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Celem pracy by³o porównanie
zmian parametrów echokardiograficznych w 12 miesiêcznej obserwacji naturalnego przebiegu nabytego zwê¿enia lewego ujcia têtniczego u chorych
z podwy¿szonym i prawid³owym stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego w
surowicy krwi. W badaniu uczestniczy³o 60 osób, które nie wyrazi³y zgody na
operacyjne leczenie wady. Grupa A: 47
pacjentów z hipercholesterolemi¹.
Grupa B: 13 pacjentów z prawid³owym
poziomem cholesterolu ca³kowitego w
surowicy. Obserwacja trwa³a 12 miesiêcy i obejmowa³a badanie lekarskie
oraz specjalistyczne badanie kardiologiczne (elektrokardiogram i badanie
echokardiograficzne z ocen¹ obrazu
makroskopowego aparatu zastawki
aortalnej, pola powierzchni oraz gradientów przep³ywu przez zastawkê).
Oznaczano stê¿enia: cholesterolu ca³kowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i lipoproteiny
a. Wyniki: rednie stê¿enie cholesterolu ca³kowitego nie uleg³o istotnym
statystycznie zmianom w grupie A, a
wzros³o w grupie B. Stê¿enie HDL-cholesterolu w surowicy obni¿y³o siê istotnie statystycznie w grupie A przy braku zmian w grupie B. Stê¿enie LDLcholesterolu w surowicy wzros³o istotnie statystycznie w grupie B w okresie
12 miesiêcy obserwacji. Poziomy trójglicerydów i lipoproteiny (a) nie uleg³y
zmianom w obu grupach. Wy³¹cznie w
grupie A stwierdzono narastanie gradientów maksymalnego i redniego
przez zastawkê aortaln¹ przy jednoczesnym spadku jej pola powierzchni
oraz narastaniu prêdkoci maksymalnej jak równie¿ narastanie gruboci
ciany komory lewej w skurczu i
wzrost wielkoci lewego przedsionka.
Wnioski: Przedstawione wyniki mog¹
sugerowaæ zgodnoæ klinicznych
czynników ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy
i progresji zwê¿enia lewego ujcia têtniczego.
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Aim: Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with
and without hypercholesterolemia during 12 months' observation of AVS
natural course. Patients: 60 AVS patients who did not agree for operational treatment were divided into
group A (n=47) with high serum total
cholesterol and into group B (n=13)
with normal plasma cholesterol. Methods: plasma total cholesterol, HDLcholesterol, LDL-cholesterol, tri-glycerides and lipoprotein (a) were measured every 12 months and echocardiographic evaluation of aortic valve was
also done every 12 months. Results:
Means total cholesterol did not change
in group A, while increased in group
B. HDL-cholesterol decreased in group
A and LDL-cholesterol increased in
group B. Mean TG and Lp(a) levels did
not change in both groups. Increase
in AOG max and AOG mean as well as
V max were found only group A. LVPW
syst increase was found in group A.
LA diameter increased and AVA decreased only in group A. Conclusion.
The results may suggest risk factors
similarity of AVS progression and
atherosclerosis.

