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. :: ,,,, , Summary

Nitric oxide (NO) is a highl} reactive liee radical that plays an important role in the physiology and pathology
of the mammalian organism. The mechanism of NO action as well as its function depends on the type of tissue
and where it is locally synthesized. The ro|e of this molecule has been well documented in the cardiovascu|ar
system, where NO causes vasodilatation. The vasodilatory activiĘ of NO has also been also documented in the
reproductive tract. Blood flow through this region undergoes considerable, phase-dependent fluctuations
during the oestrous cycle, which strictly correlate with concentrations of ovarian steroid hormones. It has been
suggested that NO participates in the mechanism of the vasodilatory action of estrogens. These hormones may
trigger the,activity of nitric oxide synthesis, which results in an increase in the blood flow through the reproduc-
tive tract. The purpose of the article is to summarize the role of NO in the cardiovascular system, andin parti-
cular, the role of this molecule in regulating blood flow through the reproductive tract.
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0dkrycie tlenku azotu

Początki badań związanychz odkryciem tlenku azo-
tu (NO) w układzie WĘenia sięgają lat 80, ub. wieku,
kiedy to Furchgott i Zawadzki (10) wykazali, żę roz-
kurczowe działantę acetylocholiny (ACh) zachodzi
tylko w naczyntach krwiono śnych, których ś c iana p o -
kryta jest od wewnątrz śródbłonkiem. Jezeli naczynie
zostanie pozbawione środbłonka, ACh wyrvołuje efekt
przeciwstawny, tj. skurcz mięśniowki gładkiej, Furch-
gott sugerowaŁ, żekomórki środbłonka mają zdolnośc
wytw arzania pewnej sub stancj i, którą op i s owo nazwał
,, czynnikie m r ozkur czaj ącym po chodzącym ze śród-
błonka" (EDRF - endothelium-derived relaxing fac-
tor). W 1987 r. dwa zespoĘ badautczę kierowane ptzez
I gnarro or az P almera do starczyły dowo do w, że taj em-
niczym EDRF jest tlenek azotu (I2,25).

Synteza i główne funkcje tlenku azotu
w o]ganizmie ssaków

Tlenek azotu jest wysoce reaktyw-
nym wolnym rodnikiem o bardzo
krótkim okresie półtrwania. Po uwol-
nieniu zL-argintny, ktora jest głów-
ny m żr ódŁem NO w komórka ch nlv ie -
rząt, cząsteczka ta jest gwałtownie
utleniana do dwóch stabilnych pro-
duktów, tj. azotynów (NO, ) i azota-
now NO. ). Enzymem odp-owiedzial-

nym za syntezę NO z L-argininy w komórkach ssa-
kow jest syntaza NO (l.{OS), która w obecności tlenu
i niezbędnych kofaktorów (np. Car*, tetrahydroptery-
ny, mononukleotydu flawinowego, zredukowanego
fo sforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego)
przekształca L-argininę w L-cytrulinę i NO (ryc. 1),

Aktualnie wiadomo, ze istnieją dwie główne izofor-
my NOS: konstytuĘłvna (constitutive NOS, cNOS)
i indukowana (inducible NOS, iNOS), przy czym
cNOS występuje j akotz-łv. izoforma neuronalna, okreś-
lana również jako mozgowa (neuronal NOS, nNOS
lub brain NOS, bNOS) i izoforma środbłonkowa (en-
dothelial NOS, eNOS) (22).

Aktywacja cNOS jest ściśle zwlązana z obecnością
Ca2' ikalmoduliny. Małe (pikomolowe) ilości NO ge-
nerowane przęz cNOS, uczestniczą w wielu fizjolo-
giczny ch reakcj ach organ i zmu. np, neurotransmisj i,
utrzymaniu nap i ęc ia naczyń krwi ono śnych, hamowa-
niu agregacji i adhezji płytek krwi do śródbłonka, re-

