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Z roku na rok wzrasta liczba diagnozowanych tęt-
niaków aorty brzusznej. Ma to związek ze starzeniem 
się populacji, jak i z coraz doskonalszymi metodami 
rozpoznawania choroby. Częstość występowania tęt-
niaków aorty brzusznej w Polsce szacuje się na 4-8% 

u mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz 1-2% kobiet 
(26). Tętniak (aneurysma) to ograniczone poszerzenie 
światła naczynia krwionośnego o minimum 50% w sto-
sunku do jego prawidłowej średnicy (31, 34) i może 
on powstawać we wszystkich naczyniach tętniczych 
oraz w sercu, najczęściej jednak pojawia się w aorcie. 
Jest to choroba progresywna, charakteryzująca się 
występowaniem zmian zarówno morfologicznych, 
jak i funkcjonalnych we wszystkich warstwach ściany 
naczynia, włączając właściwości kurczliwe (13).

Receptory α2 stanowią grupę receptorów metabotro-
powych, związanych z białkami G (4). Zgodnie z obo-
wiązującym podziałem przyjętym przez International 

Wpływ ksylazyny i wybranych antagonistów 
receptorów α2-adrenergicznych na kurczliwość  

aorty brzusznej świń oraz zmienionej tętniakowato  
aorty brzusznej człowieka w warunkach in vitro*)

PAULINA NIEŚPIELAK**, ALBERT CZERSKI*, **, JOLANTA BUJOK**,  
WOJCIECH ZAWADZKI*, **, EDYTA WINCEWICZ**, WILLY HAUZER*

*Wrovasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,  
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu, ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław 

**Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 31, 50-375 Wrocław

Otrzymano 20.01.2015 Zaakceptowano 24.03.2015

Nieśpielak P., Czerski A., Bujok J., Zawadzki W., Wincewicz E., Hauzer W.
Influence of xylazine and selected α2-antagonists on contractility of porcine abdominal aorta and 

aneurysmal human abdominal aorta in vitro
Summary

The aim of the study was to demonstrate the effect of xylazine and selected antagonists of α2-adrenergic 
receptors on the contractility of the human aneurysmal abdominal aorta compared with the contractility of 
the abdominal aorta of healthy pigs in vitro. The study was conducted on 34 aneurysmal human abdominal 
aorta sections and 28 unchanged porcine abdominal aorta sections. The pigs weighed between 50 and 70 kg. 
The influence of xylazine was investigated. The experiments also examined the impact of xylazine on sections 
preincubated with α2-antagonists (BRL 44408, RX 821002, yohimbine).

The application of xylazine in the incubation chamber evoked a similar relaxant response in human and 
porcine material. However, the increasing concentration of the α2-agonist applied to sections preincubated with 
α2-antagonists (BRL 44408, RX 821002) caused their contraction, and this reaction was much stronger in the 
porcine material. The results demonstrate that after the inhibition of α2-receptors, xylazine induces contraction 
due to non-specific α1-adrenergic receptor activation. The much weaker reaction in the human sections may 
indicate a reduced number of α1-adrenergic receptors resulting from their decreased expression and/or the 
thinning of the smooth muscle layer. The application of yohimbine at a concentration of 10 µM and then of 
xylazine in the chamber with the porcine material induced a decrease in muscle tonus. This phenomenon is not 
entirely clear, but it appears that yohimbine at a high concentration behaves like a non-specific α1-antagonist 
and causes a relaxant response.
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Union of Pharmacology Subcommittee on Nomen- 
clature for Adrenoreceptors, wyróżnia się 3 podtypy 
receptora α2: α2A, α2B, α2C. Wyróżniano również czwarty 
podtyp receptorów α2D, ale obecnie przyjmuje się, iż to 
ten sam receptor, co α2A ale zidentyfikowany u innych 
gatunków zwierząt. Obowiązujący podział powstał 
na podstawie badań z zakresu biologii molekularnej 
i farmakologii (1, 2, 20, 27).

