGFR-2 jest obserwowana głownie na komórkach śródbłonka naczyniowego, z silniejszym działaniem pro-angiogenenym
i wyższą aktywnością kinazy tyrozynowej prezentowanymi przez VEGFR-2
[12]. Głównym regulatorem ekspresji VEGF jest hipoksja, charakterystyczna
dla metabolicznego mikrośrodowiska wytwarzanego przez komórki nowotworowe [14, 15]. Zwiększona ekspresja VEGF powoduje wzmożenie sygnałów
pobudzających kinazy tyrozynowe receptorów VEGFR-1/R2, a w efekcie reguluje proliferację komórek, ich zdolność do migracji, przeżycia i przepuszczalności podczas procesu powstawania nowych naczyń [16]. W związku
z niezastąpioną rolą czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego w angiogenezie, strategie antyangiogenne, które uniemożliwią rozwój nowych naczyń
w obrębie struktury guza nowotworowego są obiektem intensywnych badań
naukowców na całym świecie. Pierwszym lekiem, który został zaakceptowany do użytku klinicznego jest przeciwciało monoklonalne - bewacyzumab,
którego mechanizm działania opiera się na wiązaniu się z VEGF-A, blokując tym samym transmisję sygnału przez receptory znajdujące się na komórkach śródbłonka naczyniowego [17]. Jest on z powodzeniem stosowany m.in.
w leczeniu chorych na raka okrężnicy z przerzutami i rozsianego raka piersi
[5, 18]. Innymi powszechnie stosowanymi lekami, które działają antyangiogennie są inhibitory kinaz tyrozynowych (m.in. receptorów VEGF) takie jak
Sunitynib (stosowany w leczeniu nowotworów podścieliskowych przewodu
pokarmowego, raka nerkowokomórkowego, nowotworów neuroendokrynnych trzustki) czy Pazopanib (stosowany w leczeniu raka nerkowokomórkowego i mięsaków) [19-23]. Pomimo udowodnionej skuteczności powyższych
terapii, pacjenci często doświadczają nawrotów i przerzutów odległych kilka
miesięcy lub lat po zastosowanym leczeniu. Może to świadczyć o tym, że pojedyncze stosowanie blokady VEGFR lub kinaz tyrozynowych jest niewystarczające. W badaniach zostało udowodnione, że bewacyzumab eskaluje hipoksję
wewnątrz guza nowotworowego, a tym samym może stymulować ekspresję
genów, które ponownie zainicjują procesy proangiogenne [24]. Dodatkowo
oporność na zastosowane leczenie anty-angiogenne może być związana ze
zmianami w immunologii mikrośrodowiska nowotworowego. Hipoksja promuje selekcję bardziej agresywnych i inwazyjnych komórek nowotworowych,
a uszkodzone naczynia zmniejszają dyfuzję chemioterapeutyków [25].
W związku z powyższym stosowanie terapii antyangiogennych wymaga
bardziej holistycznego podejścia. Jedną z proponowanych metod ulepszających
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dotychczasowe strategie leczenia jest dołączenie leków blokujących czynnik
indukowany hipoksją (HIF-1) [26]. Kombinacja metronomicznej chemioterapii opartej na topotekanie i pazopanibie znacząco zmniejszała poziom
ekspresji HIF-1 oraz unaczynienie, a tym samym poprawiała rokowanie w badaniu przeprowadzonym na komórkach potrójnie ujemnego raka piersi [27].
Ponadto, w innym badaniu, przeprowadzanym na modelach heteroprzeszczepu glejaka, połączenie topotekanu oraz bewacyzumabu również zmniejszało
ekspresję HIF-1 oraz w efekcie skuteczniej hamowało proces angiogenezy [28].
Antyangiogenne terapie poza hamowaniem rozwoju unaczynienia nowotworu powodują również immunosupresje obejmującą zwiększenie ekspresji liganda receptora programowej śmierci-1 (PD-L1) [29, 30]. Aktywacja
ścieżki PD-1/PD-L1 reguluje różnicowanie limfocytów w limfocyty T regulatorowe i w efekcie inicjuje immunologiczną supresję [31]. Badania nad
kombinacją terapii anty-angiogennych z immunoterapią obejmują takie nowotwory jak rak jajnika, czy zaawansowany rak nerkowokomórkowy (badania
nr NCT02420821 i NCT02839707). Skupiają się one m.in. na połączeniu
bewacyzumabu z przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się bezpośrednio z PD-L1 – atezolizumabem [32]. W badaniach klinicznych II i III fazy
wykazano dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji choroby w przypadku
stosowaniu atezolizumabu z bewacyzumabem w porównaniu z sunitynibem
u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym cechującym się
ekspresją PD-L1 [33]. W przypadku nawrotowego raka jajnika badany jest
wpływ dołączenia atezolizumabu do schematu składającego się ze standardowej chemioterapii i bewacyzumabu. Hipoteza badawcza zakłada wydłużenie
mediany przeżycia całkowitego dzięki dołączeniu wspomnianego przeciwciała
monoklonalnego [34].
Makrofagi obecne w mikrośrodowisku guza (TAMs) są najliczniejszą
populacją leukocytów w guzach nowotworowych [35]. Są one zaangażowane
w niemal każdy etap procesu angiogenezy – począwszy od produkcji metaloproteinaz i katepsyn, sięgając aż po sekrecję proangiogennych czynników
wzrostu takich jak VEGF czy chemokiny CCL2 i CXCL8 (interleukina 8),
a w efekcie zapewniając wytworzenie odpowiedniej sieci naczyń [36].
W związku z powyższym są one atrakcyjnym punktem uchwytu dla immunoterapii, którą można by było dołączyć do schematów obejmujących leczenie
antyangiogenne. Proponowane punkty uchwytu obejmują m.in. przeprogramowanie makrofagów, tak aby spełniały funkcję antynowotworowe czy
zmniejszenie ich akumulacji przez blokadę naczyniowego transportu do komórek nowotworowych [37].
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Unaczynienie guzów nowotworowych znacznie różni się od fizjologicznych naczyń obecnych w organizmie człowieka. Naczynia nowotworowe są
kręte, przepuszczalne, pozbawione perycytów, co czyni ich ścianę cienką. Dodatkowo charakteryzują się nieprawidłowymi połączeniami między komórkami śródbłonka, który wykazuje charakter okienkowy. To wszystkie cechy
ograniczają, a czasem wręcz uniemożliwiają prawidłowy i efektywny transport
chemioterapeutyków do komórek nowotworowych, a tam samym zmniejszają
skuteczność zastosowanej chemioterapii [38, 39]. Co więcej, nieprawidłowy
przepływ naczyniowy zwiększa hipoksję, stymulując tym samym rozwój nowych naczyń i możliwości rozwinięcia przerzutów odległych [40]. W związku
z powyższym, rozważana jest tematyka zmiany charakteru unaczynienia guzów
nowotworowych, a w szczególności ustabilizowania i zwiększenia populacji
perycytów [41]. Badania sugerują, że obecność perycytów poprawia rokowanie poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wytworzenia przerzutów odległych [42, 43]. Ponadto, perycyty stabilizują mikrośrodowisko naczyniowe
i zwiększają dostępność zastosowanych leków [44]. W badaniach przedklinicznych udowodniono, że blokada VEGFR-2 zwiększa rekrutowanie populacji
perycytów, normalizując tym samym mikrokrążenie i penetrację leków w głąb
guza nowotworowego [45]. Perycyty występujące w mózgu są głównymi regulatorami zmniejszającymi przepuszczalność bariery-krew mózg dla komórek
przerzutowych pochodzących z raka płuc. W związku z tym mogą być nową
opcją terapeutyczną zmniejszającą prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do mózgu, szczególnie w aspekcie pacjentów z diagnozą raka płuc, którzy
doświadczają ich nawet w 40% wszystkich zdiagnozowanych przypadków [46,
47].
Coraz większe zainteresowanie tematyką angiogenezy implikuje potrzebą
stworzenia bardziej specyficznych metod diagnostycznych, które umożliwią
zwizualizowanie sieci naczyniowej guza nowotworowego, a w konsekwencji
lepszą penetrację leków onkologicznych. Proponowaną metodą diagnostyczną jest wykorzystanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego z wykorzystaniem specyficznych ligandów [48]. Liposomy sprzężone z cykliczną
trójpeptydową sekwencją Arg-Gly-Asp cechują się wysoką specyficznością dla
angiogenezy, ze względu na wiązanie się z αvβ3 integryną, której ekspresja jest
charakterystyczna dla komórek śródbłonka naczyń guza [49]. Molekularne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego z użyciem wyżej wspominanych
liposomów może być zaproponowane jako nieinwazyjna metoda pomiaru
efektywności inhibitorów angiogenezy [50].
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Zakończenie
W związku z fundamentalną rolą, jaką pełni proces angiogenezy nowotworowej w kancerogenezie kluczowym wydaje się określenie pozycji terapii
antyangiogennych w całości schematu diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów onkologicznych. Dzięki udowodnionej skuteczności obecnie stosowanych substancji blokujących angiogenezę w takich nowotworach jak rak
jelita grubego, czy rak nerkowokomórkowy, wiemy, że jest to obiecujący
kierunek rozważań. Niestety, powyższym terapiom towarzyszą ograniczenia
związanie m.in. z rozwojem wtórnej oporności, co może zmniejszać ich skuteczność i prowadzić do nawrotu choroby. Holistyczne podejście do terapii
antyangiogennych i zgłębienie biologii całego procesu umożliwia poznanie nowych cząsteczek oraz mechanizmów, które będą mogły w przyszłości
ulepszyć zaproponowane leczenie i ustabilizować jego pozycję w schematach
onkologicznych.
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THE HOLISTIC APPROACH
TO THE PROCESS OF TUMOR ANGIOGENESIS
AS A PROMISING RESEARCH DEVELOPMENT
DIRECTION IN ONCOLOGICAL THERAPIES

Summary: Tumor angiogenesis is one of the basic processes associated with tumor growth, progression, and developing distant metastasis. So far, many pro-angiogenic molecules have been described, with
vascular endothelial growth factor (VEGF) being the most significant
one. Nowadays, in various malignancies (including colorectal cancer
or renal cell carcinoma) anti-angiogenic therapies are being used. They
prevent cancer progression through inhibiting VEGF – VEGFR binding or tyrosine-kinase signaling. Unfortunately, these therapies bring
some limitations correlated with immunological changes in tumor micro-environment, upregulation of hypoxia, and evolving resistance to
the implied treatment. It implies the need for a more holistic approach
to anti-angiogenic therapies that might support conjunction between
high efficiency of these agents with mechanisms averting evolution
a secondary resistance.
Keywords: angiogenesis, metastasis, cancer, oncology, VEGF.
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KWAS INDOLILO-3-OCTOWY –
HORMON ROŚLINNY
O POTENCJALNYM DZIAŁANIU
ANTYNOWOTWOROWYM.
BADANIA WSTĘPNE

Streszczenie: Zachorowalność na raka piersi w ostatnich latach znacząco rośnie, a wśród przyczyn wymieniane są m.in.: predyspozycje genetyczne, długotrwała antykoncepcja hormonalna, nadwaga i niezdrowy
tryb życia. Wiele uwagi poświęca się badaniom nad naturalnymi związkami pochodzenia roślinnego w leczeniu i profilaktyce nowotworów.
Dlatego też do badania wybrano hormon roślinny z grupy auksyn kwas indolo-3-octowy (IAA), który wpływa na metabolizm roślin,
ale wykazuje on również potencjalne działanie przeciwnowotworowe.
Głównym celem tej pracy była ocena in vitro wpływu IAA na proliferację komórek trzech różnych linii raka piersi, charakteryzujących
się obecnością lub brakiem receptorów estrogenowych. Badane linie
komórkowe to MCF-7 i ZR-75-1 (linie estrogeno-zależne) oraz MDA-MB-231 (linia estrogeno-niezależna). Otrzymane wyniki pozwalają
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wnioskować, iż działanie IAA jest różne w zależności od analizowanej
linii komórkowej oraz czasu inkubacji. Badany związek wykazuje cytotoksyczność w wyższych badanych stężeniach, jednocześnie stymulując
proliferację w niższych stężeniach. Wskazuje to na konieczność zbadania mechanizmów działania IAA w komórkach nowotworowych.
Słowa kluczowe: Kwas indolilo-3-octowy, auksyny, MCF-7, MDA-MB-231, ZR-75-1, nowotwór piersi

Wstęp
Wzrost zachorowalności na różne typy nowotworów jest stale utrzymującym się problemem zdrowotnym na całym świecie. Wśród kobiet rak piersi
jest najczęściej występującym typem nowotworu, który skutkuje bardzo dużą
śmiertelnością [1]. Z danych krajowego rejestru nowotworów na rok 2017
wynika, że w Polsce nowotwór piersi stanowił 22% ogólnej liczby zachorowań
na nowotwory, a połowa tej liczby to ofiary śmiertelne. Nie zdefiniowano
jednak przyczyny tak częstego występowania tego typu nowotworu. Wśród
czynników ryzyka wymienia się: wiek, predyspozycje genetyczne, długotrwałą
antykoncepcję hormonalną, nadwagę, stosowanie terapii hormonalnej oraz
prowadzenie niezdrowego trybu życia. Poprzez popularyzację profilaktycznego badania piersi oraz zwiększenie świadomości, nowotwór można zdiagnozować już we wczesnym stadium i podjąć odpowiednie leczenie, które
daje dobre rokowania dla pacjenta. Obecnie prowadzonych jest wiele badań
naukowych poświęconych zidentyfikowaniu chemioterapeutyków, które stanowić będą skuteczną terapię antynowotworową. Poszukiwania efektywnych
związków o przeciwnowotworowym działaniu oraz niskiej cytotoksyczności
względem komórek zdrowych stanowią bardzo ważny aspekt tych analiz. Ze
względu na duże zainteresowanie zdrową dietą obfitującą w roślinne produkty pochodzenia naturalnego i jej potencjalną rolę prewencyjną w chorobach
nowotworowych, badaniu poddano związek pochodzenia roślinnego z grupy auksyn - hormonów roślinnych odpowiadających za prawidłowy wzrost
i rozwój roślin. Związkiem tym jest kwas indolilo-3-octowy (IAA), który jak
się okazuje, może wykazywać działanie potencjalnie cytotoksyczne względem
komórek nowotworowych. W związku z tym zbadano wpływ kwasu indolilo-3-octowego na proliferację komórek raka piersi charakteryzujących się
obecnością receptora estrogenowego (ER+) oraz komórek odznaczających się
54

A. BUTAREWICZ. E. WOŁEJKO

KWAS INDOLILO-3-OCTOWY–HORMON ROŚLINNY...

jego brakiem (ER-). Pozwoliło to wstępnie określić aktywność analizowanego
związku jako naturalnego składnika chemoprewencyjnego zmniejszającego żywotność komórek nowotworowych.
Przegląd literatury
Hormony roślinne, zwane również fitohormonami, są najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na wzrost i rozwój roślin. Działanie ich związane
jest zarówno z aktywacją/inhibicją procesów długotrwałych (rozwój, różnicowanie się, wzrost roślin), jak i procesów krótkotrwałych (ruch aparatów szparkowych, wyginanie części roślin spowodowane działaniem promieni słonecznych bądź grawitacji) [2]. Wśród substancji wpływających na rozwój rośliny,
wyróżniane są również regulatory wzrostu i substancje wzrostowe, których nie
klasyfikuje się jako hormony. Nie są one zaliczane do grupy fitohormonów,
ponieważ hormony wykazują swoją aktywność w bardzo niskich stężeniach –
zaczynają działać już w stężeniu 10-6M oraz cechują się dużą biodostępnością
[3].

Procesy zachodzące w organizmach żywych są zazwyczaj regulowane przez kilka hormonów. Działają one jako tzw. kompleksy hormonalne, składające się z więcej niż jednego hormonu, a ten sam hormon
może być stymulatorem lub inhibitorem jednocześnie w jednej reakcji
w organizmie [4]. Ilość hormonu występująca w tkance zależy od równowagi dynamicznych procesów jego syntezy i rozpadu. Do hormonów
roślinnych zaliczamy kilka grup związków, m.in. auksyny, cytokininy
i gibereliny.
Auksyny są hormonami roślinnymi, które jako jedne z pierwszych
zostały rozpoznane w roślinach [4]. Hormony te regulują wiele procesów metabolicznych oraz są zasadniczymi regulatorami wzrostu i rozwoju roślin. Wpływają na rozwój korzeni bocznych, tkanek naczyniowych
oraz na dominację wierzchołkową [5]. Dodatkowo oddziałują na transport i magazynowanie asymilatów. Od obecności auksyn zależą zmiany w składzie i funkcji ścian komórkowych. Wskazuje to na ich udział
w transporcie asymilatów, który opiera się na powielaniu liczby akceptorów regulując jednocześnie intensywność ich wzrostu [4]. Auksyny
zmieniają również reakcję rośliny na grawitację oraz światło. Badania
nad auksynami umożliwiły stworzenie wielu współczesnych gatunków
roślin poprzez wykorzystanie ich wpływu na procesy rozmnażania [6,7].

55

A. JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, U. WYDRO, A. KIEŁTYKA-DADASIEWICZ, E. ANDREJEWICZ,

Grupę auksyn można podzielić na auksyny indolowe i auksyny nie
indolowe oraz na auksyny naturalne i syntetyczne. Najpowszechniejszą, naturalnie występującą w roślinach auksyną jest kwas indolilo-3octowy (IAA). Został on zidentyfikowany jako pierwszy. Posiada w cząsteczce pierścień indolowy i fragment kwasu octowego [8].
Kwas indolilo-3-octowy oprócz pozytywnego wpływu na wzrost
i rozwój roślin, wykazuje również potencjalne działanie antynowotworowe, jednak dopiero po utlenieniu przez peroksydazę chrzanową
(HRP – horseradish peroxidase) [9]. IAA skoniugowany z peroksydazą
chrzanową stanowi potencjalny prolek w terapii antynowotworowej.
Połączenie to powoduje rozpad ludzkich komórek nowotworowych.
IAA wydaje się być tolerowany przez organizm ludzki w dość wysokich
stężeniach, natomiast HRP jest enzymem spełniającym wymagania
związane z terapią celowaną nowotworów poprzez wiązanie się z przeciwciałami, polimerami oraz możliwą transfekcję genową. Pochodne
IAA zwane indolami, stosowane są w medycynie oraz farmacji. Indometacyna (kwas 1-(p-chlorobenzuoilo)-5-metoksy-2-metyloindolo-3octowy) jest stosowana jako lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy
oraz przeciwzapalny, natomiast acemetacyna posiada podobne działanie do indometacyny, ale silniejsze [10]. Wyniki badań wskazują na cytotoksyczne działanie IAA skoniugowanego z HRP względem komórek
czerniaka linii G361. Mechanizm działania analizowanych związków
związany był z indukcją stresu oksydacyjnego. Jednak należy zauważyć, że czynnikiem aktywnym był nadtlenek wodoru, natomiast sam
IAA nie wykazał działania cytotoksycznego [11]. Stwierdzono również,
że IAA może wytwarzać wolne rodniki pod wpływem promieniowania ultrafioletowego B (UVB), podobnie jak w układzie IAA / HRP.
Ponadto wykazano, że skojarzone działanie IAA i intensywnego światła pulsacyjnego (IPL) znacząco spowolniło wzrost guzów wszczepianych myszom, co wskazuje, że IAA może być obiecującym związkiem
wzmacniającym terapię fotodynamiczną (PDT) [12].
Głównym celem badań była ocena w warunkach in vitro profilu
aktywności toksykologicznej kwasu indolilo-3-octowego (IAA), oraz
wyselekcjonowanie najaktywniejszych stężeń badanego związku. Podstawą hipotezy badawczej i oczekiwanych rezultatów było założenie, że
związki pochodzenia roślinnego będą hamować proliferację komórek
pochodzących z najczęściej występujących obecnie nowotworów litych
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– raka piersi (estrogenozależnego i potrójnie ujemnego), oraz że IAA będzie indukować śmierć komórek nowotworowych.
Materiały i metody
Charakterystyka linii MCF-7
Modelową linią komórkową, którą stosuje się do badania nowotworów
piersi jest linia MCF-7. Jest to adherentna linia reprezentująca estrogenozależny gruczolak piersi. Komórki zostały pobrane z wysięku opłucnej kobiety
chorującej na złośliwego gruczolaka i rozhodowane w Michigan Cancer Foundation [13]. Komórki nowotworowe wykazujące wrażliwość na estrogen
są estrogenozależne (ER +), natomiast nie reagujące na obecność estrogenu estrogenoniezależne (ER-). Złośliwe nowotwory są najczęściej estrogenoniezależne, charakteryzują się większą ilością przerzutów oraz bardziej agresywnym
przebiegiem choroby [14]. Do receptorów nowotworowych występujących
w komórkach zaliczane są receptory progesteronu – PR oraz białka transbłonowe – HER 2 [15]. Komórki proliferując tworzą zbite, ściśle ułożone kolonie
o nabłonkowym fenotypie [16].
Charakterystyka linii MDA-MB-231
Linia MDA-MB-231 jest to estogenoniezależna linia nowotworu piersi,
która została wyprowadzona z wysięku opłucnowego. Podobnie jak MCF-7,
linia komórkowa MDA-MB-231 jest jedną z najczęściej stosowanych w badaniach in vitro [17]. Linia MDA-MB-231 pochodzi z potrójnie ujemnego nowotworu piersi, jako że jest estrogenoniezależna (ER -) nie posiada receptorów
estrogenowych (ER+), progesteronowych (PR) oraz nabłonkowych (HER2)
[18,19]. Estrogenoniezależny gruczolakorak jest chorobą agresywną z bardzo
ograniczonymi możliwościami leczenia, dlatego też linia komórkowa MDA-MB-213 jest idealnym narzędziem do badań prowadzonych w celu odnalezienia i opracowywania skutecznych leków [19].

Charakterystyka linii ZR-75-1
ZR-75-1 jest to linia estrogenozależna, nabłonkowego nowotworu piersi. Pobrany został od sześćdziesięciotrzyletniej kobiety z miejsca przerzutowego, złośliwego naciekającego nowotworu przewodowego. Linia ZR-75-1
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posiada receptory: estrogenowe (ER), progesteronowe (PR) oraz nabłonkowe
(HER2) [20].
Reagenty
Medium hodowlane DMEM (ang. Dulbecco’s Modified Eagle Medium),
medium hodowlane Leibovitz L-15, medium hodowlane RPMI – 1640, trypsyna 0,25% 1mM EDTA, bydlęca surowica płodowa (FBS – foetal bovine
serum), mieszanka antybiotyków penicylina/streptomycyna – 10 000 jednostek/ml penicyliny, 10 000 µg/ml streptomycyny, MTT (Sigma-Aldrich,
St, Louis, MO, USA).
Metodyka hodowli komórek in vitro
Komórki hodowano w kompletnym medium wzrostowym, wzbogaconym inaktywowaną termicznie surowicą bydlęcą płodową (FBS)–10% v/v,
z dodatkiem antybiotyków: streptomycyny (10 000U/ml) i penicyliny
(10mg/ml), w warunkach standardowych w inkubatorze CO2, (temperatura
37oC, 5% CO2, 100% wilgotności względnej). Adharentną linię nowotworową MCF-7 hodowano w medium hodowlanym DMEM, wzbogaconym FBS
(10%, v/v) . Linię ZR-75-1 hodowano w medium hodowlanym RPMI-1640
wzbogaconym FBS (10% v/v), natomiast linię MDA-MB-231 w medium
hodowlanym Leiboitz’a L-15 wzbogaconym FBS (10%, v/v) bez CO2. Komórki wszystkich linii utrzymywano w fazie wzrostu logarytmicznego przez
regularne pasażowanie do nowych naczyń hodowlanych po osiągnieciu przez
hodowlę ok. 80% konfluencji.
Główne zasady eksperymentu
Komórki wysiewano na jałowe 96-dołkowe płytki hodowlane. Hodowlę
komórek zakładano 24 godziny przed planowanym eksperymentem, w celu
ich przyklejenia się do powierzchni naczynia hodowlanego oraz namnożenia.
Ocena cytotoksyczności badanych związków
W celu określenia cytotoksyczności IAA względem badanych linii komórkowych zastosowano test MTT. Test MTT polega na pomiarze absorbancji fioletowego roztworu formazanu, produktu redukcji rozpuszczalnej
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w wodzie żółtej soli tetrazolowej (MT), która zachodzi przy udziale enzymów
oksyredukcyjnych (dehydrogenaza bursztynianowa mitochondriów) żywych
komórek. Ilość produktu reakcji (nierozpuszczalnych w wodzie kryształów
formazanu) jest proporcjonalna do liczby żywych i aktywnych metabolicznie
komórek. W przypadku komórek martwych bądź uszkodzonych, formazan
nie tworzy się. Uzyskany po rozpuszczeniu kryształów formazanu w DMSO
fioletowy roztwór wykazuje maksimum absorbancji przy długości fali λ= 560
nm.
Komórki wysiewano na jałowe 96-dołkowe mikropłytki w gęstości odpowiedniej dla danej linii komórkowej. Po 24 i 48 - godzinnej hodowli, do
określonych dołków mikropłytki dodawano badany związek i komórki, po
czym inkubowano je w inkubatorze CO2 przez 24 godziny Następnie usuwano medium, natomiast monowarstwę komórek przemywano dwukrotnie
PBS-em. Do każdego dołka mikropłytki dodawano po 50µl roztworu soli tetrazolowej MTT o stężeniu końcowym 0,05 mg/ml. Mikropłytkę umieszczano na 3-4 godziny w inkubatorze CO2. Po zakończeniu inkubacji do dołków
mikropłytki dodawano po 100µl DMSO, w celu rozpuszczenia powstałych
w środowisku żywych komórek fioletowych kryształów formazanu. Absorbancję roztworu formazanu, po delikatnym wymieszaniu, odczytywano przy
długości fali λ= 560 nm na czytniku mikropłytek Glomax Promega żywych
komórek wyliczano porównując wartość absorbancji próbek badanych z wartością absorbancji kontroli (komórki nietraktowane żadnymi związkami). Absorbancję kontroli przyjmowano za 100%.
Analiza statystyczna
Każde oznaczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach w czterech
niezależnych eksperymentach, a wszystkie wyniki podano jako wartości średnie ± odchylenie standardowe. Różnice między średnimi obliczono stosując
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Dla różnic istotnych statystycznie wykonano test Dunnetta, w którym porównano średnie wyniki uzyskane
dla kontroli i pozostałych zmiennych. Istotne efekty zaprezentowano jako:
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001.

59

A. JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, U. WYDRO, A. KIEŁTYKA-DADASIEWICZ, E. ANDREJEWICZ,

Wyniki
Cytotoksyczność IAA badana w linii MDA-MB-231
Inkubacja 24-godzinna komórek linii MDA-MB-231 w kwasie indolilo-3-octowym spowodowała statystycznie istotny spadek żywotności komórek w wysokich stężeniach badanego związku (Rys.1). W stężeniach 500μM,
750μM i 1000μM, żywotność komórek wynosiła około 60%. Stężenie IAA
wynoszące 100μM spowodowało spadek badanego parametru o około 10%
po 24 godzinach inkubacji. W pozostałych stężeniach zaobserwowano, że niższe stężenie IAA powoduje wzrost żywotności komórek linii MDA-MB-231.
Wzrost ten wynosił około 10%. W stężeniu 20μM wynik był taki sam jak
w próbie kontrolnej, nie zaobserwowano zmian w względnej żywotności
komórek.
W efekcie 48 godzinnej inkubacji odnotowano spadek żywotności komórek o około 40% w stężeniach 500μM, 750μM oraz 1000μM. W stężeniu
200μM kwas indolilo-3-octowy był również toksyczny i spowodował zmniejszenie żywotności komórek do około 80%, natomiast w stężeniu 100μM odnotowano spadek o około 3%. Stężenia 50μM i niższe powodowały wzrost
żywotności komórek linii MDA-MB-231. Największy wzrost proliferacji
komórek obserwowano w stężeniu IAA wynoszącym 20μM. Stężenia 1μM,
50μM i niższe nie spowodowały zmian w względnej żywotności komórek.
Cytotoksyczność IAA badana w linii ZR-75-1
W komórkach linii ZR-75-1 obserwowane były różne efekty działania
IAA w zależności od zastosowanego stężenia i czasu inkubacji z badanym
związkiem (Rys.2).
Po 24 godzinnej inkubacji z kwasem indolilo-3-octowym wzrost poziomu proliferacji komórek linii ZR-75-1 stwierdzono w niższych stężeniach.
W stężeniu 0,75μM IAA odnotowano spadek żywotności komórek o około
5%. Największy spadek żywotności występował w stężeniach najwyższych –
750μM oraz 1000μM i wynosił około 90%. Żywotność komórek w stężeniu
IAA wynoszącym 500μM wynosiła około 50%. Stężenia od 20μM do 200μM
były również cytotoksyczne dla komórek linii ZR-75-1 i powodowały zmniejszenie ich żywotności.
W dłuższym czasie inkubacji - 48 godzin, zaobserwowano największy
spadek żywotności w stężeniach 500μM, 750μM oraz 1000μM i wynosił
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on około 80%. Stężenia niższe, 1μM oraz 10μM, nie powodowały zmian
w względnej żywotności komórek, gdyż uzyskane wartości były zbliżone do
próbki kontrolnej.

