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Kliniczne i dowiadczalne badania
wskazuj¹, ¿e zarówno czynne jak i bierne palenie papierosów zaburza czynnoæ rozkurczow¹ naczyñ, stymuluje
rozwój mia¿d¿ycy oraz zwiêksza ryzyko zakrzepicy w uk³adzie kr¹¿enia.
Mechanizm uszkadzaj¹cego dzia³ania
palenia papierosów nie jest do koñca
znany, ale wydaje siê, ¿e g³ównym
czynnikiem odpowiedzialnym za zmiany w uk³adzie kr¹¿enia jest stres oksydacyjny. Wolne rodniki mog¹ pochodziæ bezporednio z dymu papierosowego i porednio ze róde³ endogennych. Prozakrzepowe i antyfibrynolityczne dzia³anie dymu papierosowego
sprzyja wystêpowaniu zakrzepicy wewn¹trznaczyniowej jako przyczyny
ostrych zespo³ów wieñcowych. Wyniki obserwacji epidemiologicznych oraz
badañ klinicznych i dowiadczalnych
sugeruj¹ nieliniowy charakter wp³ywu
palenia papierosów na rozwój zmian
w uk³adzie kr¹¿enia.

Clinical and experimental studies
indicate that either active or passive
cigarette smoke exposure promotes
vasomotor dysfunction, atherogenesis, and thrombosis in multiple vascular beds. Although the precise
mechanisms responsible remain undetermined, free radical-mediated
oxidative stress appears to play a central role in cigarette smoking mediated
athero-thrombotic diseases. These
free radicals could potentially arise
directly from cigarette smoke and indirectly from endogenous sources as
well. Furthermore, potentiated by multiple prothrombotic and antifibrynolytic
effects, intravascular thrombosis is the
predominant cause of acute cardiovascular events. Epidemiologic, clinical,
and experimental data also suggest
that the pathophysiologic effects of
cigarette smoke exposure on cardiovascular function may be nonlinear.

Wstêp
Palenie papierosów jest jednym z najwa¿niejszych czynników ryzyka wyst¹pienia
zdarzeñ sercowo-naczyniowych a zerwanie
z tym na³ogiem mo¿e przynieæ efekt porównywalny z wynikami farmakologicznej
prewencji pierwotnej i wtórnej tych zdarzeñ.
Dotyczy to zarówno czynnych jak i biernych
palaczy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e nie wykazano istotnej zale¿noci pomiêdzy liczb¹
wypalonych papierosów a nasileniem zmian
sercowo-naczyniowych [24]. Pomimo jednoznacznej wymowy wyników obserwacji epidemiologicznych nadal istnieje wiele pytañ
dotycz¹cych mechanizmów negatywnego
wp³ywu palenia papierosów na uk³ad kr¹¿enia.

Najwiêcej badañ powiêcono nikotynie.
Chocia¿ odpowiada ona za zwi¹zane z paleniem zmiany hemodynamiczne (wzrost
rzutu minutowego, podwy¿szenie cinienia
têtniczego, przyspieszenie têtna) to jej bezporedni wp³yw na rozwój zmian mia¿d¿ycowych i zaburzenia krzepniêcia krwi nie
zosta³ wykazany [3,33]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zwi¹zane z nikotyn¹ uzale¿nienie mo¿e porednio przyczyniaæ siê do rozwoju tych zmian.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e zwi¹zane z paleniem papierosów zmiany sercowo-naczyniowe powstaj¹ w nastêpstwie stresu oksydacyjnego wywo³anego przez wolne rodniki
[19]. Faza sta³a dymu papierosowego zawiera >1017 wolnych rodników na gram a
faza gazowa >1015 wolnych rodników na
jedno zaci¹gniêcie siê [25]. Dodatkowym
ród³em wolnych rodników s¹ aktywowane
przez palenie makrofagi i granulocyty obojêtnoch³onne oraz syntaza tlenku azotu oraz
oksydaza ksantyny. Reakcja wolnych rodników z tlenkiem azotu nie tylko hamuje jego
aktywnoæ, ale dodatkowo generuje nadtlenoazotyn, który dalej nasila stres oksydacyjny [15].

Czynniki odpowiedzialne
za zwi¹zane z paleniem papierosów
zmiany w uk³adzie kr¹¿enia
Z ponad 4000 sk³adników dymu papierosowego tylko kilka zosta³o ocenionych
osobno. Jednym z tych sk³adników jest tlenek wêgla. O ile wczesne badania sugerowa³y mo¿liwoæ wp³ywu tlenku wêgla na rozwój zmian naczyniowych, o tyle w póniejszych badaniach nie wykazano bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy tlenkiem wêgla a
mia¿d¿yc¹ lub zakrzepic¹ [37]. Natomiast
w badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e
wielopiercieniowe wodorowêglany aromatyczne dymu papierosowego mog¹ przyspieszaæ rozwój zmian mia¿d¿ycowych [22].