Badania dowodzą, że podtyp α2A występuje w śród-
błonku i komórkach mięśniowych zdrowej i dotkniętej 
miażdżycą aorty, wpływając na jej funkcje dynamiczne 
(22). Receptory α2-adrenergiczne obecne w naczyniach 
krwionośnych odgrywają rolę regulacyjną ich światła 
na dwa różne sposoby. Pobudzenie receptorów może 
przyczyniać się do zwężenia światła naczynia krwio-
nośnego (18, 39) lub poprzez śródbłonkowo-pochodny 
czynnik rozkurczający EDRF (endothelium-derived 
relaxing factor) powodować wazodilatację (12, 36). 
Receptory α2-adrenergiczne dodatkowo działają cen-
tralnie poprzez blokowanie wpływu układu współczul-
nego i hamowanie uwalniania noradrenaliny w zazwo-
jowych włóknach sympatycznych (35). Shafaroudi 
i wsp. w 2005 r. opisali wpływ receptorów α2A, α2B 
i α2C na regulację światła naczyń krwionośnych myszy 
z delecją określonych genów. Wykazano, że receptory 
α2-drenergiczne w naczyniach tętniczych związane 
są z śródbłonkiem i komórkami mięśni gładkich. 
Receptory α2 mięśniówki gładkiej odpowiadają za 
skurcz naczynia (22), natomiast badania na aortach 
świń udowodniły rolę śródbłonkowych podtypów α2A 
i α2C w rozkurczu naczynia (5). Rozkurcz ten związany 
jest z aktywacją EDRF i uwolnieniem tlenku azotu. 
Przeprowadzone badania nie dały jednoznacznej 
odpowiedzi, co do udziału podtypów receptora α2- 
-adrenergicznego w regulacji napięcia naczyń krwio-
nośnych u ludzi, w tym ich ilości i funkcji w tętniaku 
aorty brzusznej.

Wiadomo, że postsynaptyczne współdziałanie ty-
pów α1 i α2-receptorów adrenergicznych w naczyniach 
krwionośnych wpływa na regulację ich światła (4, 14). 
Jak dotąd dobrze opisano również rolę receptorów 
α1-adrenergicznych w skurczu mięśni gładkich wielu 
tkanek (7, 30, 35, 39), natomiast wpływ receptorów 
α2-adrenergicznych na funkcję skurczową aorty 
brzusznej nie jest zupełnie jasny. Dodatkowo, zmia-
ny, jakie zachodzą w trakcie tworzenia się tętniaka 
naczyniowego, mogą mieć wpływ na rozmieszczenie 
receptorów α-adrenergicznych i pośrednio wpływać na 
właściwości hemodynamiczne zmienionego fragmentu 
naczynia.

Zgodnie z obecną wiedzą, blaszka miażdżycowa, 
będąca czynnikiem predysponującym do rozwoju tęt-
niaka, oddziałuje na ścianę aorty, ograniczając dyfuzję 
tlenu, pobudzając angiogenezę i rozwój procesu zapal-
nego. Wzmożona ekspresja enzymów proteolitycznych 
i kolagenoz powoduje zanik elementów elastynowych 
i ścieńczenie błony środkowej naczynia oraz zmiany 
w samym śródbłonku (21, 23). Wszystkie te proce-

sy mogą mieć pływ na aktywność skurczową aorty 
brzusznej związanej ze zmianą ekspresji receptorów 
adrenergicznych.