J. wierszcz i wsp.

Wstêp
Koncepcje etiopatogenetyczne rozwoju nabytego zwê¿enia lewego ujcia têtniczego (AVS) wskazuj¹ na dwie g³ówne przyczyny rozwoju tej wady zastawkowej. Pierwsza upatruje przyczynê zmian w procesach
degeneracyjnych postêpuj¹cych wraz z wiekiem pacjentów [15]. Konkurencyjn¹ wobec
niej jest sugestia podobieñstwa procesu
tworzenia siê p³ytki mia¿d¿ycowej i wczesnych zmian na p³atkach zastawki aortalnej [11]. W obu tych procesach czynnikiem
inicjuj¹cym wydaj¹ siê byæ nadmierne obci¹¿enia mechaniczne powierzchni ródb³onka. Wykazano obecnoæ aktywnego
procesu zapalnego podobnego do procesów mia¿d¿ycowych, a le¿¹cego u podstaw
wczesnych zmian w zwê¿eniu zastawki aortalnej. Sugeruje siê, ¿e AVS przynajmniej
czêciowo mo¿e byæ inicjowane przez mechaniczne uszkodzenie mediowane przez
naciek lipidowy i przewlek³e zapalenie [8, 11].
Czynniki ryzyka zwê¿enia ujcia aortalnego szacowane w badaniach epidemiologicznych, okrelaj¹ce stopieñ zwapnienia
jak i jego progresjê w kierunku istotnego
ograniczenia przep³ywu krwi w drodze wyp³ywu lewej komory, s¹ nadal s³abo poznane. Pacjenci ze zwê¿eniem lewego ujcia
têtniczego (AVS), znacznie czêciej choruj¹ tak¿e na dusznicê bolesn¹, nadcinienie
têtnicze. Czêciej s¹ oni tak¿e nara¿eni na
nag³¹ mieræ sercow¹ [19,23]. Wyniki badañ przeprowadzone przez Roberts wykaza³y, ¿e istniej¹ wspólne czynniki predysponuj¹ce do rozwoju mia¿d¿ycy oraz zwapnienia p³atków zastawki aortalnej [18]. Nadmierny stres mechaniczny, wystêpuj¹cy tak¿e w nadcinieniu, jest równie¿ sugerowany w procesie wapnienia [5], ponadto istniej¹ pewne dowody, ¿e tak¿e zmiany metabolizmu wapnia, cukrzyca, hipercholesterolemia, wspó³istniej¹ca choroba niedokrwienna serca (CAD) czy te¿ niedomykalnoæ zastawki aortalnej, mog¹ tak¿e przyczyniaæ siê do rozwoju i postêpu AVS [13].
Wyniki Helsinki Aging Study sugeruj¹ tak¿e istotn¹ statystycznie zale¿noæ pomiêdzy takimi czynnikami ryzyka mia¿d¿ycy jak
wiek pacjentów, masa ich tkanki t³uszczowej wyra¿ona jako wskanik masy cia³a
(BMI) i wystêpowanie nadcinienia têtniczego, a wystêpowaniem nabytego zwê¿enia
lewego ujcia têtniczego [9]. Stosuj¹c analizê wieloczynnikow¹ Lindroos i wsp. potwierdzili istnienie wspomnianych czynników jako niezale¿nych wskaników przewiduj¹cych wyst¹pienie zwapnienia zastawki
aortalnej, a dodatkowo zaburzenia metabolizmu wapnia okaza³y siê byæ obok wieku
czynnikiem powi¹zanym z wystêpowaniem
nabytego zwê¿enia lewego ujcia têtniczego [9]. Stewart i wsp. wykazali zwi¹zek wieku i nadcinienia têtniczego z nabytym zwê¿eniem lewego ujcia têtniczego (AVS), a
dodatkowo obserwowali zale¿noæ pomiêdzy AVS a poziomem Lp(a) i LDL-cholesterolu w surowicy [21].
Pomimo wspomnianych badañ, czynniki
ryzyka szacowane w badaniach epidemiologicznych, okrelaj¹ce stopieñ zwapnienia
jak i jego progresjê w kierunku istotnego
ograniczenia przep³ywu krwi w drodze wyp³ywu lewej komory, s¹ nadal s³abo poznane. Wykazano istnienie wspólnych czynniPrzegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 2

Tabela I
Charakterystyka kliniczna pacjentów i pacjentek z wysokim i niskim poziomem cholesterolu ca³kowitego w
surowicy w okresie 12 miesiêcznej obserwacji naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia têtniczego.
The clinical characteristics of AVS patients with and without plasma high cholesterol level.
Wy soki poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa A
Param etr

Wizy ta I
N=47

Wizy ta II
(12m -cy )
N=47

Wiek (lata)
zakres

59,85,01
± (4-79)

-

M asa cia³a (kg)
zakres

76,99 ± 14,17
(50,0-110,0)

80,351 ± 0,6
(51,5-122,1)