Rysunek 1. Cytotoksyczność IAA badana w linii komórkowej MDA-MB-231 eksponowanej na wzrastające stężenia IAA przez 24 i 48 godzin, obliczona jako odsetek komórek kontrolnych. Dane przedstawiono jako średnia ± odchylenie standardowe
z trzech powtórzeń. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 reprezentują statystycznie
istotne różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą testu Dunnetta

Żródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2. Cytotoksyczność IAA badana w linii komórkowej ZR-75-1 eksponowanej na wzrastające stężenia IAA przez 24 i 48 godzin, obliczona jako odsetek komórek
kontrolnych. Dane przedstawiono jako średnia ± odchylenie standardowe z trzech
powtórzeń. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 reprezentują statystycznie istotne
różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą testu Dunnetta

Źródło: Opracowanie własne.

Cytotoksyczność IAA badana w linii MCF-7
Kwas indolilo-3-octowy po 24 godzinach inkubacji w linii komórkowej
MCF-7 działał cytotoksycznie w wysokich stężeniach, takich jak 750μM i
1000μM, powodując zmniejszenie żywotności komórek o około 80% (Rys.3).
W stężeniach 200μM i 500μM żywotność komórek wynosiła około 50%.
Zauważalne wzrosty żywotności wystąpiły w stężeniach niższych, takich jak
0,5μM, 0,75μM, 1μM i 10μM. Żywotność komórek poddanych działaniu
IAA w tych stężeniach była wyższa niż w próbie kontrolnej co świadczy o
stymulowaniu ich wzrostu. W stężeniu 10μM żywotność linii MCF-7 była
na podobnym poziomie co w kontroli, natomiast najwyższą można było zaobserwować w stężeniu 1μM i w tym wypadku żywotność komórek wzrosła
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o 20%. W niższych stężeniach kwas indolilo-3-octowy nie działał na komórki
linii MCF-7 cytotoksycznie, natomiast pobudził je do wzrostu. Dłuższy czas
inkubacji komórek spowodował wyraźne, statystycznie istotne zmniejszenie
żywotności komórek w porównaniu do 24 godzinnej inkubacji.
Rysunek 3. Cytotoksyczność IAA badana w linii komórkowej MCF-7 eksponowanej
na wzrastające stężenia IAA przez 24 i 48 godzin, obliczona jako odsetek komórek
kontrolnych. Dane przedstawiono jako średnia ± odchylenie standardowe z trzech
powtórzeń. * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 reprezentują statystycznie istotne
różnice względem kontroli, oszacowane za pomocą testu Dunnetta

Źródło: Opracowanie własne.
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Po 48 godzinnej inkubacji w kwasie indolilo-3-octowym zauważono
zmniejszenie żywotności komórek o 90% w stężeniach wyższych, takich jak
500μM, 750μM i 1000μM. Stężenia niższe niż 200μM wywołały mniej znaczące spadki, ale były wciąż toksyczne dla komórek. W stężeniach 0,5μM,
0,75μM i 1μM zaobserwowano spadek żywotności o około 10%.
Dyskusja
W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się diety oparte głównie
na produktach naturalnych pochodzenia roślinnego oraz aplikacja związków
naturalnych w zapobieganiu oraz leczeniu nowotworów. Duża ilość badań
prowadzonych nad zastosowaniem substancji pochodzenia roślinnego wynika
z faktu, że skuteczne leki chemioterapeutyczne uzyskane drogą syntezy chemicznej posiadają wiele wad i powodują poważne skutki uboczne w organizmie pacjenta np. wywołana długim leczeniem lekooporność oraz skumulowana toksyczność. Istnieje wiele roślinnych źródeł naturalnych komponentów
dostarczających potencjalnych związków służących do walki z nowotworami.
Są to między innymi: mikroorganizmy, organizmy morskie oraz rośliny. Coraz częściej zastosowanie znajdują, zarówno w terapii jak i profilaktyce, różnorodne związki z grupy hormonów roślinnych o istotnym działaniu bioaktywnym w komórkach ludzkich. Jednym z takich związków jest IAA należący do
grupy auksyn. W badaniach własnych określono wpływ IAA na proliferację
trzech linii komórkowych: MCF-7 oraz ZR-75-1, które należą do estrogeno-zależnych komórek nowotworowych oraz MDA-MB-231, reprezentująca
estrogeno-niezależny typ nowotworu sutka. Test MTT był podstawowym
eksperymentem, a badane komórki zostały poddane szerokiemu zakresowi
stężeń IAA przez 24 godziny oraz 48 godzin [21].
Kwas indolilo-3-octowy (IAA) to najczęściej naturalnie występująca
w roślinach auksyna. Ta powszechnie znana, nietoksyczna substancja chemiczna pochodzenia roślinnego posiada działanie również potencjalnie cytotoksyczne dla komórek raka piersi. Sam kwas idolilo-3-octowy jest nietoksycznym prolekiem, natomiast po aktywacji przez peroksydazę chrzanową
tworzy rodnik toksyczny dla komórek nowotworowych, wykazując wówczas działanie antynowotworowe [22]. Uzyskane przez nas wyniki również
wskazują, że IAA działa toksycznie raczej w wysokich stężeniach, a w niskich
może nawet stymulować proliferację komórek. Według danych literatury,
badana jest nowa strategia leczenia nowotworów poprzez połączenie kwasu
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indolilo-3-octowego (IAA) oraz peroksydazy chrzanowej (HRP). Siłą systemu
IAA/HRP jest to, że sam IAA nie wywołuje żadnych toksycznych skutków
dla komórek, natomiast IAA wytwarza RFT w reakcji z HRP, co może skutecznie hamować proliferację i indukować apoptozę komórek rakowych [23].
W rezultacie przeprowadzonych badań zaobserwowano najsilniejszą odpowiedź w liniach komórkowych MCF-7 i ZR-75-1, po 24 godzinnej inkubacji,
natomiast dłuższa inkubacja nie wpłynęła istotnie na zmniejszenie żywotności
linii komórkowej. W komórkach linii MDA-MB-231 zauważono niski spadek względnej żywotności komórek w porównaniu do pozostałych dwóch linii.
W każdej badanej linii występował zamierzony efekt zmniejszenia żywotności
komórek, ale zauważono również tendencję w kierunku wzrostu proliferacji
komórek. W większości przypadków różnice były niewielkie i zbliżone do
kontroli. Jest to zgodne z danymi literatury wskazującymi na niewielki efekt
cytotoksyczny IAA w różnych liniach komórek nowotworowych, min.: w linii
gruczolakoraka prostaty PC-3, linii raka wątroby SK-HEP-1, linii czerniaka
G361 oraz linii czerniaka B16F10 [23,24,25]. We wszystkich wymienionych
przypadkach, aby osiągnąć pożądany efekt cytotoksyczny w stosunku do komórek nowotworowych, IAA musi zostać zaktywowany, np.: poprzez oksydacyjną dekarboksylację katalizowaną przez HRP. Taki proces aktywacji wyzwala
produkcję wolnych rodników indolowych, skatolowych i nadtlenków lipidów.
Park K.C. i wsp. zauważyli, że również aktywacja IAA za pomocą światła UV
może zwiększyć jego aktywność cytotoksyczną [24]. Jednak mechanizm działania IAA nadal nie jest dokładnie poznany i wymaga dalszych analiz. Istotny
wzrost tempa proliferacji komórek, odbiegający znacznie od próbki kontrolnej, zaobserwowano w linii MDA-MB-231 po 48 godzinnej inkubacji. Poziom proliferacji komórek w stężeniu IAA wynoszącym 10μM i 20μM wzrósł
o około 80%. Wzrost ten zauważono również po 48 godzinnej inkubacji komórek MCF-7 z IAA. W stężeniu 1μM żywotność komórek zwiększyła się
o około 20%. Skokowe wzrosty analizowanego parametru zaobserwowane
w linii MDA-MB-231 mogą być związane z brakiem receptora estrogenu, który obecny jest w pozostałych badanych liniach komórkowych. W przypadku
komórek linii MCF-7 poddanych 24-godzinnej inkubacji z badanym związkiem, odnotowano spadki badanego parametru. W stężeniu 200μM IAA zaobserwowano spadek żywotności o 50%. W linii MDA-MB-231 po 24 godzinnej
inkubacji spadek o 50% zaobserwowano w stężeniu IAA 750μM, a w stężeniu
200μM spadek wynosił 20%. Żywotność linii ZR-75-1 w stężeniu 1000μM
wynosiła około 10% zarówno po 24 i 48 - godzinnej inkubacji. Ponieważ,
wg. danych literatury, głównym mechanizmem aktywności cytotoksycznej
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zaktywowanego IAA jest przekroczenie pewnego poziomu stresu oksydacyjnego, może to oznaczać, że ilość generowanych przez sam IAA wolnych rodników jest niewystarczająca do eliminacji komórek nowotworowych. Można
także przypuszczać, że to poziom stresu oksydacyjnego powoduje adaptację
komórek rakowych, wzrost proliferacji komórek nowotworowych i niestabilność genetyczną, co prowadzi do silnej oporności na terapię przeciwnowotworową [26]. W większości badań podkreślano bezsporny związek między
stresem oksydacyjnym a inicjacją, promocją i progresją raka [27]. Podwyższony poziom RFT jest niezwykle ważnym czynnikiem w patogenezie nowotworów, ponieważ skutkuje pojawieniem się modyfikacji genetycznych i epigenetycznych, które następnie powodują niekontrolowaną proliferację komórek
[28,29]. W prezentowanych badaniach każda analizowana linia komórkowa
inkubowana w IAA wykazywała wzrost względnej żywotności komórek, co
mogło być spowodowane wzrostem poziomu stresu oksydacyjnego wskutek
działania IAA. Trzy najwyższe stężenia: 500μM, 750μM oraz 1000μM były
cytotoksyczne dla każdej linii, ale stężenia te są zbyt wysokie do zastosowania w badaniach klinicznych. W badaniach własnych uzyskano znaczącą dużą
różnicę pomiędzy liniami komórkowymi w zależności od obecności lub braku receptora estrogenowego. W liniach komórkowych estrogenozależnych,
MCF-7 i ZR-75-1 otrzymano statystycznie bardziej istotne odpowiedzi na
aplikowany związek niż w linii MDA-MB-231.
Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować o znaczeniu produktów naturalnych pochodzenia roślinnego takich jak IAA i ich roli w żywieniu i zapobieganiu chorobom nowotworowym. Potencjalne działanie antynowotworowe
badanego związku jest zależne od dawki i czasu inkubacji. Z kolei poziom
cytotoksyczności badanego związku może być związany z jego strukturą chemiczną warunkującą aktywność biologiczną. IAA wykazuje potencjalne korzystne działanie jako czynnik przeciwdziałający nowotworom, jednak wymaga dalszych badań zarówno in vitro jak i in vivo, w szczególności dotyczących
mechanizmów działania tego związku poprzez indukcje stresu oksydacyjnego
oraz apoptozy komórek nowotworowych.
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INDOLE-3-ACETIC ACID PLANT HORMONE
WITH POTENTIAL ANTICANCER EFFECT.
PRELIMINARY STUDY

Summary: The incidence of breast cancer has increased significantly
in recent years, and the causes include, among others: genetic
predisposition, long-term hormonal contraception, overweight and
unhealthy lifestyle. Much attention is paid to research on natural
compounds of plant origin in the treatment and prevention of cancer.
Therefore, the plant hormone from the auxin group, indole-3-acetic
acid (IAA), was selected for the study, which affects plant metabolism,
but also has potential anti-cancer activity. The main aim of this study
was to evaluate the in vitro effect of IAA on the proliferation of cells
from three different breast cancer lines, characterized by the presence
or absence of estrogen receptors. The cell lines tested are MCF-7 and
ZR-75-1 (estrogen-dependent lines) and MDA-MB-231 (estrogen-independent line). The obtained results allow the conclusion that the
action of IAA is different depending on the analyzed cell line and the
incubation time. The test compound exhibits cytotoxicity at the higher
concentrations tested, while stimulating proliferation at lower concentrations. This indicates the need to investigate the mechanisms of IAA
action in neoplastic cells.
Keywords: indole-3-acetic acid, auxins, MCF-7, MDA-MB-231, ZR75-1, breast cancer.
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ELEKTROANALIZA
BUTYLOHYDROKSYANIZOLU W
PREPARATACH KOSMETYCZNYCH

Streszczenie: Opracowano elektrochemiczną metodę oznaczania butylohydroksyanizolu (BHA) w preparatach kosmetycznych z zastosowaniem techniki woltamperometrii pulsowej różnicowej (ang. differential
pulse voltamperometry, DPV). Jako elektrodę pracującą wykorzystano
mikroelektrodę z włókna węglowego (CF) o średnicy 35.4 μm. Środowiskiem do badań była mieszanina lodowatego kwasu octowego
i acetonitrylu (20%, v/v) zawierająca 0.1 M nadchloran sodu jako
elektrolit podstawowy. Analizę ilościową prowadzono metodą wielokrotnego dodatku wzorca. Jej wybór umożliwia oznaczania BHA
w preparatach kosmetycznych w obecności towarzyszącej matrycy.
Uzyskano zadowalające co do precyzji oraz dokładności wyniki oznaczeń. Opracowana metoda może być skutecznym narzędziem do kontroli zawartości butylohydroksanizolu w analizach laboratoryjnych
przemysłu kosmetycznego.
Słowa kluczowe: butylohydroksyanizol, woltamperometria, kwas octowy, mikroelektrody
ORCID: Magdalena Jakubczyk: 0000-0001-7016-5140; Sławomir
Michałkiewicz: 0000-00002-5305-5967.

Wstęp
Powszechnymi składnikami preparatów kosmetycznych są lipidy. Ich
utlenianie prowadzi do tworzenia się związków, które zmieniają zapach, smak,
barwę czy konsystencję produktu [1–4]. W wyniku tych przemian jakość
kosmetyków ulega obniżeniu [5]. Produkty zawierające zjełczałe podłoże
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tłuszczowe są ponadto szkodliwe dla człowieka gdyż wywołują podrażnienia,
uczulenia, a także miejscowe stany zapalne skóry [1].
Procesy oksydacyjne można ograniczyć poprzez zastosowanie antyutleniaczy naturalnych bądź syntetycznych. Antyutleniacze (przeciwutleniacze)
to związki chemiczne występujące w małych stężeniach (0.001–0.1%), które
efektywnie hamują lub opóźniają spowodowany utlenieniem rozkład substancji obecnych w produkcie [1,4,6]. Przedłużają one w ten sposób przydatność
preparatów do użycia.
Antyutleniacze syntetyczne dodawane są do produktów, gdyż ilość ich
naturalnych odpowiedników jest niewystarczająca do zapewnienia stabilności
antyoksydacyjnej. Ich zadaniem jest ochrona składników o właściwościach
silnie redukujących [6]. Najczęściej stosowanymi, a zarazem niezwykle skutecznymi przeciwutleniaczami syntetycznymi są: butylohydroksyanizol (BHA,
E 320) oraz butylohydroksytoluen (BHT, E 321) [3,5,7]. Pod względem chemicznym BHA jest mieszaniną 2-tert-butylo-4-hydroksyanizolu (2-BHA) oraz
3-tert-butylo-4-hydroksyanizolu (3-BHA). Z uwagi na silniejsze właściwości
antyutleniające 3-BHA, stanowi on około 90% handlowego butylohydroksyanizolu [4,8]. Zadaniem zarówno BHA, jak i BHT jest nie tylko skuteczna
ochrona składników preparatu przed utlenianiem, ale i przed mikroorganizmami. Dotyczy to szczególnie butylohydroksyanizolu, którego aktywność
przeciwdrobnoustrojowa jest porównywalna [9], a według Chang’a i Branen’a [10] lepsza od najpopularniejszych konserwantów jakimi są parabeny.
Antyutleniacze syntetyczne są istotnymi składnikami preparatów kosmetycznych. Zarówno BHA, jak i BHT są stosowane m.in. w produktach do
makijażu twarzy i oczu, kąpieli, opalania, golenia oraz w perfumach, środkach
do pielęgnacji skóry czy w preparatach do higieny osobistej [8,11]. Butylohydroksytoluen jest najczęstszym składnikiem kremów nawilżających, zaś butylohydroksyanizol jest najpopularniejszym konserwantem szminek [8]. Zawartość BHT w produktach kosmetycznych powinna mieścić się w granicach
0.0002-0.5% (m/m) [12,13], BHA natomiast nie powinna przekraczać 0.2%
(m/m) [2].
Wpływ antyutleniaczy syntetycznych na organizm człowieka coraz częściej budzi kontrowersje. BHA może wywoływać m.in.: podrażnienie skóry
[14–16], oczu oraz zapalenie spojówek [7]. BHT może wpływać niekorzystnie na działanie wątroby i nerek, zwłaszcza gdy funkcjonowanie tych narządów jest osłabione [17]. Badania Tran [18] wykazały, że butylohydroksyanizol i butylohydroksytoluen powodują zmiany morfologiczne w komórkach
oraz indukują uszkodzenie DNA. Nie do końca wyjaśniony jest także wpływ
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antyutleniaczy syntetycznych na procesy nowotworowe. Istnieją dane literaturowe wskazujące na ich działanie kancerogenne [19-22]. Z badań in vitro przeprowadzonych w laboratoriach Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem
(ang. International Agency for Research on Cancer, IARC) wynika natomiast, że
BHA inhibituje aktywność czynników rakotwórczych o działaniu pośrednim
[23], a obecny w diecie BHT zmniejsza biodostępność aflatoksyny B1, która
jest jedną z głównych przyczyn raka wątroby [24]. Przeciwnowotworowe działanie antyutleniaczy syntetycznych potwierdzają również badania Williams’a
i współpr. [25].
Kontrowersyjny wpływ antyutleniaczy syntetycznych na organizm człowieka oraz ich powszechne zastosowanie sprawiają, iż konieczne staje się opracowywanie skutecznych metod oznaczania tych substancji w produktach codziennego użytku.
Ich oznaczanie jest najczęściej prowadzone metodami chromatograficznymi [26-30] i spektroskopowymi [31,32]. Niewiele jest natomiast danych
na temat zastosowania metod woltamperometrycznych [33-35]. W związku
z tym celem badań było opracowanie woltamperometrycznej metody oznaczania butylohydroksyanizolu – najczęściej stosowanego przeciwutleniacza syntetycznego w preparatach kosmetycznych.
Część badawcza artykułu
Odczynniki
Do sporządzania roztworów poddawanych analizie stosowano następujące odczynniki: lodowaty kwas octowy (HAc), acetonitryl (AN), (Merck),
3-tert-butylo-4-hydroksyanizol (BHA), chloran(VII) sodu, (Sigma – Aldrich).
Ze względu na wysoką czystość odczynników chemicznych, stosowano je bez
wcześniejszego oczyszczania. Oznaczanie BHA prowadzono w wybranych
produktach kosmetycznych: „Kolastyna krem do rąk”, „Kolastyna maseczka”,
„Perfecta peeling” oraz w preparacie nie zawierającym butylohydroksyanizolu
- „Cien tonik”.

Aparatura
Badania prowadzono przy użyciu analizatora elektrochemicznego M161E
oraz wzmacniacza do pomiaru małych prądów M162, pracujących z oprogramowaniem mEALab2.1 (mtm-anko). W skład zestawu wchodziła również
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puszka Faraday’a, w której umieszczone było naczynko pomiarowe wraz
z elektrodami. Badania prowadzono w układzie trójelektrodowym. Elektrodą pracującą była mikroelektroda z włókna węglowego (CF) o średnicy 35.4
µm. Elektrodę pomocniczą stanowił drut platynowy (99,99% Pt). Potencjał
elektrody pracującej mierzono względem elektrody chlorosrebrowej napełnionej roztworem chlorku sodu o stężeniu 1 M, Ag/AgCl (1 M NaCl). Elektroda odniesienia była umieszczona w naczynku przejściowym wypełnionym
elektrolitem podstawowym. Zapobiegało to przenikaniu jonów chlorkowych
i wody do badanych roztworów. Zastosowanie mikroelektrod sprawia, iż rejestrowane prądy są bardzo małe, rzędu nA lub pA. Ogranicza to pojawianie
się spadków omowych potencjału (IR). Jest to szczególnie ważne w przypadku badań w rozpuszczalnikach o niskiej przenikalności elektrycznej. Takim
rozpuszczalnikiem jest właśnie kwas octowy. Dodatkową zaletą mikroelektrod jest zmniejszenie efektów pojemnościowych, związanych z ładowaniem
się podwójnej warstwy elektrycznej. Konsekwencją tego jest wzrost stosunku
prądu faradajowskiego do prądu pojemnościowego, co prowadzi do zwiększenia czułości oznaczeń. Niewielkie rozmiary mikroelektrod sprawiają, że do
badań elektrochemicznych wystarczają małe ilości roztworów. Pozwala to na
ograniczenie zużycia odczynników i obniża koszty analizy.
Metodyka
Pomiary woltamperometryczne wykonywano techniką pulsową
różnicową (DPV, dE = 20 mV, czas trwania impulsu 80 ms), powszechnie
stosowaną do analizy układów wieloskładnikowych. Analizę ilościową prowadzono metodą wielokrotnego dodatku wzorca. Wzorzec BHA o stężeniu
około 210 mg L-1, dodawany był w porcjach po 50 µL do 2.0 mL roztworu
analizowanych preparatów. Środowiskiem do badań była mieszanina lodowatego kwasu octowego i 20% acetonitrylu (v/v) oraz 0.1 M NaClO4 jako
elektrolit podstawowy. Badane kosmetyki wprowadzano w takiej ilości, która
pozwala na uzyskanie sygnału pochodzącego od analitu na poziome 0.2 nA.
Zastosowane środowisko zapewniało bardzo dobrą rozpuszczalność produktów kosmetycznych zwłaszcza w postaci roztworów. W przypadku, gdy konsystencja preparatu miała postać maści bądź kremu, wymagało to dodatkowo
umieszczenia w łaźni wodnej na 15 minut i w razie potrzeby przesączania
przez bibułę filtracyjną. Tak przygotowane próbki analizowano bezpośrednio,
bez jakichkolwiek dodatkowych etapów np. ekstrakcji.
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Wyniki i dyskusja

Badania rozpoczęto od identyfikacji sygnału pochodzącego od BHA.
W tym celu sporządzono jego roztwory o składzie spisanym w metodyce.
Badania wykazały, że utlenianie BHA zachodzi przy potencjale 0.845 V
vs Ag/AgCl oraz istnieje możliwość jego identyfikacji w obecności sygnałów matrycy (Rysunek 1, Tabela 1). Położenie piku na krzywych DPV
rejestrowanych w roztworach zawierających badane preparaty odpowiada wzorcowi butylohydroksyanizolu. Oznacza to, że obecność matrycy
nie modyfikowała sygnału pochodzącego od BHA. Należy zaznaczyć, że
zastosowane środowiska pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrej odtwarzalności kolejno rejestrowanych krzywych zarówno w odniesieniu do
położenia na osi potencjałów, jak i prądów. Dzięki temu powierzchnia
elektrody pracującej nie wymagała polerowania w trakcie analizy.
Rysunek 1. Krzywe DPV zarejestrowane w roztworach (A) BHA, (B) preparatów kosmetycznych w mieszaninie kwasu octowego i acetonitrylu (20%, v/v) zawierającej
0.1 M NaClO4 jako elektrolit podstawowy. Mikroelektroda CF, φ = 35.4 μm, dE =
20 mV
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W celu określenia selektywności opracowanej procedury sprawdzono
wpływ substancji, które najczęściej wchodzą w skład kosmetyków na sygnał
pochodzący od BHA. Jako potencjalne interferenty stosowano m. in. fenoksyetanol, metyloparaben, fenyloetanol, butylohydroksytoluen, benzoesan sodu,
kwas cytrynowy, glicerynę, glikol etylenowy, wersenian disodowy, dimetyloaminę, alkohol izopropylowy, etylowy, cetylowy i benzylowy. Substancje te
dodawano w ilościach 10-krotnie przewyższających stężenie butylohydroksyanizolu. Analiza porównawcza wykazała, że wpływ interferentów na sygnał
pochodzący od utleniania BHA nie przekraczał 4%.
Wiarygodna metoda analityczna musi być oparta na ścisłej zależności pomiędzy wielkością sygnału a stężeniem analitu w badanej próbce. Obserwowano wzrost natężenia prądu piku wraz ze wzrostem stężenia butylohydroksyanizolu. Na tej podstawie skonstruowano krzywą kalibracyjną oraz wyznaczono
podstawowe parametry analityczne metody (Tabela 1).
Tabela 1. Potencjał piku, EP utleniania BHA oraz parametry krzywej kalibracyjnej
(IP (nA) = a0 + a1c (mg L-1)). ME (CF, φ = 35.4 μm), DPV, dE = 20 mV
Parametr
EP / V vs Ag/AgCl
Zakres liniowości / mg L-1
Współczynnik korelacji, r
a0 ± 1)Sa0 / nA
a1 ± 2)Sa1 / nA mg-1 L
3)
LOD / mg L-1
4)
LOQ / mg L-1

BHA
0.845
1.52 – 594.62
0.9999
-0.0375 ± 0.02
0.01705 ± 9.2×10-5
0.01
0.05

1,2) Odchylenie standardowe wyrazu wolnego lub nachylenia,
3) 3.29σB/a1 (σB - odchylenie standardowe ślepej próby),
4)5×LOD.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra zgodność pomiędzy natężeniem prądu
piku a stężeniem, o czym świadczy wartość współczynnika korelacji. Szeroki zakres liniowości krzywej kalibracyjnej oraz niskie granice wykrywalności
(LOD) i oznaczalności (LOQ) pozwalają przypuszczać, że możliwe będzie ilościowe oznaczanie BHA w preparatach kosmetycznych.
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Badania nad zawartością butylohydroksyanizolu w kosmetykach rozpoczęto od sprawdzenia wiarygodności opracowanej procedury poprzez porównanie wprowadzonej do roztworu ilości analitu z otrzymanymi w toku analizy.
Do oznaczania zastosowano metodę wielokrotnego dodatku wzorca. W tym
celu sporządzono roztwór BHA o znanym stężeniu (8.24 mg L-1). Jako matrycę zastosowano preparat kosmetyczny niezawierający badanego analitu. Porcje
tak przygotowanej próbki przenoszono do naczynka pomiarowego. Następnie zanurzano układ trójelektrodowy i rejestrowano krzywe DPV w roztworze
wyjściowym oraz po kolejnych dodatkach wzorca. Zastosowane stężenie oraz
objętość dodawanego roztworu wzorcowego pozwoliło na uzyskanie wyraźnego przyrostu sygnałów analitycznych bez zmiany ich położenia na osi potencjałów, a sumaryczne stężenie po ostatnim dodatku nie przekraczało górnego
zakresu liniowości krzywej kalibracyjnej. Stężenie analitu w badanej próbce
określano przy użyciu programu mEAlab2.1 na podstawie liniowych zależności prądu piku od stężenia wzorca, Ip = f(c). Analizę ilościową wykonywano
pięciokrotnie, a wyniki przeliczano na zawartość BHA w 1 g preparatu oraz
poddano analizie statystycznej (Tabela 2).
Średnia zawartość butylohydroksyanizolu w badanym roztworze jest
zgodna z ilością wprowadzoną (odnajdywalność, R = 100%) a względne odchylenie standardowe, RSD, wynoszące 0.8% oznacza, że charakteryzuje się
ona wysoka precyzją.
Oznaczanie butylohydroksyanizolu w kosmetykach prowadzono w sposób identyczny do opisanego dla oznaczania kontrolnego. Uzyskane wyniki
przedstawiono w Tabeli 2. Na podstawie analizy wyników oznaczania kontrolnego i uzyskanych w roztworach wybranych preparatów kosmetycznych można stwierdzić, że opracowana metoda jest dokładna (R = 100%) oraz precyzyjna (RSD ≤ 1.8%). Zawartość BHA mieściła się w granicach 0.009 – 0.089%
i nie przekraczała dopuszczalnych norm.
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Tabela 2. Wyniki woltamperometrycznego oznaczania BHA w preparatach farmaceutycznych na mikroelektrodzie z włókna węglowego, CF, φ = 35.4 μm z zastosowaniem
techniki DPV (dE = 20 mV). Oznaczanie prowadzono w środowisku kwasu octowego zawierającego acetonitryl (20%, v/v) i 0.1 M NaClO4 jako elektrolit podstawowy

Preparat

Zastosowanie

Zawartość
deklarowana
mg g-1

Zawartość
oznaczona

RDS/%

3)

mg g-1

%(m/m)

0.412

0.412 ± 0.004
2)
(100.0%)

0.041

0.8

bd

0.181 ± 0.002

0.018

1.5

1)

Kontrolny

tonik

Perfecta

peeling

Kolastyna

krem do rąk

bd

0.094 ± 0.002

0.009

1.8

Kolastyna

maseczka

bd

0.089 ± 0.001

0.009

0.9

4)

1) x = ± t0.95 S dla n=5 i t0.95=2.776 (wartość tabelaryczna),
S - oznacza odchylenie standardowe średniej arytmetycznej,
2)odzysk, R = ( / zawartość deklarowana) × 100%,
3)względne odchylenie standardowe,
4)brak danych ilościowych.
x

x

x

x

Uzyskane wyniki dowodzą, iż użyty rozpuszczalnik, jak również technika
pomiarowa mogą być skutecznym narzędziem w oznaczaniu butylohydroksyanizolu w kosmetykach.
Podsumowanie
Opracowana metoda woltamperometrycznego oznaczania butylohydroksyanizolu przy użyciu mikroelektrody z włókna węglowego i rozpuszczalnika mieszanego kwas octowy - acetonitryl jest prosta, szybka, precyzyjna i dokładna. Obecność matrycy nie wpływała na wyniki analizy. Możliwe jest więc
skrócenie czasu wykonania badań dzięki ograniczeniu operacji związanych
z przygotowaniem próbki, a co za tym idzie zminimalizowanie błędów, obniżenie kosztów analizy oraz ograniczeniu zużycia odczynników. Jest to istotny
element zasad zielonej chemii. Opracowana metoda ma charakter innowacyjny w odniesieniu do rodzaju badanej substancji, preparatów oraz techniki
badawczej. Praktycznym aspektem jest możliwość wykorzystania opracowanej procedury w analizach laboratoryjnych przemysłu kosmetycznego w celu
kontroli zawartości BHA.
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ELECTROANALYSIS
OF BUTYLATED HYDROXYANISOLE
IN COSMETIC PREPARATIONS
Summary: An electrochemical method for the determination of
butylated hydroxyanisole (BHA) in cosmetic preparations was
developed using the differential pulse voltammetry (DPV) technique. A carbon fiber (CF) microelectrode with a diameter of
35.4 μm was used as the working electrode. The test medium
was a mixture of glacial acetic acid and acetonitrile (20%, v/v)
containing 0.1 M sodium perchlorate as supporting electrolyte. The quantitative analysis was carried out by the multiple
standard addition method. Its selection makes it possible to
determine BHA in cosmetic preparations in the presence of an
accompanying matrix. The results of determinations that are
satisfactory in terms of precision and accuracy were obtained.
The developed method can be an effective tool to control
the content of butylated hydroxyanisole in laboratory analyzes
of the cosmetics industry.
Keywords: butylated hydroxyanisole, voltammetry, acetic acid,
microelectrodes
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TECHNIKI CYTOGENETYCZNE
I MOLEKULARNE STOSOWANE
W DIAGNOSTYCE PAR
Z NIEPOWODZENIAMI ROZRODU

Streszczenie: Niepowodzenia prokreacji są poważnym problemem
medycznym i społecznym. Jedna para na siedem ma problemy z zajściem w ciążę. Celem pracy jest zaprezentowanie technik genetycznych,
które wykorzystywane są w diagnostyce par z niepowodzeniami rozrodu. Rozwój technik laboratoryjnych, w tym testów genetycznych, jest
kluczowym elementem w medycynie rozrodu, począwszy od podstawowych technik cytogenetycznych określających kariotyp poprzez badania cytogenetyki molekularnej a skończywszy na badaniach molekularnych. Badania genetyczne powinny być zawsze zlecane po konsultacji
z lekarzem genetykiem co pozwoli ocenić ryzyko genetycznych przyczyn niepłodności i ujawniać ryzyko chorób genetycznych u potomstwa
oraz określić perspektywy par mających problem z urodzeniem dziecka.
Słowa kluczowe: niepowodzenie rozrodu, badania genetyczne, aberracje chromosomowe, mutacje.
Orcid: 0000-0002-5473-9711.