Wykazano, że ludzkie tętnice wieńcowe dotknięte 
arteriosklerozą in vitro wykazują zwiększoną reak-
tywność związaną ze zmienioną wrażliwością na 
katecholaminy lub z zaburzeniami w funkcjonowaniu 
samych receptorów α2 (28, 38). Inne badania potwier-
dzają zmianę właściwości procesów aktywowanych za 
pośrednictwem receptorów α2 adrenergicznych w aor-
cie dotkniętej arteriosklerozą w porównaniu do aorty 
zdrowej (15, 24). Badania nad kurczliwością aorty 
brzusznej szczurów dowodzą, że w skrawkach z usu-
niętym śródbłonkiem, pod wpływem wysokich stężeń 
ksylazyny, obserwowano skurcz naczyń na drodze 
pobudzenia receptorów α2 związanych z mięśniówką 
gładką, dodatkowo ksylazyna może niespecyficznie 
pobudzać receptory α1 (29). W skrawkach z zachowa-
nymi warstwami strukturalnymi aorty, przy niższych 
stężeniach α2 agonisty, dochodzi do odmiennej reakcji, 
na skutek pobudzenia przede wszystkim śródbłonko-
wych receptorów α2A, co wpływa na pojawienie się 
reakcji rozkurczowej (32). 

Celem badań było określenie wpływu ksylazyny 
i wybranych antagonistów receptorów α2 na kurczli-
wość skrawków aorty brzusznej człowieka zmienionej 
tętniakowato oraz kurczliwość prawidłowej aorty świń 
w warunkach in vitro.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono na 34 skrawkach aorty brzusz-

nej zmienionej tętniakowato, pobranych podczas zabiegów 
korekcji tętniaka od ludzi. Dodatkowo badania prowadzono 
na 28 skrawkach aorty brzusznej pochodzących od świń 
domowych o masie ciała 50-70 kg. Badania wykonano za 
zgodą II Lokalnej Komisji Etycznej nr 89/2010. Materiał 
ludzki do badań został pobrany podczas planowych zabie-
gów korekcji tętniaka w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym we Wrocławiu. Pacjenci, od których pobrane 
zostały skrawki aorty zmienionej tętniakowato, operowani 
byli w trybie planowym, jak również nagłym, z powodu 
rozległej zmiany tętniakowatej aorty brzusznej zagrażającej 
życiu. Przedział wiekowy pacjentów wynosił 55-72 lata. 
Skrawki do pracowni transportowano w buforze Krebsa-
-Henseleita o temperaturze 4°C. Czas transportu skrawka 
do pracowni nie był dłuższy niż 1 godzina. Wycinki aorty 
zostały oczyszczone z blaszki miażdżycowej i podzielone na 
skrawki poprzeczne (krążki) o wymiarach 5 × 10 mm. Aorty 
świń pozyskiwano bezzwłocznie po eutanazji zwierzęcia, 
wypreparowane naczynie dzielono na fragmenty o takich 
samych wymiarach, jak w przypadku materiału ludzkiego. 
Skrawki montowano poprzecznie w 4 komorach automa-
tycznej łaźni wodnej o objętości komory 20 ml, przeciągając 
nitkę chirurgiczną safil 4,0 przez światło aorty oraz mon-
towano w komorze w taki sposób, aby rejestrować zmiany 
przekroju poprzecznego izolatu. Wszystkim skrawkom 
nadano początkowy tonus wynoszący 5 mM (miliniuton). 
Tonus ten stanowił linię początkową, do której odnoszono 
się, porównując uzyskane wyniki (16). Wyznaczono ekspe-
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rymentalnie 60-minutowy czas potrzebny na zrównoważe-
nie zapisu. Jako środowisko inkubacji służył bufor Krebsa-
-Henseleita o składzie chemicznym: NaCl – 118 mM; KCl 
– 4,7 mM; CaCl2 – 2,5 mM; MgSO4 – 1,6 mM; NaHCO3 
– 24,3 mM; KH2PO4 – 1,18 mM; glukoza 5,6 mM (9, 16). 
Inkubację prowadzono w temperaturze 37°C, podając 
gazową mieszaninę tlenu i dwutlenku węgla w proporcji: 
95% O2 i 5% CO2, w taki sposób, aby pH roztworu mieściło 
się w granicach 7,3-7,5. Skurcze aorty rejestrowano przy 
pomocy przetworników izotonicznych (Letica Scientific 
Instruments) połączonych ze wzmacniaczami mostkowy-
mi (BridgeAmp, ADInstruments, Australia) 4-kanałowym 
systemem do akwizycji danych (PowerLab/400, ADInstru-
ments), podłączonym do komputera. Po 30-minutowym 
zapisie kontrolnym, podczas którego następowała stabi-
lizacja tonusu tkanki, do komory inkubacyjnej podawano 
agonistów i antagonistów receptorów adrenergicznych. 
Po zrównoważeniu zapisu do komór inkubacyjnych po-
dawano ksylazynę w stężeniach wzrastających w skali 
logarytmicznej (10–9 do 10–5 M). Część skrawków preinku-
bowano przez 30 min z jednym z selektywnych antagoni-
stów receptorów α2 adrenergicznych w stężeniu 1 µM lub 
10 µM przed wykonaniem krzywej reakcji dla ksylazyny. 
Dla każdego schematu doświadczenia wykonano od 3 do 

