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Rozdział VIII
Miażdżyca — epidemia współczesności

Wprowadzenie
Choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego w ponad 90%
przypadków spowodowane są występowaniem blaszki miażdżycowej w tętnicy
wieńcowej [Mitchell 2019]. Zgodnie z danymi z 2020 r., dostępnymi
na stronie WHO, choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest odpowiedzialna
za 16% wszystkich śmierci na świecie. Od 2000 r. ilość zgonów z jej powodu
wzrosła z 2 milionów rocznie do 8,9 miliona. Miażdżyca może również
powodować udary mózgu, które według WHO są obecnie drugą przyczyną
zgonów na świecie, odpowiadającą za 11%wszystkich przyczyn śmierci [WHO
2020].
Miażdżyca wywołana jest przez co najmniej kilka współistniejących

czynników — zarówno genetycznych (40–60% udziału), jak i środo-
wiskowych. Do tej pory udało się określić około 30 różnych loci genów
odpowiedzialnych za wystąpienie klinicznych objawów miażdżycy. Zmiany
najszybciej rozwijają się w proksymalnych odcinkach tętnic, ich rozwidleniach
i miejscach podziału, a także w łukach tętnic [Guzik 2019].
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Historia i epidemiologia miażdżycy
Miażdżyca jako choroba cywilizacyjna towarzyszy człowiekowi od zarania
dziejów. Najstarszą mumię z wyraźnymi zmianami miażdżycowymi w aorcie
datuje się na 5300 lat p.n.e. Zmiany miażdżycowe w naczyniach u starszych
ludzi, zaobserwował już Leonardo da Vinci, lecz pierwszy dokładny opis
blaszki miażdżycowej pochodzi z książki Sull’ Aneurisma, Riflessioni ed
Osservazioni Anatomico-chirurgiche w 1804 r. autorstwa włoskiego chirurga
Antonio Scarpa. Zaobserwował on i opisał twarde struktury w tętnicach,
odrzucając jednocześnie teorię, że poszerzenie aorty jest główną przyczyną
pękających tętniaków. W 1913 r. rosyjski patolog Nikolai Anichkov wysunął
teorię, zgodnie z którą, blaszki miażdżycowe powstają na nacieczonych
cholesterolem ścianach tętnic, a nie jak wcześniej sądzono w konsekwencji
lokalnego stanu zapalnego naczyń tętniczych, co obaliło ówcześnie panującą
teorię. Od tego czasu wielu specjalistów skoncentrowało się na problemie
występowania miażdżycy, począwszy od teorii lipidowej Virchowa, a kończąc
na aktualnych rozważaniach na temat udziału niektórych białek oraz ekspresji
pewnych genów w procesie powstawania blaszki. Wiedza dotycząca wpływy
miażdżycy na rozwój poważnych chorób układu krwionośnego jest obecnie
szeroko rozpowszechniona, mimo to choroba nadal stanowi znaczący
problem, zarówno medyczny, jak i społeczny [Minelli 2020].
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krwionośnego wg.
Scarpa, A. (1804).
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Według Eurostatu w 2016 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej
z powodu chorób sercowo-naczyniowych zmarło 1,68 milionów ludzi, co
stanowi 37.1% wszystkich zgonów.W 2017 r. w Polsce 41.4% [Eurostat 2020].
Artykuł Atherosclerosis zwraca uwagę na problem choroby miażdżycowej
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie blisko 610 000 ludzi
umiera co roku z powodu chorób serca— stanowi to w przybliżeniu 25%.
W badaniu jest zwrócona uwaga, że 75% zawałów mięśnia sercowego

powstaje na tle rozerwania niestabilnej blaszki miażdżycowej w tętnicach
wieńcowych. Autorzy także zwracają uwagę na śmierci z powodu udarów
niedokrwiennych mózgu, które są piątą pod względem częstości przyczyną
śmierci w USA (140 323 zmarłych), a w znacznej mierze są bezpośrednio
związane występowaniem blaszki miażdżycowej w tętnicach unaczyniających
ośrodkowy układ nerwowy [Pahwa 2020].

