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Hiperlipidemtaztowarzyszącąhipercholesterolemią
i wzrostem frakcji cholesterolowej LDL odgrywają
znacząaąrolę w patogenezie miażdżycy (10, 13, 15).
Obecnie najlepiej tŁllmaczy ten związek hipoteza,
w której najważniejszą przyczyną jest modyfikacja
LDL pr ze z re aktywn e zw tązkt tl eno we do formy utl e -

nionych LDL (oxy-LDL). Odkładanie się oxy-LDL
w komórkach środbłonka, miocytach i warstwie pod-
śro dbłonkowej powo duj e nacieki, ktore staj ą s ię czy n-
nikiem chemotakty cznym dla monocytów Następuj ą-
ca ni ekontro lowana fago cyto za zmo dyfikowanych li-
pidow powoduje przekształcenie monocytów w ko-
morki piankowate. Zjawisko to stworzyło podstawę
,,uszkodzeniowej " teorii miazd Ę cy, w ldórej pierwotną
przy czynąj est upośledzenie czynności lub budowy
ściany nacąmiowej. Komorki piankowate i gromadzą-
ce się aktywowane leukocyty oraz phJtki krwi uwal-
ntajączynrtiki wzrostowe i cytokiny działające stymu-

lująco na komórki mięśni gładkich. Następuje ichprze-
ro s t, wytwar zanię btaŁek macier zy, włokni eni e t zw ap -
nienie z wytworzeniem stabilnej blaszki mtażdżyco-
wej. Bardziej niebezpieczna, choctaż stanowiąca tyl-
ko 20oń r o zw Ij aj ącyc h s i ę zmian mtażdży c owych j e st
niestabilna blaszka miażdfucowa. Jest ona cienka i sła-
ba, nacteczona monocytami, limfocytami i komórka-
mi piankowymi. Ten typ blaszki odpowiada zawtęk-
szość incydentów wieńcowych, np. zawałów (I3).

Według najnowszych teorii, w patogene zie mińdzy -

cy duząrolę odgrywaj ątoczące się stany zapalne (II-
-13). Procesy te mogą być wynikiem oddziaływania
czynników ftzycznych i infekcyjnych. W stanachza-
palnych uwalniane sąznaczne ilości cytokin prozapal-
nych (IL-1,IL-6, TNF) (6). Cytokiny oraz uwalniane
w Ęm procesie enzymy proteolityczne działajądestruk-
cyj nie na tkanki, c o j est przyc4mą powstawania zmian
ap optoĘ c znych w rc żny ch nar ządach (np. mi ęs ień s er-
cowy), co zostało potwierdzone w badaniach własnych
(2,7 , I2).

Summary

According to the theory of atherosclerosis pathogensis, the anoma|ies in the lipid-cholesterol,metalrolism
are the most important factors inducing the atherosclerotic process. However, reports in the newest literature
indicate the significant contribution of inflammatory processes affecting the body for atherosclerosis. There is
also reliable evidence demonstrating the beneficial influence of an increase in some of the lipid fractions on the
course of inflammatory reactions.

The aim of the study was the analysis of lipid-cholesterol metabolism in experimentally induced pleuritis.
The experiment was performed on a group of female and male rats in which acute pleuritis was induced with
the use of a Ioń solution of carrageenin. The measurements of blood concentration, of total cholesterol, frac-
tionated cholesterol, LDL and HDL, triglycerides, estradiol in females and testosterone in males were taken.
,The results of the study confirmed significant gender differences in total and fractionated cholesterol co,ncen-
tration in rats' s€rum in the course of the inflammatory process. The influence of this process on the decrease
in testosterone concentration in the §erum of male rats and the lack of changes in estrogen concentration in
,fe n, ,],,.. ] ]] .,:l l
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Dodatkowo sĘmuluj ą one fibroblasty do produkcj i
kolagenu, przyczyntając się do włoknienia objętych
Ęm procesem narządów.