BM I (kg/m )
zakres

28,54 ± 0,3
(19,53-38,3)

CTKsy st (m m Hg)
zakres

P

Niski poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa B

P

Wizy ta I
N=13

Wizy ta II
(12m -cy )
N=13

50,94 ± 0,2
(45-58)

-

NS

76,8 ± 13,6
(56,0-94,0)

79,7 ± 14,0
(60,5-101,9)

NS

29,95 ± 0,3
(20,1-42,3)

NS

27,7 ± 4,9
(23,7-38,7)

28,74 ± 0,4
(24,5-37,0)

NS

132,6 ± 20,9
(80-155)

132,3 ± 21,8
(80-155)

NS

132,281 ± 0,7
(100-150)

131,781 ± 0,7
(100-150)

NS

CTKdiast (m m Hg)
zakres

77,3 ± 14,0
(60-90)

76,4 ± 13,2
(60-90)

NS

80,0 ± 12,7
(60-90)

77,2±12,3
(60-90)

NS

Liczba pal¹cy ch

27 (57,6%)

27 (57,6%)

NS

8 (61,5%)

8 (61,5%)

NS
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ków predysponuj¹cych do rozwoju mia¿d¿ycy oraz zwapnienia p³atków zastawki aortalnej [6,7,10]. Boon wysun¹³ nawet hipotezê, ¿e nabyte zwê¿enie lewego ujcia têtniczego jest zastawkow¹ manifestacj¹ procesu mia¿d¿ycowego [3].
Cel pracy
Porównanie zmian parametrów echokardiograficznych w 12 miesiêcznej obserwacji naturalnego przebiegu nabytego zwê¿enia lewego ujcia têtniczego u chorych z
podwy¿szonym i prawid³owym stê¿eniem
cholesterolu ca³kowitego w surowicy krwi.
Pacjenci i metodyka

Pacjenci
W badaniu uczestniczy³o 60 osób, u których badaniem echokardiograficznym stwierdzono zwê¿enie lewego ujcia têtniczego, i które nie wyrazi³y zgody na operacyjne leczenie wady. Czynnikami wykluczaj¹cymi udzia³
w badaniu by³y: przebycie choroby reumatycznej, wrodzona wada serca, potwierdzona w badaniu klinicznym
choroba niedokrwienna serca, nadcinienie têtnicze,
cukrzyca, nadczynnoæ lub niedoczynnoæ tarczycy, zaburzenie czynnoci w¹troby lub nerek oraz choroby uk³adowe jak równie¿ choroba nowotworowa. Obserwacja
pacjentów i pacjentek ze zwê¿eniem lewego ujcia têtniczego trwa³a 12 miesiêcy. Badanie lekarskie, badanie
echokardiograficzne oraz badania biochemiczne wykonano w chwili kwalifikacji pacjentów i pacjentek do badania oraz powtórzono w 12 miesi¹cu jego trwania.
W wyniku oznaczeñ cholesterolu ca³kowitego w
surowicy grupê pacjentów i pacjentek ze zwê¿eniem lewego ujcia têtniczego podzielono na 2 grupy. Grupa A:
47 pacjentów z hipercholesterolemi¹. Grupa B: 13 pacjentów z prawid³owym poziomem cholesterolu ca³kowitego w surowicy. W obu grupach zalecono zmianê stylu
¿ycia i nawyków ¿ywieniowych.
Metodyka
Badania w odstêpie 12 miesiêcy przeprowadzano
w warunkach ambulatoryjnych jako element rutynowej
diagnostyki i/lub postêpu: a) zwê¿enia lewego ujcia têtniczego; b) czynników ryzyka mia¿d¿ycy. Badanie lekarskie oraz specjalistyczne badanie kardiologiczne (elektrokardiogram i badanie echokardiograficzne aparatem
HEWLETT PACKARD SONOS 2000 z g³owic¹ 2,0/2,5
MHz i transmiterem dopplerowskim z ocen¹ obrazu
makroskopowego aparatu zastawki aortalnej, pola powierzchni oraz gradientów przep³ywu przez zastawkê)
zosta³o wykonane u ka¿dego pacjenta w obu grupach.
Zakres wartoci gradientu skurczowego przez lewe ujcie têtnicze u pacjentów badanych wynosi³ w przypad-

