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Wybrane, biochemiczne markery hipoksji
Selected, biochemical markers of hypoxia
Pomimo, ¿e wiele tkanek mo¿e
funkcjonowaæ przy obni¿onym stê¿eniu tlenu dziêki glikolitycznej syntezie
ATP, jest to jednak sposób niezwykle
kosztowny z punktu widzenia zasobów
energetycznych organizmu. Hipoksja
jest stanem, w którym dochodzi do
zmniejszenia cinienia parcjalnego tlenu na poziomie tkanek organizmu. Istnieje wiele sytuacji klinicznych, w których mo¿e dojæ do krótkotrwa³ego lub
przewlek³ego, ogólnego b¹d miejscowego obni¿enia utlenowania tkanek.
Ze wzglêdu na mnogoæ sytuacji prowadz¹cych do hipoksji i jej grone konsekwencje niezwykle istotna jest mo¿liwoæ jej monitorowania i diagnostyki. Globalna ocena homeostazy tlenowej organizmu opieraj¹ca siê na parametrach gazometrycznych krwi oraz
stê¿eniu jonów mleczanowych nie odzwierciedla w pe³ni stanu utlenowania
tkanek. Natomiast badania przy pomocy mikroelektrod tlenowych wykaza³y
olbrzymie zró¿nicowanie wartoci pO2
na poziomie tkanek. Wartoæ punktowa pO2 zale¿y od odleg³oci od naczynia w³osowatego, wielkoci dyfuzji w
p³ynie ródkomórkowym i macierzy zewn¹trzkomórkowej, a w przypadku
pomiarów wewn¹trzkomórkowych tak¿e odleg³oci od mitochondriów, ich
liczby i aktywnoci. Tak wiêc, w chwili
obecnej nie ma mo¿liwoci wyznaczenia norm prawid³owego pO2 na poziomie poszczególnych tkanek. Niedobór
tlenu jest wa¿nym regulatorem ekspresji genów, za podstawowym bia³kiem
odpowiedzi na hipoksjê jest czynnik
transkrypcyjny indukowany przez hipoksjê (HIF). Jak dot¹d zidentyfikowano oko³o 70 genów zale¿nych od HIF.
Kaskada HIF odpowiada za zwiêkszenie dostarczania tlenu m.in. poprzez
nasilenie angiogenezy za porednictwem ródb³onkowego czynnika wzrostu (VEGF) i zwiêkszenie iloci erytrocytów poprzez erytropoetynê (EPO).
Neoangiogeneza zwi¹zana z VEGF jest
jednym z kluczowych kierunków adaptacji do hipoksji. Rozrost ³o¿yska naczyniowego w odpowiedzi na hipoksjê
dotyczy praktycznie ka¿dej tkanki i
narz¹du, zaobserwowano go przede
wszystkim w miêniach szkieletowych,
ale równie¿ w mózgu. Ekspresja niektórych markerów hipoksji jest jednak
niezale¿na od HIF. Niezwykle interesu-

Although tissues may exist regardless of reduced oxygen pressure, this
requires glycolytic ATP generation,
which is very expensive from the energetic viewpoint. Hypoxia is defined
as the condition in which oxygen pressure is reduced at the level of bodily
tissues. There are many clinical situations during which decreased tissue
oxygenation may occur. It may be transient or chronic, as well as systemic
or local. An emergent need exists for
monitoring and diagnosis with respect
to numerous possible clinical circumstances leading to hypoxia and its lifethreatening consequences. The assessment of global oxygen homeo-stasis relies on blood gas analysis and
lactate concentration, but such an approach does not fully reflect the local
oxygenation of tissues. Oxygen needle microelectrode measurements reveal great differences in tissue pO2
levels. Local pO2 levels depend on
many factors, among which the most
important are: the distance to the nearest capillary, the extracellular and intracellular fluid diffusion rates and intracellular measurements of the
number and activity levels of mitochondria. Thus, nowadays, it is impossible to establish an accurate normal
value ranges for local tissue pO2. Oxygen deficiency is an important gene
regulator. A sequence-specific DNAbinding factor, the hypoxia induced
factor (HIF), is the fundamental hypoxia response protein. 70 genes identified so far have been found to be HIFdependent. They are responsible for
increased oxygen delivery, i.e. by
boosting angiogensis due to vascular
endothelial growth factor (VEGF) release and the enhancement of red
blood cell production by erythropoietin
(EPO). VEGF-induced angiogenesis is
one of several key hypoxia adaptations. An enhanced vascular bed in
response to hypoxia affects almost
every bodily tissue and organ. This
was observed particularly in skeletal
muscles as well as in the brain. The
expression of a few hypoxia markers
does not require HIF activation. An
especially interesting member of this
group is osteopontin (OPN), whose
synthesis increases during hypoxia.