Ryc. 1. Schemat syntezy tlenku azotu (NO) z L-argininy przy udziale syntazy
tlenku azotu (NOS)



gulowaniu pfogramowanej śmierci komórek (apopto-
zy) oraz hamowaniu proliferacji i migracji komórek
mięśniówki gładkiej (22). Z kolei aktywacja iNOS jest
niezależna od jonów Ca2* i kalmoduliny, a jęj wyni-
kiem jest długotrwała synteza dlżych (mikromolo-
wych) ilości NO (22), który jest zaangażowany w od-
powiedź nieswoistą komórek układu immunologicz-
nego (15) oraz odgrywa istotną rolę w wielu proce-
sach patologicznych organizmu, np. cukrzycy i reu-
matoidalnym zapaleniu stawow ( 1 4).

Rola tlenku azotu w układzie krążenia

Napięcie i kurczliwośó mięśni gładkich naczyit
krwionośnych sąkontrolowane przezszereg róznorod-
nych cąmników, np. aktywność własnych ogniskbodz-
cotwórczych, mediatory chemiczne uwalniane z za-
kończeń włókien autonomicznych, hormony, czynnt-
ki mechaniczne (np. rozciryanie) i inne, Istotną rolę
w tym procesie odgrywa także środbłonek naczyi
krwionośnych, który pełni wazną funkcję wydzielni-
czą. Komórki śródbłonka syntetynljąi wydzielają do
krwi liczrre substancje biologiczrrię czynnę, np. prosta-
cyklinę, prostaglandynęE,(26), endotelinę-1 (3) i NO
(22), odpowiędzialnę za prawidłową funkcję naczyń.

Tlenek azotusyntetyzow any przez eNOS i uwalnia-
ny z komórek środbłonka zę stałą częstotliwością
lczestniczy w utrzymaniu odpowiedniego napięcia
ścian naczyhkrwionośnych i w konsekwencj i prawid-
łowego ciśnienia krwi. Do wzrostu jego wydzielania
dochodzi pod wpŁywem takich mediatorów, jak: nor-
adrenalina (NA) (2), angiotensyna (23), ACh, adeno-
zynotrifosforan czy bradykinina (4,28). Synteza NO
jest równieżpobldzana w wyniku działanta licznych
czynników ftzycznych. np. narastającego ucisku me-
chanicznego i ciśnienia, jakie wywiera na śródbłonek
strumień przepĘwaj3c:j krwi (tzw. shear s{e9s), pul-
sacyjnego rozciryania ściany naczyiczy niskiego ciś-
nienia parcjalnego tlenu w naczyniach krwionośnych
(4 ) . W sp omn iane c zy nniki ftzy c zne repre zentuj ą by ć
może, j eden z w ażntejszych fi zj o1o giczny ch mecha-
nizmów uwalniania NO ze śródbłonka i tym samym
regulacj i napięcia naczyń.

Mechanizm wewnątrzkomórkowego działania NO
w naczyntach krwionośnych poleg a przede wszystkim
na pobudzeniu aktywności rozpuszczalnej formy cy-
klazy guanylowej, co powoduje wzrost poziomu cy-
klicznego 3' - 5' - guanozynomonofos foranu (oGMP) i w
konsekwencji relaksacj ęnaczyńWwionośnych (22, 28)
(ryc.2).

Wyniki badah wskazujące, że L-argtnina jest sub-
stratem dlasyntazy NO w śródbłonku naczyh(Z4) oraz
identyfikacja analogow L-argininy (np. Nc-mono-
-me§l-L-argininy - L-NMMA i estru metylowego N'-
-L-argininy - L-NAME) jako inhibitorów biosyntezy
NO w śródbłonku (27 ) byĘ i stotnym elementem w po-
znaniu b io l o gic zne go znaczęnia tej e 1 ement amej c ząs -
teczk| aw szczególnościjej roli w naczyntach. W ba-
daniach in vitro wykazano, że L-NMMA powoduje,
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Ryc. 2. Schemat rozkurczowego działania tlenku azotu (NO)
w naczyniach krwionośnych. Zwiększenie aktywności roz-
puszczalnej formy cyklazy guanylowej przez NO prowadzi
do wzrostu stężenia cyklicznego 3'-5'-guanozynomonofosfo-
ranu (cGMP) w komórkach mięśni gładkich naczyń krwio-
nośnych, co z kolei stymuluje kinazy białkowe odpowiedzial-
ne za fosforylację białek i w konsekwencji powoduje rozkurcz
mięśniówki gładkiej aaczyń

