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Pomimo wielu badań dotyczących procesów biochemicznych przyczyniających się do rozwoju chorób 

sercowo-naczyniowych, niewątpliwie istotną rolę pełnią procesy oksydacyjne doprowadzające do 

powstawania nadmiaru wolnych rodników. Ich uszkadzające działanie na lipidy, materiał genetyczny 

oraz białka może przyczyniać się do powstawania wielu chorób, w tym do zmian patologicznych 

typowych dla choroby niedokrwiennej serca (ChNS).   

Celem przeprowadzonych badań była ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u 

pacjentów z różnym nasileniem choroby wieńcowej. Za marker intensywności stresu oksydacyjnego 

posłużył dialdehyd malonowy (MDA). Zdolność do neutralizacji wolnych rodników oceniono poprzez 

analizę aktywności głównych enzymów antyoksydacyjnych; dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), 

katalazy (CAT), peroksydazy glutationowej (GPx) oraz współpracującej z nią reduktazy glutationowej 

(GR). Oceniono również stężenie zredukowanej formy glutationu (GR) jak również całkowitą 

pojemność antyoksydacyjną (TAC) pokazującą sumaryczną zdolność do neutralizacji wolnych 

rodników. Parametry oznaczone zostały w surowicy pacjentów ze stabilną i niestabilną chorobą 

niedokrwienną serca oraz zawałem serca.   

Do badania włączono: 20 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, w tym pacjenci  z przetrwałym 

uniesieniem odcinka ST i bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, 20 pacjentów z niestabilną chorobą 

wieńcową, 20 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową oraz 20 osób bez choroby wieńcowej 

deklarujących brak schorzeń przewlekłych – jako grupa kontrolna. Materiałem do badań 

biochemicznych była krew żylna pobrana z żyły łokciowej w ilości 5 ml, pobrana przy zabiegu 

koronarografii u osób z chorobą wieńcową i w grupie kontrolnej, która nie była poddawana 

diagnostyce inwazyjnej oraz krew tętnicza pobrana bezpośrednio z cewnika umieszczonego w 

opuszcze aorty w miejscu odejścia tętnic wieńcowych u pacjentów poddanych koronarografii z 

powodu choroby wieńcowej. Aktywność SOD, CAT, GPx, GR oznaczano spektrofotometrycznie przy 

użyciu zestawów diagnostycznych firmy Cayman. Stężenie glutationu zredukowanego oznaczano przy 

użyciu zestawu BIOXYTECH® GSH-400TM, OXIResearchTM. Całkowitą pojemność antyoksydacyjną 

oznaczano spektrofotometrycznie przy użyciu zestawu Antioxidant Assay Kit firmy Cayman, a 

stężenie MDA oznaczano na podstawie metody opracowanej przez Ledowożywa i wsp. 

wykorzystującą reakcję z kwasie tiobarbiturowym.   

Wykazano istotny statystycznie wzrost stężenia MDA w surowicy żylnej oraz tętniczej u pacjentów z 

zawałem serca (39,37 ± 16,52 oraz 42,35 ± 14,12  µmol/l odpowiednio w surowicy tętniczej i żylnej) w 

porównaniu do pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (14,69 ± 6,71 oraz 13,7 ± 5,55  µmol/l 

odpowiednio w surowicy tętniczej i żylnej) oraz pacjentów kontrolnych (21,01 ± 5,92  µmol/l, 

p<0,05), co świadczy o nasileniu stresu oksydacyjnego u pacjentów z niedokrwieniem serca. 

Całkowita pojemność antyoksydacjna nie uległa istotnym statystycznie fluktuacjom w analizowanych 

grupach. Najwyższą wartość SOD zaobserwowano u pacjentów z niestabilną chorobą serca oraz 

zawałem serca (prawie dwukrotnie wyższa aktywność w porównaniu do aktywności w grupie 

kontrolnej), wskazując na zaangażowanie procesu dysmutacji (reakcji neutralizującej wolne rodniki 

tlenowe) w niedokrwieniu serca.  Jednocześnie u pacjentów z zawałem serca zaobserwowano 

najwyższe aktywności CAT (jednak różnice pomiędzy grupami nie były istotne statystycznie). W 

przeciwieństwie do CAT, aktywność GPx była najwyższa w grupie kontrolnej – we wszystkich 



badanych grupach pacjentów średnia aktywność tego enzymu była niższa w porównaniu do kontroli. 

Analiza wariancji nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy aktywnościami GR w 

badanych grupach pacjentów. Różnica pomiędzy aktywnościami GR w surowicy żylnej u pacjentów ze 

stabilną chorobą wieńcową (najniższa wartość średnia z całej grupy) w porównaniu do pacjentów z 

zawałem serca znalazła się na granicy istotności statystycznej w teście porównującym osobno dwie 

grupy razem (p=0,07, test t-Studenta). Analiza wariancji nie wykazała istotnych statystycznie różnic 

pomiędzy stężeniami GSH w badanych grupach pacjentów (ANOVA p>0,05).  

Uzyskane wyniki wskazują na wzmożone procesy oksydacyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną 

serca. Brak istotnej zmiany całkowitej pojemności antyoksydacyjnej osocza wskazuje na 

uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych, co potwierdza jednoczesny wzrost aktywności 

enzymów antyoksydacyjnych zaangażowanych w neutralizację głównego rodnika powstałego przez 

redukcję tlenu cząsteczkowego – anionorodnika ponadtlenkowego. Rodnik ten jest neutralizowany za 

pomocą reakcji dysmutacji katalizowanej przez SOD,  w wyniku której powstaje nadtlenek wodoru. 

Przeprowadzone badania sugeruję, iż dalszy etap neutralizacji nadtlenku wodoru jest prowadzony w 

większym stopniu przez katalazę, a nie przez peroksydazę glutationową. 