OPN was originally linked to bone
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j¹ca w tym kontekcie wydaje siê byæ osteopontyna (OPN),
której synteza wzrasta podczas hipoksji. Glikoproteinie tej
pierwotnie wi¹zanej z przebudow¹ koci, obecnie przypisuje siê rolê w procesach odpornociowych, zapalnych i
nowotworzeniu. Ocena g³êbokoci hipoksji ma du¿e znaczenie, tak prognostyczne jak i terapeutyczne w warunkach
klinicznych. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e pojêcie prê¿noci
tlenu na poziomie tkanek nie ma charakteru ilociowego
(brak norm, brak porównywalnych metod pomiaru) szczególnego znaczenia nabieraj¹ parametry biochemiczne, które
mog³yby odzwierciedlaæ stopieñ niedotlenienia tkanek. W
tym kontekcie szczególnego znaczenia nabieraj¹ czynniki indukowane przez hipoksjê takie jak HIF, EPO, VEGF czy
prawdopodobnie OPN.

Wstêp
Dostateczna poda¿ tlenu warunkuje
prawid³owe funkcjonowanie komórek, miêdzy innymi umo¿liwiaj¹c syntezê ATP w tlenowych przemianach metabolicznych i
utrzymuj¹c sta³y potencja³ oksydo-redukcyjny. Pomimo, ¿e wiele tkanek mo¿e funkcjonowaæ przy obni¿onym stê¿eniu tlenu dziêki glikolitycznej syntezie ATP, jest to jednak
ma³o efektywne i niezwykle kosztowne z
punktu widzenia zasobów energetycznych
organizmu. Niektóre tkanki jak tkanka nerwowa czy miêsieñ sercowy s¹ bardzo wra¿liwe na niedotlenienie. W skali organizmu
brak wystarczaj¹cego utlenowania prowadzi do powa¿nych zaburzeñ funkcji i w konsekwencji mierci komórek, tkanek i organizmu.
Hipoksja jest stanem, w którym dochodzi do zmniejszenia cinienia parcjalnego
tlenu na poziomie tkanek. Jego przyczynami mog¹ byæ zredukowana zawartoæ tlenu we krwi (hipoksja hipoksemiczna), upoledzony proces dostawy tlenu do tkanek
(hipoksja ischemiczna) lub inne mechanizmy. Pojêcie to czêsto mylone jest z hipoksemi¹, która oznacza jedynie zmniejszenie
cinienia parcjalnego tlenu we krwi têtniczej.
Tak wiêc, hipoksemia mo¿e byæ czynnikiem
powoduj¹cym hipoksjê, ale nie jest z ni¹ to¿sama.
Istnieje wiele sytuacji klinicznych, w których mo¿e dojæ do krótkotrwa³ego lub przewlek³ego, ogólnego b¹d miejscowego
zmniejszenia utlenowania tkanek. Przyczynami hipoksji mog¹ byæ miêdzy innymi wady
i choroby uk³adu oddechowego, kr¹¿enia
p³ucnego, niewydolnoæ i wady serca np.
przeciek prawo-lewy. Ze wzglêdu na mnogoæ sytuacji prowadz¹cych do hipoksji i jej
grone konsekwencje niezwykle istotna jest
mo¿liwoæ jej monitorowania i diagnostyki.
Trudnoci diagnostyczne hipoksji.
G³ównym problemem dotycz¹cym diagnostyki hipoksji jest brak metody pozwalaj¹cej na oznaczenie tkankowej prê¿noci
tlenu (pO2). Co prawda obecnie dla badañ
podstawowych dostêpne s¹ cienkoig³owe
elektrody tlenowe pozwalaj¹ce oceniæ pO2
w p³ynie ródkomórkowym lub nawet we
wnêtrzu komórki, jednak¿e pomiar ten ograniczony jest do wartoci punktowych. Dla
stanu pacjenta wiêksze znaczenia ma natomiast ogólne nasilenie hipoksji, bêd¹ce
wypadkow¹ utlenowania miejscowego.