ku gradientu maksymalnego od 13,5 do 118,0 mmHg, a
gradientu redniego od 6,2 do 90,1 mm Hg. Od wszystkich badanych chorych pobierana by³a krew w iloci 5
ml, w warunkach podstawowych na czczo. Po odwirowaniu w uzyskanej surowicy oznaczano stê¿enia: cholesterolu ca³kowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i lipoproteiny a nastêpuj¹cymi metodami i przy u¿yciu nastêpuj¹cych zestawów: Cholesterolu ca³kowitego  metod¹ CHOD-PAP zestawami firmy
Randox na aparacie COBAS-BIO; LDL-cholesterolu metod¹ bezporedni¹ zestawami firmy Randox na aparacie COBAS MIRA; HDL-cholesterolu - metod¹ bezporedni¹ eliminacji enzymatycznej na aparacie COBAS
BIO; Trójglicerydów - metod¹ GPO-PAP na aparacie
COBAS BIO; Lipoproteiny a - Lp(a) - zestawem N Latex
Lp(a) reagent firmy Dade Behring, aparatem Nefelometr
Analyzer II
Analiza statystyczna
Po zebraniu i zestawieniu wyników wykonano analizy statystyczne uzyskanych wyników. Testu ShapiroWilka u¿yto w celu oceny normalnoci rozk³adu. Kolejno
zastosowane zosta³y: test-T dla par skojarzonych w przypadku rozk³adu normalnego, a przy braku rozk³adu normalnego test kolejnoci par Wilcoxona do oceny zmian
parametrów po 12 miesi¹cach obserwacji i test U Manna-Whitneya do oceny czynników mog¹cych ró¿nicowaæ
grupy pacjentów ju¿ w czasie badania wstêpnego w zale¿noci od nasilenia czynników ryzyka.

Wyniki
Charakterystykê kliniczn¹ obu grup chorych przedstawiono w tabeli I. W okresie 12
miesiêcy obserwacji naturalnego przebiegu
AVS w obu grupach nie stwierdzono istotnego statystycznie przyrostu masy cia³a i
masy tkanki t³uszczowej wyra¿onego jako
przyrost wskanika masy cia³a (BMI). rednie stê¿enie cholesterolu ca³kowitego nie
uleg³o istotnym statystycznie zmianom w
grupie A, a wzros³o w grupie B (tabela 2).
Stê¿enie HDL-cholesterolu w surowicy obni¿y³o siê istotnie statystycznie w grupie A
przy braku zmian w grupie B. Stê¿enie LDLcholesterolu w surowicy wzros³o istotnie statystycznie tylko w grupie B w okresie 12
miesiêcy obserwacji. Poziomy w surowicy
trójglicerydów nie uleg³y istotnym statystycznie zmianom w obu grupach. rednie stê¿enie lipoproteiny (a) nie zmieni³o siê w obu
grupach. W okresie 12 miesiêcy obserwacji
naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia têtniczego wskanik HDL/LDL uleg³
wzrostowi tylko w grupie A. Wskanik HDL/
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Tabela II
Parametry lipidowe w surowicy krwi pacjentów i pacjentek z wysokim i niskim poziomem cholesterolu
ca³kowitego w surowicy w okresie 12 miesiêcznej obserwacji naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia
têtniczego.
The comparison of lipid and lipoprotein parameters in AVS patients with and without plasma high cholesterol level
during 12 months' observation of AVS natural course
Wy soki poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa A

Niski poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa B

P

P

Cholesterol ca³k. [m m ol/l]
Zakres

6,681 ± 0,1
(5,4-9,7)

6,36 ± 1,32
(3,6-9,8)

NS

4,80 ± 0,3
(4,4-5,2)

5,70 ± 0,7
(4,6-6,6)

<0,01

HDL-cholesterol [m m ol/l]
Zakres

0,96 ± 0,4
(0,4-1,9)