Interesujący wydaje się fakt, że przejściowa hiper-
lipidemia moze być korzystna dla organizmu, niektó-
re formy lipoprotein mogątworzyć kompleksy z lipo-
polisacharydami bakteryjnymi, nie powoduj ąc uwal-
niania cytokin (11), Także zakorzystne działanie lipo-
protein można :uznac zmiany w ich rozmteszczeniu
pomiędzy tkankami i dostępnością lipidów w zwięk-
szonym zapotrzebowaniu komórek na energię w od-
powiedzi zapalnej (1, 15, 16).

W odczynie zapalnym dochodzi do nasilenia proce-
sówlipolitycznychnaskutekoddziaŁywaniaglikokor-
tykoidow uwalnianych w większej ilości przy pobu-
dzeniu przez prozapalne interleukiny układu regulu-
j ąc e go : p o dw zgórze-przys adka-AC TH-kora nadner-
czy (I7 ). W wyniku nasilonej lipolizy występuj e zr,vięk-
szona ilość wolnych kwasów tŁuszczowych, które są
syntetyzowane w wątrobie (de novo) do triglicerydow,
a następnie uwalniane w większej ilości do krwi jako
frakcja VLDL (15, 16). Najczęściej obserwowaną
zmianą w reakcj i zap alnej j e st podwy ższony p ozi om
triglicerydow i VLDL, obnizony poziom HDL i zabu-
rzeniaw składzie lipoprotein (5, 15). Frakcja HDL jest
żr ó dłem cho le sterolu w tkankach syntetyzuj ących hor-
mony sterydowe (glikokorĘkoidy, estrogeny, testoste-
ron). Intere suj ącym zj awi skiem ob serwowany m pt zez
innych badaczyjestznaczny ldział estrogenów w pro-
cesie zapalnym (8).

Czynniki ftzyczne, biologiczne i chemiczne uszka-
dzalące środbłonek naczyń powodują odpowiedź or-
ganizmu, która nosi cechy zapalenia. W modelu do-
świadczalnym zastosowanym w niniej szych badaniach
czynnik ten (karagenina) wyłvoŁywał stan zapalny (3,
4,9)w naczyniach krązenia płucnego, którego komorki
śro dbłonka opr ó cz typowej fu nkcj i naczynio aktywnej
i przeciwzakrzepowej pełnią dodatkowe funkcje: ak-
Ęwację angiotensyny, inaktywację wielu hormonów

i cytokin, takich jak: serotonina, bradykinina, adeno-
zyna, aceĘlocholina i katecholaminy ( 1 7).

Celem badai było określente zmlan w gospodarce
lipidowo-cholesterolowej monitorowanych w przebie-
gu indukowanego, nieinfekcyjnego stanu zapalnego
oraz ocęna zmianw tej gospodarce w przebiegu zapa-
lenia w zależności od płci, przy lwzg|ędnieniu stęze-
nia estradiolu i testosteronu.

Materiał imetody
Badania wykonano na 50 szczurach, samcach i samicach

szczepLl Buffalo, w wieku 4 miesięcy, o masie 180-220 g.
Doświadczalne zapalenie opłucnej u szczurów opisane we
wcześniejszych badaniach (3, 4) wywoływano, podając
doopłucnow o loń roztwór karageniny w obj ętości 0, 1 5 cm3.
Krew do badań pobierano z aorty od zwierząt znieczulo-
nych Thiopentalem w ilości 30 mglkg m.c. Oznaczano cho-
lesterol całkowity, jego frakcje HDL i LDL oraztriglicery-
dy. Ponadto w surowicy u samców oznaczano poziom te-
stostetonu, a u samic poziom estradiolu. Cholesterol cał-
kowity, HDL oraz triglicerydy oznaczono na analizatorze
biochemicznym Olympus 560-U testami firmy bioMerieux
metodą enzymatyczną natomiast LDL wyliczono według
wzolll z reguĘ Fridewalda. Oznaczenie poziomu testoste-
ronu i estradiolu w surowicy wykonano na analizatorze
Immulite 2000 firmy DPC-Diagnostics metodą chemilumi-
niscencyj ną. Wymien ione wskaźniki biochemic zne ozna-
czano w 24.,72. i l20. godzinie trwania wywołanego pro-
cesu zapalnego.