7 powtórzeń. Zastosowano następujące odczynniki: BRL 
44408 – antagonista receptora α2A-adrenergicznego (SIG-
MA-ALDRICH), johimbinę – niespecyficzny antagonista 
α2-receptora adrenergicznego (Yohimbine hydrochloride, 
SIGMA-ALDRICH), RX 821002 – specyficzny antagonista 
receptora α2-adrenergicznego (SIGMA-ALDRICH) i ksy-
lazynę – agonista receptora α2-adrenergicznego (Xylazine 
hydrochloride, SIGMA-ALDRICH).

Początkowo badano reakcję tkanek na wzrastające stęże-
nie agonisty receptorów α2-adrenergicznych. Skrawki aorty 
brzusznej inkubowano we wzrastających dziesięciokrot-
nie stężeniach ksylazyny. Stężenie substancji zwiększano 
każdorazowo po ustabilizowaniu się reakcji aorty. Kolejno 
określono wpływ agonisty receptorów α2-adrenergicznych 
na skrawki aorty brzusznej po 30-minutowej preinkubacji 
w danym antagoniście (BRL 44408, RX 821002, johimbi-
na). Dawki preparatów ustalano doświadczalnie, sporzą-
dzając 10-krotne rozcieńczenia preparatów. Czas inkubacji 
w danym stężeniu wynosił 30 min. W obu przypadkach, 
ustalając dawkę, preparat podawano do komory inkuba-
cyjnej od najniższego rozcieńczenia w układzie kumulacji 
dawek (tzn. nie płucząc komory pomiędzy kolejnymi daw-
kami preparatu podawanymi do komory) aż do uzyskania 
widocznego efektu na wykresie (ryc. 1 i ryc. 2). Stężenie 

Ryc. 2. Wpływ ksylazyny na aktywność skurczową zmienio-
nych tętniakowato skrawków ludzkiej aorty brzusznej (linia 
przerywana) oraz skrawków aorty brzusznej świń (linia cią-
gła) po zablokowaniu receptorów wybranymi antagonistami 
receptorów α2-adrenergicznych w stężeniu 1 µM, (P ≤ 0,01, 
* P ≤ 0,05)

Ryc. 1. Wpływ ksylazyny na aktywność skurczową zmienio-
nych tętniakowato skrawków ludzkiej aorty brzusznej (linia 
przerywana) oraz skrawków aorty brzusznej świń (linia cią-
gła) po zablokowaniu receptorów wybranymi antagonistami 
receptorów α2-adrenergicznych w stężeniu 10 µM, (P ≤ 0,01, 
* P ≤ 0,05)
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antagonistów wyznaczono doświadczalnie, wybierając mi-
nimalne stężenie blokujące receptor (10 µM) oraz stężenie 
10-krotnie niższe (1 µM) w celu przedstawienia różnic 
w odpowiedzi tkanki. Za dawkę doświadczalną przyjęto 
najniższe stężenie preparatu wywołujące spodziewany efekt 
i potwierdzono ją w kilku kolejnych doświadczeniach.