Budowa blaszki miażdżycowej
Histologicznie proces powstawania blaszek miażdżycowych polega na
gromadzeniu się w przestrzeni pomiędzy śródbłonkiem i warstwą mięśniową
naczynia złogów składających się z wielu komórek m.in. monocytów,
makrofagów, limfocytów (głównie CD4+), miocytów ścian tętnic, komórek
śródbłonka, mastocytów, komórek B oraz komórek dendrytycznych
[Beręsewicz 2006; Guzik 2019]. W skład złogów wchodzą również
lipoproteiny o małej gęstości (low-density lipoprotein— LDL), komórki pia-
nkowate (czyli makrofagi obładowane oksydowanymi LDL) i pozakomórkowe
skupiska cholesterolu. Na wewnętrznej powierzchni naczynia powstają w ten
sposób, tak zwane „pasma tłuszczowe”, będące najwcześniejszą postacią zmian
miażdżycowych. Są one widoczne są bez konieczności użycia mikroskopu
i stanowią znak rozpoznawczy miażdżycy w badaniach autopsyjnych. Na
późniejszym etapie do pasm tłuszczowych dołączają elementywłókniste tkanki
łącznej, które przerastają i otaczają pierwotne ognisko zapalne, co oddziela je
od reszty naczynia. Powstaje w ten sposób zaawansowana zmiana zwana
„blaszką miażdżycową”, która może wpuklać się do światła naczynia, zwężając
jego światło, co skutkuje ograniczeniem przepływu krwi w obszarze za
zwężeniem. Przewlekłe ograniczenie drożności nasierdziowych tętnic
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wieńcowych przez blaszkę miażdżycową jest przyczyną stabilnej choroby
wieńcowej [Beręsewicz 2006].
Gdy zmniejszenie średnicy światła naczynia przez blaszkę miażdżycową

wynosi poniżej 50% (tzw. zwężenie hemodynamicznie nieistotne) pacjent nie
odczuwa dolegliwości, gdyż przepływ krwi jest wystarczający w stosunku do
zapotrzebowania mięśnia sercowego [Budaj 2010]. Do ograniczenia
przepływu krwi przez tętnicę dochodzi zwykle, gdy blaszka miażdżycowa
zwęża je w co najmniej 50% (jest to tzw. zwężenie hemodynamicznie istotne)
[Undas 2010]. Objawy występują podczas zwiększonego obciążenia mięśnia
sercowego, np. w trakcie wysiłku fizycznego lub w wyniku stresu. Zwężenie
światła tętnicy o ponad 80% (tzw. zwężenie krytyczne) może spowodować
niedokrwieniemięśnia sercowego już w stanie spoczynku, a objawy dławicowe,
takie jak ból w klatce piersiowej i duszność, mogą pojawiać się już przy
niewielkim wysiłku [Budaj 2010].
Śródbłonek i łącznotkankowa pokrywa blaszki mogą ulec rozerwaniu

wwyniku działania sił fizycznych związanych z przepływemkrwi. Powoduje to,
że krew dostaje się do trombogennej zawartości blaszki, co może powodować
jej wewnątrznaczyniowe wykrzepianie, prowadzące do zamknięcia światła
naczynia i nagłego zahamowania przepływu krwi w tętnicy [Beręsewicz 2006].
Również znaczne powiększenie się blaszki miażdżycowej lub jej pęknięcie
i wytworzenie na jej powierzchni skrzepliny często prowadzi do całkowitego
zamknięcia naczynia, czego skutkiem jest zawał serca [Burns 2005].
Najnowsze doniesienia na temat patogenezy wyjaśniają proces miażdżycowy

jako wynik niezrównoważonego metabolizmu lipidów w połączeniu
z nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną prowadzącą do przewlekłego
stanu zapalnego w ścianie naczyń krwionośnych. Zrozumienie patofizjologii
miażdżycy zarówno na poziomie metabolicznym, jak i molekularnym może
przyczynić się do opracowania skutecznego leczenia przyczynowego [Alfarisi
2020]. Mimo to miażdżyca i wynikające z niej incydenty sercowo-naczyniowe
pozostają poważnym problemem.