zależny od śródbłonka, wzrost napięcia aorĘ królika
i szczlra oraz wzrost napięcia tętnicy płucnej świnki
morskiej i podwyzszenie ciśnienlaw naczyniach wień-
cowych izolowanego, perfundowanego serca królika
i świnki morskiej. W warunka ch in vivo wzrost ciśnie-
nia krwi po podaniu L-NMMA lub L-NAME obser-
wowano u świnki morskiej, szczulrai królika (22). Jed-
nocześnie wykazano, żę wzrostowi ciśnienia krwi po
podaniu L-NMMA towarzyszył spadek przepływu
w naczyniach nerkowych, krezkowych oraz w,obrę-
bie tętnicy szyjnej u badanych szczlxów. Podwyzszo-
ne ciśnienie krwi, utrzymujące się przy długotrwałej
(6 godz.) infuzji L-NMMA sugeruje, że NO jest klu-
czowym czynnikiem p owo duj ącym rozkurc z naczy h,
oraz żę system naczyniowy odpowiedzialny za rcgu-
lację ciśnienia krwi nie jest zdolny do przywrócenia
przepĘval, krwi do poziomu poprzedzającego poda-
nie inhibitora NO S b ęz ldziała NO (22). P rzyto czone
dane wskazująna istotnąrolęNO w regulacji przepĘ-
wu krwi w r ó żny ch nac zyniach. E fekt ro zkurc z owe go
działaniatej cząsteczki był takze obserwowany w na-
czyniach nar ządu ro dn e g o .

Regulacja pnepływu k]wi
W naczyniach nanądu 10dneg0

PrzepĘw l<rwi przez narząd rodny zwterząt ulega
znacznym zmianom w przebiegu cyklu rujowego (9).



W tętnicy jajnikowej jest on najmniejszy w fazie pę-
cherzykowej i w rui, a największy w fazię lutealnej
cyklu ruj owego (33). Z kolei w tętnicy macicznej j est
on najwyzszy w fazie okołorujowej, anajniższy w fa-
zie lutealnej cyklu (I7). Zmiany w ilości krwi prze-
ptywającej przęzjajnik i macicę są ściśle skorelowa-
ne zpoziomem hormonów jajnikowych. Wyniki prac
eksperymentalnych wskazują ze progesteron wywo-
łuje skurcz, a estrogeny - rozkurcztętntcy macicznej
(8), jednakze mechanizm działania hormonów jajni-
kowych w regulowaniu kurczliwości tego naczynia
wciĘ pozostaje nie w pełni wyjaśniony.

Stan napięcia tętnic: jajnikowej i macicznej oraz
związany z tym przepĘw Wwi przezjajnik i macicę
są w duzej mierze regulowane przez tzw. klasyczne
neurotransmitery takie jak: NA, adrenalina (7) i ACh
(6), ale także przez szereg peptydow o wysokiej ak-
tywności biologicznej, np. substancję Ł somatostaty-
nę, enkefalinę, peptyd zależny od genu kalcfloniny,
naczyniowy pep§d j elitowy ( 1 6) i neuropepĘd Y ( 1 6,
20). PepĘdy te mogą samodzielnie wywoływac zmla-
ny w napięciunaczyń, jak również modulować wpĘ.w
klasycznych neurotransmiterów, a ostateczny stan na-
pięcia naczyh i ilość przepływającej krwi ptzez na-
rząd r odny jest wypadkową oddziaĘwania wszystkich
tych czynników.