Badania prowadzano na skrawkach aorty brzusznej 
człowieka zmienionej tętniakowato. Jednocześnie dane 
zestawiono z analogicznie przeprowadzonymi doświad-
czeniami na skrawkach niezmienionej aorty brzusznej świń 
domowych o wadze ok. 50-70 kg. 

Opracowując uzyskane wyniki, brano pod uwagę siłę 
reakcji wyrażoną w mN (amplituda kurczliwości). Wyniki 
badań opracowano w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft 
Excel 2000 i poddano analizie statystycznej przy użyciu 
testu t-Studenta oraz testu jednoczynnikowej analizy wa-
riancji (ANOVA) dla zmiennych niepołączonych.

Wyniki i omówienie
W badaniach określano tonus tkanki w odpowiedzi 

na samą ksylazynę stanowiącą α2-agonistę oraz na ksy-
lazynę po uprzedniej preinkubacji skrawków w danym 
α2-antagoniście (BRL 44408, RX 821002, johimbina). 
Wyniki przedstawiono na wykresach celem ilustracji 
wpływu wybranych substancji na kurczliwość aorty 
brzusznej (ryc. 1, ryc. 2).

Zarówno w skrawkach ludzkich, jak i zwierzęcych 
niskie stężenia samej ksylazyny powodują przede 
wszystkim słaby rozkurcz mięśniówki aorty brzusznej, 
przy czym siła rozkurczu w grupie skrawków pocho-
dzących od świń jest nieznacznie większa w stosunku 
do skrawków ludzkich. Obserwowany rozkurcz tkanki 
jest wprost proporcjonalny do stężenia ksylazyny 
w komorze inkubacyjnej. Reakcja skrawków aorty 
brzusznej świń miała charakter rozkurczu do stężenia 
10–7 M ksylazyny. Stężenia od 10–6 do 10–5 M nie 
nasilały już reakcji rozkurczowej. Zaobserwowano 
tendencję do wzrostu tonusu. W skrawkach ludzkich 
stężenia ksylazyny od 10–9 do 10–6 M wywołały spadek 
tonusu tkanki. W stężeniach od 10–6 do 10–5 M zaobser-
wowano słabą reakcję skurczową, jednak ze względu 
na duże odchylenie standardowe nie jest ona istotna. 
Widoczne zmniejszenie tonusu skrawków w małych 
stężeniach ksylazyny może być wynikiem pobudzenia 
receptorów α2A i α2C związanych z śródbłonkiem aorty 
i wytworzeniem NO lub aktywacją sarkoplazmatycz-
nych kanałów K+ zależnych od ATP (17). Tendencja 
do odwrócenia reakcji dla wyższych stężeń ksylazyny 
może być związana z niespecyficznym pobudzeniem 
receptorów α1 adrenergicznych, istnieją bowiem dane 
nt. działania rozkurczającego α2 agonistów na skrawki 
aorty piersiowej szczura obkurczonych fenylefryną 
(agonista receptorów α1 adrenergicznych), ale nie in-
nymi substancjami kurczliwymi. Można to tłumaczyć 
częściowym wypieraniem fenylefryny przez agonistów 
o mniejszej aktywności wewnętrznej z jej wiązania 
z receptorami α1. Ponadto zaobserwowano, iż skurcz 
wywoływany w skrawkach aorty szczura pozbawionej 
śródbłonka przez klonidynę (agonista receptorów α2 

adrenergicznych) jest hamowany przez antagonistów 
receptorów α1 adrenergicznych (3, 10, 25).

Aby dokładnie opisać mechanizm relaksacyjny wy-
wołany α2-agonistami w aorcie ludzkiej i zwierzęcej, 
potrzeba kolejnych badań, niemniej jednak zarejestro-
wany rozkurcz skrawków aorty brzusznej jest reakcją 
zgodną z obserwacjami przeprowadzonymi na innych 
modelach zwierzęcych i można przypuszczać, że jego 
mechanizm ma podobne podłoże (5, 41). Z kolei nie-
znacznie słabsza reakcja rozkurczowa skrawków aorty 
ludzkiej zmienionej tętniakowato w stosunku do aorty 
świń może być związana z uszkodzeniem śródbłonka 
i ścieńczeniem warstwy mięśniowej w wyniku miaż-
dżycy lub też mniejszą koncentracją receptorów α2, 
wynikającą z różnic gatunkowych (13, 19).