138

Michał Lubczyński & Izabela Cendal



Miażdżyca, z czym to się je?
Stuckey i Anichkovw swoich badaniach opisali wpływ spożywanego żółtka jaj,
mózgu wołu oraz cholesterolu na szybszy rozwój zmian miażdżycowych.
Również Kinsell opisał wpływ diety ubogoroślinnej na rozwój miażdżycy
u zwierząt, a kolejne jego badania wykazały, że nasycone kwasy tłuszczowe
podnoszą poziom cholesterolu we krwi a nienasycone obniżają. Wyniki te
zostały potwierdzone w badaniach prowadzonych przez Keys’a i Hegstead’a
[Dobrzyńska 2016].W nowszych badaniach wykazano, że spożywanie warzyw
i owoców znacząco obniża ryzyko choroby niedokrwiennej serca, a także, że
każda kolejna porcja owoców i warzyw dziennie zmniejsza ryzyko ChNS o 4%,
przy czym najlepsze efekty przynosi spożywanie warzyw i owoców bogatych
w witaminę C. Najkorzystniejsze wydaje się spożywanie roślin zielonych
i żółtych, które oprócz witamin C i E, zawierają znaczne ilości karotenoidów
i polifenoli, które wykazują działanie protekcyjne na układ sercowo-
naczyniowy [Kopeć 2016].
Jak sugerują wyniki badań populacyjnych, spożywanie nawet niewielkich

ilości ryb może istotnie zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej z powodu
modyfikacji przez kwasy n-3 wielumechanizmów prowadzących domiażdżycy
[Stołyhwo-Szpajer 2001]. Dzięki badaniom grup etnicznych, których dieta
zawiera głównie ryby, zauważono istotny wpływ kwasów omega-3, takich jak
kwas eikozopentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) na rozwój
ChNS. Wysokie stężenia tych kwasów występują w sardynkach i tuńczyku.
W wielu badaniach wykazano związek, pomiędzy wysokim spożyciem ryb,
a niższym ryzykiemwystąpienia ChNS i udaru. Przeciwmiażdżycowe działanie
kwasów omega-3 polega na zmniejszonej agregacji płytek, obniżaniu poziomu
triglicerydów, ciśnienia krwi, zmniejszaniu ekspresji cząsteczek adhezyjnych
oraz działaniu przeciwzapalnym [Kopeć, 2016].
W ustalaniu diety osoby, u której stwierdza się zwiększone ryzyko

wystąpienia miażdżycy powinniśmy więc zwiększyć spożycie owoców morza
oraz warzyw i owoców, zwłaszcza zielonych. Leczenie dietetyczne powinno być
też prowadzone u pacjentów z już rozpoznaną miażdżycą i ChNS.
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Czy nadchodzą zmiany w terapii miażdżycy?
Każdego r. słyszymy o nowych doniesieniach dotyczących zarówno poznania
patogenezy, jak i leczeniamiażdżycy. Z dotychczas dostępnej literaturymożemy
wywnioskować, że choroba ta jest zależna od wielu czynników, zarówno
genetycznych, jak i środowiskowych. Kolejne badania udowadniają
skuteczność nowych substancji, jednak lekami o najmniejszej toksyczności
i najlepszym efekcie klinicznym nadal pozostają statyny.
W leczeniu hipercholesterolemii statyny stosuje się od ponad 30 lat.