Badania przy pomocy mikroelektrod tlenowych wykaza³y olbrzymie zró¿nicowanie
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remodeling, but currently it seems to posses an important
role in immunity, inflammation and tumor pathogenesis.
Quantification of hypoxia is clinically essential both for
therapy and prognosis. Taking account of the fact that the
concept of oxygen pressure at the tissue level is not quantitative (norms do not exist, results are incomparable), biochemical markers are preferable. Particularly significant
in this context are hypoxia-induced proteins such as HIF,
EPO, VEGF or potentially OPN.

wartoci pO2 na poziomie tkanek. Wartoæ
punktowa pO2 zale¿y od odleg³oci od naczynia w³osowatego, od wielkoci dyfuzji w
p³ynie ródkomórkowym i macierzy zewn¹trzkomórkowej, a w przypadku pomiarów
wewn¹trzkomórkowych tak¿e odleg³oci od
mitochondriów, ich liczby i aktywnoci. Tak
wiêc, w chwili obecnej nie ma mo¿liwoci
wyznaczenia norm prawid³owego pO2 na
poziomie tkanek.
W praktyce klinicznej ocena utlenowania tkanek ogranicza siê do wyników gazometrii krwi têtniczej i/lub ¿ylnej oraz stê¿enia mleczanów w osoczu. Zarówno wynik
badania gazometrycznego jak i wartoæ stê¿enia mleczanów pozwalaj¹ oceniæ stan globalnego wyrównania tlenowego organizmu.
Obie metody daj¹ wgl¹d jedynie w aktualny
stan metaboliczny chorego, nie pozwalaj¹
wnioskowaæ o wyrównaniu tlenowym w d³u¿szym okresie. Wyniki gazometrii krwi têtniczej odzwierciedlaj¹ stan homeostazy tlenowej dok³adnie w momencie pobierania
krwi natomiast zwiêkszone stê¿enie mleczanów utrzymuje siê do 60 min. od epizodu
hipoksji [52]. Nale¿y podkreliæ, i¿ zwiêkszone stê¿enie mleczanów w surowicy krwi nie
musi wiadczyæ o hipoksji. Do wzrostu stê¿enia mleczanów dochodzi tak¿e w trakcie
podawania adrenaliny [3], leków antywirusowych [24], w zapaleniu p³uc [25], niewydolnoci w¹troby [7], ostrym i przewlek³ym
nadu¿yciu alkoholu [35].
W zwi¹zku z powy¿szym czêæ autorów
neguje zasadnoæ stosowania stê¿enia mleczanów jako wskanika hipoksji, traktuj¹c
ten parametr jako wyk³adnik tocz¹cego siê
procesu zapalnego [16] lub stresu metabolicznego [34].
Z kolei badania gazometryczne krwi
mog¹ nastrêczaæ du¿e trudnoci interpretacyjne. I tak na wynik gazometrii krwi têtniczej du¿y wp³yw mo¿e mieæ zachowanie
chorego w chwili pobierania krwi. Hiperwentylacja emocjonalna mo¿e w znacz¹cy sposób wp³ywaæ na uzyskiwane wartoci pO2 i
pCO2 krwi têtniczej. Z kolei parametry gazometryczne mieszanej krwi ¿ylnej nie musz¹ odzwierciedlaæ wartoci pO2, pCO2 i pH
na poziomie tkanek. Wartoæ powy¿szych
parametrów we krwi ¿ylnej mo¿e byæ w du¿ym stopniu modyfikowana poprzez otwarcie b¹d zamkniêcie po³¹czeñ têtniczo-¿ylnych. Otwarcie tych po³¹czeñ prowadziæ
bêdzie do hipoksji z równoczesnym wzrostem pO2 we krwi ¿ylnej drenuj¹cej dan¹
tkankê b¹d narz¹d.
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Wystêpuje, zatem ca³e spektrum sytuacji klinicznych, w których nawet g³êboka
hipoksja pozostaje poza zasiêgiem standardowego monitorowania. Identyfikacja chorych, u których pomimo prawid³owych wyników badañ zapotrzebowanie tkanek na tlen
przekracza mo¿liwoci jego dostawy, jest
kluczowa dla dalszego leczenia i rokowania takich pacjentów [5]. Bior¹c powy¿sze
pod uwagê wydaje siê, ¿e wychwycenie czu³ych i specyficznych markerów biochemicznych hipoksji mo¿e byæ istotnym klinicznie
wskanikiem odzwierciedlaj¹cym stan metabolizmu tlenowego zarówno narz¹dów jak
i ca³ego organizmu.