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono za po-
mocą testu t-Studenta, oznaczając istotnośc różntc między
grupami na poziomie p < 0,05.

Wyniki i omówienie

Opisany model badań, w ktorym analizowano wpĘw
indukowanego zapalenia opłucnej na gospodarkę lipi-
dowo-cholesterolową przedstawiono w tab. 1.

Ocena zmian stęzenia cholesterolu całkowitego
u obu płci wykazuje jego staĘstycznie istotny spadek
u samców w 72. orazw I20. godzinie trwaniaprocesu

Tab. 1. Poziom wybranych markerów gospodarki lipidowej w indukowanym zapaleniu w zależności od płci (i + s; n = 6)

KOnlrOla
55,40 t 5,55 64,17 t 6,35

p ś 0,05
26,20 ł3,11 28,17 ł 4,07 87,80 t 19,90 86,33 t 1 8,40

11,40 t 4,39

tlś

1 8,83 t 5,7'|

0,05

Zapalenie
24H

51,80 t 7,26 62,80 t 4,60
]

p < 0,05

19,80 t 2,68
p < 0,001

pś

26,20 x3,77

D,05

66,60 t 1'1,26 84,40 t 20,50
19,00 t 3,61

pśf,05
19,80 t 2,95

Za pale nie
72H

48,40 t 1,80

$ < 0,E5

51,60 t 6,02

B o €,$5

21,40 ł 2,41
p 

= 
0,S5

p<

17 ,80 ł 2,17
p 

= 
0,001

1,05

85,20 t 15,99 76,80 t 19,54 10 ,00 x 2,7 4 18,60 r 8,20

Zapalenie
120 H

49,40 t 1,67

r = 
$,35

54,20 t 7,56
22,20 ł 1,30

p 
= 

0,$i

20,20 ł 4,02

p < 0,05
82,00 t 17,65 73,20 x34,07 10,80 t 2,49 19,40 t 9,79

Objaśnienia: kolorem niebieskim oznaczono istotność róznic między wartością kontrolną a wańością w badanej grupie, koloręm
czerwonym - istotność różnic między samcami i samicami w badane.1 grupre



zapalnego. W łm samym przedziale czasowym ob-
serwuje się podobny kierunek zmian u samic, jednak-
ze istotny statystycznie jest v,,l1łącznie spadek w ]2.
godzinie. W analizie zmian cholesterolu całkowitego
zaobserwowano również istotnąróznicę w jego stęże-
niu w 24. godzinie między rozpatrywanymi płciami.

Analtza stęzenia cholesterolu frakcji HDL wykaza-
ła szybki spadek tej wartości w grupie samców w 24.
godzinie stanu zapalnego. Parametr ten utrzyrnyrvał
się w nizszych stęzeniach do 120. godziny trwania pro-
cesu zapalnego, Natomiast w grupie samic istotny sta-
tystycznie spadek analizowanej frakcji cholesterolu
występował w późniejszych godzinach zapalenia
(72.h,120. h). Przeprowadzona następnie ocena stę-
zenia cholesterolu frakcji LDL u samców uwidoczni-
Ła znaczny wzrost w 24. godzinie zapa|enia, po czym
parametr ten powracał do wartości wyjściowych. U sa-
mic parametr ten w trakcie odczynu zapalnego nie ule-
gał zmiante (tab. 1), Po przeanalizowaniu tego para-
metru stwierdzono również wyższy poziom frakcji
LDL w grupie kontrolnej samic.