Wstęp
Pojęcie niepowodzeń prokreacji obejmuje: niepłodność małżeńską, poronienia samoistne oraz zgony okołoporodowe. Niepłodność małżeńska dotyka
10-15% par na świecie. Różne czynniki są przyczyną niepowodzeń prokreacji. Mogą one być spowodowane czynnikami zarówno niegenetycznymi jak

1

dr nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, Katedra i Zakład Genetyki.
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i genetycznymi, często ich etiologia jest poligenowa lub wieloczynnikowa,
czyli wynika z połączenia czynników genetycznych i niegenetycznych [1,2].
Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu w przypadku niepowodzeń
prokreacji zaleca wykonanie następujących badań genetycznych u obojga
partnerów: badanie kariotypu, badanie genu CFTR oraz badanie genu CYP21A2, u mężczyzn: badanie regionu AZF chromosomu Y, badanie genu AR,
a u kobiet: badanie genu FMR1, i badanie czynników F5 i F2 [3].
Najczęstszymi wskazaniami do wykonania badania kariotypu u par z niepowodzeniami rozrodu są: 2 lub więcej poronienia, narodziny dziecka z wadami, wady wrodzone płodu, zmiany chromosomowe u dzieci lub płodu, oraz
bezpłodność. Niepłodność według definicji Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO- World Health Organization) jest uleczalną i trwającą co najmniej rok
niezdolnością do zajścia w ciążę mimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia. Natomiast bezpłodność to trwała, nie dająca się wyleczyć dostępnymi
metodami, niezdolność do zajścia w ciążę [2]. Do zmian genetycznych, które
mogą być przyczyną 15-30% niepowodzeń rozrodu należą: aberracje chromosomowe (aberracje liczby i struktury chromosomów) oraz mutacje genów
[1]. Nieprawidłowości w kariotypie stwierdzane u par niepłodnych występują
u 15-35% kobiet i 2-15% mężczyzn [4].
W pracy tej zaprezentowano techniki: cytogenetyki klasycznej i cytogenetyki molekularnej oraz techniki biologii molekularnej, które wykorzystywane są w diagnostyce par z niepowodzeniami rozrodu.
Badania cytogenetyczne
Badanie cytogenetyczne (analiza prążkowa chromosomów/ badanie kariotypu) jest podstawowym badaniem zalecanym przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Rozrodu, które pozwala na ocenę liczby, morfologii i budowy
wszystkich chromosomów. W celu przeprowadzenia badania cytogenetycznego zakładane są 72 godzinne hodowle z pełnej krwi obwodowej na dwóch
różnych podłożach w inkubatorze w 37 stopniach Celsjusza. Do uzyskania
wyższej rozdzielczości zalecane jest stosowanie synchronizacji hodowli przy
pomocy tymidyny. Dla analizy chromosomów metafazowych u par z niepowodzeniami rozrodu wymagana jest rozdzielczość 5,5. Chromosomy metafazowe analizowane są po prążkowaniu techniką GTG- czyli przy użyciu trypsyny i barwnika Giemzy. We wszystkich przypadkach analizuje się średnio 15
metafaz z udziałem systemu komputerowego. Chromosomy klasyfikowane
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są zgodnie z An International System for Human Cytogenomic Nomenclature
ISCN 2016 [5].
W niektórych przypadkach, w celu identyfikacji zmiany, konieczne jest
zastosowanie technik o wyższej rozdzielczości takich jak FISH- (fluorescent in
situ hybridization)- fluoroscencyjna hybrydyzacja in situ, oraz aCGH- (array
Comparative Genomic Hybridization)- porównawcza hybrydyzacja genomowa.
Technikę FISH stosuje się w przypadkach wymagających identyfikacji znanej
mikroaberracji (mikrodelecji lub mikroaddycji) np. u rodziców dzieci z zespołami mikrodelecyjnymi. Badanie array-CGH jest wykorzystywane w celu
określenia pochodzenia chromosomów markerowych czyli małych, dodatkowych chromosomów o niewiadomym pochodzeniu lub innych niezrównoważonych (delecji lub addycji) zmian genomu u osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Takie zmiany mogą być dziedziczone od jednego z rodziców,
nosiciela zrównoważonej aberracji chromosomowej. Identyfikacja zrównoważonej aberracji chromosomowej, często jest trudna a nawet niemożliwa do zidentyfikowania przy pomocy cytogenetyki klasycznej [6,7].
FISH to technika polegająca na hybrydyzacji sondy wyznakowanej barwnikiem fluoroscencyjnym z komplementarnym odcinkiem DNA lub RNA.
Do analizy badanego materiału niezbędny jest mikroskop fluoroscencyjny.
Rozdzielczość badania FISH jest wyższa od badania cytogenetycznego zależy
od zastosowanej sondy i mieści się w przedziale 10 Mpz do 100 Mpz. Technika FISH wykorzystywana jest do diagnostyki submikroskopowych aberracji
chromosomowych, identyfikacji złożonych aberracji strukturalnych chromosomów, identyfikacji dodatkowego materiału chromosomowego oraz chromosomów markerowych [6,7].

Porównawcza hybrydyzacja genomowa- array CGH to jakościowa
technika cytogenetyki molekularnej polegająca na hybrydyzacji dwóch
różnych sekwencji genomowego DNA – jednej od pacjenta i drugiej
kontrolnej – wyznakowanych odpowiednimi barwnikami fluorescencyjnymi oraz względnej analizie odchyleń DNA badanej próbki w odniesieniu do próbki referencyjnej [7]. Technika array CGH służy m.in.
do identyfikacji zmian w genomie- umożliwia jednoczesną detekcję duplikacji, delecji, aneuploidii i amplifikacji, wykrywa znane zespoły mikrodelecyjne i mikroduplikacyjne a także inne zmiany większe niż 300
kpz. Technika aCGH pozwala na identyfikację zrównoważonych zmian
w genomie a także zmian na poziomie sekwencji DNA (mutacji punktowych). Do analizy i interpretacji uzyskanego wyniku wykorzystywane
jest specjalistyczne oprogramowanie bioinformatyczne [7,8].
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Aberracje chromosomowe
U par z niepowodzeniami rozrodu mogą występować zrównoważone
aberracje chromosomowe, które powstają w trakcie podziałów komórkowych
jako efekt pęknięcia chromosomu lub nieprawidłowego podziału centromeru ewentualnie w wyniku błędów zachodzących podczas wymiany fragmentów chromatyd pomiędzy chromosomami w trakcie crossing-over. Najczęstsze aberracje strukturalne występujące u par z niepowodzeniami rozrodu to
zrównoważone: translokacje wzajemne i Robertsonowskie, rzadziej występuje
obecność innych strukturalnych aberracji chromosomowych, takich jak inwersje. Aberracje liczbowe, dość rzadkie, związane są głównie z chromosomami płci lub obecnością chromosomu markerowego. U obu płci nieprawidłowości w kariotypie występują ze zmienną częstotliwością: u kobiet 15-35%
i mężczyzn-15% [8-10].
Do translokacji zrównoważonej dochodzi w wyniku wzajemnej wymiany fragmentów chromosomów. Wzajemne, zrównoważone translokacje nie
powodują strat ani amplifikacji fragmentów genomu, ale mogą spowodować
powstanie gamet ze zmianami niezrównoważonymi, co może być przyczyną
niepłodności, poronień mnogich i/lub wad wrodzonych z towarzyszącą lub
nie niepełnosprawnością intelektualną u potomstwa. U mężczyzn translokacje zrównoważone mogą prowadzić do zaburzeń rekombinacji i niezdolności
do tworzenia spermatogonii co skutkuje oligozoospermią lub/i azoospermią,
a u kobiet częściej prowadzą do niepowodzeń prokreacji niż niepłodności
[11]. Szczególną grupą zrównoważonych, wzajemnych translokacji są translokacje Robertsonowskie, powstałe w wyniku połączenia ramion długich dwóch
chromosomów akrocentrycznych: 13, 14, 15, 21, 22. Translokacje Robertsonowskie są najczęstszymi translokacjami u ludzi. W 50% tworzone są de
novo ale mogą być przekazywane przez rodziców, nosicieli zmian zrównoważonych [12]. Translokacje Robertsonowskie najczęściej występują pomiędzy
chromosomami 13 i 14: t(13;14) [10]. Rzadziej u par z niepowodzeniami
rozrodu występują inversje, które powstają na skutek pęknięcia chromosomu i ponownego błędnego połączenia pękniętych fragmentów, odwróconych
o 180°.W inwersji wszystkie geny są obecne we właściwej liczbie, ale mogą
pojawić się trudności podczas parowania homologicznych chromosomów
w trakcie mejozy. Zmiana kolejności genów może również wpływać na ich
ekspresję. [10-13].
Kolejne zmiany u par z niepowodzeniami rozrodu to aberracje liczbowe, głównie związane z chromosomami płciowymi. U niepłodnych mężczyzn
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najczęstszą aneuploidią chromosomową jest zespół Klinefeltera (kariotyp 47,
XXY). Na drugim miejscu jest zespół Jacobsa z kariotypem 47,XYY [14,15].
Aneuploidią chromosomową u kobiet jest zespół Turnera z kariotypem 45,X
oraz liczne jego warianty genetyczne z delecją fragmentów chromosomu
X lub aberracją chromosomu X (chromosom kolisty, izochromosom) lub postaci mozaikowe zespołu Turnera z co najmniej dwoma liniami komórkowymi.
W tych przypadkach rzadko pozostaje zachowana zdolność rozrodcza, często
można obserwować przedwczesne wygasanie czynności jajników [16].
Diagnostyka molekularna
W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki par z niepowodzeniami
prokreacji wiele nowoczesnych metod molekularnych, które pozwalają na wykrycie zmian nierozpoznawalnych za pomocą technik cytogenetycznych. Coraz więcej dostępnych jest łatwych w obsłudze gotowych zestawów do badania
mutacji w poszczególnych genach. Do takich badań należą: zestawy MLPA
oraz zestawy ASA-PCR- techniki, które z powodzeniem stosowane są u par
z niepowodzeniami rozrodu. Techniki molekularne dostępne są dla każdego
laboratorium genetycznego [17,18]. Nieograniczone możliwości daje technika
sekwencjonowania nowej generacji NGS- (Next-Generation Sequencing) [21].
MLPA (Multiplex Ligation – dependent Probe Amplification, multipleksowa amplifikacja sondy zależnej od ligacji) test ten wykorzystywany jest do
względnej, ilościowej oceny sekwencji nukleotydowych w wybranych regionach genów. To bardzo czuła metoda, do jej zastosowania potrzebna jest
niewielka ilość DNA (20 ng) do wykrycia zmienionej liczby kopii około 50
różnych sekwencji nukleotydowych w jednej reakcji. Wysoce specyficzne sondy dla konkretnego odcinka DNA składają się z dwóch części (tzw. sondy
połówkowe, ang. half- probes). W czasie ligacji dwie połówki łączą się i stają
się matrycą dla polimerazy w następnej reakcji PCR. Następny etap, rozdział
produktów uzyskanych w reakcji PCR, zachodzi w sekwenatorze kapilarnym.
Dane analizowane są przy udziale komputera z odpowiednim oprogramowaniem. W zależności od użytego zestawu można techniką MLPA badać małe
delecje i duplikacje w różnych genach [17,18].
ASA-PCR (Allele Specific Amplification PCR)- amplifikacja specyficzna
względem allelu. W technice ASA-PCR zwykle wykorzystywane są 3 startery. Pierwszy (forward) komplementarny do sekwencji dzikiego allelu, drugi
(forward) komplementarny do allelu zmutowanego oraz trzeci allel uniwersalny (reversed). Analiza w sekwenatorze kapilarnym pozwala określić czy jest to
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allel zmutowany czy allel typu dzikiego czy obydwa allele - co jest możliwe
w przypadku heterozygoty[19].
NGS to technika w krajach rozwiniętych stosowana standardowo w diagnostyce molekularnej, w Polsce ze względu na brak refundacji przez NFZ
wciąż ma ograniczone zastosowanie. To bardzo duże ograniczenie metody
NGS. A możliwości metody NGS są ogromne. Przy zastosowaniu metody
NGS możliwe jest sekwencjonowanie całego genomu podczas jednego badania. Ponadto każda sekwencja w pojedynczym badaniu analizowana jest wielokrotnie, co zwiększa wiarygodność wykonanego badania. Technika NGS
wykorzystywana jest w wielu gotowych testach, przeznaczonych do analizy
wybranych genów odpowiedzialnych za badane schorzenie [20,21].
Mutacje genowe
Mutacje genu CFTR zlokalizowanego na długim ramieniu chromosomu 7q odpowiedzialne są za niepłodność męską. Mogą prowadzić do niedrożności przewodów nasiennych lub dróg wyprowadzających plemniki.
U kobiet mutacje genu CFTR mogą prowadzić do wtórnego zaniku miesiączki ale rzadko są bezpośrednią przyczyną niepłodności. W genie CFTR
opisanych zostało ponad 2000 mutacji jednakże większość z nich występuje
z częstością poniżej 0,1% [22,23].
Mutacje genu CYP21A2 zlokalizowanego na ramieniu krótkim chromosomu 6p mogą być przyczyną wrodzonego przerostu kory nadnerczy,
wskutek czego dochodzi do błędów w produkcji hormonów płciowych a co
za tym idzie do problemów z płodnością. Wrodzony przerost kory nadnerczy
jest rzadką chorobą endokrynologiczną (1 na 15000 urodzeń). Problem niepłodności związany z mutacjami w genie CYP21A2 dotyczy głównie kobiet
ale jego badanie zalecane jest u obojga partnerów [24].
Delecje chromosomu Y
Na chromosomie Y znajdują się geny odpowiedzialne za syntezę białek
biorących udział w procesie tworzenia plemników. Delecje w regionie AZF
(Azoospermia Factor) obniżają jakość nasienia prowadząc do asthenozoospermii (nieprawidłowa ruchliwość plemników), oligospermii (mniej niż
5 mln/ml plemników) a nawet azoospermi (brak plemników w nasieniu) [25].
W regionie AZF może dojść do delecji fragmentu AZFa, AZFb oraz AZFc.
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Najczęściej występuje delecja fragmentu AZFc- 80% przypadków, delecja w regionie AZFa dotyczy 0,5-4% przypadków, AZFb-1-5%, AZFbc-1-3% [25,26].
Badanie genu receptora androgenowego AR.
W genie receptora androgenowego AR znajduje się region polimorficzny
CAG, którego zmienna ilość powtórzeń związana jest z aktywnością receptora
androgenowego. U mężczyzn z mutacją w genie AR, zlokalizowanym na ramieniu długim chromosomu Xq11-12, może wystąpić zespół niewrażliwości
androgenowej czyli zespół niewrażliwości na męskie hormony płciowe- androgeny, który charakteryzuje się zaburzeniami w rozwoju męskich cech płciowych a także niepłodnością. Mutacje w genie AR odpowiedzialne są za 2-3%
przypadków obniżenia ilości plemników w nasieniu czy nawet wręcz ich braku
[27].
Badanie genu FMR1. Mutacja dynamiczna w genie FMR1 zlokalizowanym na ramieniu długim chromosomu X (Xq27.3) jest przyczyną łamliwego
(kruchego) chromosomu X (FraX). Mutacja dynamiczna w genie FMR1 polega na ekspansji czyli zwielokrotnieniu trójki nukleotydów CGG. Zwielokrotnienie powtórzeń CGG powyżej 200 prowadzi do hipermetylacji regionu
promotorowego genu FMR1, w konsekwencji hipermetylacji regionu promotorowego genu FMR1 dochodzi do wyciszenia transkrypcji genu, co skutkuje
przedwczesnym wygasaniem funkcji jajników (menopauza przed 40 rokiem
życia) [27]. Diagnostyka genetyczna zespołu kruchego chromosomu X polega
na identyfikacji wielkości produktu PCR i określeniu liczby powtórzeń CGG
w 5’UTR genu FMR1. Długość sekwencji powtórzonej jest polimorficzna
i waha się od 6-44 powtórzeń w normalnym zakresie, 45-54 dla szarej strefy,
55-200 dla premutacji oraz >200 dla pełnej mutacji [28,29].
Badanie genów F5 i F2. Nadkrzepliwość wrodzona (trombofilia) to
wrodzona choroba zakrzepowo-zatorowa, która dziedziczona jest w sposób
autosomalny dominujący. W celu potwierdzenia lub wykluczenia trombofili
należy zbadać dwa główne czynniki odpowiedzialne za wywołanie trombofili - czynniki krzepnięcia krwi F5 i F2. Gen kodujący czynnik krzepnięcia
V (F5) zlokalizowany jest na ramieniu długim chromosomu 1q23, natomiast
gen kodujący czynnik krzepnięcia 2 (F2) znajduje się na krótkim ramieniu
chromosomu 11 (11p11). U osób ze zdiagnozowaną trombofilią stwierdza
się obecność wariantu typu Leiden genu czynnika V krzepnięcia oraz/lub wariantu genu II protrombiny. Wariant typu Leiden powstaje na skutek mutacji
czynnika V. W wyniku mutacji czynnika V dochodzi do zamiany argininy
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na glutaminę w pozycji 506 (mutacja punktowa G1691->C). Wariant genu
protrombiny powstaje w wyniku zamiany guaniny na adeninę (G20210A,
20210G>A lub 20210G-A). Mutacja zmiany guaniny na adeninę prowadzi
do wzmożonej syntezy protrombiny w wyniku czego stężenie protrombiny we
krwi wzrasta prowadząc do zwiększenia krzepliwości co może prowadzić do
powtarzających się poronień, wewnątrzmacicznej śmierci płodu oraz przedwczesnego odklejenia się łożyska. Wariant typu Leiden w populacji Polskiej
występuje z częstością 5% a posiadanie wariantu typu Leiden zwiększa ryzyko
zakrzepów w łożysku żylnym 40- krotnie. Ponadto posiadanie obu mutacji
jednocześnie zarówno w czynniku 5 i 2 krzepnięcia zwiększa 3-krotnie ryzyko
zmian zakrzepowo-zatorowych w porównaniu do mutacji pojedynczej. [30].
Podsumowanie
Niepowodzenia rozrodu to jeden z problemów zdrowotnych, który dotyka wiele par. W diagnostyce par z niepowodzeniami rozrodu należy rozważyć wiele czynników w tym czynnik genetyczny. Brak potomstwa dla wielu
par jest czynnikiem negatywnie działającym na ich psychikę dlatego bardzo
ważne jest wykonanie zalecanych przez lekarza badań i poznanie przyczyny
niepowodzeń prokreacji. Poznanie przyczyny niepowodzeń prokreacji pozwoli lekarzom specjalistom na zastosowanie odpowiedniego leczenia lub zastosowania metod wspomagania rozrodu. Niestety nie zawsze udaje się poznać
przyczyny niepłodności. W około 30% przypadków niepłodności nie udaje
się ustalić jej przyczyny.
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CYTOGENETIC AND MOLECULAR TECHNIQUES
USED IN COUPLES WITH REPRODUCTIVE FAILURE

Summary: Reproductive failure is a serious medical and social problem. One out of seven couples worldwide have difficulty conceiving.
The aim of the study is to present genetic techniques that are used in
the diagnosis of reproductive failure. The development of laboratory
techniques, including genetic testing, allows for immense progress in
diagnostics in reproductive medicine. The schedule of infertility genetic diagnosis covers the basic cytogenetic techniques allowing for
karyotype analysis, molecular cytogenetics allowing for detection of
submicroscopic unbalanced chromosome aberrations as well as molecular studies allowing for identification of gene mutations. Genetic tests
should always be ordered after consulting a geneticist, as it will allow
for choosing an optimal genetic technique for a given clinical problems.
Moreover, the results of genetic testing should be always accompanied
with genetic counselling to assess the risk of genetic causes of infertility,
to reveal the risk of genetic diseases in offspring and thus to determine
the prospects established the optimal perinatal care for infertile couples.
Keywords: Reproductive failure, genetic testing, chromosomal aberrations, mutations.
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PŁUCNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE:
PATOFIZJOLOGIA I TERAPIA

Streszczenie: Tętnicze nadciśnienie płucne (pulmonary arterial hypertension, PAH) jest chorobą rzadką o złym rokowaniu i szybkim postępie. Szybkie wykrycie i właściwe postawienie diagnozy, jest jednym
z kluczowych elementów poprawiających przeżycie pacjentów. Obecna terapia PAH, chociaż poprawia jakość życia chorego, nie pozwala
na pełne wyleczenie, gdyż choroba rozwija się wielotorowo. W pracy
tej dokonujemy przeglądu najnowszych doniesień o patomechanizmie
PAH i punktach uchwytu terapii.
Słowa kluczowe: płucne nadciśnienie tętnicze, terapia celowana,
patomechanizm.
ORCID: 0000-0001-5986-37571, 0000-0002-7238-26563,
0000-0002-2105-33504

Wstęp
Nadciśnienie płucne (pulmonary hypertension, PH) to zespół objawów
klinicznych spowodowanych wzrostem ciśnienia krwi w krążeniu płucnym
prowadzącym do niewydolności prawej komory serca. Nadciśnienie płucne
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rozpoznaje się za pomocą cewnikowania prawego serca, czyli badania hemodynamicznego, kiedy stwierdza się wzrost średniego ciśnienia w tętnicy
płucnej (mPAP) do wartości wyższej lub równej 25 mmHg w spoczynku5.
Nadciśnienie płucne nie jest jedną prostą jednostką chorobową, ale w jego
skład wchodzi wiele różnych chorób, dla których wspólną cechą jest wzrost
ciśnienia w tętnicy płucnej, a nieleczone prowadzą do przeciążenia i niewydolności prawej komory serca. Chorego z nadciśnieniem płucnym zalicza się do
jednej z 5 grup. Klasyfikację nadciśnienia płucnego ze szczególnym uwzględnieniem tętniczego nadciśnienia płucnego (pulmonary arterial hypertension,
PAH) przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Uproszczona klasyfikacja nadciśnienia płucnego
1. Tętnicze nadciśnienie płucne.
1.1. Idiopatyczne.
1.2. Dziedziczne.
1.2.1. Mutacje BMPR2.
1.2.2. Inne mutacje.
1.3. Wywołane przez leki albo toksyny.
1.4. PAH związane z:
1.4.1. Chorobami tkanki łącznej.
1.4.2. Zakażeniami HIV.
1.4.3. Nadciśnieniem wrotnym.
1.4.4. Wadami wrodzonymi serca.
1.4.5. Schistosomatozą.
1'. Choroba zarostowa żył płucnych i/lub
kapilarna hemangiomatoza płucna.
1''. Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków.
2. Nadciśnienie płucne,
którego przyczyną są choroby lewego serca.

5
N. Galié i wsp., Wytyczne ESC/ERS dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia
płucnego w 2015 roku, „Kardiologia Polska” 2015, 73, s.1127-1206.
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3. Nadciśnienie płucne
związane z chorobami płuc i/lub niedotlenieniem.
4. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
o charakterze przewlekłym i inne zawężenia tętnic płucnych.
5. Nadciśnienie płucne o niewyjaśnionym i/lub wieloczynnikowym
patomechanizmie.
Skróty: PAH-płucne nadciśnienie tętnicze; BMPR2- receptor typu 2 morfogenetycznego białka kości; HIV- ludzki wirus zespołu nabytego braku odporności
Źródło: Galié i wsp. 2015, s. 1127–1206; Simonneau i wsp. 2019, nr 1801913.

Płucne nadciśnienie tętnicze (Tabela 1) to rzadka postać nadciśnienia
płucnego, zapada na nią rocznie (cała grupa 1 wg Tabeli 1) 4-5 pacjentów na
milion osób w populacji ogólnej. Chorobę łączą takie same objawy kliniczne,
podobny wynik badania hemodynamicznego oraz prawie identyczny obraz
ściany tętnic płucnych oglądany pod mikroskopem. Etiologia ma charakter
wieloczynnikowy, a zmiany obejmują głównie tętniczki o małej średnicy 20500 μm6.W przebiegu PAH obserwuje się ich zwężenie i przebudowę, która
prowadzi do zwłóknienia, sztywnienia i zmniejszenia światła naczyń. Konsekwencją jest zwiększenie oporów naczyniowych, wzrost ciśnienia, przerost prawej komory serca i śmierć z powodu jej niewydolności7.
Zmiany patofizjologiczne w przebiegu PAH
W przebiegu PAH obserwuje się: 1/ dysfunkcję śródbłonka naczyniowego i nadmierny skurcz naczyń krwionośnych, 2/ zwiększony stres oksydacyjny, 3/ zapalenie, 4/ miejscową zakrzepicę, 5/ przebudowę (remodeling) tętnic
płucnych z przerostem błony środkowej, 6/ zmiany w budowie i funkcji serca8.