Palenie papierosów a mia¿d¿yca
Zaburzenia czynnoci skurczowej i rozkurczowej naczyñ, zmiany zapalne i modyfikacja lipidów poprzedzaj¹ wyst¹pienie
strukturalnych zmian mia¿d¿ycowych. Istniej¹ dowody wskazuj¹ce na to, ¿e palenie
papierosów wp³ywa na rozwój tych wcze873

snych objawów mia¿d¿ycy.
Szereg badañ dowiadczalnych i klinicznych wykaza³o, ¿e zarówno czynne jak i
bierne palenie papierosów wi¹¿e siê z istotnym zaburzeniem czynnoci rozkurczowej
naczyñ [1,7]. U ludzi ekspozycja na dym
papierosowy upoledza zale¿n¹ od ródb³onka wazodilatacjê naczyñ wieñcowych,
têtnic koñczyn górnych oraz naczyñ mikrokr¹¿enia [1,7,8]. W modelach in vitro z u¿yciem komórek ródb³onka ¿y³ pêpkowych i
têtnic wieñcowych stwierdzono istotne upoledzenie syntezy tlenku azotu w tych komórkach [1]. Tlenek azotu, oprócz tego, ¿e
odpowiada za czynnoæ rozkurczow¹ ródb³onka, dodatkowo reguluje procesy zapalne, adhezjê leukocytów, czynnoæ p³ytek
krwi oraz krzepniêcie krwi [18].
Zmiany zapalne s¹ zasadnicz¹ sk³adow¹ procesów inicjuj¹cych i podtrzymuj¹cych
rozwój mia¿d¿ycy. Palenie papierosów
zwiêksza rednio o 25% liczbê leukocytów
we krwi [31]. Palenie papierosów wi¹¿e siê
ze wzrostem poziomu szeregu markerów
zapalenia takich jak: bia³ko-C reaktywne
(CRP), interleukina-6, czynnik martwicy
nowotworów (TNF-alfa) [35,4,17,34]. Gromadzenie siê leukocytów na powierzchni
ródb³onka jest wczesnym objawem
mia¿d¿ycy. Palenie papierosów istotnie nasila ten proces przez wzrost poziomu moleku³ adhezyjnych (VCAM-1, ICAM-1, selektyna-E) [4,16]. Wyci¹g z dymu papierosów zwiêksza³ w modelu dowiadczalnym
o 70-90% adhezjê ludzkich leukocytów do
komórek ródb³onka ¿y³ pêpkowych oraz
podwy¿sza³ a¿ o 200% migracjê monocytów przez warstwê komórek ródb³onka ¿y³
pêpkowych [14,30].
Palacze maj¹ istotnie wy¿szy poziom
ca³kowitego cholesterolu, jego frakcji LDL i
trójglicerydów, natomiast ni¿szy poziom
frakcji HDL ni¿ osoby niepal¹ce [9]. Mechanizm odpowiedzialny za te zmiany nie jest
dok³adnie poznany. Nieprawid³owy poziom
trójglicerydów i frakcji HDL jest wi¹zany z
opornoci¹ na insulinê [26]. Palenie papierosów istotnie zwiêksza oksydacjê LDL [12].
Zmodyfikowane LDL s¹ aktywnie wychwytywane przez makrofagi w celu utworzenia
komórek piankowatych [36]. Komórki ródb³onka izolowane z ¿y³ pêpkowych palaczy
istotnie zwiêksza³y oksydacje LDL w porównaniu do komórek osób niepal¹cych. Dodatkowo, wyci¹g z dymu papierosowego
zmniejsza aktywnoæ paraoksonazy, enzymu chroni¹cego LDL przed oksydacj¹ [21].
Palenie tytoniu a zaburzenia
krzepniêcia krwi
Zaprzestanie palenia tytoniu istotnie
zmniejsza ryzyko wyst¹pienia ostrego zespo³u wieñcowego [27]. Badania sekcyjne
zwi¹zane z nag³ym zgonem wieñcowym
wskazuj¹, ¿e palenie papierosów zwiêksza
ryzyko pêkniêcia blaszki mia¿d¿ycowej i
wyst¹pienia ostrej zakrzepicy na bogatej w
lipidy zmianie mia¿d¿ycowej u mê¿czyzn [5].
U pal¹cych kobiet dominuj¹cym mechanizmem nag³ego zgonu wieñcowego jest erozja blaszki mia¿d¿ycowej z nastêpow¹ zakrzepic¹ [6]. Palenie papierosów zwiêksza
opornoæ naczyñ wieñcowych zmniejszaj¹c
istotnie przep³yw krwi, nasila równie¿ ten874

dencje do spazmu tych têtnic [10,32]. Prozakrzepowe dzia³anie dymu papierosowego jest wynikiem zmian funkcji p³ytek krwi i
zachwiania równowagi w uk³adzie krzepniêcia krwi.
P³ytki krwi uzyskane od palaczy papierosów maj¹ zwiêkszon¹ sk³onnoæ do agregacji i zmniejszon¹ reaktywnoæ na tlenek
azotu [11,13,29]. Poziom fibrynogenu wzrasta u palaczy wprost proporcjonalnie do liczby wypalonych papierosów. Dwie godziny
po wypaleniu dwóch papierosów wzrasta w
osoczu poziom czynnika tkankowego [28].
Komórki ródb³onka ¿y³ pêpkowych po kontakcie z osoczem palaczy papierosów wykazuj¹ istotnie zmniejszone uwalnianie tkankowego aktywatora plasminogenu (t-PA) [2].
W próbkach pobranych z têtnicy ramiennej
i wieñcowej wykazano mniejsz¹ aktywnoæ
t-PA po stymulacji farmakologicznej [20,23].
Dodatkowo, zwiêkszona liczba krwinek czerwonych, wy¿szy hematokryt i wiêksza lepkoæ krwi sprzyjaj¹ procesom zakrzepowym
u palaczy.
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