Odmienną reakcję skrawków aorty na ksylazynę 
zaobserwowano po zastosowaniu α2-antagonisty. 
Preinkubacja skrawków aorty brzusznej świń w 1 µM 
johimbiny spowodowała pojawienie się reakcji skur-
czowej w odpowiedzi na wzrastające stężenia ksyla-
zyny. Sugeruje to niespecyficzne wiązanie wysokich 
dawek α2-agonistów do receptorów α1 w momencie, 
gdy receptory α2 zostały zablokowane. Również inni 
autorzy zarejestrowali wystąpienie reakcji skurczowej 
w skrawkach aorty szczurów pozbawionych endo-
thelium pod wpływem klonidyny i UK 14304 (10). 
Obecna reakcja skurczowa skrawków w materiale 
ludzkim była znacznie słabsza w stosunku do skraw-
ków pochodzących od świń.

Johimbina w stężeniu 10 µM dodana do komory 
inkubacyjnej spowodowała wystąpienie reakcji roz-
kurczowej po zadziałaniu ksylazyną na skrawki aorty 
świń. Zjawisko to nie jest do końca jasne, wydaje 
się, że johimbina w tym stężeniu jest w stanie nie-
specyficznie blokować receptory α1-adrenergiczne 
bądź wpływać na receptory innego typu i tym samym 
prowadzić do wystąpienia reakcji rozkurczowej. 
Ksylazyna, po zablokowaniu receptorów α1, poprzez 
łączenie się z śródbłonkowymi receptorami α2A/C 
pogłębia wazodilatację. Już bardzo niskie stężenia 
johimbiny są efektywne wobec receptorów α2 (17), jed-
nak antagonista ten cechuje się niską specyficznością 
w porównaniu z substancjami nowszej generacji, jak 
np. RX 821002 (33). Zaobserwowano również, że jo-
himbina może wywoływać bezpośredni efekt relaksa-
cyjny w naczyniach skóry in vivo w stężeniach 10–6 M 
oraz jest w stanie rozkurczać naczynia obkurczone 
norepinefryną (6). Odmienną reakcję obserwowano 
w skrawkach ludzkich, które po preinkubacji w 10 µM 
johimbiny reagowały nieznacznym wzrostem tonusu 
na kolejne stężenia ksylazyny. Zaistniała reakcja była 
tożsama z obserwowanymi po podaniu BRL 44408 
i RX 820012.

BRL 44408 jest selektywnym antagonistą recepto-
rów α2A. Preinkubacja skrawków aorty w 1 µM oraz 
10 µM BRL44408 przed zastosowaniem kolejnych 
stężeń ksylazyny prawdopodobnie spowodowała za-
blokowanie receptorów α2A i tym samym wyzwoliła 
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reakcję skurczową na ksylazynę, wywołaną pobudze-
niem receptorów α1 i/lub α2B. Biorąc pod uwagę siłę 
reakcji skrawków na wysokie stężenia ksylazyny, naj-
prawdopodobniej doszło w nich do niespecyficznego 
pobudzenia receptorów α1, gdyż to one w głównej mie-
rze odpowiadają za efektywny wzrost tonusu tkanek 
naczyniowych (7). Zwiększenie stężenia antagonisty 
prowadziło do nasilenia reakcji skurczowej.

Preinkubacja skrawków aorty brzusznej świń 
w obecności antagonisty receptorów α2 RX820012 
w stężeniach od 0,1 do 10 µM, podobnie jak w przy-
padku BRL 444408, spowodowała pojawienie się 
reakcji skurczowej w odpowiedzi na ksylazynę. 
Molekularne podłoże zjawiska jest zapewne analo-
giczne jak w przypadku pozostałych antagonistów.