Adaptacja do hipoksji
Czêstym b³êdem, nawet w pimiennictwie fachowym jest uto¿samianie mechanizmów adaptacji do hipoksji z reakcjami odruchowymi w warunkach hipoksemii. Te drugie inicjowane s¹ pobudzeniem chemoreceptorów têtniczych a w przypadku hiperkapnii stref chemowra¿liwych pnia mózgu.
Ogólnoustrojowe adaptacje do hipoksji wzrost wentylacji minutowej [15, 63] oraz
reakcja sercowo-naczyniowa [6,38,54,76] wyst¹pi¹ tylko w tych przypadkach, w których hipoksja spowodowana jest hipoksemi¹, natomiast w przypadku innych patomechanizmów hipoksji reakcja uk³adu kr¹¿enia i uk³adu oddychania nie wyst¹pi.
Tak wiêc, hipoksja wywo³ana innymi
przyczynami ni¿ hipoksemia wydaje siê byæ
groniejsza dla organizmu i/lub okrelonej
tkanki ni¿ hipoksja hipoksemiczna. W hipoksji niehipoksemicznej jedynie komórkowe
mechanizmy bêd¹ decydowa³y o adaptacji
do obni¿onych wartoci pO2.
Komórkowe mechanizmy adaptacji do
hipoksji
Hipoksja jest wa¿nym regulatorem ekspresji genów, o potencjale zarówno ich stymulacji jak i supresji [74]. Hipoksja mo¿e
decydowaæ o ekspresji genu tak¿e na poziomie posttranskrypcyjnym i posttranslacyjnym [22]. Przewlek³y niedobór tlenu prowadzi do stopniowej aktywacji genetycznego
programu odpowiedzi na hipoksjê, który
obejmuje przede wszystkim nasilenie glikolizy jako beztlenowego ród³a ATP. W program ten wpisuje siê tak¿e pobudzenie angiogenezy [17] w niedotlenionych tkankach
oraz zwiêkszenie erytropoezy [21] (jeli hipoksja wystêpuje równie¿ w nerce).
W wyniku niedotlenienia obserwuje siê
znaczne obni¿enie pobierania tlenu przez

P. J. Kwasiborski i wsp.

komórki i tak w hodowlach neuronów [42] i
hepatocytów [65] w warunkach hipoksji obserwuje siê obni¿enie pobierania tlenu a¿ o
85%. Obni¿enie zu¿ycia tlenu jest g³ównie
wynikiem zmniejszenia aktywnoci pompy
sodowo-potasowej oraz szlaków anabolicznych [18]. Mimo oszczêdnej gospodarki
energetycznej i wzrostu tempa glikolizy beztlenowej poziom ATP w komórkach wyranie spada [68,70].
W warunkach hipoksji obserwuje siê
wzrost ekspresji genów dla enzymów glikolitycznych takich jak dehydrogenaza mleczanowa (LDH), kinaza pirogronianowa w
miêniach szkieletowych [69] i astrocytach
[39] oraz kinaza fosfoglicerynianowa [12].
Jako ¿e glikoliza jest procesem mniej wydajnym ni¿ fosforylacja oksydatywna, w hipoksji wzrasta zu¿ycie glukozy. Zwiêkszony wychwyt glukozy i wzrost syntezy bia³kowych transporterów glukozy GLUT1 wykazano w komórkach macierzystych [32],
adipocytach [71], neuronach i astrocytach
[73] oraz w chondrocytach [51], a GLUT 4
w komórkach miêni szkieletowych i miênia sercowego [8].
Przesuniêcie metabolizmu z oddychania tlenowego w kierunku glikolizy beztlenowej ma swoje odzwierciedlenie w zmianach morfologicznych i biochemicznych mitochondriów. W warunkach hipoksji obserwuje siê redukcjê ich objêtoci, kondensacjê matriks mitochondrialnej oraz pogrubienie krist [46]. Zmniejszenie poda¿y tlenu dla
komórek prowadzi do 30% spadku aktywnoci enzymów ³añcucha oddechowego w
mitochondriach (kompleks I, II, III, IV - reduktaza NADH-Q, reduktaza bursztynian Q, reduktaza cytochromowa, oksydaza cytochromowa) [46]. Zmniejsza siê tak¿e aktywnoæ cytoplazmatycznych enzymów tlenowego szlaku metabolizmu, obni¿eniu o
15% ulega aktywnoæ kluczowego enzymu
cyklu Krebsa, syntazy cytrynianowej [36].