M. Humbert i wsp., Pathology and pathobiology of pulmonary hypertension: state of the art and
research perspectives, „The European respiratory journal” 2019, 53, nr 1801887.
7
T. Thenappan i wsp., Role of extracellular matrix in the pathogenesis of pulmonary arterial
hypertension. „ American journal of physiology. Heart and circulatory physiology” 2018, 315,
s. 1322-1331.
8
A. Huertas i wsp., Chronic inflammation within the vascular wall in pulmonary arterial hypertension: more than a spectator, „Cardiovascular Research” 2019, 116, s. 885-893.
6
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Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego
i nadmierny skurcz naczyń krwionośnych
Już we wczesnym etapie PAH dochodzi do zaburzenia pracy śródbłonka
naczyniowego, które prowadzi do zmniejszonego wydzielania czynników rozszerzających naczynia krwionośne: tlenku azotu (NO) i prostacykliny (PGI2),
a zwiększenia czynników kurczących naczynia płucne takich jak: endotelina,
tromboksan A2, czy serotonina. Powoduje to zmniejszenie światła naczyń płucnych, nadmierny skurcz, podwyższenie ich oporu i w konsekwencji zmiany
w prawej komorze serca9.
W PAH obserwujemy zmniejszoną produkcję NO, który w prawidłowych warunkach jest syntezowany z L-argininy prowadzi do powstania cGMP
(cyklicznego guanozynomonofosforanu) oraz rozszerzenia naczyń (Rysunek
1)10. Do obniżonej produkcji NO w PAH przyczyniać się może: 1/ obniżenie
ekspresji endotelialnej syntazy tlenku azotu, 2/ stres oksydacyjny w wyniku
hipoksji uszkadzającej śródbłonek, 3/ zwiększenie syntezy fosfodiesterazy 5,
która obniża stężenie cGMP (szybszy rozkład NO).
Obniżenie syntezy NO w PAH skutkuje obkurczeniem tętniczek, przerostem mięśni gładkich i zwłóknieniem ściany naczyń. Spadek NO jest ściśle
sprzężony ze spadkiem PGI2 powstającej w szlaku zależnym od COX-1 lub
COX-2 (cyklooksygenazy-1 lub -2) w komórkach endotelialnych i działającej na receptor prostacyklinowy IP. Spadek stężenia prostacykliny powoduje
osłabienie procesów rozluźniających mięśnie gładkie, co prowadzi do wazokonstrykcji. Osłabieniu ulegają też właściwości cytoprotekcyjne, przeciwpłytkowe i zapobiegające procesom zapalnym11.
Endotelina (ET-1), najsilniejsza substancja naczyniokurcząca organizmu,
jest syntezowana z prekursora- pre-pro-endoteliny. Jej działanie polega na
pobudzeniu receptorów ETA i ETB w mięśniach gładkich, przy czym ETB
są obecne także w śródbłonku naczyniowym. W PAH ekspresja receptorów
w mięśniach gładkich jest zwiększona, co skutkuje nadmierną proliferacją,
zwężeniem naczyń krwionośnych i ich włóknieniem. Blokada ETB w śródbłonku powoduje zahamowanie wytwarzania NO i prostacykliny i prowadzi do
M. W. Dodson i wsp., Pulmonary Arterial Hypertension, „Heart Failure Clinics”, 2018, 14
s. 255-269.
10
H. Watanable, Treatment Selection in Pulmonary Arterial Hypertension: Phosphodiesterase
Type 5 Inhibitors versus Soluble Guanylate Cyclase Stimulator, „European Cardiology Review”
2018, 13, s. 35-37.
11
M. Beghetti i wsp., Treatment of pediatric pulmonary arterial hypertension: A focus on the
NO‐sGC‐cGMP pathway, „Pediatric Pulmonology” 2019, 54, s. 1516-1526.
9
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proliferacji oraz zwężenia naczyń krwionośnych12.
Silniejszy skurcz naczyń w PAH może być również warunkowany nadmierną produkcją tromboksanu A2 (w odpowiedzi na zahamowanie szlaku
syntezy prostacykliny) oraz serotoniny. Obie substancje mogą powodować
nadmierną proliferację i brać udział w procesach prozakrzepowych13, 14.

Zmiany w procesach syntezy czynników naczyniokurczących
i naczyniorozszerzających i ich konsekwencje podsumowano na Rysunku
1.
Rysunek 1. Zmiany w procesach syntezy wazokonstryktorów i wazodylatorów i ich
efekty w PAH

Skóty: syntaza tlenku azotu, NO- tlenek azotu, sGC- rozpuszczalna cyklaza guanylowa, GTP-guanozynotrifosforan, Skróty: ECE- konwertaza endoteliny, ET1- endotelina-1, ETA, ETB- receptory A, B dla endoteliny-1, eNOS- endotelialna,
cGMP- cykliczny guanozynomonofosforan, COX-1/ COX-2- cyklooksygenaza typu
1/2, PGI2- prostacyklina, receptor IP- receptor prostacyklinowy, cAMP- cykliczny
adeno-zynomonofosforan
Źródło: Opracowanie na podstawie N.S.H. Lan i wsp., 2018, s. 38.

Zwiększony stres oksydacyjny
Patologicznym procesem obserwowanym w PAH jest zwiększenie produkcji substancji utleniających w tym nadtlenków, ponadtlenków i ROS
(reaktywnych form tlenu), których działanie przewyższa działanie substancji
12
N.S.H. Lan, Pulmonary Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment, „Diseases”
2018, 6, s. 38.
13
D. Montani i wsp., Targeted therapies in pulmonary arterial hypertension, „ Pharmacology
& therapeutics” 2013, 141, s. 172-191.
14
M. Kloza i wsp., Teoria serotoninowa a tętnicze nadciśnienie płucne, „Postepy Higieny Medycyny Doświadczalnej” 2014, 68, s. 738-748.
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antyoksydacyjnych, przez co zaburzona jest równowaga oksydacyjna. Wytwarzanie reaktywnych form tlenu pobudza mięśnie gładkie naczyń płucnych do
podziałów powodując ich nadmierną proliferację i przerost, a także zaburza
funkcje śródbłonka naczyniowego. ROS mogą upośledzać funkcje i syntezę
tlenku azotu, a reagując z lipidami błonowymi tworzyć izomery prostanoidów
posiadające silne działanie naczyniozwężające15.
Zapalenie
W patofizjologii PAH ważną rolę odgrywają procesy zapalne, w trakcie
których aktywowane zostają zarówno wrodzone, jak i nabyte mechanizmy
odporności. Poziom markerów zapalnych dodatnio koreluje z ciężkością choroby i obniża zdolność przeżycia. Cytokiny i chemokiny zwiększające kurczliwość i proliferację płucnych naczyń krwionośnych w PAH osiągają wyższe stężenie niż w warunkach fizjologicznych, a wśród nich największą rolę
odgrywają interleukiny: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-13. Charakterystyczną cechą
okołonaczyniowego stanu zapalnego jest także akumulacja i infiltracja komórek immunologicznych, takich jak limfocyty T i B, makrofagi i komórki
dendrytyczne. Podwyższeniu ulega TNF-α (czynnik martwicy nowotworów)4.
Komórki zapalne przyczyniają się do patogenezy PAH poprzez: 1/ inicjację
przebudowy (remodelingu) naczyń, 2/ udział w dalszych etapach przebudowy,
3/ odpowiedź na zaistniałe zmiany w budowie16. Procesy zapalne przyczyniają
się do przebudowy zarówno zewnętrznej, mięśniowej i wewnętrznej warstwy
naczyń, czego efektem są zmiany widoczne w nadciśnieniu płucnym4.
Miejscowa zakrzepica
Zakrzepica i arteriopatia zakrzepowa w PAH to zmiany w mikrokrążeniu i tętnicach elastycznych. Zaburzenia fizjologicznej równowagi pomiędzy
procesami zakrzepowymi i antykoagulacyjnymi, polegające na nasileniu tych
pierwszych, powodują tworzenie zwłóknienia o charakterze wielolaminarnym
i ekscentrycznym. Istnieje teoria, że u podstawy zakrzepicy leżą: 1/ upośledzenie krzepnięcia krwi, 2/ zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego,
3/ zmiany w płytkach krwi (Tabela 2). Zmiany zakrzepowe mogą być efektem

Crosswhite P. i wsp., Nitric oxide, oxidative stress and inflammation in pulmonary arterial
hypertension, „Journal of Hypertension.” 2010, 28, s. 201–212.
16
L.C. Price i wsp., Inflammation in Pulmonary Arterial Hypertension, „Chest” 2012, 141,
s. 210-221.
15
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aktywacji procesów krzepnięcia, którym towarzyszy zwężenie naczyń. Według
innej teorii, ich przyczyną może być przebudowa naczyń płucnych skutkująca
zwężeniem naczyń i zwiększeniem oporu upośledzającego przepływ17,18,19.
Tabela 2. Procesy patofizjologiczne leżące u podstawy procesów zakrzepowych w PAH
Zaburzenia
krzepnięcia

Dysfunkcja
śródbłonka

↑produkcji
trombiny,

↓ tlenku azotu,
prostacykliny,

↑ poziomu czynnika
tkankowego
w ścianach
naczyń płucnych,

↑ tromboksanu,
serotoniny,

↑ poziomu f
ibrynopeptydu,
↓ trombomoduliny;

↑ ekspozycji czynnika
von Willebranda,
↓ tkankowego
aktywatora p
lazminogenu;

Zmiany
w płytkach krwi

↑ trombopoetyny,
↑ aktywacji
i agregacji płytek krwi,
↑ uwalniania serotoniny,
tromboksanu, czynników
wzrostu;

↑wzrost; ↓spadek
Źródło: Humbert i wsp., 2004, s. 13-24; Johnson i wsp., 2006, s. 545-552; Lannan
i wsp., 2014, s. 1230-1235.

Przebudowa naczyń krwionośnych
z przerostem warstwy środkowej (remodeling)
W PAH obserwuje się zmiany głównie w obrębie tętniczek płucnych
o małej średnicy 20-500 μm1, 20, w których dochodzi do dynamicznego zablokowania przepływu krwi będącego efektem ich zwężenia i zwiększenia oporu przepływu. Przyczyną są zmiany strukturalne dotyczące wszystkich trzech
Humbert M. i wsp., Cellular and molecular pathobiology of PAH, „Journal of the American
College of Cardiology” 2004, 43, s. 13-24.
18
S.R. Johnson i wsp., Thrombotic arteriopathy and anticoagulation in pulmonary hypertension,
„Chest”, 2006, 130, s. 545-552.
19
K.L. Lannan i wsp., Thrombosis, platelets, microparticles and PAH: more than a clot, „Drug
Discovery Today.” 2014, 19, s. 1230-1235.
17

20
M. Jasińska-Stroschein i wsp., Nowe strategie w farmakoterapii tętniczego nadciśnienia
płucnego, „Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej” 2017, 71, s. 577-588.
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warstw ścian tych naczyń. Zmiany w tych naczyniach prowadzące do PAH
przedstawiono na Rysunku 2. Jako pierwsze remodelingowi ulegają mięśnie
gładkie warstwy środkowej. Warstwa mięśniowa ulega przerostowi ze zwiększeniem zawartości kolagenu, elastyny, fibronektyny i tenascyny. Mięśnie
gładkie ulegają rozciągnięciu prowadząc do muskularyzacji dystalnie położonych tętniczek niemięśniowych. Pogrubieniu warstwy zewnętrznej towarzyszy neowaskularyzacja. U jego podstaw leży zwiększona migracja fibroblastów
oraz zmiany w macierzy zewnątrzkomórkowej. Kolagen ulega nadmiernemu
sieciowaniu, elastyna ulega rozpadowi, a fibronektyna ulega nadmiernej kumulacji w ścianach3, 21.
Rysunek 2. Zmiany w naczyniach płucnych prowadzące do PAH

↑wzrost; ↓spadek
Źródło: Opracowanie na podstawie T. Thenappan, i wsp., 2018, s. 1322-1331.

Komórki mięśni gładkich przemieszczają się do warstwy wewnętrznej
powodując przerost, który jest wzmacniany dodatkowo produkcją czynników
wzrostu oraz nadmierną produkcją wazokonstryktorów. Dochodzi do rozrostu tkanki łącznej włóknistej i wytworzenia koncentrycznych lub ekscentrycznych zgrubień, struktur cebulowatych, a następnie zmian splotowatych13,22.
Zmiany splotowate mają charakter nieodwracalnych zmian w zaawansowanym nadciśnieniu płucnym, powstają w wyniku niezorganizowanego
namnażania się komórek śródbłonkowych połączonego z neoangiogenezą. Są
one wysoce uporządkowanymi strukturami posiadającymi swoje własne mikrośrodowisko odróżniające je od zdrowej tkanki naczyniowej23. Pojawiają się
21
R.M. Tuder i wsp., Pulmonary vascular remodeling in pulmonary hypertension, „Cell Tissue
Research” 2017, 367, s. 643-649.
22
J. Nożyński J, E. Zembala-Nożyńska, Nadciśnienie płucne. Patomorfologia nadciśnienia płucnego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003.
23
D. Jonigk i wsp., Plexiform lesions in pulmonary arterial hypertension composition, architecture
and microenvironment, „American Journal Pathology” 2011, 179, s. 167-179.
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zwykle na rozgałęzieniach większych naczyń, od których odchodzą tętniczki,
przyjmując postać kanałów śródbłonkowych, które pokryte są miofibroblastami, fibroblastami i komórkami tkanki łącznej i doprowadzają do znacznego
wzrostu ciśnienia wewnątrz naczyń płucnych13, 18.
Zmiany w budowie i funkcji serca
Następstwem zmian w naczyniach płucnych w PAH są zmiany w sercu,
które w pierwszej kolejności dotyczą prawej komory. Zdolność jej adaptacji do
zwiększającego się obciążenia decyduje o przeżywalności, więc zachowanie lub
poprawa jej funkcji powinna stanowić ważny aspekt leczenia24.
W początkowym etapie prawa komora przystosowuje się do zwiększonego oporu i zmniejszonej podatności naczyń płucnych dzięki swojemu cienkościennemu charakterowi i podatnym ścianom. Z czasem pojawia się przerost
adaptacyjny ze wzrostem syntezy białek, masy mięśni i zawartości kardiomiocytów. Kurczliwość komory jest zwiększona. W kolejnym etapie prawa komora traci zdolność do adaptacji i następuje jej przebudowa ponadadaptacyjna
o charakterze ekscentrycznym, a następnie rozszerzenie. Funkcja skurczowo-rozkurczowa się pogarsza, spada perfuzja, a zapotrzebowania na tlen rośnie.
Dodatkowymi czynnikami upośledzającymi jej funkcję może być przewlekłe
pobudzenie układu współczulnego, immunologicznego, zaburzenia apoptozy
i stres oksydacyjny20.
Dysfunkcja prawej komory skutkuje wydłużeniem czasu jej skurczu,
przekrwieniem ogólnoustrojowego układu żylnego i upośledzeniem wypełniania lewego serca. Przedłużony skurcz przyczynia się do przerostu lewej przegrody międzykomorowej i zmniejszenia objętości lewej komory. To z kolei
powoduje ogólnoustrojowe przekrwienie żylne, duszność wysiłkową i ogólne
niedotlenienie narządów20, 25. Przebieg zmian w sercu obserwowanych w PAH
przedstawiono na Rysunku 3.

24
A. Vonk Noordegraaf i wsp., The role of the right ventricle in pulmonary arterial hypertension, „European Respiratory Review” 2011, 20, s. 243-253.
25
R. Naeije i wsp., The right ventricle in pulmonary arterial hypertension, „ European respiratory
review” 2014, 23, s. 476-487.
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Rysunek 3. Zmiany w sercu zachodzące w PAH i ich konsekwencje

↑wzrost; ↓spadek
Skróty: RV-prawa komora, LV- lewa komora, PAH-płucne nadciśnienie tętnicze.
Źródło: Opracowanie na podstawie A. Vonk Noordegraaf, N. Galiè, 2011, s. 243-253.

Leczenie nadciśnienia płucnego
Ciężki przebieg i wysoka śmiertelność nadciśnienia płucnego przyczyniają się do dużego zainteresowania tym schorzeniem i chęci poznania nowych
środków farmakologicznych, których celem jest poprawa jakości życia chorych (Rysunek 4)16.
Obecnie do leków stosowanych w PAH należą: 1/ antagoniści receptora
endoteliny (ERA), 2/ inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5i), 3/ stymulatory cyklazy guanylowej, 4/ analogi prostacykliny, 4/ agoniści receptora prostacykliny26, 27. Wiadomości dotyczące tych leków, ich mechanizmu i efektów
działania oraz przedstawicieli poszczególnych grup z ich drogą przyjmowania
zebrano w Tabeli 3.

26 M. Humbert, H.A. Ghofrani, The molecular targets of approved treatments for pulmonary
arterial hypertension, 2015, „Thorax”, 71, s. 73-83.
27 V. Parikh i wsp., Pharmacotherapy for pulmonary arterial hypertension, „Journal Thoracic
Disease” 2019, 11, s. 1767-1781.
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Rysunek 4. Cele leczenia nadciśnienia płucnego

Źródło: Opracowanie na podstawie M. Jasińska-Stroschein i wsp., 2017, s. 577-588.
Tabela 3. Leki stosowane w terapii celowanej tętniczego nadciśnienia płucnego
Grupa leków

Antagoniści
receptora
endoteliny

Mechanizm
działania

Efekt

(-) receptorów
endoteliny:

↓ oporu
w tkance płucnej,

a) ETA,
b) ETB;

Przedstawiciele
i sposób podania

bosentan,
↑ pojemności
ambrisentan,
minutowej serca,
macytentan- doustnie;
poprawa parametrów
hemodynamicznych;

Literatura

128

Inhibitory
fosfodiesterazy
typu 5

hamowanie
fosfodiesterazy
typu 5
(obniżanie
rozkładu cGMP);

przedłużona
wazodylatacja naczyń
płucnych;

sildenafil,
wardenafil,
tadalafil- doustnie;

23

Stymulatory
cyklazy
guanylowej

synergistyczne z
NO pobudzenie
cyklazy guanylowej,
co zwiększa
produkcję cGMP;

wazodylatacja,
zahamowanie
procesów
agregacyjnych
i proliferacyjnych;

riociguat- doustnie;

24
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Agonista
receptora
prostacykliny

Analogi
prostacykliny

selexipag- doustnie;
pobudzanie
receptora IP i
zwiększane
efektów działania
prostacykliny na
organizm;

beraprost- doustnie,
wazodylatacja,
cytoprotekcja,
epoprostenol- dożylnie,
zahamowanie
iloprost- wziewnie
agregacji płytek i
lub dożylnie,
procesów proliferacji;

23

22

treprostinilpodskórnie, wziewnie,
dożylnie, doustnie;

Skróty: ETA, ETB- receptory dla endoteliny, cGMP- cykliczny guanozynomonofosforan, NO- tlenek azotu, IP- receptor prostacyklinowy.
Rysunek 5. Schemat terapii celowanej PAH

Skróty: eNOS- endotelialna syntaza tlenku azotu, NO- tlenek azotu, sGC- rozpuszczalna cyklaza guanylowa, GTP- guanozynotrifosforan, cGMP- cykliczny guanozynomonofosforan, PDE-5- fosfodiesteraza typu 5, GMP- guanozynomonofosforan,
IP- receptor dla prostacykliny, ETA,B - receptory dla endoteliny, ATP- adenozynotrifosforan, cAMP- cykliczny adenozynomonofosforan, PGI2- prostacyklina.
Źródło: Opracowanie na podstawie N.S.H. Lan i wsp., 2018, s. 38.

Powyższe metody leczenia PAH stanowią terapię celowaną skierowaną na skurczone tętniczki płucne. Terapię celowaną schematycznie przedstawiono na Rysunku 5. Oprócz wyżej wymienionych leków stosuje się leczenie wspomagające tj. antagonistów kanałów wapniowych oraz terapię
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przeciwzakrzepową3. W zaawansowanych stadiach choroby bądź braku odpowiedzi na monoterapię stosuje się terapię skojarzoną przy użyciu leków o udowodnionej skuteczności. Można stosować PDE-5i z ERA, bądź analogi lub
agonistów PGI2 z ERA bądź PDE-5i1, 16.28
Antagoniści kanałów wapniowych
To grupa o dobrze poznanym profilu bezpieczeństwa i niskich kosztach
terapii, w której stosuje się doustnie amlodypinę, nifedypinę i diltiazem, które
rozszerzają naczynia krwionośne przy podaniu wysokich dawek. Terapia długoterminowa daje efekty tylko u około 5% pacjentów (wykazujących pozytywną reakcję w ostrym teście reaktywności naczyń płucnych). Brak działania tych
leków jest wskazaniem do terapii celowanej29.
Leczenie przeciwzakrzepowe
Procesy zakrzepowe i zaburzenia fibrynolizy leżące u podstawy rozwoju PAH są podstawą do stosowania terapii przeciwkrzepliwej, jednak jej użycie jest rzadkie i niewielka jest liczba danych mówiąca o skuteczności takiego
leczenia1.
Nowe strategie terapeutyczne w PAH
Odkrycie nowych ścieżek sygnałowych zaangażowanych w rozwój PAH
skłoniło do poszukiwania innych terapii niż dotychczas powszechnie stosowane. Jednym z piewszych nowych leków, który został przebadany klinicznie jest
imatynib, należący do inhibitorów kinazy tyrozynowej. Lek, pomimo że poprawiał wydolność wysiłkową oraz korzystnie wpływał na parametry hemodynamiczne w grupie pacjentów z PAH, nie został dopuszczony do użycia off-label w leczeniu PAH ze względu na działania niepożądane występujące u dużej
grupy pacjentów16. Kolejnym lekiem, który w badaniach eksperymentalnych
obniżał ciśnienie płucne oraz korzystnie wpływał na wskaźnik sercowy jest lek
z grupy inhibitorów kinazy Rho - fasudil. Nie znalazł on jednak szerszego zastosowania w leczeniu PAH, ponieważ późniejsze badania kliniczne nie wykazały,
Sahni S. i wsp., Tętnicze nadciśnienie płucne: aktualny przegląd leczenia, „Pneumonologia
Alergologia Polska” 2016, 84, s. 47-61.
29
B. Medarov i wsp., The role of calcium channel blockers for the treatment of pulmonary arterial
hypertension: How much do we actually know and how could they be positioned today? „Respiratory
Medicine.” 2015, 109, s. 557-564.
28
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aby jego stosowanie przez dłuższy okres przynosiło zapowiadające się początkowo obiecujące efekty30. Inną przebadaną grupą leków, która potencjalnie
mołaby stanowić uzupełnienie terapii PAH są statyny. W modelu zwierzęcego
nadciśnienia płucnego wywołanego monokotaliną (MCT) statyny poprawiały
parametry hemodynamiczne i ograniczyły remodeling mięśniówki naczyń31,
jednak wyniki badań klinicznych do tej pory nie pozwoliły na jednoznaczne
stwierdzenie, że ta grupa leków przynosiłaby oczekiwane efekty. Wciąż w fazie
badań pozostają takie grupy leków jak: antagoniści receptora serotoninowego
czy modulatory czynności mitochondriów16. Jedną z najnowszych propozycji, która potencjalnie mogłaby stanowić uzupełnienie terapii PAH jest kannabidiol (CBD). Według najnowszych doniesień CBD powoduje obniżenie
ciśnienia w doświadczalnym modelu nadciśnienia płucnego wywołanym
MCT. Co więcej, CBD poprawiał wysycenie krwi tlenem, a także wywołał
spadek skurczowego ciśnienia w prawej komorze serca. Nie stwierdzono jednak, aby CBD zmniejszył przerost prawej komory32.
Podsumowanie
Tętnicze nadciśnienie płucne jest rzadką i postępującą chorobą, która
obejmuje patologiczne zwężenie naczyń płucnych, zakrzepicę, ograniczenie
przepływu krwi przez tętnice płucne, zwiększone ciśnienie tętnicze w naczyniach płucnych, a także wzrost obciążenia następczego co w konsekwencji
prowadzi do przerostu i niewydolności prawej komory serca. Obecnie leki
dostępne w ramach nowoczesnej, celowanej farmakoterapii PAH łagodzą objawy kliniczne i poprawiają jakość życia chorych. Nie zapewniają jednak długotrwałej normalizacji powstałych oporów płucnych i nie pozwalają na pełne
wyleczenie. Dlatego poszukuje się nowych związków działających na szlaki
sygnałowe o udokumentowanej roli w patomechanizmie choroby, nowych
punktów uchwytu i związanych z nimi substancji o potencjalnej efektywności
terapeutycznej.

30
Y. Fukumoto i wsp., Double-blind, placebo-controlled clinical trial with a rho-kinase inhibitor in pulmonary arterial hypertension, „Circulation journal” 2013, 77,
s. 2619-2625.
31
L. Taraseviciene-Stewart i wsp., Simvastatin causes endothelial cell apoptosis and attenuates severe pulmonary hypertension, „American Journal Physiology Lung Cellular
Molecular Physiology” 2006, 291, s. 668-676.

32
O. Sadowska i wsp., Cannabidiol Ameliorates Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats, „International Journal of Molecular Sciences” 2020, 21, s. 7077.

108

PŁUCNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE: PATOFIZJOLOGIA I TERAPIA

Bibliografia
1.
Beghetti M., Gorenflo M., Dunbar Ivy D., Moledina S., Bonnet
D., Treatment of pediatric pulmonary arterial hypertension: A focus on the
NO‐sGC‐cGMP pathway, „Pediatric Pulmonology” 2019, 54, s. 1516-1526.
2.
Crosswhite P., Sun Z., Nitric oxide, oxidative stress and inflammation in pulmonary arterial hypertension, „Journal of Hypertension” 2010, 28,
s. 201-212.
3.
Dodson M.W., Brown L.M., Elliott C.G., Pulmonary Arterial Hypertension, „Heart Failure Clinics” 2018, 14, s. 255-269.
4.
Fukumoto Y., Yamada N., Matsubara H., Mizoguchi M., Uchino K.,
Yao A., Kihara Y., Kawano M., Watanabe H., Takeda Y., Adachi T., Osanai
S., Tanabe N., Inoue T., Kubo A., Ota Y., Fukuda K., Nakano T., Shimokawa H., Double-blind, placebo-controlled clinical trial with a rho-kinase inhibitor in pulmonary arterial hypertension, „Circulation Journal” 2013, 77,
s. 2619-2625.
5.
Galié N., Humbert M., Vachiery J.L. i wsp., Wytyczne ESC/ERS
dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego w 2015 roku, „Kardiologia Polska” 2015, 73, s. 1127–1206.
6.
Huertas A., Tu L., Humbert M., Guignabert C., Chronic inflammation within the vascular wall in pulmonary arterial hypertension: more than
a spectator, „Cardiovascular Research” 2019, 116, s. 885-893.
7.
Humbert M., Morrell N. W., Archer S. L., Stenmark K. R., MacLean
M. R., Lang I. M., Christman B. W., Weir E. K., Eickelberg O., Voelkel N.
F., Rabinovitch M. Cellular and molecular pathobiology of pulmonary arterial hypertension, „Journal of the American College of Cardiology” 2004, 43,
s. 13-24.
8.
Humbert M., Ghofrani H.A., The molecular targets of approved
treatments for pulmonary arterial hypertension, „Thorax” 2015, 71, s. 73-83.
9.
Humbert M., Guignabert C., Bonnet S., i wsp., Pathology and pathobiology of pulmonary hypertension: state of the art and research perspectives, „European Respiratoy Journal” 2019, 53, nr 1801887.