Udowodniono, że zmniejszają one ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
w prewencji pierwotnej oraz wtórnej, a także obniżają ryzyko zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych i zgonu z jakiejkolwiek innej przyczyny. Mimo swojej
diabetogenności w momencie wystąpienia cukrzycy, nie powinno się
przerywać leczenia statyną, ponieważ korzyści związane ze zmniejszeniem
ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych przeważają nad możliwymi
powikłaniami diabetologicznymi [Cybulska 2019].
Ponadto, badacze starają się odejść od monoterapii w celu bardziej

efektywnego leczenia, czego doskonałym przykładem są badania nad
wykorzystaniem atorwastatyny z metforminą — lekiem pierwszego rzutu
w leczeniu cukrzycy typu 2. Gdy pacjenci zgłaszają się do lekarza
z hiperlipidemią oraz hipercholesterolemią, lekarz skłania się do zastosowania
leczenia za pomocą statyn w celu obniżenia ryzyka incydentów sercowo-
naczyniowych, jednak artykuł Combined use of metformin and atorvastatin
attenuates atherosclerosis in rabbits fed a high-cholesterol diet przedstawia
możliwość połączenia zastosowania metfominy wraz z atorwastatyną.
W badaniu wykorzystano króliki będące na bogatej w cholesterol diecie.
Podzielono je na cztery grupy (kontrolna, atorwastatyna, metformina,
atorwastatyna + metformina), a po kilkunastu tygodniach wypreparowano
aorty i oceniono zmiany miażdżycowe. W przypadku zastosowania wyłącznie
atorwastatyny wykazano zmniejszenie zmian miażdżycowych o 51%,
metforminy — o 35%, a w przypadku leczenia łączonego — aż o 80%.
Udowodniono, że metformina nie wpływa na obniżenie stężenie cholesterolu
we krwi, lecz podwyższa stężenie HDL w surowicy oraz zwiększa aktywność
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transporterów ABC A1 (ATP-binding cassette transporters—ABCA1) i G1
(ABCG1) w ludzkich makrofagach, co w konsekwencji ułatwia transport
cholesterolu z makrofagów na apolipoproteinę B [Luo 2017].
Warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania oligosacharydów

mannamu (MOS), który w badaniu Dietary Mannan Oligosaccharides
Modulate Gut Microbiota, Increase Fecal Bile Acid Excretion, and
Decrease Plasma Cholesterol and Atherosclerosis Development został
podawany myszą na diecie wzbogaconej w 0,1% cholesterolu. Wykazano, że
podaż MOS u myszy powoduje redukcję powierzchni i rozwoju blaszki
miażdżycowej o 54%, również w przypadku blaszki miażdżycowej kategorii 5
— u ludzi blaszki tej kategorii najbardziej predysponują do pękania. Korzystne
działanie MOS na blaszkę miażdżycową wynika z obniżenia stężenia
cholesterolu we krwi, bez indukowania zmian w całkowitym stężeniu
trójglicerdów. Autorzy łączą tę zależność ze zwiększonymwydalaniem kwasów
żółciowych, co więcej oligosacharyd wpływa ponadto na rozwój oraz skład
mikrobiomu jelit [Hoving 2018].
Najnowsze opracowania tematu koncentrują się na poszerzeniu wiedzy na

temat patogenezy miażdżycy. Według Sustained Focal Vascular Inflammation
Accelerates Atherosclerosis in Remote Arteries, myszy, które doświadczyły
utrzymującego się zapalenia aorty spowodowanego ogniskowym
uszkodzeniem aorty brzusznej, rozwinęły wyższe stężenie białka C o wysokiej
czułości (hsCRP), będącego biomarkerem postępującego stanu zapalnego
naczyń krwionośnych oraz nastąpił u nich szybszy rozwój blaszek
miażdżycowych, które miały więcej komórek zapalnych, większy rdzeń
martwiczy i obniżoną zawartość kolagenu przy zwiększonej zawartości
tłuszczów. Ponadto myszy miały podwyższone poziomy prozapalnej
interleukiny 6 (IL-6) o działaniu ogólnoustrojowym, która przyspiesza dalszy
rozwój miażdżycy także w naczyniach obwodowych nieobjętych
uszkodzeniem. W późniejszych etapach badań myszy leczone prawastatyną
oraz minocykliną miały zmniejszoną przepuszczalność śródbłonka, mniej
rozbudowane blaszki miażdżycowe, zmniejszoną liczbę monocytów,
zwiększoną zawartość kolagenuwmiażdżycy i obniżone stężenie hsCRP. Efekt
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ten wynikał ze zredukowanego stężenia IL-6 w surowicy (poprzez działanie
prawastatyny i minocykliny) oraz obniżenia liczby krążących we krwi
monocytów (wpływ minocykliny) [Plaza 2020].
W badaniu Müllera z 2019 r. zauważono, że naczynia krwionośne są