Zmiany w mitochondriach utrzymuj¹ siê tak¿e po reoksygenacji [18].
Potencjalne biochemiczne markery
hipoksji
Czynnik indukowany przez hipoksjê
- HIF
G³ównym czynnikiem reguluj¹cym metabolizm i zmiany adaptacyjne podczas hipoksji jest czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksjê hypoxia-inducible factor - HIF [53]. Nale¿y on do rodziny bia³kowych czynników transkrypcyjnych zawieraj¹cej charakterystyczn¹ strukturê wi¹¿¹c¹
DNA typu helisa-pêtla-helisa (basic helixloop-helix - bHLH) ponadto jest heterodimerem z³o¿onym z dwóch podjednostek: a oraz
b. W obecnoci tlenu podjednostka a jest
hydroksylowana przez enzym hydroksylazê prolilow¹ (PHD), po czym jest degradowana proteolitycznie. Jednak¿e w warunkach hipoksji podjednostka a nie ulega degradacji tworz¹c z podjednostk¹ b aktywny
transkrypcyjnie kompleks. Najwiêksze znaczenie posiada izoforma HIF 1. Jak dot¹d
zidentyfikowano oko³o 70 genów zale¿nych
od HIF, które dziel¹ siê na nastêpuj¹ce kategorie: geny reguluj¹ce metabolizm komórkowy, wzrost komórki i apoptozê oraz geny
zwi¹zane z zapewnieniem dostaw tlenu. HIF
zwiêksza wychwyt glukozy i glikolizê poPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 3

przez aktywacjê transporterów glukozy
GLUT1 i GLUT3 [1] i enzymów glikolitycznych takich jak kinaza fosfoglicerynianowa i
aldolaza A [12, 56]. Na poziomie komórkowym reguluje ekspresjê czynników wzrostu
IGF2 i TGFa [10,29]. HIF odpowiada za
zwiêkszenie dostarczania tlenu m.in. poprzez nasilenie angiogenezy za porednictwem ródb³onkowego czynnika wzrostu
(VEGF) [14] i zwiêkszenie iloci erytrocytów
poprzez erytropoetynê [57].
W chwili obecnej brak jest odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób dochodzi do ekspresji genu odpowiedzialnego za powstanie
HIF w warunkach hipoksji. Nie zidentyfikowano w komórkach receptora wewn¹trzkomórkowej prê¿noci tlenu. Istniej¹ dane dowiadczalne sugeruj¹ce, ¿e czynnikiem odpowiedzialnym za ekspresjê tego genu nie
jest bezporednie obni¿enie pO2, a zaburzenie potencja³u energetycznego komórki. [20,
48].
Niezale¿nie od potencjalnego mechanizmu odpowiedzialnego za syntezê HIF,
czynnik ten wydaje siê spe³niaæ wszystkie
kryteria idealnego markera biochemicznego
hipoksji. Problem klinicznego zastosowania
HIF w diagnostyce zwi¹zany jest z faktem,
¿e jest to marker wewn¹trzkomórkowy. W
warunkach hipoksji hipoksemicznej oznaczenie stê¿enia HIF w limfocytach krwi wydaje
siê byæ uzasadnione natomiast w innych rodzajach hipoksji jawi siê pytanie czy czas
pasa¿u tych komórek przez hipoksyczne
tkanki jest wystarczaj¹cy dla jego indukcji.
Erytropoetyna
W czasie hipoksji uwolnienie HIF pobudza syntezê erytropoetyny (EPO) przez nerki
[55]. EPO reguluje ró¿nicowanie komórek
progenitorowych szpiku w erytrocyty [13,31].
W rejonie enhancerowym genu epo znajduje siê element odpowiadaj¹cy na hipoksjê,
z którym ³¹czy siê HIF [40]. Jednak¿e niektóre dane wskazuj¹, ¿e u zdrowych ludzi
synteza erytropoetyny, co prawda, zwiêksza
siê ju¿ po 120 minutowej hipoksji, kiedy zawartoæ O2 w powietrzu spadnie do 10%
[28], to wzrost ten jest krótkotrwa³y [9] i obni¿a siê po kilku dniach pomimo przebywania na du¿ych wysokociach [21].