109

A. Krzyżewska, O. Litwiniuk, M. Baranowska-Kuczko, H. Kozłowska

10.
Jasińska-Stroschein M., Orszulak-Michalak D., Nowe strategie
w farmakoterapii tętniczego nadciśnienia płucnego, „Postępy Higieny Medycyny Doświadczlnej” 2017, 71, s. 577-588.
11.
Johnson S.R., Granton J.T., Mehta S., Thrombotic arteriopathy and
anticoagulation in pulmonary hypertension, „Chest” 2006, 130, s. 545-552.
12.
Jonigk D., Golpon H., Bockmeyer C. L., Maegel L., Hoeper M. M.,
Gottlieb J., Nickel N., Hussein K., Maus U., Lehmann U., Janciauskiene S.,
Welte T., Haverich A., Rische J., Kreipe H., Laenger F. Plexiform lesions in
pulmonary arterial hypertension composition, architecture, and microenvironment. „The American Journal of Pathology” 2011, 179, s. 167-179.
13.
Kloza M., Baranowska-Kuczko M., Pędzińska-Betiuk A., Jackowski K., Kozłowska H., Teoria serotoninowa a tętnicze nadciśnienie płucne,
„Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej” 2014, 68, s. 738-748.
14.
Lan N.S.H., Massam B.D., Kulkarni S.S., Lang C.C., Pulmonary
Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment, „Diseases” 2018,
6, s. 38.
15.
Lannan K.L., Phipps R.P., White R.J., Thrombosis, platelets, microparticles and PAH: more than a clot, „Drug Discovery Today” 2014, 19,
s. 1230-1235.
16.
Medarov B., Judson M.A., The role of calcium channel blockers for
the treatment of pulmonary arterial hypertension: How much do we actually
know and how could they be positioned today? „Respiratory Medicine” 2015,
109, s. 557-564.
17.
Montani D., Chaumais M.C., Guignabert C., Günther S., Girerd
B., Jaïs X., Algalarrondo V., Price L.C., Savale L., Sitbon O., Simonneau G.,
Humbert M., Targeted therapies in pulmonary arterial hypertension, „Pharmacology & Therapeutics” 2013, 141, s. 172-191.
18.
Naeije R., Manes A., The right ventricle in pulmonary arterial hypertension, „European respiratory review: an official journal of the European
Respiratory Society” 2014, 23, s. 476-487.
19.
Nożyński J., Zembala-Nożyńska E., Nadciśnienie płucne. Patomorfologia nadciśnienia płucnego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003.
20.
Parikh V., Bhardwaj A., Nair A., Pharmacotherapy for pulmonary
arterial hypertension, „Journal of Thoracic Disease” 2019, 11, s. 1767-1781.
110

PŁUCNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE: PATOFIZJOLOGIA I TERAPIA

21.
Price L.C., Wort J., Perros F., Dorfmüller P., Huertas A., Montani
D., Cohen- Kaminsky S., Humbert M., Inflammation in Pulmonary Arterial
Hypertension, „Chest” 2012, 141, s. 210-221.
22.
Sadowska O., Baranowska-Kuczko M., Gromotowicz-Popławska
A., Biernacki M., Kicman A., Malinowska B., Kasacka I., Krzyżewska A.,
Kozłowska H., Cannabidiol Ameliorates Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats, „International Journal of Molecular Sciences” 21,
s. 7077.
23.
Sahni S., Ojrzanowski M., Majewski S., Talwar A., Tętnicze nadciśnienie płucne: aktualny przegląd leczenia, „Pneumonologia Alergologia Polska” 2016, 84, s. 47-61.
24.
Simonneau G., Montani D., Celermajer D.S., Denton C.P., Gatzoulis M.A., Krowka M., Williams P.G., Souza R., Haemodynamic definitions
and updated clinical classification of pulmonary hypertension, „European Respiratory Journal” 2019, 53, nr 1801913.
25.
Taraseviciene-Stewart L., Scerbavicius R., Choe K.H., Cool C., Wood
K., Tuder R.M., Burns N., Kasper M., Voelkel N.F., Simvastatin causes endothelial cell apoptosis and attenuates severe pulmonary hypertension, „American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology” 2006, 291,
s. 668-676.
26.
Thenappan T., Chan S.Y., Weir E.K., Role of extracellular matrix
in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension, „American journal of
physiology. Heart and circulatory physiology” 2018, 315, s. 1322-1331.
27.
Tuder R.M., Pulmonary vascular remodeling in pulmonary hypertension, „Cell and Tissue Research” 2017, 367, s. 643-649.
28.
Vonk Noordegraaf A., Galiè N., The role of the right ventricle
in pulmonary arterial hypertension, „European Respiratory Review” 2011, 20,
s. 243-253.
29.
Watanable H., Treatment Selection in Pulmonary Arterial Hypertension: Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors versus Soluble Guanylate Cyclase Stimulator, „European Cardiology” 2018, 13, s. 35-37.

111

A. Krzyżewska, O. Litwiniuk, M. Baranowska-Kuczko, H. Kozłowska

PULMONARY HYPERTENSION:
PATOPHYSIOLOGY AND THERAPY
Summary: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare disease
with poor prognosis and rapid progression. Rapid detection and correct diagnosis is one of the key elements in improving patient survival.
The current PAH therapy, although it improves the patient's quality of
life, does not allow for full recovery as the disease develops in multiple
ways. In this work, we review the latest reports on the pathomechanism of PAH and the treatment points.
Keywords: Pulmonary arterial hypertension, targeted therapy,
pathomechanism.

112

Radosław Łaźny1,
Małgorzata Mirgos, Katarzyna Kowalczyk

PRZEGLĄD STOSOWANYCH
PRODUKTÓW ORGANICZNYCH
W PODŁOŻACH OGRODNICZYCH
- ALTERNATYWA DLA WEŁNY
MINERALNEJ W UPRAWACH
HYDROPONICZNYCH

Streszczenie: Najczęściej stosowanym podłożem w wielkotowarowych
uprawach hydroponicznych warzyw, jest wełna mineralna. Podłoże
z wełny mineralnej (skalnej) nie podlega biodegradacji, a technologie
jego utylizacji są wysoko energochłonne. Alternatywą dla wełny mineralnej mogą być różne produkty pochodzenia organicznego. Poddawane są one specjalnej obróbce i uszlachetnianiu, w celu optymalizacji parametrów fizyko-chemicznych, zgodnie z wymaganiami roślin.
W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych produktów i podłoży organicznych do zastosowania w uprawach hydroponicznych.
Słowa kluczowe: uprawa bezglebowa, właściwości podłoża, plonowanie warzyw, ochrona środowiska.

Wstęp
Uprawa warzyw pod osłonami daje możliwość uzyskiwania wysokich plonów o przewidywalnej, stabilnej jakości. Większość upraw szklarniowych to
obecnie tzw. uprawy bezglebowe, charakteryzujące się wysoką efektywnością,
w których zastosowanie mają różne podłoża [1]. W technologii uprawy hydroponicznej z podłożem stałym, największe zastosowanie ma wełna mineralna. Obecnie powierzchnia uprawy na tym podłożu sięga 6000 ha w Europie,
mgr inż., Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
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a blisko 10 000 ha na świecie [2]. Prócz wełny mineralnej, do upraw hydroponicznych stosowane są również takie podłoża jak włókno kokosowe czy
torf. Poza korzystnymi dla roślin właściwościami fizycznymi i chemicznymi,
podłoże powinno być prośrodowiskowe. Ponadto musi spełniać ekonomiczne wymagania producenta oraz umożliwiać łatwe sterowanie nawadnianiem
i uprawą [1]. W dzisiejszych czasach względy środowiskowe stały się tak samo
ważne przy wyborze podłoża jak kwestie ekonomiczne [3]. Celem pracy było
porównanie wybranych produktów organicznych, pod względem ich właściwości i możliwości zastosowania w uprawie hydroponicznej.

Wełna mineralna

Wełna mineralna (skalna) powstaje w wyniku stapiania skał bazaltowych lub diabazytowych z dodatkami w temperaturze 1500 oC. Jest
to podłoże inertne, obojętne chemicznie i biologicznie. Wysoka temperatura i sposób produkcji wełny mineralnej, zapewnia brak patogenów i nasion chwastów oraz powtarzalną jakość produktu [4]. Podłoże
to pozbawione jest substancji organicznych, posiada dużą pojemność
wodną i niewielki kompleks sorpcyjny. Po wysyceniu pożywką zawiera
30% powietrza i 65% wodnego roztworu nawozów (pożywki). Po raz
pierwszy komercyjnie użyto wełnę mineralną do uprawy ogórka i pomidora w Skandynawii w latach 1972-1977. Problem z utylizacją wełny mineralnej po zakończonej uprawie, wymusił poszukiwanie innych,
w pełni biodegradowalnych zamienników dla tego podłoża.
Włókno i pył kokosowy
Materiałami pozyskiwanymi z palmy kokosowej do produkcji ogrodniczej są włókna i pył, pochodzące z mezokarpu orzecha kokosowego (Cocos
nucifera L.). Włókno kokosowe to odpad organiczny w krajach tropikalnych,
produkowany w ilości ok. 12 mln ton rocznie. Zawiera duże ilości ligniny,
jest stabilne podczas uprawy i odporne na rozkład mikrobiologiczny. Charakteryzuje się wysoką hydrofilnością, przez co jest łatwe w nasączeniu pożywką,
utrzymuje również swoją podstawową strukturę po wyschnięciu i ponownym
nasączeniu. W zależności od miejsca pochodzenia, kokos zawiera różne ilości
sodu, chloru, potasu i fosforu [5, 6].
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Torf
Torf to termin, który obejmuje wiele różnych materiałów roślinnych,
rozłożonych w różnym stopniu, podlegając procesowi tzw. torfienia na przestrzeni tysięcy lat [7]. Posiada na ogół dobre właściwości powietrzno-wodne
i biologiczne, choć różnią się one w zależności od miejsca powstawania czy
pozyskiwania. Torf w zależności od stopnia rozkładu może mieć inne właściwości, co pozwala na szerokie jego wykorzystanie w wielu różnych sektorach
ogrodniczych. Wadą tego podłoża jest niska zdolność ponownego nasączenia,
co może prowadzić do potencjalnych problemów w uprawie. Ponadto z punktu widzenia ochrony środowiska, wydobycie torfu przyczynia się do wzrostu
emisji gazów cieplarnianych - szacuje się, że podczas wydobycia torfu ich emisja sięga 5 milionów ton rocznie. Dodatkowo pozyskiwanie torfu wiąże się
z osuszaniem torfowisk, co wpływa na zmianę poziomu wód gruntowych
o 3 cm rocznie [7-9].

Kompost
Kompost to materia organiczna, która pod wpływem odpowiedniej temperatury i dostępu tlenu, może stanowić podłoże uprawowe [10, 11]. Produkcja odpadów nadających się do kompostowania prowadzona jest w każdym
miejscu na Ziemi, co czyni kompost łatwo dostępnym. Odpady pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego czy miejskiego, poddane odpowiedniej selekcji przed
procesem kompostowania, można wykorzystać jako podłoża w uprawach (tab.
1).
Tabela 1. Surowce do kompostownia wykorzystywane w uprawach szklarniowych
Surowiec odpadowy

Roślina uprawna

Literatura

Szczątki brokułów,
wytłoczyny winogron
Wytłoczyny oliwek,
odpady po obróbce kawy
Komunalne odpady stałe

Sałata

[12]

Pomidor

[12, 13]

Papryka

[14]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.
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Komposty charakteryzują się wysoką zmiennością właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych. Różnią się także zawartością składników
mineralnych oraz pH [14, 15]. Wysokiej jakości kompost, produkowany
z wyselekcjonowanych produktów w nowoczesnych technologiach kompostowania może służyć jako podłoże lub dodatek do podłoża dla upraw hydroponicznych [12, 16].
Produkty odpadowe pochodzenia drzewnego
Materiały pochodzące z obróbki drewna to głównie kora i trociny. Produkty te charakteryzują się dobrymi właściwościami powietrzno-wodnymi.
W zależności od wielkości frakcji oraz miejsca pochodzenia kory lub trocin,
różne są ich właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne [1, 17]. Kora
i trociny są zazwyczaj poddawane procesowi kompostowania w celu pozbycia się substancji fitotoksycznych [18]. W przeciwieństwie do torfu, podłoża
z dużym udziałem materiału drzewnego mają tendencję do immobilizacji
azotu w dużych ilościach. Trociny pomimo dobrych właściwości powietrzno-wodnych mają niską zdolność do zatrzymywania wody. Problemem
w uprawie mogą być także zmiany fizyczne z powodu niewłaściwego doboru średnicy trocin i akumulacji nadmiernej ilości soli w czasie uprawy
[19-21]. Jak podaje Lemay i in. mieszanka trocin oraz torfu może być stosowana
w uprawach hydroponicznych pomidora pod warunkiem odpowiedniej strategii nawadniania [22].
Biowęgiel oraz węgiel brunatny
Aktualnym problemem jest „globalne ocieplenie”, które wywołuje
i pogłębia nadmierna emisja dwutlenku węgla, metanu oraz podtlenku azotu.
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla jest możliwe dzięki wykorzystaniu bioodpadów do produkcji tzw. biowęgla, który może być stosowany jako podłoże
uprawowe [23]. Surowcem wyjściowym są odpady (tab.2) pochodzące z materii organicznej (odpady leśne, produkty uboczne chowu zwierząt) oraz nieorganicznej (szlam czy odpady przemysłu rolno-spożywczego) [24, 25]. Przetwarza się je zazwyczaj w procesie termochemicznym, który rozbija wiązania
w materii organicznej i doprowadza do całkowitej konwersji ligniny przy użyciu wysokiej temperatury [23, 26].
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Tabela 2. Rodzaje biomasy z przeznaczeniem do produkcji biowęgla
Rodzaj odpadów

Skład masy odpadowej

Resztki pożniwne, odpady produkcji
roślinnej

Słoma, pozostałości roślin strączkowych,
łuski ryżu, łupiny orzecha laskowego,
wytłoczyny nasion oleistych itp.

Drzewa i odpady pochodzące z obróbki
drewna

Pnie drzew/kłody, wióry, trociny, zrębki,
liście itp.

Odchody zwierząt

Wszelkiego rodzaju odchody różnych
gatunków zwierząt

Odpady pochodzenia rolno-przemysłowego

Odpady celulozowe, odpady przetwórstwa spożywczego, wytłoczyny buraków,
melasa z cukrowni, kolby/łuski kukurydzy itp.

Resztki żywności

Resztki owoców i warzyw, nieświeża
żywność, pozostałości po obróbce produktów spożywczych, resztki kuchenne
itp.

Odpady pochodzące z wytwarzania
biopaliw oraz odpady przemysłowe

Odpady po obróbce biodiesla itp.

Ścieki i osady ściekowe

Odpady zielne, kompost, resztki kuchenne, papier, osady ściekowe itp.

Źródło: [23, 27, 28].

Biowęgiel jest substancją niejednorodną, jego skład oraz proces technologiczny modyfikują właściwości fizykochemiczne [23, 29]. Konstrukcja reaktora czy stężenie gazu w jego wnętrzu zmieniają zawartość popiołu, wilgotność
oraz ostateczny skład biowęgla [23, 30]. Materiał ten charakteryzuje się dobrą porowatością oraz stabilnością chemiczną i biologiczną, posiada również
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wysoką zdolność wymiany kationów [31]. Biowęgiel może stać się dobrym
podłożem uprawowym lub nawozem [23].
Podłożem organicznym stosowanym w uprawach hydroponicznych jest
węgiel brunatny. Zawiera on duże ilości kwasów tłuszczowych, humusowych,
hymatomelonowych oraz fulwowych, jest bogaty w bituminy, ligniny, celulozę, wodę i substancje organiczne [32-34]. Podłoże to jest wolne od patogenów
i szkodników roślinnych oraz nie zawiera substancji toksycznych. Posiada stabilny skład chemiczny i niską zwartość chloru [30, 35].
Jako podłoża uprawowe stosowane są także inne produkty pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego. Wykorzystuje się odpady po produkcji np. łupiny
migdałów i orzechów laskowych, łuski ryżu, włókna roślinne (konopie) lub
produkty pochodzenia zwierzęcego jak np. wełna owcza. Przykładowo łupiny
owoców migdałowca mogą stać się podłożem w uprawie warzyw np. sałaty
(tab. 4). Jak wskazują badania, łupiny owoców nie zawierają związków fitotoksycznych dla roślin, a dodatkowo nie zmieniają swych właściwości podczas
uprawy [36-41]. Obiecującym produktem organicznym jest część nadziemna
miskanta (Miscanthus spp.), która po zastosowaniu jako podłoże, po zakończeniu uprawy może być spalana [42]. Uprawa w takim podłożu przyczynia
się także do obniżenia emisji dwutlenku węgla, ponieważ jest to surowiec
odnawialny. Analizując zastosowanie wełny owczej i włókien konopnych
w uprawie pomidora, stwierdzono niekorzystny wpływ tych podłoży na roślinę. Szybki rozkład i brak stabilności podczas uprawy ograniczył dostępność
wody, a w konsekwencji wzrost roślin i plon [39]. W literaturze pojawiają
się też wzmianki o innych roślinach i materiałach, które mogą być wykorzystane w produkcji podłoży do upraw hydroponicznych, np. proso rózgowate
(Panicum virgatum L.), trzcina olbrzymia (Arundo donax L.), wierzba (Salix
spp.), włókna palmy daktylowej czy łuski ryżu, co wymaga kontynuacji badań
[43-45].
Zastosowanie wybranych produktów
pochodzenia organicznego w uprawie warzyw
W tabeli 3 przedstawiono parametry wybranych produktów organicznych, stosowanych jako podłoża uprawowe. Obiecującym podłożem ogrodniczym jest węgiel brunatny, który posiada dobre właściwości fizyczne.
To podłoże może być wykorzystywane przez kilka cykli produkcyjnych, a po
ich zakończeniu stanowić nawóz w uprawach konwencjonalnych.
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Tabela 3. Wybrane produkty organiczne i ich właściwości fizyczne i chemiczne
Gęstość
nasypowa
(g cm-3)

Woda
łatwo
dostępna
(vol%a
lub %b)

Porowatość
całkowita
(vol%)

Całkowita
pojemność
EC
powietrz- (mS cm-1)
na (vol%)

pH

Źródło

Podłoże
Optymalne zakresy parametrów
dla podłoża organicznego do uprawy hydroponicznej
<0.40

20-30b

≥85.0

10-30

≤0.5

5.26.3

[38,
39]

Łupiny
migdałów

0.78

21.7

60.4

8.74

0.57

5.2

[38]

Wełna owcza

0.09

4.2

92.2

75.5

-

-

[39]

Konopie

0.12

9.8

87.2

60.7

-

-

[39]

Łuski ryżu

0.10

-

71.0

26.4

-

-

[46]

Włókno
kokosowe

0.08

29.4

95.1-98.0

27.0

5.64

6.2

[14,
41]

Włókno
drzewne

0.07

16.1

95.8

58.7

0.04

7.6

[47]

Łupiny
orzechów

0.11

3.7

84.9

72.9

-

-

[48]

Kora sosnowa
z dodatkiem
torfu

0.14

20.1

74.0

30.0

0.06

5.2

[48,
49]

Węgiel
brunatny
LØ20 mm

0.32

-

-

44.2

-

5.8

[33]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.

Wysokość i jakość plonu są dla producenta najważniejsze. W przypadku
włókna kokosowego uzyskuje się plonowanie zbliżone do wełny mineralnej
(tab. 4). Podobnie, dane dotyczące plonu całkowitego pomidora rosnącego
we włóknie drzewnym, wskazują na nieznaczne różnice w stosunku do plonu
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uzyskanego na podłożu z włókna kokosowego. Jak podają wyniki badań, plonowanie pomidora uprawianego w podłożu z węgla brunatnego oraz z łusek
ryżu nie różniło się istotnie od roślin uprawianych w wełnie mineralnej [39,
46]. Niższy plon handlowy stwierdzono przy uprawie pomidora w wełnie
owczej i konopiach w porównaniu z roślinami rosnącymi w wełnie mineralnej i torfie [39]. Porównując plon ogórka, uzyskano o 5 % większą masę
owoców gdy rośliny uprawiano w podłożu z palmy daktylowej niż w podłożu
z łusek ryżu [45]. Duży potencjał w uprawie pomidora i ogórka wykazuje
także podłoże z kory sosnowej i torfu, włókna drzewnego oraz miskanta [42,
47, 49]. Plonowanie ogórka rosnącego w podłożu z miskanta było zbliżone do
plonowania ogórka uprawianego w wełnie mineralnej [42] (tab. 4).
Tabela 4. Plonowanie warzyw uprawianych w wybranych podłożach organicznych
Plon
(kg/roślinę-1
lub kg/m-2a)

Literatura

Wełna mineralna

27.9

[39]

Torf

25.8

[39]

Wełna owcza

24.8

[39]

Konopie

21.2

[39]

Gatunek rośliny

Pomidor

Podłoże

Łuski ryżu

Ogórek

Sałata
Papryka

2.3

[46]

Włókno kokosowe

12.3a

[50]

Włókno drzewne

10.0

[47]

Podłoże z miskanta

10.9

a

[42]

Wełna mineralna

14.5

a

[42]

Łuski ryżu

2.1

a

[45]

Kora sosnowa

5.8

[49]

Podłoże z miskanta

14.0

[42]

Włókna palmy

3.7

a

[37]

Łupiny migdałów

0.1

[38]

Perlit

0.3

[38]

Kompost z odpadów
komunalnych

0.3

[14]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.
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Podsumowanie
Wełna mineralna to najczęściej stosowane podłoże do uprawy roślin
w technologii hydroponicznej. Jednocześnie stale prowadzone są badania nad
biodegradowalnymi podłożami o uniwersalnych, stabilnych i odpowiednich
dla roślin parametrach fizyko-chemicznych. Nowe rozwiązania w technologii
podłoży do uprawy roślin muszą zapewniać efektywne plonowanie najważniejszych ekonomicznie gatunków, więc są szczególnie ważne w produkcji towarowej Obiecujące wyniki badań nad efektywnością plonowania roślin w podłożach organicznych oraz nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane
w ich produkcji pozwalają przypuszczać, że podłoża organiczne będą miały
coraz większy udział w uprawach hydroponicznych.
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REVIEW OF ORGANICAL PRODUCTS
USED IN HORTICULTURAL SUBSTRATES AN ALTERNATIVE TO MINERAL WOOL
IN HYDROPONIC CULTIVATION
Summary: The most popular substrate in large scale hydroponic
of vegetables cultivation is rockwool. Stone wool substrate is not biodegradable and the technology of its utilization is highly energy intensive. Various organic products can be an alternative to stone wool.
They are subject to special treatment and refining in order to optimise
their physical and chemical parameters according to the requirements
of the plants. The paper presents the characteristics of chosen products
and organic substrates for use in hydroponic cultivation.
Keywords: Soilless cultivation, substrate properties, yielding of vegetables, environmental protection.
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OCENA JAKOŚCI
POWIERZCHNI ZIEMI TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH ZWIĄZANYCH
Z DZIAŁALNOŚCIĄ HUTNICZĄ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Streszczenie: Artykuł przestawia ocenę aktualnego stanu jakości powierzchni ziemi terenów poprzemysłowych związanych z działalnością
hutniczą w Siemianowicach Śląskich przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016, poz.1395). W ramach badań
z obszaru Siemianowic Śląskich pobrano 35 próbek materiału glebowego pochodzącego z terenów poprzemysłowych przeznaczonych do
przeprowadzenia zabiegów remediacyjnych, które poddano analizie laboratoryjnej w akredytowanym laboratorium badawczym. Omówiono
wyniki analiz laboratoryjnych, świadczące o skażeniu przedmiotowego
terenu badań metalami ciężkimi, zarówno w powierzchniowej warstwie gruntu jak i w jego głębszych partiach. Uzyskane wyniki badań
wskazują na konieczność przeprowadzenia na tych terenach zabiegów
remediacyjnych w celu ich wykorzystania bez negatywnego wpływu na
zdrowie i życie ludzi.
Słowa kluczowe: Zanieczyszczenia gruntu, metale ciężkie, tereny
poprzemysłowe.

Wstęp
Silna antropogenizacja środowiska naturalnego, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych i zindustrializowanych doprowadziła do głębokich przekształceń jego poszczególnych komponentów. Powierzchnia ziemi, rozumiana jako
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ukształtowanie terenu, gleba, ziemia i wody gruntowe [1], jest szczególnie
narażona na bezpośrednie oddziaływanie działalności przemysłowej człowieka
przejawiające się często w postaci zanieczyszczenia pierwiastkami i związkami chemicznymi powszechnie uważanymi za szkodliwe lub niebezpieczne dla
zdrowia lub życia ludzi. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego
ok. 0,4% powierzchni województwa śląskiego pokrywają tereny zdewastowane i zdegradowane wymagające działań remediacyjnych i rekultywacyjnych
[2]. Górny Śląsk jako region silnie zindustrializowany charakteryzuje się kompensacją przemysłu ciężkiego, górnictwa węglowego i przemysłu hutniczego.
W przeszłości, za sprawą bogatych zasobów naturalnych, licznie powstawały
tu koksownie, huty, walcownie, odlewnie i inne zakłady przemysłu ciężkiego
[3].
Celem pracy badawczej jest ocena jakości środowiska gruntowego terenów poprzemysłowych, związanych z działalnością hutniczą zlokalizowaną
w Siemianowicach Śląskich, dokonana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016, poz.1395).
Część teoretyczna
Analizowany obszar badań zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich, położonych wg podziału fizycznogeograficznego Polski [4] w zasięgu
Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, wchodzącego w skład Wyżyny Katowickiej, będącej częścią prowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska. Obszar miasta
położony jest na garbie chorzowsko-bytomskim. Teren badań zlokalizowany
jest na terenach byłej huty (rys.1). Teren ten w większości swojej powierzchni stanowi nieruchomość niezabudowaną. Obszar badań objęty jest zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem teren przedmiotowego obszaru badań oznaczony jako PP, stanowią tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne,
rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny. Pomimo dużej dewastacji środowiska
naturalnego, tereny poprzemysłowe mogą być polem różnorodnych dobrych
praktyk przy założeniu, że zostaną one odpowiednio zrekultywowane i przekształcone z obszarów silnie zdegradowanych na tereny użytkowe i wykorzystywane społeczne [5].

128

OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI ZIEMI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH ...

Rysunek 1. Lokalizacja obszaru badań (wg: Mapa topograficzna, 1: 50000).

Źródło: opracowanie własne.

W ogólnej strukturze przestrzennej obszaru badań duży udział stanowią
tereny nieutwardzone o pokrywie roślinnej, którą najczęściej stanowią trawy
tworzące zwartą darń, a także tereny częściowo zalesione [6]. Przedmiotowy
teren jest jednym z większych, występujących w województwie śląskim, negatywnie przeobrażonych rejonów nierozerwalnie związanych z działalnością
przemysłową [7]. Część obszaru została zanieczyszczona odpadami budowlanymi po etapie inwestycyjnym zakładów przemysłowych. Niewielki fragment
terenu został poddany procesom rekultywacji poprzez zabiegi techniczne oraz
wysianie wierzby energetycznej. Na przeważającej części obszaru nadal w sposób nieuzgodniony, związany z nielegalnie prowadzoną działalnością, składowane są odpady. Fragment terenu zagospodarowany jest przez prywatną
firmę, która prowadzi proces odzysku odpadów organicznych [8]. Na przedmiotowym terenie wytypowano siedem miejsc, w których wykonano odwierty
badawcze, z których pobrane zostały próbki materiału glebowego do badań
laboratoryjnych.
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Część badawcza
Metodyka badań przyjęta do realizacji przedmiotowego projektu
w pełni oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi, dostosowanym do przepisów UE. Rozporządzenie to szczegółowo określa pięcioetapową procedurę postępowania, począwszy od etapu identyfikacji
terenu potencjalnie zanieczyszczonego, przez ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi na danym terenie jest
prawdopodobne i analizę pozyskanych danych oraz wykonanie badań terenowych i laboratoryjnych, na opracowaniu dokumentacji badań kończąc. W całym procesie skutkującym w końcowym etapie przeprowadzeniem remediacji, identyfikacja terenu zanieczyszczonego na podstawie badań terenowych
i laboratoryjnych jest dopiero początkowym etapem postępowania. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie takiego faktu odpowiednim organom ochrony środowiska. Następnie mając określony obszar zanieczyszczony wraz ze
spektrum substancji niespełniających obowiązujących standardów jakości,
władający powierzchnią ziemi lub w przypadku gdy jest znany sprawca zanieczyszczenia, zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczenia, najczęściej
poprzez wykonanie remediacji. Realizacja celów i zamiarów postawionych
w wymienionych przepisach związana jest bezpośrednio z koniecznością
wykonywania badań fizykochemicznych środowiska gruntowo-wodnego,
w szczególności na zawartość pierwiastków i związków związanych z substancjami powodującymi ryzyko, a następnie polega na czynnościach zmierzających do usunięcia zidentyfikowanych zanieczyszczeń.
Na obszarze badań wydzielono 7 sekcji o powierzchni nieprzekraczającej
0,5 ha. W obrębie całego terenu badań wykonano 7 odwiertów do głębokości 7 m p.p.t. Materiał badawczy stanowiło 35 próbek materiału glebowego
pobranych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395), w następujących interwałach
głębokościowych:
− w interwale głębokości 0,0 - 0,25 m p.p.t. (w obrębie każdej sekcji
zostało pobranych 15 pojedynczych próbek gleby w celu uzyskania w wyniku
zmieszania 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji),
− w interwale głębokościowym 0,25 – 1 m p.p.t.,
− w interwale głębokościowym 1 – 3 m p.p.t.,
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−
−

w interwale głębokościowym 3 – 5 m p.p.t.,
w interwale głębokościowym 5 – 7 m p.p.t.