Ocena stężeń triglicerydow w przebiegu odczynu
zapalnego nie vrrykazała wpĘwu płci na ten parametr,
jak również samego stanu zapalnego.

Przeprowadzono równiez analtzę zmian stężenia
hormonów płciowych (testosteronu oraz estradiolu)
w trakcie procesu zapalnego, stosując ich ocenę w Ęch
s amyc h prz ę dziŃach c z a s owych, j ak w pr zy padku go -

spodarki lipidowo-cholesterolowej, W wykonanych
oznaczeniach §ch parametrów stwierdzono istotny
wpŁywodcrynl.zapalnego,przejawiającysięspadkiem
stężenia testosteronu w 24. i I20. godzinie zapalenia.
Stęzenie estradiolu w caĘm okresie monitorowanego
stanu zapalnego nie ulegało zmianom. Wyniki badah
przedstawiono w tab,2.

Tab. 2. Zmiany stężenia te§to§teronu oraz estradiolu w trak-
cie indukowanego zapalenia (x + s; n = 6)

Badane grupy Testoslelon (nmol/l)

Konhola

Zapalenie 24 H

żapalenie 72 H

Zapalenie 120 H

17,39 t 3,87

4,49- t 1,08

24,82- ł 10,75

6,67** t 1,69

61,17 t 8,17

61,52 t 18,52

65,68 x 24 ,77

57,74 t 5,56

Objaśnienia; wartośc kontrolna a wartość badana 
-przy p < 0,05,

--przy p < 0,005

O c eni aj ąc ftzj olo giczne stęzenia cho le stero lu c ałko -
witego i jego frakcji LDL stwierdzono istotnąróznicę
między grupami kontrolnymi samic i samców, co wska-
nlje na znam|ęI7rly wpływ płci na gospodarkę lipido-
wo -chole sterolową. Jednakże znaczący wpływ pro c e-
su zapalnego na stęzenie cholesterolu całkowitego
obserwuje się u samic, u których dochodzi do istotne-
go spadku jużw 24. godzinie stanu zapalnego. U sam-
c ów natom tast znac ząc ą zmianęob s erwuj e s i ę w okre -
sie późniejszym(72. h i 120. h). Interesujący jest fakt

istotnego obnizenia frakcji HDL u obu płci w trakcie
monitorowane go odczynu zapalnego, co potwierdza-
jąbadania innych autorow (16).

Znaczącym faktem jest, ze nie obserwuje się prze-
sunięcia we frakcji cholesterolu LDL u samic w pro-
cesie zapalnym, dla których wartości kontrolne byĘ
v,ry ższe w odniesieniu do pomiarów kontrolnych u sam-
ców. Stężenie LDL u samców w pierwszym okresie
odczynu zapalnego wykazuje zruaczący wzrost. Poczy-
nione.obserwacje. wskazują że samce w porównaniu
z s amic ami r e aguj ąna o dc zy n zap alny w c z e śni ej s zym
i większym spadkiem frakcji HDL oraz wczesnym
wzrostem LDL. W przenoszeniu cholesterolu frakcji
HDL do hepatocytów istotną rolę odgrywa receptor
klasy B typu I (SRB1). Z informacji autorów wynika
(8, 14), żę wzrost stęzenia estrogenów powoduje
zmntej s zenie liczby Ęch re c ep torów w hep ato cytach,
co moze wpĘwac na wolniejszy spadek stężenia cho-
lesterolu HDL u samic, w porównaniu z wynikami
otrzymanymi w grupie samców w przebiegu monito-
rowanego stanu zapalnego. Według Barter i wsp, (1)
większe stęzenie HDL hamuje wyĄwarzanie cząstek
adhezyjnych (VCAM-I; ICAM-I), co przyczynia się
do obnizenia odczynu zapalnego.