0,8 ± 0,2
(0,6-1,1)

<0,02

1,2 ± 0,4
(0,4-2,1)

1,2 ± 0,2
(1,1-1,6)

NS

LDL-cholesterol [m m ol/l]
Zakres

4,3 ± 1,3
(2,6-8,2)

4,81 ± 1,2
(3,0-8,1)

NS

3,30 ± 0,3
(2,8-3,7)

3,90 ± 0,5
(2,9-4,7)

<0,01

Trójglicery dy [m m ol/l]
Zakres

2,0 ± 0,9
(0,6-4,0)

1,81 ± 1,2
(0,6-5,8)

NS

1,60 ± 0,6
(1,1-2,8)

1,40 ± 0,6
(0,7-2,4)

NS

HDL-chol/Chol. Ca³k.[%]
Zakres

14,96 ± 6,9
(4,7-33,3)

16,94 ± 4,1
(12,5-25,1)

NS

20,59 ± 9,4
(3,8-43,9)

21,73 ± 3,1
(17,1-27,2)

NS

HDL/LDL
Zakres

0,2 ± 0,12
(0,06-0,61)

0,3 ± 0,07
(0,18-0,4)

<0,001

0,32 ± 0,19
(0,05-0,99)

0,32 ± 0,06
(0,26-0,42)

NS

Lp(a) [m m ol/l]

0,12 ± 0,14
(0,02-0,42)

0,17 ± 0,17
(0,01-0,57)

NS

0,11 ± 0,096
(0,015-0,23)

0,149 ± 0,12
(0,02-0,3)

NS

Tabela III
Charakterystyka echokardiograficzna pacjentów i pacjentek z wysokim i niskim poziomem cholesterolu
ca³kowitego w surowicy w okresie 12 miesiêcznej obserwacji naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia
têtniczego.
The comparison of echpocardiographic parameters in AVS patients with and without plasma high cholesterol level
during 12 months' observation of AVS natural course.
Wy soki poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa A

P

AOGm ax (m m Hg)
zakres

0,262 ± 0,94
(11,5-118,0)

53,2 ± 29,1
(11,5-123,0)

<0,005

40,791 ± 0,1
(17,9-80,5)

41,461 ± 0,0
(17,9-59,6)

NS

AOGm ean (m m Hg)
zakres

29,4 ± 17,7
(6,23-81,9)

33,402 ± 0,2
(6,23-90,1)

<0,001

25,6 ± 13,8
(11,1-56,3)

27,0 ± 11,6
(11,1-42,4)

NS

AVA (cm 2)
zakres

1,4 ± 0,7
(0,4-3,7)

1,3 ± 0,7
(0,4-3,6)

<0,001

1,5 ± 0,7
(0,6-2,6)

1,4 ± 0,8
(0,5-2,6)

NS

LA (cm )
zakres

4,0 ± 0,5
(2,7-4,9)

4,1 ± 0,6
(2,7-5,2)

<0,02

4,1 ± 0,6
(3,1-5,0)

4,1 ± 0,6
(3,2-5,0)

NS

RV (cm )
zakres

2,1 ± 0,4
(1,2-3,0)

2,2 ± 0,5
(1,2-3,3)

NS

2,2 ± 0,2
(1,9-2,6)

2,2 ± 0,2
(1,9-2,6)

NS

AO pier. zast (cm )
zakres

3,3 ± 0,5
(2,7-4,3)

3,4 ± 0,5
(2,7-4,4)

NS

3,3 ± 0,5
(2,5-4,0)

3,4 ± 0,5
(2,7-4,1)

NS

AO w st (cm )
zakres

3,7 ± 0,5
(3,0-4,8)

3,7 ± 0,5
(3,0-4,8)

NS

3,8 ± 0,7
(2,4-5,0)

3,8 ± 0,7
(2,4-4,8)

NS

LV diast (cm )
zakres

5,1 ± 0,7
(4,1-6,1)

5,1 ± 0,6
(4,1-6,1)

NS

5,2 ± 0,8
(3,4-5,9)