Podawanie egzogennej EPO poprawia³o neowaskularyzacjê indukowan¹ przez
proces zapalny lub niedokrwienie. Co niezwykle ciekawe, we wspomnianym badaniu
chorzy z niestabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ mieli
prawie dwukrotnie wy¿szy poziom EPO ni¿
chorzy ze stabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ [19].
Wydaje siê zatem, ¿e niezwi¹zane z erytropoez¹ dzia³ania erytropoetyny, w tym równie¿ na uk³ad sercowo-naczyniowy, s¹ niezwykle obiecuj¹cym kierunkiem badañ.
Prawdopodobnie poprzez zahamowanie
apoptozy EPO zwiêksza prze¿ywalnoæ komórek poddanych stresowi oksydacyjnemu
in vitro, a tak¿e zapobiega uszkodzeniom
kardiomiocytów spowodowanym ischemi¹ i
zawa³em serca in vivo [49,50]. Poziom endogennej EPO u chorych osi¹ga³ szczyt w
3. dniu po zawale i by³ jednoczenie istotnie
wy¿szy ni¿ u chorych z niestabiln¹ chorob¹
wieñcow¹. Zmiany stê¿enia EPO korelowa³y ze zmianami frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) [43]. Sugeruje siê nawet, ¿e
zawartoæ EPO we krwi mo¿e byæ pomoc-

nym czynnikiem prognostycznym w ocenie
rozleg³oci zawa³u i rokowaniach po wykonaniu przezskórnej angioplastyki wieñcowej,
gdy¿ wiêksza zawartoæ EPO we krwi pacjentów z zawa³em serca, którzy w ci¹gu
12 godzin przeszli zabieg, korelowa³a z
mniejszym poziomem kinazy kreatyninowej,
interpretowanym jako wyznacznik utraty kardiomiocytów [45].
Podawanie EPO chorym z przewlek³¹
niewydolnoci¹ serca poprawi³o funkcjonowanie serca i zdolnoæ do wysi³ków maksymalnych i submaksymalnych. U pacjentów
z tej grupy, której podawano EPO zwiêkszy³o
siê maksymalne zu¿ycie tlenu (VO2max),
wyd³u¿y³ siê czas wykonywania próby wysi³kowej oraz poprawi³a siê jakoæ ¿ycia [37].
Dostêpne dane dowiadczalne i kliniczne sugeruj¹, ¿e stê¿enie EPO mo¿e byæ
czu³ym markerem hipoksji na poziomie nerek.
Coraz wiêksze zainteresowanie budzi
tkankowa synteza EPO. Bez odpowiedzi
pozostaje jednak pytanie czy tkankowa synteza EPO, podobnie jak nerkowa, podlega
kontroli przez lokaln¹ wartoæ pO2. Dostêpne metody badawcze nie pozwalaj¹ równie¿
na okrelenie jak¹ czêæ ca³kowitego stê¿enia EPO stanowi frakcja pozanerkowa.
VEGF
Neoangiogeneza jest jednym z kluczowych kierunków adaptacji do hipoksji. Rozrost ³o¿yska naczyniowego w odpowiedzi na
hipoksjê dotyczy praktycznie ka¿dej tkanki
i organu. Zaobserwowano go przede
wszystkim w miêniach szkieletowych [60],
ale równie¿ w mózgu [2,17]. Za neowaskularyzacjê odpowiada szereg czynników
wzrostu, z których g³ówn¹ rolê odgrywa
czynnik wzrostu ródb³onka naczyniowego
(VEGF), a jego synteza wzrasta w komórkach poddanych hipoksji, co dowiadczalnie potwierdzono w hodowlach komórkowych ródb³onka naczyñ pêpowinowych [44]
oraz w liniach komórek nowotworowych [23].
Rejon promotorowy genu zawiera równie¿
miejsce wi¹¿¹ce dla HIF [33]. Czynnik ten
jest podstawowym, aczkolwiek nie jedynym
aktywatorem syntezy VEGF.
VEGF, g³ównie poprzez swoje w³aciwoci proangiogenne jest czynnikiem, który
wzbudza zainteresowanie badaczy w kontekcie chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. Zawartoæ VEGF we krwi u pacjentów
ze >70% stenoz¹ jednej têtnicy wieñcowej
by³a wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej [30].