P oza wyżej wymienionymi czynnikami, również NO
odgrywa istotnąrolęw regulacji napięcia naczyńw tym
obszarzę. W tętnicach macicmej i j aj nikowej NO może
być uwalniany z trzech żródęł: komórek śródbłonka
(5), włókien nerwowych (19) oraz komórek mięśni
gładkich naczyhkrwionośnych (5), Van Buren i wsp.
(31) wykazalt,że podanie inhibitoraNOS obnizało (od
60Yo do 80%) wzrostprzepĘrvu krwi w macicyu owa-
riektomizowanych owiec otrzymuj ących 1 7B-e stradiol
(31), co sugeruje, że estrogeny mogą indukować ak-
tywność NOS w komórkach śródbłonka tętnicy ma-
cicznej. Enzymten, wykorzysfuj ąc dostępną L-argini-
nę, uwalnia zwiększonąilość NO, co z kolei powodu-
je rozszerzęntę naczyń i w efekcie wzrost przepĘwu
krwi. Hip otezę tę p otw ier dzaj ąb adania hi stochemicz-
ne, w których wykazano, ze aktywność NADPH-dia-
forazy (NADPH-d), markera dla NOS, wzrasta w ko-
mórkach śródbłonka naczyń krwionośnych więzadła
szerokiego macicy owariektomizowanych świń i owiec
otr zymuj ących b enzo e s an e stradi o lu ( 3 5 ). D o datko wo
obserwowano stopniowe nasilanie NADPH-d pozry-
tywnej reakcji w naczyniach krwionośnych w wię-
zadle szęrokim macicy owariektomizowanych świń,
u których wydłuzano czas ekspozycjina działanie eg-
zogennego estradiolu (35), W 1998 r. Vagnoni i wsp.
(30) wykazali, że podanie I7B-estradiolu powoduje
wzrost ekspresji eNOS w śródbłonku tętnicy maclcz-
nej owariektomizowanych owiec oraz że ekspresja
eNOS jest silniejsza w fazie pęcherzykowej niz
w fazie lutealnej cyklu, co moze być wynikiem lokal-
nego wzrostu stosunku estrogenów do progesteronu
w fazie pęcherzykowej i objawia się zwiększeniem

przepływu krwt przez macicę. W doświadczęniach
prowadzonych na świnkach morskich wykazano
zwiększenie akĘwności cNOS w tętnicy macicznej
po podaniu egzogennego estradiolu, natomiast nie
stwierdzono takiego wpĘwu po podaniu progestero-
nu i testosteronu (32). W badaniach przeprowadzo-
nych przez Rupnowa i wsp. (29) wzrost ekspresji eNOS
w śródbłonku tętnicy macicznej owcy stwierdzono
zarówno po podaniu progesteronu, jak i estradiolu oraz
obu tych hormonów równocześnię. Z uwagi na zróż-
nicowanie wpĘwu j ajnikowych hormonów steroido-
wych na produkcję NO w naczyntachnarządu rodne-
go, obserwowane w dotychczasowych badaniach,
wyjaśnienie ich roli w regulacji syntezy NO wymaga
dalszych badań.

W badaniach własnych wykazano, że egzogenne
podanie donora NO - nitroprusydku sodowego (NP)
wywiera zależny od dawki efekt naczyniorozkurczo-
wy w tętnicy jajnikowej i tętnicy macicznej w warun-
kach in vitro oraz powoduje obnizenie ciśnienia krwi
w tętnicy macicznej in vivo. Ponadto wykazano, że na-
czyniorozklxczowe działanie NP jest zależnę odfazy
cyklu rujowego, co potwierdza wyniki wcześniejszych
b adań, ze e fekt naczyni oro zkur c zow ęg o dzi ałani a N O
jest modulowany przęz hormony pochodzenia jajni-
kowego (1). Ponadto dostępne dane literaturowe wska-
zują że poziom NO, uwalni ane go w warunk ach ftzjo -
logicznych u królików i szczurow zaleĘ od płci (jest
wyższy u samic niz u samców) oraz ze usunięcie jaj-
ników zmniejsza uwalnianie NO (11).