Próbki powierzchniowe z obrębu sekcji badawczych pobrane zostały ręcznie, odwierty wykonano przy pomocy samojezdnej wiertnicy mechanicznej
systemem obrotowym na sucho.
Na obszarze Górnego Śląska zgromadzona została większość krajowych
odpadów poprzemysłowych, w których duży udział mają odpady toksyczne
silnie skażone głównie metalami ciężkimi (Rostański A., 2006), w związku
z czym, pobrane próbki materiału glebowego zbadano w akredytowanym laboratorium badawczym. Po wysuszeniu materiału badawczego i naważeniu
próbek, przeprowadzono mineralizację i dokonano oznaczenia zawartości metali ciężkich metodą optycznej emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES oraz sumy węglowodorów
C6-C12 (składników frakcji benzyn) metodą chromatografii gazowej z analizą
fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną HS-GC-FID,
a także sumy węglowodorów C12-C35 (składników frakcji oleju) metodą
chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń występujących w gruntach na głębokości
przekraczającej 0,25 m p.p.t. warunkuje wskaźnik wodoprzepuszczalności
gleby i ziemi, w związku z czym metodą spadków hydraulicznych wykonano
laboratoryjne oznaczenie wodoprzepuszczalności pobranych próbek materiału
glebowego.
Analiza danych i wyniki
Wyniki badań laboratoryjnych zestawiono z wartościami granicznymi
przypisanymi obszarom przemysłowym sklasyfikowanym jako IV grupa gruntów, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1935).
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Tabela 1. Stężenia oznaczanych parametrów w próbkach gleby pobranych z głębokości 0-0,25 m p.p.t. z terenów poprzemysłowych w Siemianowicach Śląskich
Jednostka

Wartość
dopuszczalna
dla IV grupy
gruntów1)

Badany
parametr
Arsen

mg/kg

18

176

14

59

22

97

20

100

Bar

mg/kg

123

153

191

345

196

356

317

1500

Chrom

mg/kg

21

20

48

34

161

28

19

1000

Cyna

mg/kg

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

350

Cynk

mg/kg

740

2517

1838

8596 2395 4390

958

2000

Sekcja nr
1

2

3

4

5

6

7

Kadm

mg/kg

2,5

11

6,9

30

118

22

4,7

15

Kobalt

mg/kg

4,0

7,3

5,5

8,0

18

6,2

3,8

200

Miedź

mg/kg

41

54

81

61

184

103

46

600

Molibden

1,6

14

1,9

<0,40

250

Nikiel

mg/kg <0,40
mg/kg

14

0,40 <0,40
22

21

31

85

23

13

500

Ołów

mg/kg

125

1067

350

1989

329

2267

184

600

Rtęć

mg/kg

0,13

0,22

0,14

0,10

0,88

0,48

0,15

30

Suma
węglowodorów
C12-C35,
składników
frakcji oleju

mg/kg

560

660

<21

<21

1700

750

840

3000

Suma
węglowodorów
C6-C12,
składników
frakcji benzyn

mg/kg

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

500

Objaśnienia:
1) - wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016, poz.1395)
- przekroczenie w stosunku do wartości granicznej
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2. Stężenia oznaczanych parametrów w próbkach gleby pobranych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. z terenów poprzemysłowych w Siemianowicach Śląskich
- odwiert nr 1 i 2
Wartość
dopuszczalna
dla
IV grupy
gruntów 1)
Jednostka

Badany
parametr

Wodoprzepuszczalność
0,251

13

35

57

0,251

13

35

57

wyższa
lub
równa
1x10-7

niższa
niż
1x107

Arsen

mg/kg

17

19

15

18

20

14

<5,0

<5,0

25

100

Bar

mg/kg

94

148

94

169

91

64

36

20

300

3000

Chrom

mg/kg

27

191

30

87

17

30

16

54

300

800

Cyna

mg/kg

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

40

300

Cynk

mg/kg

1065

1546

546

1033

1315

655

151

61

300

3000

Kadm

mg/kg

3,6

9,9

2,4

5,4

13

4,4

0,62

0,54

6

20

Kobalt

mg/kg

4,0

7,4

5,1

4,9

4,7

4,9

4,0

2,3

50

300

Miedź

mg/kg

21

64

44

60

21

22

11

6,3

200

1000

Molibden

mg/kg

1,1

3,2

1,4

7,9

0,56

0,77

0,40

0,40

30

200

Nikiel

mg/kg

13

46

18

38

13

15

12

7,0

100

500

Ołów

mg/kg

232

440

201

185

230

193

34

13

200

1000

Rtęć

mg/kg

<0,10

<0,10

0,32

0,34

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

4

50

Suma
węglowodorów
C12-C35,
składników
frakcji
oleju

mg/kg

120

<21

<21

310

<21

<21

<21

<21

1000

3000
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Suma
węglowodorów
C6-C12,
składników
frakcji
benzyn

mg/kg

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

Wodoprzepuszczalnośćwspółczynnik
filtracji

m/s

1,2 x
10-8

2
x10-8

1,7
x
10-8

0,4 x
10-7

5,2 x
10-7

4,1 x
10-7

6,4 x
10-9

2,3 x
10-6

50

750

-

Objaśnienia:
1) - wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016, poz.1395)
- przekroczenie w stosunku do wartości granicznej
Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 3. Stężenia oznaczanych parametrów w próbkach gleby pobranych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. z terenów poprzemysłowych w Siemianowicach Śląskich
- odwiert nr 3 i 4

Badany
parametr

Jednostka

Wartość
dopuszczalna
dla IV grupy
gruntów 1)

0,251

13

35

57

0,25
-1

13

35

57

Wodoprzepuszczalność
wyższa
lub
równa
1x10-7

niższa
niż
1x10-7

Arsen

mg/
kg

66

10

6,8

<5,0

<5,0

<5,0

8,4

6,3

25

100

Bar

mg/
kg

165

121

141

97

42

55

31

21

300

3000

Chrom

mg/
kg

54

34

16

18

0,30

11

7,5

15

300

800

Cyna

mg/
kg

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

40

300

Cynk

mg/
kg

12490

930

449

434

171

87

61

55

300

3000

Kadm

mg/
kg

49

4,2

2,4

2,4

0,47

0,65

0,25

0,11

6

20
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Kobalt

mg/
kg

7,8

3,9

8,4

5,9

6,3

6,3

4,1

3,0

50

300

Miedź

mg/
kg

31

19

16

12

8,1

6,4

5,4

6,4

200

1000

Molibden

mg/
kg

0,40

0,62

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

30

200

Nikiel

mg/
kg

31

13

8,5

7,9

17

16

7,8

8,4

100

500

Ołów

mg/
kg

2389

173

84

78

26

18

22

9,5

200

1000

Rtęć

mg/
kg

<0,10

<0,10

<0,10

0,16

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

4

50

Suma
węglowodorów
C12-C35,
składników
frakcji oleju

mg/
kg

<21

<21

140

<21

<21

<21

<21

<21

1000

3000

Suma
węglowodorów
C6-C12,
składników
frakcji benzyn

mg/
kg

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

50

750

Wodoprzepuszczalnośćwspółczynnik
filtracji

m/s

2x
10-6

1,1 x
10-6

9,8 x
10-9

4,8 x
10-9

8,4 x
10-8

7,8 x
10-6

9,8 x
10-6

8,1 x
10-6

-

-

Objaśnienia:
1) - wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016, poz.1395)
- przekroczenie w stosunku do wartości granicznej
Źródło: Opracowanie własne.

135

Marta Składowska

Tabela 4. Stężenia oznaczanych parametrów w próbkach gleby pobranych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. z terenów poprzemysłowych w Siemianowicach Śląskich
- odwiert nr 5 i 6

Badany
parametr

Jednostka

Wartość
dopuszczalna
dla IV grupy
gruntów 1)
Wodoprzepusz-c
zalność
0,251

13

35

57

0,25 1

13

35

57

wyższa
lub
równa
1x10-7

niższa
niż
1x107

Arsen

mg/kg

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

1 849

2 955

25

6,4

25

100

Bar

mg/kg

366

421

280

42

110

47

169

68

300

3000

Chrom

mg/kg

33

27

27

12

2,1

5,3

68

15

300

800

Cyna

mg/kg

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

40

300

Cynk

mg/kg

220

666

610

55

38170

19300

4609

1420

300

3000

Kadm

mg/kg

0,93

2,9

1,8

0,20

184

98

23

8,4

6

20

Kobalt

mg/kg

5,2

6,6

4,5

4,0

8,8

7,7

6,8

6,2

50

300

Miedź

mg/kg

25

134

31

11

171

88

9,6

14

200

1000

Molibden

mg/kg

4,3

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

6,9

0,40

30

200

Nikiel

mg/kg

22

25

15

7,9

36

24

42

15

100

500

Ołów

mg/kg

90

1357

243

14

11640

4240

415

36

200

1000

Rtęć

mg/kg

<0,10

0,12

0,14

<0,10

<0,10

<0,10

4

50

Suma
węglowodorów
C12-C35,
składników
frakcji oleju

mg/kg

170

110

<21

<21

710

570

<21

<21

1000

3000

Suma
węglowodorów
C6-C12,
składników
frakcji benzyn

mg/kg

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

50

750

Wodo
przepusz
czalnośćwspółczynnik
filtracji

m/s

2,9 x
10-8

1,4 x
10-6

2,1 x
10-6

3,3 x
10-7

9,1 x
10-6

2,2 x
10-6

4
x10-7

4,8 x
10-9

-

-
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t
Objaśnienia:
1) - wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016, poz.1395)
- przekroczenie w stosunku do wartości granicznej
Źródło: Opracowanie własne.
Tabela5. Stężenia oznaczanych parametrów w próbkach gleby pobranych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. z terenów poprzemysłowych w Siemianowicach Śląskich
- odwiert nr 7

Jednostka

Badany
parametr

Wartość
dopuszczalna
dla IV
grupy gruntów 1)
Wodo-przepuszczalność
0,25-1

1-3

3-5

5-7

wyższa
lub
równa
1x10-7

niższa
niż
1x10-7

Arsen

mg/kg

5,0

21

9,8

5,0

25

100

Bar

mg/kg

502

297

151

32

300

3000

Chrom

mg/kg

295

25

13

9,5

300

800

Cyna

mg/kg

5,0

5,0

5,0

5,0

40

300

Cynk

mg/kg

19050

1152

781

85

300

3000

Kadm

mg/kg

13

3,8

6,2

0,53

6

20

Kobalt

mg/kg

11

8,8

5,7

5,3

50

300

Miedź

mg/kg

86

16

11

7,2

200

1000

Molibden

mg/kg

3,3

0,40

0,40

0,40

30

200

Nikiel

mg/kg

53

16

7,9

11

100

500

Ołów

mg/kg

457

98

124

13

200

1000

Rtęć

mg/kg

0,19

0,10

0,10

0,10

4

50

Suma
węglowodorów
C12-C35,
składników
frakcji oleju

mg/kg

<21

<21

<21

<21

1000

3000

Suma
węglowodorów
C6-C12,
składników
frakcji benzyn

mg/kg

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

50

750
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Wodoprzepuszczalnośćwspółczynnik
filtracji

m/s

1,3 x
10-6

7,8 x
10-8

6,6 x
10-9

8,8 x
10-6

-

-

Objaśnienia:
1) - wartości dopuszczalne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016, poz.1395)
- przekroczenie w stosunku do wartości granicznej
Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań próbek powierzchniowych pobranych z siedmiu sekcji
w obrębie obszaru badań, z zakresu głębokościowego 0-0,25 m p.p.t. (tab.1)
charakteryzowały się zanieczyszczeniem metalami ciężkimi stwierdzonymi
w czterech z nich. W próbkach materiału glebowego pobranych z trzech pozostałych sekcji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń oznaczanych wskaźników.
Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek z odwiertów badawczych (tab.2-5), z zakresu głębokościowego 0,25-1 m p.p.t.,
stwierdzono zanieczyszczenia metalami ciężkimi w odwiercie nr 2 (cynk,
kadm, ołów), odwiercie nr 3 (arsen, cynk, kadm, ołów), odwiercie nr 6 (arsen,
cynk kadm, ołów) i odwiercie nr 7 (bar, cynk, kadm, ołów) w porównaniu
do wartości granicznych określonych dla gruntów grupy IV w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016,
poz. 1395). W próbkach materiału glebowego pobranych z zakresu głębokościowego 1-3 m p.p.t. ponadnormatywne wartości w stosunku do wartości
normatywnych stwierdzono w odwiercie nr 2 i 3 (cynk), odwiercie nr 5 (cynk,
ołów) i odwiercie nr 6 (arsen, cynk, kadm, ołów). W zakresie głębokości 3-5,0
m p.p.t. stwierdzono ponadnormatywne wartości oznaczanych wskaźników
w próbkach materiału glebowego pobranego z odwiertu nr 5 (cynk, ołów)
oraz odwiertu nr 6 (cynk, kadm, ołów). Na podstawie przeprowadzonych
badań laboratoryjnych w próbkach gleby pobranych z odwiertów z zakresu
głębokości 5,0-7,0 m p.p.t. nie stwierdzono przekroczenia standardów jakości
gleby i ziemi dla gruntów grupy IV w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).
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Zakończenie

Zidentyfikowane zanieczyszczenia badanego materiału glebowego
są typowe dla terenów poprzemysłowych wpisanych w krajobraz Górnego Śląska. Pobrane próbki materiału glebowego charakteryzowały
się zanieczyszczeniem metalami ciężkimi takimi jak arsen, cynk, kadm,
ołów i bar. W żadnej z badanych próbek gruntu nie stwierdzono zanieczyszczenia węglowodorami ropopochodnymi. Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić istniejący negatywny wpływ
przemysłowej działalności przemysłu ciężkiego na jakość środowiska
gruntowego sięgający nawet do 5 m p.p.t. W glebie pobranej do badań
poniżej tego poziomu nie zidentyfikowano ponadnormatywnych wartości oznaczanych substancji. W większości próbek pobranego materiału
glebowego oznaczony laboratoryjnie wskaźnik wodoprzepuszczalności
gruntu klasyfikował się do przedziału wartości wyższych lub równych
1x10-7 charakterystycznych dla gruntów przepuszczalnych. Wartości
dopuszczalne stężeń substancji powodujących ryzyko, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.
2016, poz. 1395), określone dla gruntów przepuszczalnych, są z uwagi
na łatwość migracji zanieczyszczeń, kilkakrotnie a nawet kilkadziesiąt
razy niższe od wartości dopuszczalnych określonych dla gruntów trudnolub nieprzepuszczalnych. Wykształcenie litologiczne podłoża gruntowego terenów poprzemysłowych jest czynnikiem znacznie wpływającym
na ocenę stopnia degradacji i skażenia terenu substancjami toksycznymi.
Tereny o podłożu zbudowanym z gruntów przepuszczalnych są znacznie bardziej narażone na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zarówno w głąb powierzchni ziemi, jak i horyzontalnie. Skażenie środowiska
gruntowego metalami ciężkimi, jest problemem wysokiej rangi z uwagi
na dużą toksyczność i trwałość tych pierwiastków w środowisku, wysoki
poziom bioakumulacji i niski potencjał do przekształcenia w inne mniej
szkodliwe lub całkiem nieszkodliwe formy i związki.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że podjęcie działań mających
na celu oczyszczenie zdegradowanych terenów i przywrócenie ich do
ponownego zagospodarowania jest niezbędne. Podstawową metodą redukcji zanieczyszczenia terenów poprzemysłowych jest proces remediacji skażonego gruntu. Jedną z naturalnych metod oczyszczania terenów
poprzemysłowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi jest remediacja
139

Marta Składowska

in situ wykorzystująca naturalne właściwości skał i minerałów oraz organizmów żywych, głównie roślin. Ten nieinwazyjny proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń zidentyfikowanych w obszarze występowania
gruntów przemysłowych poprzez zastosowanie rodzimych, mało ekspansywnych gatunków roślin jest zrównoważony ekologicznie oraz posiada walory ekonomiczne.
Metody remediacji in situ mają duże znaczenie na terenach, z których usunięcie zanieczyszczonego gruntu może być problematyczne
technicznie lub nieuzasadnione ekonomicznie.
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ASSESSMENT OF THE SURFACE QUALITY
IN POST0INDUSTRIAL AREAS
CONNECTED WITH THE METALLURGICAL ACTIVITIES
IN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Summary: The article provides an assessment of the current
state of the earth's surface quality of brownfield sites related
to metallurgical activities in Siemianowice Śląskie carried out
in accordance with the guidelines contained in the Regulation
of the Minister of the Environment of 1 September 2016 on
how to carry out the assessment of pollution of the earth's surface (Journal of Laws 2016, item 1395). As part of the research
from the area of Siemianowice Śląskie, 35 samples of soil material from post-industrial areas were collected for remedial procedures, which were subjected to laboratory analysis in an accredited research laboratory. The results of laboratory analyses were
discussed, indicating contamination of the test site with heavy
metals, both in the surface layer of the soil and in its deeper parts.
The results of the study indicate the need to carry out remedial
procedures in these areas in order to use them without adversely
affecting human health and life.
Keywords: soil contamination, heavy metals, post-industrial
areas.
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KIERUNKI ROZWOJU
TECHNIK LECZENIA
KRĘGOWYCH PRZETOK
TĘTNICZO ŻYLNYCH

Streszczenie: Patologiczne połączenie tętnicy kręgowej z sąsiadującymi
żyłami nazywamy kręgową przetoką tętniczo żylną (VAVF). Do czasu
rozwoju technik endowaskularnych chirurgiczny zabieg podwiązania
tętnicy macierzystej kręgowej przetoki tętniczo żylnej był jedyną dostępną metodą leczenia. Dzięki prężnie rozwijającej się nowej gałęzi medycyny jaką jest minimalnie inwazyjne leczenie wewnątrznaczyniowe,
można oszczędzić pacjentowi rozległego i obciążającego jego organizm
chirurgicznego zabezpieczenia VAVF. Celem pracy jest omówienie
kierunków rozwoju technik leczenia przetok tętniczo żylnych na podstawie przetoki tętnicy kręgowej. Opisane zostały najnowsze techniki
leczenia przetok tętniczo żylnych za pomocą takich narzędzi jak kleje,
sprężyny, balony czy stenty. Ciężkie objawy i znaczne prawdopodobieństwo jej krwawienia przemawia za natychmiastowym leczeniem
przetoki od momentu postawienia diagnozy.
Słowa kluczowe: AVM, techniki leczenia, zabiegi wewnątrznaczyniowe, choroby naczyń mózgowych, neuroradiologia zabiegowa.
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Wstęp
Patologiczne połączenie tętnicy kręgowej z sąsiadującymi żyłami nazywany jest kręgową przetoką tętniczo żylną (VAVF). Jest to przetoka o szybkim przepływie wynikającym najczęściej z jatrogennego, idiopatycznego lub
1
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urazowego uszkodzenia tętnicy kręgowej (VA), łącząca zewnątrzczaszkowy odcinek tętnicy kręgowej z żyłami sąsiadującymi, takimi jak splot żylny
kręgowy lub zewnątrzoponowy, zatoki czy żyły szyjne (1). Zwykle przetoki
mają różnorodny obraz kliniczny i nieprzewidywalny przebieg choroby. Typowymi objawami VAVF są: tętniący szum uszny, wyczuwalne palpacyjnie
podskórne pulsowanie, ubytki neurologiczne (mielopatia szyjna wtórna do
zjawiska ucisku lub podkradania (2)), niewydolność serca, a nawet objawy
oczne (3, 4). VAVF można podzielić na trzy grupy w zależności od przyczyny
powstania (5-7). Pierwsza grupa to jatrogenne uszkodzenia tętnicy kręgowej,
które mogą wystąpić podczas zabiegów medycznych w odcinku szyjnym kręgosłupa np. manualne zabiegi chiroplastyczne (8, 9), chirurgiczne leczenie
dyskopatii szyjnej kręgosłupa, cewnikowanie żył szyjnych, diagnostyczna
angiografia i blokady nerwów (10). Do drugiej grupy zaliczamy samoistne
wady rozwojowe tętnicy kręgowej (11). Najczęściej, zmiany te występują
u pacjentów obciążonych chorobami takimi jak neurofibromatoza I (12),(13),
zespół Ehlersa-Danlosa czy dysplazja włóknisto-mięśniowa (1). Trzecia grupa
to, uszkodzenia VA występujące w wyniku tępego lub penetrującego tkanki
miękkie urazu szyi lub urazu kości kręgosłupa szyjnego. Jednakże, traumatyczne uszkodzenie tkanek szyi jest najczęstszą przyczyną powstania patologicznej
komunikacji tętniczo żylnej między naczyniami krwionośnymi. Aljobeh i wsp.
(14) podają, na podstawie przeglądu literatury, iż urazowe VAVF były częściej
obserwowane u młodych mężczyzn, forma spontaniczna częściej występowała
u młodych kobiet, a jatrogenne VAVF częściej obserwowano u osób starszych.
Według Aljobeh i wsp. całkowita śmiertelność związana z leczeniem wyniosła 3,3%. Pomimo wystarczającego przepływu obocznego, odsetek powikłań
związanych z podwiązaniem tętnicy kręgowej wynosił według Yeh i wsp. (15)
i Mortimer i wsp. (16) około 8%, (21, 26). Inni autorzy odnotowali 12%
śmiertelność wśród pacjentów z ostrym podwiązaniem tętnicy kręgowej, podczas operacji kręgosłupa z powodu jatrogennych pęknięć VA (4, 26). Ciężkie
objawy i znaczne prawdopodobieństwo krwawienia z VAVF przemawia za
natychmiastowym leczeniem przetoki od momentu postawienia diagnozy.
Cel Pracy
Celem pracy jest omówienie kierunków rozwoju technik leczenia przetok tętniczo żylnych, na podstawie przetoki tętnicy kręgowej. Dzięki prężnie
rozwijającej się nowej gałęzi medycyny jaką jest minimalnie inwazyjne leczenie endowaskularne naczyń OUN można oszczędzić pacjentowi rozległego
144

KIERUNKI ROZWOJU TECHNIK LECZENIA KRĘGOWYCH PRZETOK TĘTNICZO ŻYLNYCH

i obciążającego jego organizm chirurgicznego zabezpieczenia VAVF. Przedstawiono najnowsze techniki leczenia przetok tętniczo żylnych za pomocą takich
narzędzi jak kleje, sprężyny, balony czy stenty.
Materiał i Metoda
Na podstawie dostępnej literatury omówiono zjawisko chorobowe jakim jest przetoka tętniczo żylna tętnicy kręgowej i nowoczesne możliwości jej
leczenia.
Dyskusja

Do czasu rozwoju technik endowaskularnych chirurgiczny zabieg
podwiązania tętnicy macierzystej przetoki kręgowej tętniczo żylnej
był jedyną dostępną metodą leczenia. W porównaniu z obecnymi wewnątrznaczyniowymi technikami, zabieg ten jest uważany za bardziej
inwazyjny i trudniejszy do wykonania, biorąc pod uwagę trudności
w manipulacji naczyniem i anatomiczny przebieg tętnicy poprzez otwory w wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych (17). Podstawowe procedury chirurgiczne polegają na zamknięciu tętnicy kręgowej poniżej
i powyżej poziomu przetoki lub na bezpośrednim podwiązaniu chirurgicznym przetok punktowo oraz zastosowaniu przeszczepu żylnego by-passu w przypadku dużych, złożonych przetok z kilkoma dopływami
tętniczymi (18). Operacja zwykle wymaga dużego otwarcia i rozległej
preparacji przyległych tkanek. Przebiegający w pobliżu nerw przeponowy i splot żylny Batsona są bardzo narażone na jatrogenne uszkodzenia
bezpośrednio na podstawie czaszki (18). Zabieg operacyjny może spowodować uszkodzenie otaczających przetokę głównych struktur naczyniowych, korzeni nerwowych (19), a także masywne krwotoki (20).
W większości przypadków zaopatrzenie chirurgiczne VAVF nie jest już
uzasadnione (1). Jednakże, operacja chirurgiczna może być wymagana
w przypadku pacjentów z ciężkim krwotokiem, lub u których technika
wewnątrznaczyniowa jest nieskuteczna.
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Zdjęcie 1. Rekonstrukcja 3D naczyń głowy i szyi w badaniu 3-teslowego rezonansu
magnetycznego-przetoka tętniczo żylna prawej tętnicy kręgowej

Żródło: Materiał własny.

Niezależnie od wybranej metody leczenia, najważniejszym celem leczenia VAVF jest ochrona tętnicy macierzystej, zamknięcie przetoki i tętniaka rzekomego, jeśli występuje. Jeśli zamkniemy tętnicę kręgową, mogą
wystąpić bezpośrednie objawy niedokrwienia tkanki mózgowej. Zastosowanie okluzji tętnicy nie jest korzystne także u osób, u których jednoimienna
tętnica kręgowa jest hipoplastyczna lub ma znacznie zmniejszony przepływ
z powodu zmian miażdżycowych (18),(15, 21). Zachowanie drożności tętnicy,
o której mowa łatwiej osiągnąć w przypadku metod wewnątrznaczyniowych
z użyciem stentów, stentów graftenowych (22, 23), odłączanego balonu (24),
(9, 25) sprężyn (26), (1, 16, 27) czy środków płynnych (27), (19),(16),(18).
Metody wewnątrznaczyniowe znacznie zwiększyły powodzenie i bezpieczeństwo leczenia VAVF. Są one obecnie wykonywane w wielu ośrodkach, a także
są bezpieczniejsze, mniej inwazyjne i szybko przynoszą ulgę pacjentowi (18).
Dlatego też wewnątrznaczyniowa okluzja VAVF stała się preferowaną metodą
leczenia (28). Jednakże, lekarz podejmujący się leczenia VAVF musi posiadać
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wiele umiejętności niezbędnych do tej operacji. Umiejętność dobrania odpowiedniej techniki do indywidualnego przypadku jest cechą niezbędną do
uzyskania najlepszego możliwego wyniku leczenia VAVF (13). Podobnie jak
w przypadku operacji chirurgicznej, zabieg endowaskularny może również
spowodować okołozabiegowe i pozabiegowe powikłania niedokrwienne, objawy zakrzepowo zatorowe lub urazy naczyń. Ponadto, nadal trudno jest uzyskać
pełną embolizację przetoki w sytuacji dużego przepływu krwi przez przetokę
lub z powodu zmian hemodynamicznych, które występują w wyniku embolizacji, a to może prowadzić do powikłań naczyniowych.
Z opublikowanych badań (20),(6) wynika, że całkowite wskaźniki okluzji przetok sięgają 89-91% po zabiegach wewnątrznaczyniowych. Jednakże
wyleczenie VAVF w wielu przypadkach może wiązać się z koniecznością zamknięcia tętnicy kręgowej. Zamknięcie VA wraz z przetoką można rozważyć
jako metodę leczenia w sytuacji, gdy pacjent przejdzie pomyślnie próbę okluzji
tętnicy kręgowej za pomocą testu balonowego. Test balonowy polega na zastosowaniu wewnątrznaczyniowego cewnika balonowego, aby tymczasowo zatrzymać przepływ krwi przez dane naczynie. Stan neurologiczny pacjenta jest
monitorowany w trakcie trwania testu, podczas gdy zmniejsza się dopływ krwi
do danej części mózgu. Jeżeli u pacjenta nie występują objawy niedokrwienia
mózgu, przyjmuje się, że poboczny przepływ krwi do mózgu z innych naczyń
jest wystarczający, aby zrównoważyć brak niedrożnego naczynia. U zdrowych
osób z dostatecznym, wewnątrzczaszkowym i zewnątrzczaszkowym krążeniem
obocznym oraz dobrze funkcjonującym kołem Willisa i jednoimienną tętnicą
kręgową, przewlekłe urazowe jednostronne okluzje tętnic kręgowych zwykle
pozostają bezobjawowe. Według niektórych badań u około 19% pacjentów
z tępym urazem szyi następuje bezobjawowe, jednostronne zamknięcie tętnicy
kręgowej (20, 29).
Objawy urazu tętnicy kręgowej można podzielić na ostre/nagłe i przewlekłe/odroczone w czasie. Objawy ostre urazu tętnicy kręgowej to niedokrwienne
uszkodzenie móżdżku, pnia mózgu i rdzenia kręgowego, a także krwotok, który może prowadzić do ciężkiej hipowolemi, wstrząsu i śmierci. Przewlekłymi,
odroczonymi w czasie objawami urazu mogą być: zwężenie tętnicy, zakrzepica,
przetoka tętniczo-żylna oraz powstanie rzekomego tętniaka. Współistnienie
rzekomego tętniaka tętnicy kręgowej i przetoki tętniczo żylnej jest niezwykle
rzadkie i najczęściej występuje po urazach penetrujących okolice szyi lub może
mieć przyczynę jatrogenną (16, 18, 19, 30, 31). Tętniaki rzekome zlokalizowane w odcinku zewnątrzczaszkowym VA mogą zanikać samoistnie. Jednakże,
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w wielu przypadkach światło pseudotętniaka powinno być również wypełnione materiałami zatorowymi, aby wywołać mechanizm zakrzepowy (18, 19).
Przetoki pourazowe najczęściej zlokalizowane są w drugim odcinku tętnicy V2, gdzie przebiega ona w otworach poprzecznych kręgów szyjnych (18).
Związek między tępymi urazami szyi i uszkodzeniem tętnicy kręgowej jest
w literaturza dobrze opisany (32). Występowanie urazów szyi na poziomach
kręgosłupa szyjnego C2-C5 może prowadzić do pourazowych przetok w tym
odcinku, co potwierdza Herrera i wsp. (6). Autorzy podają (6), że prawie 30%
pourazowych VAVF przebiega bezobjawowo i rozpoznaje się je incydentalnie
przez osłuchanie tętna na szyi. Urazy kości kręgosłupa szyjnego C2- C6 są
uważane za czynniki ryzyka uszkodzenia tętnicy kręgowej. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby lekarz u takiego pacjenta potwierdził diagnostycznie brak
jakiegokolwiek uszkodzenia tętnicy kręgowej. Chung i wsp. (32) wykazali
statystycznie istotny związek między złamaniem kręgosłupa a urazem tętnicy
kręgowej. Autorzy (32) w swoim badaniu (zbadano 91 przypadków urazów
kręgów C2-C6) wykazali, że u 41,4% pacjentów ze złamaniami kręgosłupa
wystąpiło uszkodzenie tętnicy kręgowej. Ponadto, u 19,8% bezobjawowych
pacjentów wystąpiła zakrzepica śródścienna VA, która wywołała całkowite jej
zamknięcie. Inni autorzy także opisują przypadki pourazowej spontanicznej
okluzji tętnicy kręgowej (6),(33).
Decyzje dotyczące leczenia przetok muszą być podejmowane w zależności od lokalizacji i rodzaju zmiany oraz najbardziej odpowiedniego wyboru
spośród obserwacji, operacji i interwencji wewnątrznaczyniowej. Z przeglądu
literatury Briganti i wsp. (1) wynika, że większość opisanych przypadków leczenia VAVF kończyło się okluzją VA z powodu kształtu przetoki, nie dającego
możliwości oszczędzenia tętnicy macierzystej. Aljobeh i wsp. (14) podają, że
na podstawie przeglądu literatury, większość jatrogennych (57%), spontanicznych (82%) i urazowych (73%) VAVF leczono wewnątrznaczyniową terapią
dekonstrukcyjną (definiowaną jako zamknięcie przetoki i naczyń odżywiających). Briganti i wsp. (1) stwierdzili, iż metodę embolizacji należy wybrać na
podstawie oceny anatomii przetoki i naczynia macierzystego, hemodynamiki i
przepływu krwi (szybki lub wolny). Autorzy zaproponowali, że w sytuacji gdy
przepływ VAVF jest wolny, a początek przetoki jest widoczny w arteriografii,
zaleca się wykonywać progresywną okluzję sprężynami (Zdjęcie 2).
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Zdjęcie 2: Arteriografia kręgowa prawostronna, podczas zabiegu wewnątrznaczyniowej embolizacji przetoki wraz z pseudotętniakiem

Żródło: Materiał własny.