Przypuszcza siê, ¿e przyczyn¹ zaobserwowanego wzrostu mo¿e byæ niedokrwienie z
nastêpcz¹ hipoksj¹ wywo³an¹ stenoz¹. Natomiast zastosowanie prowadz¹cej do
zwiêkszenia syntezy VEGF w sercu terapii
genowej w czasie dowiadczalnie wywo³anego zawa³u miênia sercowego skutkowa³o
zmniejszeniem powierzchni ciany bocznej
dotkniêtej niedokrwieniem [72].
Jednak jest te¿ druga strona angiogenezy, która w sposób szczególny dotyczy
patofizjologii choroby niedokrwiennej serca
(ChNS). W odniesieniu do patogenezy
mia¿d¿ycy nie istnieje konsensus, co do roli
neowaskularyzacji. Co wiêcej, dotychczas
nie rozstrzygniêto kwestii zasadniczej - czy
zwiêkszone stê¿enie VEGF w osoczu, odzwierciedlaj¹ce nasilenie angiogenezy w
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przebiegu CHNS jest dla chorego korzystne czy te¿ jest czynnikiem ryzyka? Narasta
liczba obserwacji wi¹¿¹cych zwiêkszone
unaczynienie blaszki mia¿d¿ycowej z ryzykiem ostrego zespo³u wieñcowego [27] burz¹cych jednoznacznie korzystny pogl¹d na
procesy neowaskularyzacji. Dotychczas
podejmowane dzia³ania terapeutyczne, jak
równie¿ badania podstawowe koncentrowa³y siê na próbach poprawy unaczynienia
obszarów miokardium po³o¿onych dystalnie
w stosunku do blaszki mia¿d¿ycowej. Pojêcie "terapeutycznej angiogenezy" wkroczy³o do kliniki chorób uk³adu sercowo-naczyniowego wraz z mo¿liwoci¹ zastosowania
cytokin z grupy VEGF oraz FGF [58].
Rozstrzygniêcia dotycz¹ce roli VEGF w
patogenezie chorób uk³adu sercowo-naczyniowego sta³y siê szczególnie istotne z chwil¹ dopuszczenia do terapii antagonisty
VEGF - Bevacizumabu.
OPN
Ekspresja niektórych markerów hipoksji jest niezale¿na od HIF. Niezwykle interesuj¹ca w tym kontekcie wydaje siê byæ
osteopontyna (OPN). Glikoproteinie tej pierwotnie wi¹zanej z przebudow¹ koci, obecnie przypisuje siê rolê w procesach odpornociowych, zapalnych i nowotworowych.
Produkowana jest w wielu narz¹dach takich
jak w¹troba, nerki, serce, p³uca, rdzeñ nadnerczy, jednak przede wszystkim przez komórki nab³onkowe [4, 67]. Jej synteza wzrasta podczas hipoksji, a czynnik aktywuj¹cy
przy³¹cza siê do rejonu enhancera RAE (ras
- activated enhancer) [77].
Ostatnio zaobserwowano, ¿e OPN bierze udzia³ nie tylko w odpowiedzi hipoksycznej, ale ma tak¿e zwi¹zek z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wy¿sze stê¿enie OPN
we krwi stwierdzono w grupach chorych ze
stenoz¹ naczyñ wieñcowych. By³o ono proporcjonalnie wy¿sze w zale¿noci od liczby
naczyñ wieñcowych dotkniêtych wiêksz¹ ni¿
50% stenoz¹ [47]. Wy¿szy poziom OPN
korelowa³ z czêstoci¹ powa¿nych zdarzeñ
sercowo-naczyniowych podczas 3 letniej
obserwacji pacjentów po wykonanej przezskórnej angioplastyce wieñcowej [26]. Podobnie w stabilnej dusznicy bolesnej pocz¹tkowy poziom osteopontyny korelowa³ z liczb¹ zawa³ów i zgonów wystêpuj¹cych podczas
blisko 3 letniego okresu obserwacji [41].
Produkowana w sercu osteopontyna
uwalniana jest do kr¹¿enia wieñcowego tak¿e podczas zawa³u. Jej poziom jest wówczas odwrotnie proporcjonalny do wartoci
frakcji wyrzutowej lewej komory LVEF [64].