W b adani ac h hi sto ch em tc zny ch prz eprow ad zony ch
na naczyniach narządu rodnego bydła wykazano, że
aktywnośc NADPH-d w komórkach śródbłonka i ko-
mórkach mięśniowych tętnicy jajnikowej jest większa
w naczyniach pobranychw fazie lutealnej niżw fazie
pęcherzykowej cyklu rujowego oraz w naczyniach
zaopatrujących ciałko żółte (CL) w porównanluzna-
czyniamipo stronie przeciwległej (13). Ponadto w fa-
zie p ęcherrykowej aktywno ść NADPH-d była W ższa
w tętnicy macicznej niż w tętnicy jajnikowej. Sugeru-
jeto, że równiez u bydła ilość NO uwalnianego ze śród-
błonka tętnic jajnikowej i macicznej jest zależna od
statusu hormonalnego, Ponadto uzyskane wyniki ba-
dań wskazuj ą że aktywność NADPH-d w środbłonku
i komórkach mięśniówki gładkiej tętrric macicznej i jaj-
nikowej pobranych odjałówek we wczesnej ciąży jest
kilkakrotni e v,ryższa w porównan iu z naczyniami po-
branymi od nvierząt nieciężamych (1 3). Wyniki tych
badań są zgodne z danymi uzyskanymi ptzez Xiao
i wsp. (34),którzy obserwowali zwiększone uwalnia-
nie NO ze śródbłonka tętnicy macicznej cięzamych
owiec, Ponadto wykazano, ze w tętnicy macicznej cię-
żamych owiec dochodzi do wzrostu ekspresji eNOS
(zarówno mRNA, jak i białek dla mRNA) (18), a po-
danie inhibitora NO S (L-NAME) zmniejsza pr zepŁyw
krwi w Ęmnaczyniu w warunkach in vivo (2I). Za-
tem w czasie ciązy dochodzi do zwiększenia uwalnia-
nia NO w naczyniach doprowadzających krew do



macicy, częgo efektem jest ich Iozszerzęnie i wzrost
przepĘwu krwi w tym obszarze.

Podsumowując, doĘchczasowe wyniki badań wska-
zująna istotną rolę NO w regulacji wielu ważnych
procesówftzjologicznychzachodzącychworganizmie
ssaków. Dzięki tej wiedzy pojawiają się nowe mozli-
wości kontrolowania lub eliminacji zaburzeh zacho-
dzących w komórkach, u których podstawy leży dys-
funkcja syntezyNO. Ponadto wydaje sią że NO odgry-
wa istotną rolę w regulacji przepĘr,vu krwi w naczy-
niach narządu rodnego, co w duzym stopniu warun-
kuj e prawidłową fu nkcj ę wydzieln iczą jajników or az
prawidłowy przebieg aęy. Dokładne poznanie roli tej
cząsteczki w regulacji funkcji narządu rodnego może
być podstawą poszukiwania nowych metod diagno-
stycznych, j ak równiez preparatów farmakologtcznych
kontrolujących przebieg cyklu rujowego i ciĘy.
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U dwóch jagniąt rasy merynos rł, u,ieku 2 i 12 miesięcy pochodza.cych ze

stada, w któryn u dużej liczby jagniąt i owiec rł,ystępowały narvracające obfite
wycieki surowiczo-śluzowe z nosa, występował obustrontry wyciek z nosa. kj-
chanie, zapalenie spojólł,ck o niewie]kirn trasileniu i nieregularny wilgohly ka-
szel Potladto ujagnięcia l2-nliesięcznego występorvały zmiany osłuchowe nad

płucani i duszność. Plzeciwciała d]a rvirLrsa parainfluer-rzy typ 3 występorł,ały
u młodszegojagnięcia Nie stwicrdzono obęcności rł,irusów 1y rł,ynlązach z bło-
ny śluzowej jamy nosowej rł,preparatach z rlikroskopu clektronowego Badanie
radiologiczne czaszki tylko u starszego jagnięcia rł,ykazało średniego stopnia
zanik jedllej rnałżorviny nosorł,ej Badanie sekcyjr-re polu,ierdziło rł,ynik badania
radiologiczl.ego 
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