5,2 ± 0,8
(3,4-5,9)

NS

LV sy st (cm )
zakres

3,3 ± 0,6
(2,3-4,7)

3,3 ± 0,6
(2,3-5,2)

NS

3,4 ± 0,8
(1,6-4,6)

3,4 ± 0,8
(1,6-4,6)

NS

IVS diast (cm )
zakres

1,3 ± 0,3
(0,7-1,8)

1,3 ± 0,3
(0,7-2,0)

<0,05

1,3 ± 0,3
(0,8-1,6)

1,3 ± 0,3
(0,8-1,6)

NS

IVS sy st (cm )
zakres

1,8 ± 0,3
(0,2-2,1)

1,7 ± 0,3
(1,2-2,21)

NS

1,6 ± 0,3
(1,2-2,2)

1,6 ± 0,3
(1,2-2,0)

NS

LVPW diast (cm )
zakres

1,1 ± 0,2
(0,7-1,4)

1,1 ± 0,2
(0,6-1,5)

NS

1,02 ± 0,1
(0,7-1,2)

1,04 ± 0,2
(0,7-1,2)

NS

LVPW sy st (cm )
zakres

1,6 ± 0,2
(1,2-2,0)

1,8 ± 0,3
(1,2-2,2)

<0,02

1,6 ± 0,3
(1,2-2,2)

1,6 ± 0,3
(1,2-2,1)

NS

EF (%)
Zakres

65,58 ± 0,1
(55,9-81,4)

65,38 ± 0,6
(55,96-81,4)

NS

61,92 ± 0,2
(57,91-83,7)

60,82 ± 0,6
(57,98-83,7)

NS

Vm ax (m /s)
zakres

3,4 ± 0,9
(1,7-5,4)

3,51 ± 0,0
(1,7-5,6)

<0,02

3,1 ± 0,7 (2,14,5)

3,20 ± 0,7
(2,1-3,9)

NS

LVOT (cm )
zakres

0,24 ± 0,26
(1,8-2,7)

0,24 ± 0,26
(1,8-2,7)

NS

2,41 ± 0,38
(1,82-3,09)

2,41 ± 0,38
(1,82-3,09)

Cholesterol ca³k. nie uleg³ zmianie w obu
grupach (tabela II).
Analizuj¹c wartoci rednie parametrów
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Niski poziom
cholesterolu ca³kow itego
Grupa B