Badania stanu zapalnego wykonane na innym ga-
tunku zwterzątwykazują odmienny typ reakcji w od-
niesieniu do poziomu cholesterolu (5, 6). Istotną rolę
w tych wynikach mogą odgrywaó różnice międzyga-
tunkowe oraz specyfika reakcji organizmu na czynnik
wywołuj ący stan zap alny. S to s owany w pt zepr ow adzo -
nych badaniach czynnik (karagenina) uzywany do
wywołani a mo de lowe g o ni e infekcyj ne go stanu zap a|-
nego wykazywał inne cechy niz stosowane często
w wielu układach doświadczalnych czynntki pocho-
dzeniabakteryjnego (LPS) (3, 5) odtwarzające infek-
cję bakteryjną. Otrzymane wyniki doĘczące spadku
stęzenia cholesterolu i jego frakcji w zapaleniu sązbli-
zone do typu odpowiedzi zachodzącej u ludzi i na-
czelnych (1 1).

Pomimo ze gospodarka lipidowa jest ściśle związa-
na z metabolizmem cholesterolu, obserwowany po-
ziom zmian stęzenia triglicerydow ma tendencje do
spadku (większego u samców, mniejszego u samic)
jednak nie wykazujące go zmtanstatystycznie istotlrych
ani w odniesieniu do wartości kontrolnych, ani płci.
Ob serwacj e poczynione w przeprow adzony ch bada-
niach własnych pokazują odmienną tendencję zacho-
wania się triglicerydów w odczynie zapalnym w od-
niesieniu do wyników otrzymanychptzez innych au-
torów (5, 7, I0, 16). Proces ten mozna by wytłuma-
c zyć wi ęks zy m nlży ciem tri gli c erydów lub zbY maŁą
ich podazą z rezerw energeĘcznych organizmu, jak
równiez faktem, ze wywołany odczynzapalny nie po-
siadał komponenfu bakteryjnego (LPS).

Znamienny j e s t równi e ż dvnfazowy sp adek stęze -
nia testosteronu u samców w przebieguzapaleniaz to-
w ar zy szącym mu równo le gle spadkiem stęzenia cho -
lesterolu, Powyzsze wyniki mogąwskazywać na fakt,



że o dczy n zap alny wlłvi era znaczący \Ąp ływ na s tęż e -
nia testosteronu w surowicy u samców, co może być
powiązane z char akterystycznym przebie giem stężeń
frakcji HDL i LDL.

Podsumowując, na podstawie otrzymanych wyni-
ków stwierdzono występowanie istotnych rożnic w stę-
żęntu cholesterolu całkowitego i jego frakcji w suro-
wrcy szczurów między płciami w przebiegu odczynu
zapalnego i jego wpływ na obntżenie poziomu testo-
steronu u samców przy braku zmianw stęzeniu estro-
genów u samic.
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ll edycja pienruszego w Polsce interdyscyplinarnego
studium podyplomowego z zakresu zachowania się zwierząt

orga n izow ane przez Zakład Psycholog i i Porown a w czej i Ewol u cyj nej
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

programie studium między !nnymi:
. etologia i psychologia zwaerząt. ochrona prawna ,

. metody poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych .

Kurs adresowany jest do: hodowców,lekarzy weterynarii, osób pracujących ze zwierzętami
w różnych obszarach działalności.

Wykładowcami są pracownicy naukowi PAN, SGGW UW oraz SWPS.
P rog ram real izowany będzie podczas pięci u Ąazdów sobotn io-n iedzie l nych.

Rozpoczęcie zajęć: połowa października br.
u kończenie studi um zostanie udokumentowane nadaniem każdemu słuchaczowi

imiennego i zarejestrowanego ceńyfikatu ukończenia studium.
Opłata za studium wynosi 1950 PLN,

Zgłoszenia przyjmowane są do końca września br. pocztą elektroniczną na adres anim-beh@swps.edu.pl
oraz na adres: "Zachowans#Effi:?:';3ź}ł'6łr,r?,ń"|:]""ł:',gii Społecznej, p, 332

telefon informacyjny| (22| 517 99 22