W przypadku VAVF o szybkim przepływie, gdy zamknięcie VA nie spowoduje objawów neurologicznych u pacjenta i początek przetoki jest mniej
widoczny, zaleca się okluzję balonową lub w trudniejszych przypadkach, leczenie skojarzone (sprężyny i klej czy sprężyny i balon). W leczeniu przetok
szybkoprzepływowych, często wykorzystuje się równocześnie różne techniki
wewnątrznaczyniowe. Gao i wsp. (12) opisali przypadki VAVF, u których wykorzystali jednoczasowo balon, sprężyny i klej. W literaturze można również
znaleźć opisy techniki polegającej na zamknięciu ujścia przetoki poprzez żyłę
kręgową (16, 34).
W leczeniu przetok o dużym przepływie unika się wykorzystywania,
jako jedynej techniki drobnoziarnistych środków zatorowych i kleju cyjanoakrylowego, ponieważ mogą one zostać usunięte przez szybki przepływ krwi
bez okluzji przetoki. Gdy przetoka w badaniu arteriograficznym nie jest dobrze widoczna lub zasłonięta sąsiadującymi naczyniami, można wykorzystać
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odłączalne elektrycznie sprężyny. Sprężyny te wywołują zakrzepicę indukowaną elektrycznie, a także można je rozkładać wielokrotnie w przetoce, gdy
ich pozycja nie jest zadowalająca. Briganti i wsp. (35) oraz Mirables i wsp.
(36) stwierdzili, że dzięki w/w właściwościom zastosowanie odłączalnych elektrycznie sprężyn może zmniejszyć ryzyko powikłań zatorowych, zwłaszcza
w przetokach o szybkim przepływie, przy zachowaniu drożności tętnicy macierzystej (35, 36) (Zdjęcie 3).
Zdjęcie 3: Fluoroskopia okolicy podstawy czaszki, z widocznym konglomeratem zdeponowanych w przetoce z pseudotętniakiem prawej tętnicy kręgowej

Żródło: Materiał własny.

Zastosowanie stentów w leczeniu przetok tętnicy kręgowej jest nadal
ograniczone. W przypadku gdy przetoka zlokalizowana jest w przebiegu dominującej tętnicy kręgowej, należy rozważyć założenie stentu, aby zrekonstruować tętnicę. Jednakże, wykorzystanie stentów w embolizacji przetok VA zależne jest od jej lokalizacji. Z dostępnej literatury wynika, że jedynie odcinek
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V1 tętnicy kręgowej w niektórych przypadkach można zabezpieczyć stentem.
Yeh i wsp. (15) odnotowali udaną embolizację VAVF przy pomocy stentów
pokrytychgrafenem. Cytowani badacze (15) sugerowali, że można bezpiecznie i skutecznie zabezpieczyć stent-graftenem przetokę o punktowym otworze
przetoki w odcinku V1-V2 tętnicy kręgowej. W takich przypadkach preferowane może być założenie stent-graftów, ponieważ zachowuje przepływ przez
leczone naczynie. Należy pamiętać, że nadal potencjalnym zagrożeniem dla tej
techniki leczenia jest zwężenie stentu i niepełne zamknięcie przetoki z powodu
nieodpowiedniego dopasowania stentu do ściany naczynia (28). Za wątpliwą
uznaje się natomiast embolizację przetoki sztywnym stentem w segmentach
V3-V4. Umieszczenie i rozłożenie stentu w tym odcinku tętnicy może być
trudne i wiązać się z wysokim ryzykiem powikłań z powodu krętego przebiegu
tętnicy i znacznej elastyczności tętnicy na tym odcinku. Aby zapobiec w/w
powikłaniom, konieczne są leki przeciwpłytkowe (18). Jednakże, w poszczególnych przypadkach wykorzystanie stentów w docinku V3 tętnicy kręgowej
daje dobre efekty terapeutyczne. Gang i wsp. (37) zastosowali stent jako leczenie pierwszego rzutu przetoki z pojedynczym otworem, utrzymując drożność
tętnicy kręgowej. Publikacja Gang i wsp. (37) i podobne opisywane w literaturze opierają swój sukces terapeutyczny na szczególnie dobranych pacjentach,
u których anatomia VA pozwala na prawidłowe wykorzystanie stentu do leczenia przetoki.
Należy także wspomnieć o przypadkowo wykrytych, bezobjawowych przetokach tętniczo żylnych tętnicy kręgowej. W takim przypadku Iampreechakul
i wsp. (38) sugerują, że należy dokładnie ocenić zalety, wady leczenia, a także
możliwość obserwacji przetok bezobjawowych. Jednakże, leczenie bezobjawowych VAVF jest ogólnie uważane za właściwe, ponieważ w przypadku wzrostu
przetoki może dojść do pogorszenia stanu neurologicznego pacjenta. Opóźnienie leczenia pozwala również na rozrost przetoce i na pozyskanie przez nią dodatkowych tętnic żywiących, co może utrudnić przyszłe leczenie. Nieleczone
VAVF mogą wywoływać objawy niewydolności rdzenia kręgowego w wyniku
podkradania krwi z naczyń krwionośnych odpowiadających za jego unaczynienie. W przebiegu przetoki mogą także powstawać pseudotętniaki, w wyniku
których następują nieprawidłowe wzorce przepływu krwi, co może wywołać
chorobę zakrzepowo zatorową. Ponadto, długo nieleczona przetoka może być
przyczyną mielopatii spowodowanej uciskiem poszerzonych splotów żylnych
kanału kręgowego na szyjny rdzeń kręgowy, a także krwawień wewnątrzrdzeniowych, spowodowanych nadciśnieniem żylnym (3, 39).
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Podsumowanie
Większość opublikowanych badań sugeruje, aby rozpoznane VAVF leczyć bezzwłocznie, wykorzystując do tego metody endowaskularne, dobrane
indywidualnie do przypadku. Najczęściej, do leczenia szybko przepływowych
przetok zaleca się wykorzystywanie sprężyn, balonów lub leczenie kombinowane (sprężyny i klej, balony i sprężyny). Należy pamiętać, iż często leczenie
VAVF jest związane z koniecznością zamknięcia tętnicy macierzystej. Zaleca
się leczyć bezobjawowe VAVF, ponieważ w przypadku wzrostu przetoki może
dojść do pogorszenia stanu neurologicznego pacjenta.
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VERTEBRAL ARTERIOVENOUS FISTULAEDIRECTIONS AND DEVELOPMENT
OF TREATMENT TECHNIQUES

Abstract: The pathological connection of the vertebral artery with
adjacent veins is called vertebral arteriovenous fistula (VAVF). Until the development of endovascular techniques, surgical ligation of
the mother artery of the vertebral arteriovenous fistula was the only
available treatment. Thanks to the rapidly developing new branch of
medicine, which is minimally invasive endovascular treatment, the patient can be secured from the extensive and burdening VAVF surgical
treatment. The aim of the study is to discuss the directions of development of arteriovenous fistula treatment techniques based on vertebral
artery fistulae. The latest techniques of treating arteriovenous fistulas
with the use of such tools as adhesives, coils, balloons and stents were
described. Severe symptoms and a high likelihood of bleeding speaks
for immediate treatment of the fistula from the moment of diagnosis.
Keywords: AVM, treatment techniques, endovascular procedures,
cerebrovascular diseases, interventional neuroradiology.
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POLIMORFIZM GENÓW
IGF1 I SLC27A1
W BADANIACH ASOCJACYJNYCH
U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Streszczenie: Celem rozdziału jest zaprezentowanie wiedzy na temat
badań dotyczących wybranych genów, które mogłyby okazać się przydatne we wczesnej selekcji zwierząt gospodarskich. Ze względu na
ważne funkcje pełnione przez produkty białkowe, pod uwagę wzięte zostały geny kodujące insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1)
oraz białko transportujące kwasy tłuszczowe (SLC27A1). W obrębie
tych genów zlokalizowano polimorfizmy typu SNP (single nucleotide
polymorphism) i przeprowadzono badania asocjacyjne mające na celu
analizę zależności między genotypami a cechami związanymi z użytkowaniem mlecznym oraz rzeźnym różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ wybranych SNP na niektóre cechy użytkowe bydła, owiec, świń i drobiu, dając pewien pogląd
na potencjalny udział badanych polimorfizmów w kształtowaniu cech
użytkowych zwierząt gospodarskich. Stanowią zatem dodatkową informację, która mogłaby być włączona do programów tradycyjnej selekcji
materiału hodowlanego.
Słowa kluczowe: Cechy użytkowe, zwierzęta gospodarskie, gen IGF1,
gen SLC27A1.
ORCID: Małgorzata Anna Szewczuk: 0000-0002-5765-975X, Hanna
Kulig: 0000-0003-1653-3453.

Wstęp
W ośrodkach badawczych na całym świecie prowadzi się prace mające
na celu identyfikację loci cech ilościowych (QTL - ang. Quantitative Trait
Loci) o dużym znaczeniu ekonomicznym [Singh i in. 2016]. QTL to dające się
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łatwo zlokalizować markery genetyczne, które są najczęściej ściśle sprzężone
z genami kontrolującymi interesujące nas cechy. W idealnych warunkach
QTL mogą być włączane do programów selekcji wspomaganych markerami
genetycznymi (MAS – ang. Marker Assisted Selection) [Salisu i in. 2018].
We współczesnej genetyce zwierząt, szereg zastosowań mają mapy genetyczne cechujące się znacznym stopniem pokrycia genomu (PigMap, BovMap), ChickMaP, DogMap, SheepMap) [Świtoński i Malepszy 2012],
przede wszystkim w przypadku gatunków, których genomy nie zostały dotychczas zsekwencjonowane. W takich sytuacjach mogą stanowić punkt wyjścia do mapowania porównawczego z mapami genetycznymi lub sekwencjami
genomów spokrewnionych gatunków [Singh i in. 2016]. Mapy genetyczne
mogą stanowić dobre narzędzie w przypadku analizy wielu znaczących ekonomicznie cech, na których powstanie wpłynęła sumująca ekspresja kilku genów,
umożliwiając genomową lokalizację determinujących je czynników (mapowanie QTL). Wysokorozdzielcze mapy genetyczne powstają również dla gatunków, których genom został wcześniej zsekwencjonowany. Mają swoje zastosowanie w bezpośredniej identyfikacji genów warunkujących wykształcenie
cech ilościowych zmapowanych w regionach QTL [Hayes i Goddard 2001].
Technikę, która umożliwia równoczesną identyfikację tysięcy SNP oraz
określenie ich związku z daną cechą określa się badaniem asocjacyjnym całego genomu (ang. Genome Wide Association Study; GWAS). Analizy tego
typu stosowane są przede wszystkim w genomice człowieka, ale coraz częściej
w genomice zwierząt gospodarskich i towarzyszących, szczególnie w kontekście poszukiwania podłoża molekularnego chorób dziedzicznych [Flisikowski
i in. 2010, Almasi i in. 2020]. Mimo niewątpliwych zalet, technika GWAS
daje tylko orientacyjne wskazówki co do potencjalnych QTL, natomiast nie
wyjaśnia mechanizmu przyczynowo skutkowego danego procesu biologicznego. Liczba znanych genów mających wpływ na poszczególne cechy ilościowe
nie jest do końca ustalona, stąd konieczne jest ciągłe powtarzanie szacowania ewentualnych związków pomiędzy polimorfizmem potencjalnych genów
a cechami użytkowości. Znaczące jest wówczas genotypowanie zwierząt
w oparciu o nowo odkryte SNP, połączone z gromadzeniem i przetwarzaniem
informacji umożliwiających ich powiązanie z użytkowością. Stanowi to część
kolejnej strategii określanej jako poszukiwanie genów kandydujących (ang.
candidate genes) dla danej cechy ilościowej. Podejście to opiera się m.in. na
wyborze genów, których produkty białkowe biorą bezpośredni udział w konkretnych procesach fizjologicznych.
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Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie przeglądu badań dotyczących analizy polimorfizmu w genach IGF1 oraz SLC27A1 w odniesieniu
do różnych cech związanych z użytkowaniem zwierząt gospodarskich. Powyższe badania prowadzone były w aspekcie możliwości wykorzystania ich wyników w programach doskonalenia cech użytkowych.
Insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I)
Liczne badania wskazują, że geny kodujące elementy osi somatotropowej
(ang. somatotropic axis) związane są ze wzrostem, rozwojem i funkcją gruczołu
mlecznego, co wskazuje na ich ewentualny związek z użytkowością mleczną
krów [Parmentier i in. 1999]. Centralną część osi somatotropowej stanowi
peptydowy hormon wzrostu (GH, ang. growth hormone), który odpowiedzialny jest za kontrolę metabolizmu oraz wzrost u kręgowców. Rekombinowany GH wykorzystywano eksperymentalnie w celu zwiększenia wydajności
mlecznej bydła [Castigliego i in. 2010, Szewczuk i in. 2009]. Funkcjonowanie
GH jest mediowane i regulowane przez wiele białek, które łącznie składają się
na kompleksowy system powiązanych ze sobą interakcji zwany osią somatotropową [Renaville i in. 2002]. GH wydzielany jest do systemu przez przedni
płat przysadki mózgowej. Sekrecję kontrolują dwa neurohormony podwzgórza: somatoliberyna (GHRH, pobudzanie wydzielania) i somatostatyna (SRIF,
hamowanie wydzielania) [Salvatori 2004]. Następnie, po wydzieleniu GH do
krwiobiegu następuje dość szybkie jego wiązanie z białkami wiążącymi GH
(GHBP) w kompleks, który zwiększa jego okres półtrwania [Bauman 1994].
W tkankach docelowych po oddzieleniu się od kompleksu, GH wiąże się ze
specyficznym receptorem na powierzchni docelowej komórki (GHR, ang.
growth hormone receptor). Hepatocyty stanowią największe skupiska tych
receptorów, ale stwierdzono je również w innych narządach i tkankach, m.in.
w gruczole mlecznym krów [Plath-Gabler i in. 2001, Renaville i in. 2002,
Castigliego i in. 2010]. Kaskada sygnałowa, w wyniku której dochodzi do
aktywacji czynników transkrypcyjnych genów mediujących sygnał GH uruchamiana jest dzięki właściwości katalitycznej domeny wewnątrzkomórkowej
GHR (aktywność kinazy tyrozynowej). Dalsze przekazywanie sygnału możliwe jest dzięki funkcji jaką spełnia w tym łańcuchu przede wszystkim insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I, ang. insulin-like growth factor I) wraz
z jego receptorem – IGF-IR [Zych i in. 2007, rys. 1].
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Rysunek 1 Schemat osi somatotropowej (opracowanie własne)

Analiza molekularna genów kodujących główne składowe osi somatotropowej, jak i szeregu innych ważnych mediatorów śródkomórkowych powiązanych z nimi, może dostarczyć wielu cennych informacji mających związek
z użytkowością i zdrowotnością różnych gatunków zwierząt hodowlanych,
w tym przeżuwaczy.
Insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I) to polipeptyd zasadowy
zbudowany z 70 aminokwasów. Występuje w dwóch formach prekursorowych IGF-IA (153 aa) i IGF-IB (195 aa) (trzecią formę wykryto jedynie
u ludzi). Oba czynniki są strukturalnie podobne do insuliny, co tłumaczy
ich właściwości i powinowactwo do receptorów insulinowych. Jednak dojrzała cząsteczka IGF-I jest zawsze identyczna (kodowana tylko przez eksony
3 i 4), konserwatywna wśród wielu gatunków zwierząt, i zawiera cztery domeny:
B, C, A i D oraz odszczepiany jest tzw. E peptyd (kodowany przez eksony
5 i 6) [Chmielewska i in. 2018].
U bydła gen IGF1 zmapowano w długim ramieniu chromosomu
5 (BTA5). Składa się z 6 eksonów przedzielonych 5 intronami [Machado
i in. 2003]. U ludzi i zwierząt jego transkrypcja zachodzi z dwóch miejsc
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promotorowych (P1, P2). Promotor P1 jest umiejscowiony przed eksonem
1 IGF1, natomiast promotor P2 przed eksonem 2 [Reyna i in. 2010]. Występowanie zróżnicowanych miejsc startu transkrypcji oraz późniejszy alternatywny
splicing pre-mRNA daje w rezultacie zróżnicowane formy transkryptów genu
IGF1 w wątrobie (głównie P2) i innych narządach i tkankach (P1) [Wang
i in. 2003]. W krwiobiegu IGF-I występuje w formie wolnej, bądź związanej
z białkami o wysokim (IGFBP) lub niskim (IGFPBr) powinowactwie do tego
czynnika. U bydła ponad 90% krążącego IGF-I jest związane z IGFBP-3 oraz
kwasowo labilną cząsteczką (ALS – Acid Labile Subunit) tworząc kompleks
o masie 150 kDa [Baumrucker i Erondu 2000], co stanowi swoistą zaletę takiego kompleksu przejawiającą się w dłuższym czasie półtrwania IGF-I
i ochroną przed hipoglikemią. Pozostałą część stanowią kompleksy z innymi
białkami wiążącymi, a mniej niż 1% występuje w formie niezwiązanej [Mohan
i Baylink 2002]. Z uwagi na fakt, że IGF-1 znajduje się w tym samym regionie chromosomu piątego, co przynajmniej 73 loci innych genów związanych
z ilościowymi cechami mlecznymi i mięsnymi, warto bliżej się przyjrzeć jego
powiązaniu z użytkowością zwierząt hodowlanych [De La Rosa Reyna i in.
2010].
W badaniach Zycha i in. [2007] zidentyfikowano miejsce polimorficzne
rs133990633 w obrębie polimorfizmu mikrosatelitarnego (CA)n w pozycji
-977 pz od kodonu start w eksonie 1 genu IGF1 (tj. promotor P1; Chr5:g66605478A>C) u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Genotyp AA
występował najczęściej (76,6%), heterozygoty AC stanowiły 21,3% badanej
populacji, zaś genotyp CC pojawiał się niezwykle rzadko (2,1%). Analiza statystyczna wykazała istotne różnice między polimorfizmem IGF1/TasI, a analizowanymi cechami w laktacji II. i III. Krowy o genotypie CC dawały więcej
mleka (odpowiednio: +515 kg i + 463 kg), tłuszczu (+22 kg; + 16 kg) i białka
(w obu laktacjach +14 kg), w porównaniu do krów o genotypie AA (P ≤ 0,01;
P ≤ 0,05). Zawartość tłuszczu i białka była zbliżona. Omawiana praca była
pierwszą z tego zakresu. Kontynuacją były badania prowadzone na pierwiastkach tej samej rasy przez Szewczuk i in. [2013]. Autorzy uzyskali ponownie
wysoką frekwencję genotypu AA (69% populacji). Wydajność mleczna krów
w pierwszej laktacji oraz wydajność tłuszczu i białka była największa u najrzadziej występujących heterozygot AC w porównaniu z pozostałymi genotypami, przy braku istotnych różnic w procentowej zawartości tłuszczu i białka
w mleku. W innych badaniach Zhang i in. [2014] objęli analizą trzy rasy rodzimego bydła chińskiego: qinchuan, nanyang i chinese holstein i stwierdzili,
że genotyp AA dominował u każdej z ras (0.84 – 0.94), natomiast najmniej
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osobników było o genotypie CC (0 - 6%). Podobnie w pracy Szewczuk i in.
[2011] stwierdzili, że osobniki z allelem C IGF1/TasI charakteryzują się istotnie większymi parametrami użytkowości mlecznej, szczególnie wydajnością
tłuszczu i białka (3. laktacja; P ≤ 0,05). Badania kontynuowano na krowach
rasy montbeliard uzyskując podobny rozkład genotypów [Szewczuk 2016].
W pierwszej laktacji krowy o genotypie CC charakteryzowały się większą wydajnością mleka (+1000 kg), tłuszczu (+46 kg) i białka (+32 kg) niż heterozygoty AC (P ≤ 0,01) oraz krowy o genotypie AA (odpowiednio: +600 kg mleka
i +32 kg tłuszczu; P ≤ 0,05). W drugiej laktacji nie stwierdzono statystycznie
istotnych różnic w wydajności mleka, tłuszczu i białka. W przypadku procentowej zawartości tłuszczu i białka w mleku w analizowanych genotypach oraz
wszystkich analizowanych parametrach związanych z mlecznością w układach
genotypów kombinowanych (IGF1/SnaBI x IGF1/TasI) również nie odnotowano istotnych różnic w obu laktacjach.
W obszarze tego genu analizowano również inne miejsce polimorficzne
w promotorze P1 genu IGF1, rs109763947 (Chr5:g66605011C>T), zlokalizowane w pozycji -512 pz od kodonu start w eksonie 1. Starter wsteczny
wprowadzał sztuczne miejsce cięcia, rozpoznawane przez enzym restrykcyjny SnaBI. Postawiono hipotezę, że mutacja może mieć bezpośredni wpływ
na poziom ekspresji IGF1, a tym samym na koncentrację IGF-I w surowicy
i pośrednio na cechy użytkowe bydła. Badaniami objęto populację 201 krów
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej uzyskując najwyższą frekwencję u heterozygot; zbliżoną częstość występowania obu alleli A (0,55) C (0,45) [Bonakdar
i in. 2010, Szewczuk i in. 2012]. Zbliżone frekwencje obu alleli u różnych ras
należących do Bos taurus prezentowane były w innych pracach [Ge i in. 2001,
Bonakdar i in. 2010, Mehmannavaz i in. 2010, Szewczuk 2016], natomiast
dla bydła Bos indicus zaobserwowano, że frekwencja allelu A jest zdecydowanie niższa (0,20-0,38) [Pereira i in. 2005, Akis in. 2010]. W pracy Szewczuk
i in. [2012] nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w wydajności mleka, tłuszczu i białka, oraz zawartości tłuszczu i białka w mleku, pomiędzy
osobnikami o różnych genotypach IGF1/SnaBI. Podobne wyniki opublikowano w innych pracach [Akis i in. 2010 u bydła zebu, Polasik i in. [2010]
u rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej, Mehmannavaz i in. [2010] irańskiej
holsztyńskiej oraz w pracy Szewczuk [2016] u krów rasy montbeliard].
Z analizy dostępnego piśmiennictwa wynika, że większość zespołów badawczych skupia swoją uwagę na cechach związanych z użytkowością mięsną bydła i owiec. Wykazano istnienie związku między polimorfizmami genu
IGF-1 a takimi cechami jak wielkość i masa tuszy, zawartość tłuszczu w tuszy,
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grubość tkanki tłuszczowej, dzienne przyrosty masy oraz przydatność mięsa
do obróbki technologicznej [De la Rosa Reyna i in. 2010, Mullen i in. 2011,
Sebastiano i in. 2020].
Białko transportujące kwasy tłuszczowe 1
(SLC27A1)
SLC27A1 należy do rodziny transbłonowych białek SLC27 (solute carrier family 27; 27 rodzina nośników substancji rozpuszczonych), znanej również jako FATP (fatty acid transport proteins – białka transportujące kwasy
tłuszczowe). Jest ona złożona z 6 członków, SLC27A1-6, a ich podstawową
funkcją jest aktywowanie i ułatwienie transportu długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych (LCFA – long chain fatty acids) przez błonę cytoplazmatyczną
[Hall i in. 2003]. Stymulowane przez insulinę przemieszczenie się SLC27A1
z wnętrza komórki do błony komórkowej, zbiega się ze zwiększonym wychwytem LCFA, co wskazuje na ważną rolę tego białka w utrzymaniu równowagi
energetycznej [Anderson i Stahl, 2013].
SLC27A1 ulega ekspresji w różnych tkankach, szczególnie charakteryzujących się gwałtownym metabolizmem kwasów tłuszczowych, takich jak
tkanka serca, mięśni i tkanka tłuszczowa, co stwierdzono u różnych gatunków
zwierząt [Anderson i Stahl, 2013]. Szczególnym miejscem ekspresji tego genu
u bydła jest gruczoł mlekowy w czasie laktacji [Ordovás i in. 2006]. U świń,
gen SLC27A1 charakteryzuje się uogólnioną ekspresją w większości tkanek;
mRNA SLC27A1 jest wyrażany na wysokim i średnim poziomie w przeponie,
sercu, płucu, jelicie czczym, jądrze, trzustce oraz w mięśniach szynki i najdłuższym grzbietu. Niskie poziomy ekspresji obserwowano w wątrobie oraz tłuszczu trzewnym i podskórnym [Gallardo i in. 2013]. Analiza poziomu mRNA
SLC27A1 w różnych tkankach kurcząt wykazała wyższy poziom transkryptów
w mózgu, i mięśniu piersiowym w porównaniu z mięśniem sercowym, wątrobą, tłuszczem trzewnym i podskórnym. Stwierdzono również zmiany poziomu ekspresji tego genu wraz z wiekiem zwierząt [Wang i in. 2011, Ahmed
i in.2019].
Gen SLC27A1 bydła zbudowany jest z 13 eksonów [Ordovas i in. 2006].
Zlokalizowany jest w chromosomie 7. [Ordovas i in. 2005], w regionie,
w którym zmapowano QTL dla zawartości białka w mleku oraz dla cech związanych z tłuszczem [Smaragdov i in. 2006]. W obrębie genu wykryto polimorfizmy typu SNP w regionie promotora, w obrębie sekwencji intronowych oraz
eksonowych. Każdy SNP w sekwencji kodującej wynika z synonimicznego
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podstawienia nukleotydów [Ordovas i in. 2008]. Uważa się, że ich obecność
może oddziaływać na składanie mRNA, stabilność i strukturę transkryptów,
a także na procesy związane z transkrypcją i obróbką potranslacyjną [Woolfe
i in. 2010]. Polimorfizmy w genie SLC27A1 bydła analizowane były w odniesieniu do cech użytkowości mlecznej oraz jakości tuszy [Ordovas i in.
2008, Lv i in. 2011, Kulig i in. 2013, 2016, Zhao i in. 2015]. Ordovas i in.
[2008] badając wpływ różnych polimorfizmów SLC27A1 na wartość hodowlaną dla zawartości tłuszczu w mleku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej nie
stwierdzili istotnych zależności. Nie wykryto również istotnego wpływu na
cechy użytkowości mlecznej bydła rasy jersey [Kulig i in. 2016]. Analiza polimorfizmów prowadzona w stadzie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
odmiany czarno-białej wykazała natomiast istotne zależności między genotypami zlokalizowanego w czwartym eksonie genu SNP g.14791C>T a wartością hodowlaną dla zawartości białka w mleku. Istotnie większą wartością tej
cechy charakteryzowały się krowy z genotypem CC w porównaniu z krowami
TT, co potwierdzone zostało po poprawce Bonferroni’ego [Kulig i in. 2013].
W badaniach Lv i in. [2011] wartość hodowlana dla zawartości białka
w mleku bydła chińskiego holsztyńskiego była również wyższa u osobników
z genotypem CC, ale różnica nie była statystycznie istotna. Powiązano natomiast genotypy g.14791C>T z wartością hodowlaną dla wydajności mleka.
Zwierzęta z genotypem CC charakteryzowały się istotnie większą wartością tej
cechy niż osobniki z innymi genotypami [Lv i in. 2011]. Badania przeprowadzone przez Zhao i in. [2015] wskazują na związek między SNP g.28470T>C
i g.28672G>A a cechami jakości mięsa bydła qinchuan. W przypadku
g.28470T>C osobniki z genotypem CC charakteryzowały się istotnie większą
grubością tłuszczu grzbietowego niż homozygotyczne TT. Osobniki z genotypami CC i TC miały natomiast większą zawartość tłuszczu śródmięśniowego
w porównaniu z osobnikami z genotypem TT. W przypadku g.28672G>A,
u osobników AA stwierdzono istotnie większą zawartość tłuszczu śródmięśniowego niż u osobników GA i GG. U osobników AA odnotowano także
istotnie większą powierzchnię oka polędwicy w porównaniu ze zwierzętami
z genotypem GG. Uzyskane wyniki sugerują, że obydwa miejsca polimorficzne
mogą mieć potencjalny udział w poprawie cech jakości mięsa bydła [Zhao
i in. 2015].
Gen SLC27A1 świń został zmapowany w chromosomie drugim (2q1.2–
2.1). Zidentyfikowano w nim kilka polimorfizmów typu SNP, c.441C4T,
c.747A4G i c*400C4T; dwa pierwsze zlokalizowane są w części kodującej
genu i wynikają z podstawienia synonimicznego [Hua i in. 2011, Melo i in.
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2013]. Analiza asocjacji wykazała zależność między polimorfizmem c.441C4T
a grubością słoniny u świń mieszańcowych jinhua x pietrain [Hua i in. 2011].
Stwierdzono również związek między genotypami c.441C4T a zawartością
nasyconych kwasów tłuszczowych (%) w mięśniach szynki oraz piersiowej
i lędźwiowej części mięśnia najdłuższego grzbietu, a także z zawartością kwasu
stearynowego w mięśniach szynki u świń rasy duroc. Po zastosowaniu korekty
Bonferroni’ego dla wielokrotnych testów powyższe zależności nie zostały jednak potwierdzone statystycznie [Melo i in. 2013].
Gen SLC27A1 analizowany był również u drobiu. W obrębie kurzego
genu wykryto miejsca polimorficzne, w tym podstawienie g.49360G>A w eksonie 3. skutkujące zmianą alaniny na serynę na poziomie polipeptydu oraz
podstawienie synonimiczne g.46555A>G zlokalizowane w eksonie 8. Pozostałe SNP, g.48195G>A, g.46847A>G oraz g.46818A>G zlokalizowane są
w sekwencjach intronowych [Wang i in. 2010]. Genotypy g.49360G>A oraz
g.48195G>A były istotnie związane z masą ciała mierzoną przyżyciowo oraz
masą tuszy całej i po wypatroszeniu - allel A miał w obu przypadkach pozytywny wpływ na wartość tych cech. Polimorfizm g.46847A>G był istotnie związany z masą ciała mierzoną przyżyciowo oraz masą tuszy. Osobniki z genotypem AA charakteryzowały się istotnie wyższymi wartościami powyższych cech
w porównaniu z kurczętami z genotypem AG [Wang i in. 2010].
Zakończenie
Rola biologiczna białek kodowanych przez gen IGF1 oraz SLC27A1,
obecność transkryptów w tkankach, jak również lokalizacja chromosomowa,
wskazują na zasadność rozpatrywania ich w kategorii genów kandydujących
dla cech związanych z użytkowaniem zwierząt gospodarskich. W prowadzonych badaniach asocjacyjnych stwierdzono istotne zależności między polimorfizmami zlokalizowanymi w obrębie genów IGF1 oraz SLC27A1 a ważnymi
ekonomicznie cechami bydła, świń, owiec czy kur. Polimorfizmy te mogą być
zatem użyteczne w wyjaśnieniu mechanizmów leżących u podstaw genetycznej
zmienności tych cech. Mogą stać się przez to pomocne w polepszeniu dokładności i efektywności tradycyjnych metod selekcji.
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IGF1 AND SLC27A1 GENE POLYMORPHISM
IN LIVESTOCK ASSOCIATION STUDIES
Summary: The aim of the chapter is to present the knowledge about
research on selected genes that could be useful in the early selection of
farm animals. Due to the important functions of their protein products,
genes encoding insulin-like growth factor 1 (IGF1) and fatty acid transport protein (SLC27A1) were taken into account. Within these genes,
single nucleotide polymorphism (SNP) were identified and association
studies were conducted to analyze the relationship between genotypes
and production traits of various farm animals’ species. The obtained
results indicate the influence of selected SNPs on some performance
traits of cattle, sheep, pigs and poultry, giving a certain view of the
potential contribution of the studied polymorphisms in shaping the
performance traits of livestock. Therefore, they constitute additional
information that could be included into the programs of traditional
breeding material selection.
Key words: Performance traits, livestock, IGF1 gene, SLC27A1 gene.
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TRENDY I WYZWANIA DLA
PRODUKCJI DROBIARSKIEJ