Porównując reakcję skrawków aorty świń na BRL 
44408 oraz RX 820012 można wnioskować, że 
głównym podtypem receptorów α2-adrenergicznych 
wpływającym na skurcz i rozkurcz aorty brzusznej 
u zdrowych osobników są receptory α2A. Obie sub-
stancje w podobnych stężeniach prowadzą do ana-
logicznej reakcji skrawków na ksylazynę, mimo iż 
BRL 44408 jest selektywnym antagonistą receptorów 
α2A, a RX820012 nie wykazuje specyficzności wobec 
podtypów receptorów α2. Sugeruje to, iż pobudzenie 
czy też hamowanie receptorów α2B nie wpływa istot-
nie na reakcję skurczową związaną z pobudzeniem 
receptorów α1 u osobników zdrowych z prawidłowym 
endothelium. Obserwacja jest zgodna z wynikami 
doświadczeń innych autorów, którzy stwierdzili, że 
receptory te mają znaczenie dopiero w zmianie reakcji 
skurczowej u pacjentów z nadciśnieniem (8).

Doświadczenia dowodzą również, że johimbina 
charakteryzuje się mniejszą specyficznością w wyż-
szych stężeniach w porównaniu do RX820012 oraz 
BRL44408, przez co może prowadzić do reakcji 
badanego materiału trudnej do interpretacji. Badając 
łączenie się RX820012 z receptorami α2 w różnych 
tkankach wykazano jego większą specyficzność w po-
równaniu do johimbiny (11), co jest zgodne z obser-
wacjami własnymi.

Obecna reakcja skurczowa w materiale ludzkim na 
wzrastające stężenia ksylazyny po preinkubacji w trzech 
α2-agonistach (RX820012, BRL44408 i johimbiny) 
była znacznie słabiej wyrażona. Najprawdopodobniej 
wynika to z faktu degradacji warstwy mięśniowej, jaka 
zachodzi podczas tworzenia się tętniaka i zmniejszenia 
się ilości receptorów α1. Z kolei reakcja rozkurczowa 
na podanie samej ksylazyny w skrawkach ludzkich 
była porównywalna do reakcji skrawków świń. 
Podejrzewamy, że obserwowane zmniejszenie tonusu 
związane jest z aktywacją śródbłonkowych receptorów 
α2A i uwolnieniem NO (28, 38). Dowodzi to prawdzi-
wości tezy, że zależna od receptorów adrenergicznych 
zmiana napięcia ściany aorty brzusznej w tętniaku 
u ludzi jest głównie związana ze zmniejszoną ekspresją 
typu α1 i wymaga dokładniejszych ustaleń.

Mięśniówka gładka w skrawkach świń po preinku-
bacji w α2-antagonistach reagowała silniej na podanie 
ksylazyny. Z kolei reakcja na podanie samej ksylazyny 
w obu przypadkach była podobna. Może sugerować to 
zmianę w liczbie receptorów α1 wynikającą z różnic 
gatunkowych i/lub degradacji warstwy mięśniowej 
w tętniaku aorty brzusznej. Istotnym czynnikiem może 
być również wiek pacjentów, który wpływa na roz-
mieszczenie receptorów adrenergicznych. Ze względu 
na brak dostatecznej ilości badań na skrawkach zdro-
wej, niezmienionej tętniakowato aorty brzusznej czło-
wieka, trudno wykluczyć lub potwierdzić te hipotezy. 
Potrzeba kolejnych badań, by móc zdecydowanie okre-
ślić przyczynę zauważonych różnic. Zgłębianie wiedzy 
na temat roli receptorów aortalnych i ich wpływu na 
jej funkcje dynamiczne ma duże znaczenie z punktu 
widzenia poznania mechanizmów rozwoju choroby 
i ewentualnego leczenia czy profilaktyki. Gnus i wsp. 
w 2013 r. wykazali dużą korelację między obecnością 
blaszki miażdżycowej a upośledzeniem funkcji skur-
czowych i elastycznych aorty brzusznej człowieka.
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