anatomicznie zwapnione w dwóch miejscach — w osłonce środkowej
i wewnętrznej podczas miażdżycy. Proces ten przypomina biomineralizację
macierzy zewnątrzkomórkowej w przypadku kości, w obrębie której można
zlokalizować Poli(ADP-rybozę) (PAR). PAR powoduje odkładanie jonów
wapnia w postaci gęstych, płynnych kropel. Występowanie PAR jest
obserwowane zarówno w przypadku fizjologicznego kostnienia, jak również
w patogenezie blaszki miażdżycowej, lecz w przypadku wapnienia blaszki
obecność PAR jest miarą uszkodzenia oksydacyjnego komórek śródbłonka w
miejscu powstawania blaszki, ponieważ w innych lokalizacjach, gdzie nie
dochodzi do uszkodzenia komórek śródbłonka PAR pozostaje wewnątrz
komórek. PAR jest wytwarzany, a następnie transportowany do macierzy
zewnątrzkomórkowej w odpowiedzi na stres oksydacyjny i uszkodzenie DNA.
Dodatkowo badania pokazują, że minocyklina jest najskuteczniejszym
inhibitorem białek PAR (PARP inhibitor) prowadzącym do zmniejszenia
zwapnienia komórek mięśni gładkich naczyń [Müller 2019].
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☞Ilustracja 2. Tętniak i miażdżyca
aorty wedługW. Gummelta (1897).



Title: Atherosclerosis—the modern epidemic

Abstract: Atherosclerosis has accompanied mankind since 5300 B.C., therefore, it is the subject of
numerous studies that have proven that inflammatory, oxidation and genetic factors are the most important
aspects in the development of atherosclerosis. The latest reports on pathogenesis explain the atherosclerotic
process as a result of unbalanced lipidmetabolism combined with an abnormal immune response leading to
chronic inflammation in the blood vessels wall. Understanding the pathophysiology of atherosclerosis both
at the metabolic and molecular levels can contribute to the development of an effective causal treatment.
Despite this, atherosclerosis and the resulting cardiovascular incidents remain a serious problem, however
new research provides new breakthroughs.
The blood vessels are anatomically calcified at two locations - the tunica intima during atherosclerosis and
the tunica media - aging, diabetes, and chronic kidney disease - mineral deposits are typically dystrophic and
a number of substrates may be calcified. These include collagen fibrils, although structured minerals similar
to those in bone are rarely observed. Connection between presence of extracellular Poly(ADP-Ribose)
(PAR) within atherosclerotic plaques and biomineralization of calcified areas was confirmed. PAR is
produced and later transported to an extracellular matrix in response to oxidative stress and DNA damage.
The researchers show that minocycline is the most effective inhibitor of PARP leading to decreased
calcification of vascular smooth muscle cells.
The most recent studies of the subject focus on expanding knowledge of pathogenesis of atherosclerosis.
According to newest research on mice, results show that animals which were treated with pravastatin and
minocycline had reduced endothelial permeability, plaque burden, decreased number of monocytes,
increased content of collagen in atheroma, and lowered hsCRP concentration.
These findings suggest a new pathogenesis of atherosclerosis that takes into account the role of PAR
proteins. Further research on their participation in the formation of atherosclerotic plaques and the use of
minocycline in their reduction in humans should be conducted. This may bring completely novel drugs to
treat atherosclerosis in the future, not only symptomatic but primarily causal.
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