P

NS

echokariograficznych w okresie 12 miesiêcznej obserwacji stwierdzono wy³¹cznie w grupie A narastanie gradientów maksymalne-
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go i redniego przez zastawkê aortaln¹ przy
jednoczesnym spadku jej pola powierzchni
oraz narastaniu prêdkoci maksymalnej. W
tej samej grupie stwierdzono tak¿e inne
wyk³adniki obci¹¿enia hemodynamicznego
takie jak narastanie gruboci ciany komory lewej w skurczu i wzrost wielkoci lewego przedsionka (tabela III). Analogiczne
zmiany nie wyst¹pi³y w czasie rocznej obserwacji grupy chorych z prawid³owym poziomem cholesterolu ca³kowitego.
Dyskusja
W naszej rocznej obserwacji naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia têtniczego wykazalimy progresjê zwê¿enia lewego ujcia têtniczego ocenian¹ poprzez
narastanie gradientu hemodynamicznego
przez zastawkê aortaln¹, spadek pola powierzchni ujcia têtniczego, wzrost prêdkoci maksymalnej oraz porednio poprzez
przebudowê lewego serca tylko u chorych
z wyjciowo podwy¿szonymi stê¿eniami
cholesterolu ca³kowitego i lipoprotein o niskiej gêstoci, a obni¿aj¹cymi siê stê¿eniami lipoprotein o wysokiej gêstoci. Mautner
i wsp. wykazali, ¿e poziom cholesterolu ca³kowitego w surowicy by³ niezale¿nym czynnikiem rokowniczym w przewidywaniu naturalnego przebiegu zwê¿enia lewego ujcia
têtniczego [12]. W badaniach Palta i wsp.
wykazano dwukrotnie szybszy spadek powierzchni lewego ujcia têtniczego u pacjentów i pacjentek z hipercholesterolemi¹ w
porównaniu do chorych z prawid³owym poziomem cholesterolu ca³kowitego [16]. Chui
i wsp. obserwowali szybszy proces wapnienia p³atków zastawki aortalnej u chorych z
hipercholesterolemi¹ w porównaniu do osób
z prawid³owym poziomem lipidów. Zjawisko
to by³o wyrane w przypadku chorych z zastawk¹ trójp³atkow¹ [4]. rednie stê¿enie
cholesterolu ca³kowitego w grupie z szybkim wapnieniem wynosi³o 6,2 ± 1,1 mmol/l,
a w grupie z wolniejszym procesem kalcyfikacji wynios³o 5,3 ± 1,1 mmol/l [4]. W naszych badaniach redni poziom w surowicy
cholesterolu ca³kowitego w grupie z narastaniem maksymalnego gradientu skurczowego wynosi³ 6,68 ± 1,1 mmol/l, a w grupie
bez narastania zmian zastawkowych (grupa B) 4,8 ± 0,3 mmol/l. Wilmshurst i wsp.
stwierdzili ró¿nicê redniego poziomu cholesterolu ca³kowitego pomiêdzy grup¹ z
AVS, a grup¹ kontroln¹ o 0,79 mmol/l [22].
W naszym materiale ró¿nica redniego stê¿enia cholesterolu ca³kowitego pomiêdzy
grup¹ A gdzie obserwowano narastanie parametrów echokardiograficznych, a grup¹ B
gdzie nie stwierdzano tego narastania wynosi³a 1,88 mmol/l. Rallidis i wsp. opisali
szybkie narastanie gradientu skurczowego
przez lewe ujcie têtnicze u chorych z rodzinn¹ hipercholesterolemi¹ o homozygotycznym uk³adzie alleli [17]. Mohler i wsp.
wykazali, ¿e poziom trójglicerydów jest niezale¿nym czynnikiem predykcyjnym przebiegu zwê¿enia lewego ujcia têtniczego
[14]. W naszych wynikach nie uda³o siê w
pe³ni potwierdziæ obserwacji Mohera, gdy¿
nie obserwowano zmian stê¿enia trójglicerydów w ci¹gu 12 miesiêcy obserwacji. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e badania Mohlera
w zakresie dotycz¹cym trójglicerydów wykonane by³y u chorych z zastawk¹ dwup³atJ. wierszcz i wsp.

kow¹, a wyniki przedstawione przez nas
uzyskano badaj¹c pacjentki i pacjentów z
zastawkami trójp³atkowymi.
Soydinc i wsp. wskazuj¹ na stê¿enia
LDL-cholesterolu i trójglicerydów jako niezale¿nych czynników predykcyjnych rozwoju
AVS, a nawet wskazuj¹ na zastosowanie
echokardiograficznego rozpoznania AVS
jako wskanika nasilenia zmian w naczyniach wieñcowych [20]. Andropova i wsp.
wskazuj¹ natomiast na stê¿enie cholesterolu ca³kowitego jako jednego z niezale¿nych czynników predykcyjnych rozwoju zwê¿enia lewego ujcia têtniczego [2]. Agno i
wsp. potwierdzili zale¿noæ progresji AVS od
nieprawid³owych poziomów lipidów i lipoprotein [1]. Grupa ta uzyska³a podobne do naszych wyniki echokardiograficzne wskazuj¹ce na wzrost gruboci cian lewej komory
serca oraz wzrost wymiarów lewego przedsionka u chorych z AVS i wysokimi stê¿eniami cholesterolu ca³kowitego i LDL-cholesterolu [1]. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki pozwalaj¹ zgodziæ siê z pogl¹dem
Stewarta i wsp., którzy sugeruj¹ identycznoæ klinicznych czynników ryzyka rozwoju
mia¿d¿ycy i zwê¿enia lewego ujcia têtniczego [21].
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