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Choroba wieńcowa stanowi istotny problem zdrowotny na świecie i jest jedną 

z najczęstszych przyczyn chorobowości i zgonów. W jej rozwoju istotną rolę przypisuje się 

nieadekwatnej odpowiedzi zapalnej trwającej w blaszce miażdżycowej. Wcześniejsze badania 

wskazują na rolę metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix metalloproteinases, 

MMPs) w powstawaniu i rozpadzie płytki miażdżycowej. Ze względu na specyfikę substratową oraz 

udział w procesach zapalnych istotną rolę w rozwoju choroby wieńcowej mogą pełnić enzymy z grupy 

MMPs: MMP-2, MMP-3 i MMP-9. Enzymy te wpływają na wiele fizjologicznych procesów 

biochemicznych wśród których jest aktywacja innych biologicznie czynnych związków w tym 

chemokiny CXCL-8. Regulacja aktywności MMPs zależy m.in. od działania naturalnych tkankowych 

inhibitorów MMPs (ang. tissue inhibitor of MMPs, TIMPs). 

Celem pracy była ocena aktywności enzymów z grupy MMPs (MMP-2, MMP-2) oraz stężeń:cMMP-3, 

TIMP-4 i CXCL-8) u pacjentów ze stabilną choroba wieńcową, niestabilną chorobą wieńcową i 

zawałem mięśnia sercowego. 



Badaniem objęto 80 pacjentów, spośród których wyodrębniono następujące grupy: Grupa 1 (n=20) 

pacjenci ze stabilną choroba wieńcową; Grupa 2 (n=20) pacjenci z niestabilną chorobą wieńcową; 

Grupa 3 (n=20) pacjenci z zawałem mięśnia sercowego; Grupa 4 (n=20) grupa kontrolna zdrowych 

ochotników. Stabilną chorobę wieńcową, niestabilna chorobę wieńcową jak i zawał mięśnia 

sercowego z przetrwałym uniesieniem odcinka ST jak i bez przetrwałego uniesienia odcinka ST 

rozpoznawano na podstawie obowiązujących aktualnie wytycznych. Materiał badawczy stanowiła 

surowica uzyskana z krwi żylnej pobranej z żyły łokciowej oraz z krwi tętniczej pobranej bezpośrednio 

z cewnika umieszczonego w opuszce aorty w miejscu odejścia tętnic wieńcowych u pacjentów 

poddawanych koronarografii 

z powodu choroby wieńcowej. Oznaczenie aktywności MMP-2 i MMP-9 w surowicy wykonano 

metodą zymografii żelatynowej, natomiast stężenie MMP-3, TIMP-4, CXCL-8 oznaczano za pomocą 

metody immunoenzymatycznej ELISA. 

 U pacjentów z zawałem serca wykazano najwyższą aktywność MMP-9, a zarazem najniższą 

aktywność MMP-2 spośród wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową, sugerując odmienną role obu 

żelatynaz w patogenezie ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Aktywność obu żelatynaz w 

grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca okazała się być niższa w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Wynik ten jest najprawdopodobniej spowodowany przyjmowaniem przez nich 

preparatów z grupy statyn, hamujących ekspresję żelatynaz. Najwyższą aktywność TIMP-4 i MMP-3 

odnotowano w surowicy otrzymanej zarówno z krwi tętniczej jak i żylnej u pacjentów z zawałem 

mięśnia serowego, sugerując zaangażowanie obu białek w patogenezę w ostrego niedokrwienia 

serca. Wykazano istotną statystycznie korelację pomiędzy stężeniami TIMP-4 i MMP-3 w surowicy 

pacjentów z chorobą wieńcową sugerując wystąpienie kompensacyjnego wzrostu stężenia inhibitora 

hamującego nadmierne działanie MMP-3. Nie stwierdzono współwystępowania CXCL-8 i MMP-9 w 

surowicy tętniczej oraz żylnej u pacjentów z chorobą wieńcową pokazując brak bezpośredniej 

zależności pomiędzy oboma białkami. 

Wnioski płynące z wykonanych doświadczeń mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad 

rolą MMP w patogenezie choroby wieńcowej oraz nad zastosowaniem inhibitorów tych enzymów w 

terapii choroby wieńcowej.  

  

Abstract 

Coronary heart disease  (CHD) is a significant health problem in the world and is one of the most 

common causes of morbidity and deaths. An important role in its development 

is attributed to the inadequate inflammatory response that lasts in the atherosclerotic plaque. 

Previous studies have indicated the role of matrix metalloproteinases (MMPs) in the formation and 

breakup of atherosclerotic plaque. Due to the substrate specificity and participation in inflammatory 

processes, an important role in the development of coronary disease may be played by the enzymes 

from the MMPs group: MMP-2, MMP-3 and MMP-9. These enzymes affect numerous physiological 

biochemical processes among which there is activation of other biologically active compounds, 

including CXCL-8 chemistry. Regulation of MMPs activity depends on the action of natural tissue 

inhibitors of MMPs (TIMPs). 

 The aim of the study was to assess the activity of MMP-2 and MMP-9 as well as the 

concentrations of MMP-3, TIMP-4 and CXCL-8 in serum patients with stable coronary heart disease, 

unstable coronary disease and myocardial infarction. 



 The study included 80 patients, from which the following groups were distinguished: 

О Group 1 (n = 20) patients with stable coronary disease; 

О Group 2 (n = 20) patients with unstable coronary heart disease; 

О Group 3 (n = 20) patients with myocardial infarction; 

О Group 4 (n = 20) control group of healthy volunteers. 

 Stable coronary heart disease, unstable coronary disease and myocardial infarction with 

persistent ST elevation and no ST elevation were diagnosed on the basis of current guidelines. The 

study material was the serum obtained from venous blood collected from the elbow vein, as well as 

from arterial blood taken directly from the catheter placed in the aortic tip of coronary artery in 

patients undergoing coronary angiography because of coronary heart disease. Determination of 

MMP-2 and MMP-9 activity in the serum was performed by gelatin zymography, whereas the 

concentration of MMP-3, TIMP-4, CXCL-8 was determined 

by means of the enzyme immunoassay ELISA. 

 In patients with myocardial infarction, the highest activity of MMP-9 and the lowest activity 

of MMP-2 was found among all patients with coronary heart disease, suggesting 

a different role of both gelatinases in the pathogenesis of acute myocardial ischemia. The activity of 

both gelatinases in the group of patients with ischemic heart disease turned out to be lower in 

comparison to the control group. This result is most likely caused by their taking statin preparations 

that inhibit the expression of gelatinases. The highest activity of TIMP-4 and MMP-3 was observed in 

serum obtained both from arterial and venous blood in patients with myocardial infarction, 

suggesting the involvement of both proteins in pathogenesis of acute ischemia. A statistically 

significant correlation was found between TIMP-4 and MMP-3 concentrations in the serum of 

patients with coronary artery disease, suggesting 

a compensatory increase in the concentration of inhibitor preventing excessive action of MMP-3. 

Coexistence of CXCL-8 and MMP-9 in the arterial and venous serum in patients with coronary artery 

disease was not shown, documenting lack of direct relationship between both proteins. 

 The conclusions from the performed experiments may be a starting point for further studies 

evaluating the role of MMPs in the pathogenesis of CHD and the therapeutic use of MMPs’ inhibitors 

in the CHD treatment. 