Produkcjê OPN w sercu podczas zawa³u
potwierdzaj¹ badania na myszach i to zarówno w miejscu zawa³u, jak te¿ w rejonach
od niego oddalonych. Ponadto myszy genetycznie pozbawione OPN odznacza³y siê
dwukrotnie wiêkszym przyrostem pojemnoci lewej komory po zawale i mniejsz¹ zawartoci¹ w³ókien kolagenowych w miejscu
zawa³u i poza nim w stosunku do szczepu
dzikiego [66]. Rak osteopontyny spowalnia³
równie¿ rozwój nowych naczyñ krwiononych w blinie pozawa³owej u myszy pozbawionych genu opn. Podawanie egzogennej OPN przypiesza³o proces neowaskularyzacji [75].
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nie¿, ¿e ród³em sercowej OPN nie s¹ kardiomiocyty, a wzrost poziomu tej glikoproteiny znajduje siê w koincydencji z rozwojem niewydolnoci serca [59]. Podobnie u
ludzi stê¿enie OPN we krwi jest najwy¿sze
u chorych z klas¹ III/IV NYHA, choæ ju¿ u
pacjentów z klas¹ II zawartoæ OPN jest
wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej z³o¿onej z
osób bez chorób serca [61].
Potencjalne znaczenie OPN jako markera hipoksji w innych tkankach ni¿ miêsieñ
sercowy wymaga dalszych badañ.
Zarówno VEGF jak i OPN dzia³aj¹ na
drodze autokrynnej i parakrynnej [11, 62].
Okrelenie zatem zale¿noci pomiêdzy
zmian¹ ich stê¿enia w osoczu a ich lokaln¹
ekspresj¹ wymaga dalszych badañ tak klinicznych jak i eksperymentalnych.
Podsumowanie
Ocena g³êbokoci hipoksji wydaje siê
mieæ du¿e znaczenie, tak prognostyczne jak
i terapeutyczne w warunkach klinicznych. W
chwili obecnej brak jest czynnociowych
wyk³adników hipoksji. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e pojêcie prê¿noci tlenu na poziomie tkanek nie ma charakteru ilociowego
(brak norm, brak porównywalnych metod
pomiaru) szczególnego znaczenia nabieraj¹ parametry biochemiczne, które mog³yby
odzwierciedlaæ stopieñ niedotlenienia tkanek.
Z uwagi na najkrótszy czas pó³trwania
HIF wydaje siê optymalnym markerem hipoksji ostrej, podczas gdy EPO oraz VEGF
pozwalaj¹ wyci¹gaæ wnioski dotycz¹ce stanu równowagi tlenowej d³u¿szym okresie.
Znaczenie OPN jako potencjalnego markera niezale¿nego od HIF jest nie do przecenienia, jednak sk¹poæ literatury nie pozwala
na wyci¹gniêcie jednoznacznych wniosków
odnosz¹cych siê do tkanek innych ni¿ miêsieñ sercowy.
Istotn¹ wad¹ oznaczania stê¿enia HIF
jest fakt, ¿e mierzalne wartoci stwierdza
siê jedynie w rodowisku wewn¹trzkomórkowym. Wartoæ kliniczna oznaczania HIFu w limfocytach krwi kr¹¿¹cej w diagnostyce hipoksji bez towarzysz¹cej hipoksemii
wymaga weryfikacji. Innymi parametrami
biochemicznymi mog¹cymi pe³niæ rolê markerów hipoksji s¹ VEGF, EPO i OPN. Nale¿y dodaæ, ¿e obecnie ¿aden z wymienionych
markerów nie jest standardowo stosowany
w praktyce klinicznej, pozostaj¹c domen¹
dociekañ naukowych. Narastaj¹ce zainteresowanie fizjologi¹ czynników wzrostu do,
których zaliczaj¹ siê zarówno EPO oraz
VEGF jak i OPN pozwala oczekiwaæ rych³ej
publikacji wyników badañ, które wyka¿¹ czy
wype³ni¹ one pok³adane w niech nadzieje
jako markery hipoksji.
Ju¿ obecnie jest dostêpnych wiele gotowych zestawów biochemicznych przeznaczonych do oznaczania stê¿eñ HIF, EPO,
VEGF i OPN we krwi chorego. W zwi¹zku z
ci¹gle poszerzaj¹c¹ siê ofert¹ obni¿eniu ulegaj¹ koszty pojedynczego badania, co tak¿e zwiêksza szansê zastosowania klinicznego takich testów.
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