Streszczenie: Produkcja drobiarska jest najintensywniej rozwijającym
się sektorem rolnictwa. Wzrastające spożycie mięsa drobiowego w naszym kraju stawia wyzwanie dla producentów drobiu oraz zwiększenie
produkcji przy zachowaniu wysokiej zdrowotności ptaków, co wpływa na jakość produktu. Z drugiej strony wyzwanie dla produkcji drobiarskiej, co pokazują statystyki dla pierwszej połowy 2020r., stanowi
ograniczenie eksportu zarówno drobiu żywego jak również mięsa czy
przetworów drobiowych wskutek pojawiających się ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz ptasią grypą. Celem niniejszego
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Perspektywy i przyszłość wskazują na ciągłe zainteresowanie sektorem
drobiarskim. Wraz z postępem badań naukowych, zmieniało się pojęcie jakości produktu. Dzisiaj nie może ono ograniczać się jedynie do wrażeń sensorycznych i estetycznych. Dla współczesnego konsumenta istotne jest bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywcza oraz dyspozycyjność m.in. łatwość
przygotowania. Można powiedzieć więc, że jakość produktu określa jego
wartość odżywcza, ale również cechy sensoryczne oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Jakość tuszek drobiowych jest pojęciem bardzo szerokim i obejmuje
także udział mięsa i części jadalnych w tuszce, skład chemiczny mięsa, a także
wydajność. Wężyk i wsp. [1] sugerują, że dla konsumentów wyznacznikiem
jakości tuszek jest głównie ich wygląd zewnętrzny, a dokładnie brak widocznych wad, np. wybroczyn, uszkodzeń skóry. Zazwyczaj konsument - nabywca
mięsa drobiowego i jego przetworów ocenia ich jakość i bezpieczeństwo przez
doznania sensoryczne i estetyczne, oraz informację zawartą na opakowaniu
produktu i adekwatność ceny do oferowanej jakości. Coraz częściej zwraca
również uwagę na sposób utrzymania i dobrostan zwierząt – obsadę, mikroklimat, wygląd ptaków, wybiegi, oraz to czym są żywione. Aby sprostać wysokim
wymaganiom współczesnych konsumentów mięsa drobiowego, konieczne jest
spełnienie kryteriów jakościowych zarówno dla mięsa kulinarnego, surowca
do produkcji przetwórczej, jak i gotowych wyrobów.
Celem niniejszego opracowania było określenie, na podstawie aktualnej
literatury i danych statystycznych, współczesnych trendów oraz wyzwań jakie
stoją przed polską produkcją drobiarską.
Produkcja mięsa drobiowego w Polsce
Produkcja mięsa drobiowego w Polsce w ciągu ostatnich dekad to najintensywniej rozwijający się sektor produkcji zwierzęcej. Jest cenionym przez
konsumentów ze względu na niską zawartość tłuszczu (szczególnie u drobiu
grzebiącego), znaczny udział łatwostrawnego białka, niską kaloryczność, szybką i prostą obróbkę termiczną, znacznie niższą cenę w porównaniu z mięsem czerwonym [2-5]. Czynniki te miały duży wpływ na wzrost produkcji
mięsa drobiowego w Polsce [2]. W krajowej produkcji drobiu dominuje
system intensywny, do alternatywnych systemów można zaliczyć systemy
ekstensywne (wolnowybiegowy, ekologiczny czy przydomowy) [6]. W 2019
roku krajowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 3079 tys. ton [7]. Jest to
ponad dwukrotny (213%) wzrost produkcji mięsa w ciągu dekady, w 2009
roku rodzima produkcja białego mięsa wyniosła 1425 tys. ton; oraz prawie
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pięciokrotny (489%) wzrost w odniesieniu do 2000 roku, gdzie produkcja wyniosła
619 tys. ton. Dynamika rozwoju produkcji drobiu w Polsce znacznie przewyższa dynamikę w Brazylii, która jest światowym liderem produkcji mięsa
drobiowego [8]. W strukturze produkcji w 2019 roku mięso kurcząt stanowiło
73,4% produkcji mięsa drobiowego, mięso indycze 16,7%, natomiast mięso
kacze 1,9% i gęsie 1,1% [7]. Ponadto Polska jest od 2014 r. liderem w Unii
Europejskiej w produkcji mięsa drobiowego [9]. Eksport w 2019 roku wyniósł
31,8 tys. ton, a do Państw Wspólnoty trafiło 73% krajowego eksportu mięsa
drobiowego. Największym importerem polskiego mięsa drobiowego są Niemcy (21,8%), Wielka Brytania (13,5%), Francja (7,9%) i Holandia (7,6%) [7].
Należy jednak liczyć się z rosnącą konkurencją ze strony Tajlandii, Brazylii,
Ukrainy i Chin. Generalnie przewidywany jest wzrost produkcji w przyszłym
roku (+1,5%), importu (+2%), eksportu (3%). Z kolei udział eksportu w produkcji wzrosnąć może do 11%, udział importu w konsumpcji do 6% (IERiGŻ/ GUS). W 2019 roku import mięsa drobiowego z tych krajów wyniósł
prawie 91% importu europejskiego [7].
Krajowe spożycie mięsa drobiowego wykazuje tendencję wzrostową
i z roku na rok odnotowuje się wzrost spożycia mięsa, w tym mięsa drobiowego. W 2000 roku polski konsument spożył 14,7 kg mięsa drobiowego, zaś
w 2019 roku spożycie wyniosło już 27 kg/os. [7-8]
Dobrostan ptaków
W Unii Europejskiej dobrostan zwierząt jest aspektem z pewnością istotnym, choćby dlatego, że pierwsze przepisy UE dotyczące ochrony i dobrostanu
zwierząt pochodzą z lat 70-tych. Dyrektywa z 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych jest oparta na Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt
Hodowlanych z 1978 roku i określa tzw. „pięć wolności” – wolność od głodu
i pragnienia, od dyskomfortu, od bólu, urazów i chorób, ekspresji normalnych
zachowań oraz od strachu i dystresu [10]. Początki drobiarstwa w Europie wiążą się z niewielką obsadą ptaków, utrzymywanych na głębokiej ściółce. Wraz
z postępem hodowlanym i badaniami naukowymi uzyskano zupełnie odmienne genotypy ptaków produkcyjnych, co wpłynęło na rozwój i zmianę systemów ich utrzymania. Dla kur niosek system utrzymania zmienił się na system klatkowy, z dużą obsadą ptaków i kontrolowanym mikroklimatem, a dla
kurcząt brojlerów zastosowano system ściółkowy, lecz w znacznie zwiększonej
obsadzie ptaków na m2. Obydwa te systemy stały się zdecydowanie dominujące w produkcji drobiarskiej ze względów ekonomicznych [11]. Regulacje
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Europejskie [12] narzuciły obowiązek modyfikacji klatek konwencjonalnych
dla kur nieśnych do tzw. klatek wzbogaconych (zapewnienie ptakom większej
powierzchni, gniazda, grzebaliska i grzędy) oraz kładły nacisk na alternatywne
systemy chowu kur, ze względu na ograniczenia klatek starego typu, co do
zapewnienia ptakom ruchu, eksploracji i zachowań społecznych, czyli aspektów wpisujących się w stanowisko EFSA [13], tzn. możliwości wykazywania
naturalnego behawioru.
Problemy dobrostanu w przypadku dzisiejszych kurcząt brojlerów, a tym
samym wyzwania związane są z szybkim wzrostem ptaków – wysoka podatność
na zaburzenia metaboliczne oraz niska aktywność lokomotoryczna. Większość
problemów, z którymi mierzą się hodowcy i producenci spowodowana jest
czynnikami genetycznymi i środowiskowymi oraz ich interakcjami. Dlatego
niemożliwe jest ścisłe przypisanie określonych problemów konkretnym czynnikom genetycznym czy środowiskowym. Podstawowe kwestie dobrostanu
drobiu mięsnego są podobne dla różnych gatunków. Jako, że kurczęta brojlery stanowią podstawę produkcji mięsa w Europie i na świecie, na potrzeby
tego przeglądu, autorzy skupią się właśnie na nich. Ważnym aspektem jest zagęszczenie kurcząt, które nie powinno przekroczyć 33 kg żywej masy ciała na
m2, będąc jednocześnie punktem wyjściowym w kontekście dobrostanu. Przy
czym dopuszczalne jest zwiększenie obsady (do 42 kg/m2) przy spełnianiu
pozostałych wymagań odnośnie mikroklimatu takich jak światło, temperatura, wilgotność i stężenie gazów. Należy nadmienić, że im wyższa obsada tym
większe ryzyko udaru cieplnego [14]. Powszechną praktyką jest stosowanie
wentylacji czy kurtyn powietrznych zwiększających prędkość ruchu powietrza,
bowiem korzystnie wpływają na dobrostan ptaków, poprzez rozprowadzanie
produkowanego ciepła. Gęstość obsady może również wpływać na niektóre
czynności związane z zachowaniem ptaków, takie jak aktywność lokomotoryczna, czyszczenie piór, grzebanie i odpoczynek, chociaż wyniki badań w tej
kwestii nie są jednoznaczne [15-16]. Budynki powinny zapewniać światło o
intensywności co najmniej 20 luksów mierzonych z poziomu ptaków. Dostęp
do światła powinien obejmować okresy ciemności trwające łącznie co najmniej 4-6 godzin, z wyjątkiem pierwszych siedmiu dni życia (23h świecenia,
1h ciemności). Dodatkowo Regulacje Komisji Europejskiej z 2007 roku [17]
nawiązują do dopuszczalnych stężeń gazów w kurnikach: dwutlenku węgla
i amoniaku, które nie powinny przekraczać kolejno 3000 ppm i 20 ppm.
Jakość powietrza jest zmienną złożoną nie tylko z gazów, ale również pyłów
i mikroorganizmów, które są powszechnie uważane za główne czynniki ryzyka
chorób układu oddechowego. Także temperatura i wilgotność mają wpływ na
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komfort cieplny ptaków [18]. Jeżeli wilgotność względna środowiska jest niższa niż 50%, następuje zwiększona produkcja pyłu i wzrost liczby organizmów
przenoszonych przez powietrze, co może zwiększać podatność na choroby.
Z kolei wysoka wilgotność względna – ok. 80% może wystąpić przy dużej
obsadzie ptaków w okresie zimowym, kiedy wentylacja jest zazwyczaj ograniczona ze względów ekonomicznych. Latem natomiast ptaki mogą doświadczać
dyskomfortu, głównie z powodu kombinowanego efektu wysokiej wilgotności
(pochodzącej z powietrza zewnętrznego jak i systemu chłodzenia) połączonej
z wysoką temperaturą. Za najbardziej optymalną uznaje się wilgotność na poziomie 70%. Żywienie może pośrednio wpływać na dobrostan ptaków, oddziałując na środowisko. Przykładowo, stosowanie w paszy bardzo wysokich
surowców bogatych w polisacharydy nie skrobiowe, które są niestrawne dla
ptaków lub zbyt wysoka dawka białka w paszy mogą podnosić wilgotność
ściółki (zwiększone ryzyko zapalenia podeszwy stóp). Ptaki spędzają większość
swojego życia w bezpośrednim kontakcie z podłożem, dlatego jakość ściółki
jest czynnikiem najczęściej wskazywanym jako przyczyna występowania różnych zmian skórnych wpływających na straty w produkcji. Zapalenie skóry
poduszki stopy (ang. footpad dermatitis) jest jedną z najczęściej występujących
polietiologiczną chorobą skóry, opisaną po raz pierwszy u kurcząt brojlerów
w latach 80. XX wieku. Występuje w wielu krajach, również w Polsce – najczęściej u kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych. Przynosi duże straty z powodu obniżenia wartości rzeźnej tuszek oraz mniejszych przyrostów masy ciała.
W produkcji drobiarskiej stanowi element oceny dobrostanu stad zwierząt
i wpływa na ekonomikę produkcji. Poziom wilgotności ściółki przekraczający
35% negatywnie wpływa na zdrowie zwierząt, często powodując chorobę [19].
Jednym z najpoważniejszych problemów dobrostanu kurcząt jest duże
ryzyko występowania zaburzeń układu kostnego, szczególnie tych, które prowadzą do upośledzenia ruchliwości i kulawizn. Szybkorosnące ptaki cechują
się zmniejszoną aktywnością na skutek wysokiej masy ciała, spędzając większość czasu w pozycji siedzącej. To daje początek zaburzeniom w kościach
i chrząstkach kończyn, które skutkują deformacjami i anomaliami chodu. Zarówno schorzenia kości (martwica główki kości udowej, zapalenie stawów), jak
i zaburzenia rozwojowe (deformacje, dyschondroplazje, krzywice) mogą niekorzystnie wpływać na dobrostan kurcząt brojlerów [20]. Anormalne objawy
mogą uniemożliwić dotarcie do paszy i wody, ale przede wszystkim powodować ból i dyskomfort.
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Ograniczenie szkodliwych gazów do środowiska
Mając na uwadze dobrostan kurcząt brojlerów, wysoką jakość i bezpieczeństwo pozyskiwanego od nich mięsa oraz ograniczenie metabolitów,
szkodliwych zarówno dla organizmów ptaków, jak i środowiska należy już
na początkowym etapie odchowu zapewnić im odpowiednie warunki bytowe
i zoohigieniczne, co również jest wyzwaniem dla produkcji. Dlatego wybierając
materiał ściołowy, który jest również absorbentem szkodliwych metabolitów
należy zwrócić szczególną uwagę na m.in.: zdolność wchłaniania amoniaku,
jego właściwości higroskopijne, ale również ciepłochronność ważną z punktu
zdrowia kurcząt [21]. Dobrej jakości ściółka powinna charakteryzować się
wilgotnością w trakcie odchowu kurcząt brojlerów na poziomie 20-25% na
co zwraca uwagę Główny Lekarz Weterynarii sprawując kontrolę w zakresie
dobrostanu kurcząt na fermach - instrukcja nr. GIWpr-02010-4/2017 z dnia
17 lipca 2017 r., na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późn.
zm.). Taki poziom wilgotności ogranicza: namnażanie się chorobotwórczych
organizmów (bakterii, grzybów, pasożytów), występowanie chorób takich jak
kontaktowe zapalenie skóry podeszwy stopy (footpad dermatitis) i uwalnianie
szkodliwych gazów do środowiska [22-23].
Nierozłącznym problemem w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich
jest emisja odorów. W budynkach inwentarskich szczególnie groźne dla zdrowia kurcząt brojlerów są tzw. odoranty i inne gazy, głównie dwutlenek węgla.
Związkami charakterystycznymi dla odorantów są szczególnie: amoniak, metan i siarkowodór, ale również: aldehydy, aminy, estry, fenole, heterocykliczne związki zawierające siarkę i azot, czy alkohole alifatyczne, kwasy alifatyczne,
sulfidy i tiole [24-25]. Sam skład jakościowy powstających w trakcie odchowu
ptaków gazów, których źródłem są głównie uboczne produkty przemiany materii i niestrawiona pasza uzależniony jest m.in. od: genotypu, wieku, spożywanej paszy, czy warunków mikroklimatu, a także składu mikroflory w ściółce
odpowiedzialnej za procesy fermentacyjne i rozpadu gnilnego.
Obecnie najczęściej występującym zagrożeniem w produkcji drobiarskiej
jest amoniak. Nadmierna jego emisja spowodowana jest, głównie źle zbilansowaną dawką pokarmową o zbyt dużej zawartości białka ogólnego lub braku równowagi pomiędzy poszczególnymi aminokwasami zawartymi w paszy
[26]. Namiar azotu w procesie deaminacji białek zostaje wydalony z organizmu w postaci kwasu moczowego, z którego to powstaje amoniak w wyniku
rozkładu bakteryjnego. Z ogólnej ilości azotu wydalanego przez ptaki od 2 do
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20 % od kur niosek oraz od 13 do 20 % od kurcząt brojlerów uwalniane są
do powietrza w postaci amoniaku [27]. Amoniak ze względu na swoje właściwości drażniące stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz osób wykonujących czynności w pomieszczeniach inwentarskich [28-29]. Łatwość wiązania
się amoniaku z wodą jest przyczyną patogenezy chorób na powierzchni błon
śluzowych układu oddechowego, spojówek, gałek ocznych i skóry oraz przenikania w głębsze warstwy skóry, a tym samym do tkanek [26], co przekłada się
na zmniejszenie przyrostów masy ciała, czy spadek produkcji jaj [30].
Innym odorantem stanowiącym problem w produkcji drobiarskiej jest
siarkowodór (H₂S). Powstawanie siarkowodoru związane jest z rozkładem
gnilnym niestrawionej paszy w ściółce. Dotyczy to głównie aminokwasów
siarkowych (metioniny i cysteiny). H2S ze względu na swój ciężar jest gazem
cięższym od powietrza, dlatego w przeciwieństwie do amoniaku gromadzi się
tuż nad ściółką. Jego toksyczne działanie negatywnie wpływa na sprawne funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, zaś po dostaniu się do krwioobiegu poprzez wymianę gazową przekształca się w toksyczny dwusiarczek węgla
[26]. Dodatkowo jest silnie drażniący, odpowiedzialny: za stany zapalne błon
śluzowych, trwałe nieżyty dróg oddechowych, zaburzenia w trawieniu, niedokrwistość, czy obniżenie odporności ptaków [31], co przekłada się na gorsze
wyniki produkcyjne.
Gazem niebezpiecznym dla zachowania dobrostanu ptaków podczas odchowu jest dwutlenek węgla (CO2). Głównym źródłem emisji tego gazu jest
powietrze wydychane przez ptaki w trakcie odchowu. Zbyt duże stężenie CO2
w kurniku związane jest ze złymi warunkami bytowania ptaków, zbyt dużą
obsadą, czy niedostateczną wentylacją w budynku. Jego nadmierna emisja do
środowiska kurnika związana jest również z procesami fermentacyjnymi zachodzącymi w ściółce, których głównym źródłem są niestrawione komponenty paszy. Stężenie CO2 w powietrzu powyżej 1% jest odpowiedzialne za pogorszenie
wymiany gazowej kurcząt, co może mieć związek z demineralizacją kości [26].
Dopuszczalne bezpieczne stężenie w pomieszczeniach inwentarskich:
amoniaku wynosi 20 ppm, siarkowodoru 5 ppm, a dwutlenku węgla 3000
ppm co jest opisane literą prawa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. r. (Dz. U. z 2010r. Nr 56, poz. 344) [32].
Utrzymanie stężenia ww. gazów poniżej dopuszczalnej normy poprzez m.in.
optymalizację dawek pokarmowych pod względem zawartości poszczególnych
aminokwasów oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu i materiału
ściołowego, pozwoli na zagwarantowanie odpowiedniego poziomu dobrostanu
ptaków co przekłada się na jakość mięsa i opłacalność produkcji. Dodatkowo
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dbałość o te normy, pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do
środowiska naturalnego i ograniczy sprzeciw ze strony ludności.
Alternatywne źródła białka
Dziś w wielu krajach UE poszukuje się alternatywnych surowców wysokobiałkowych mających w przyszłości zastąpić, zaniepokojonych konsumentów, soję GMO. Światowy rynek pasz dla drobiu ma wzrosnąć z 3161.1 mld
USD w 2017 r. do 4895.9 mld do 2026 r. przy średnim rocznym wzroście
wynoszącym 5% w okresie prognozy [33]. Istnieje kilka alternatywnych źródeł białka, które mogą być stosowane w żywieniu drobiu. Aby właściwie wykorzystać te zasoby, ważne jest dobre zrozumienie ich właściwości i wartości
biologicznych. W pierwszej kolejności lokalnie skupiano się na uprawach rodzimych roślin strączkowych oraz rzepaku. Wiele badań naukowych zarówno
z Polski ale i Niemiec czy Włoch pokazuje, że udoskonalone odmiany rzepaku, łubinu, bobiku i grochu mogą stać się substytutem choć części (nierzadko
całości) zawartości poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu drobiu. Problem
stanowi jedynie nadal niewielki obszar upraw tych roślin oraz sama wydajność
białka z hektara, jak również niewyrównany skład jakościowy. Poza rodzimymi uprawami roślin alternatywnym źródłem białka mogą być produkty
uboczne przemysłu spożywczego w tym śruty poekstrakcyjne, w mniejszym
zakresie suszone wywary gorzelniane (DDGS) czy wytłoki z owoców i warzyw
(bogate w związki polifenolowe i błonnik). Coraz częściej zwraca się uwagę na
owady. Owady mogą być uważane za trwałe i wysokiej jakości alternatywne
źródło białka w diecie drobiu. Niektóre z ważniejszych grup owadów, które były wykorzystywane jako karma dla zwierząt, to koniki polne, gąsienice,
chrząszcze i niekiedy dorosłe, termity uskrzydlone, pszczoły, osy i mrówki
(larwy i poczwarki), a także mrówki uskrzydlone, cykady i różne owady wodne [34-35]. Zawartość białka u owadów jadalnych waha się od 30% (korniki) do 76% (mucha domowa). Owady na ogół mają porównywalną, jeśli nie
wyższą, ilość kalorii na jednostkę masy w porównaniu do zbóż, warzyw, roślin
strączkowych i mięsa. W biomasie owadów oprócz białka występuje wysoka
zawartość tłuszczu nawet do 55%. Ponadto owady jadalne mają zróżnicowaną
zawartość soli mineralnych (np. Na, K, Ca, Zn, Fe i Mg), podobną lub porównywalną do konwencjonalnych produktów mięsnych (np. wołowiny, ryb,
indyka, mleka i jaj) lub wyższą [36]. Owady mają również dobrą zdolność do
konwersji paszy ze względu na swój poikilotermiczny charakter, który nie wymaga utrzymywania temperatury ciała. Na przykład, świerszcze przekształcają
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rośliny w biomasę pięć razy szybciej niż krowy [37]. W przypadku hodowli na
odpadowych materiałach organicznych, owady mogą pełnić rolę bio-transformatorów, przekształcając organiczne bioodpady w biomasę zwierzęcą bogatą
w białka i nadającą się do wykorzystania w żywieniu zwierząt. Innym rosnącym alternatywnym źródłem białka dla drobiu jest mączka z larw. Może ona
być łatwiejsza w produkcji, zbieraniu i przetwarzaniu tych form niż gatunków
latających [38].
Podsumowanie
Przed produkcją drobiarską jest wiele wyzwań dotyczących zarówno
jakości produktu oraz dbania o warunki zootechniczne i dobrostan ptaków.
Zwiększająca się świadomość konsumentów, wymagania regulacyjne dotyczące dobrostanu zwierząt, wzrost spożycia mięsa drobiowego i wzrastający import
z krajów spoza Unii Europejskiej stawia wymagania zarówno dla producentów,
jak i przetwórni mięsnych. Ograniczenie stosowania pasz GMO skłania producentów do poszukiwania alternatywnych źródeł białka.
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TRENDS AND CHALLENGES
FOR POULTRY PRODUCTION
Summary: Poultry production is the most intensively developing agricultural sector. Growing consumption of poultry meat in our country poses a challenge for poultry producers and increasing production
while maintaining high bird health, which affects product quality. On
the other hand, the challenge for poultry production, as shown by the
statistics for the first half of 2020, is a limitation of export of both live
poultry as well as meat or poultry products due to emerging restrictions
related to the COVID-19 pandemic and avian influenza. The aim of
this study was to determine, on the basis of current literature and statistical data, contemporary trends and challenges faced by Polish poultry
production. This paper presents the most important issues concerning
poultry production.
Keywords: Poultry production, trends.
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Na przestrzeni ostatnich lat w dyskursie naukowym zaobserwować
można niewątpliwy wzrost zainteresowania innowacyjnością badań naukowych.
Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera rozdziały przygotowane
przez naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe:
chemików, biologów, medyków. Mamy nadzieję, że przedstawione w monografii
osiągnięcia naukowe staną się inspiracją w poszukiwaniu nowych pomysłów
badawczych, których realizacja przyniesie lepsze jutro tak dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.
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