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Mia¿d¿yca jest chorob¹ zapaln¹ naczyñ. Nadal niewiele wiadomo na
temat wywo³uj¹cych mia¿d¿ycê bodców zapalnych. Badania ostatnich
lat szczególn¹ rolê przypisuj¹ infekcji Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, Herpes simplex oraz cytomegalowirusem.
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WSTÊP
Wyniki wielu opublikowanych badañ dowiadczalnych i epidemiologicznych wskazuj¹ na zale¿noæ miêdzy zaka¿eniem niektórymi drobnoustrojami a zwiêkszonym ryzykiem choroby wieñcowej oraz incydentami sercowo-naczyniowymi. Szczególn¹ uwagê przypisuje siê zaka¿eniom Chlamydia pneumoniae, Cytomegalowirusem, Herpes simplex oraz
Helicobacter pylori. Mog¹ one osiedlaæ siê w blaszkach mia¿d¿ycowych, a wytwarzane
przez nie substancje stymuluj¹ miejscowy proces zapalny. Co wiêcej, wyniki ostatnich
badañ jednoznacznie wskazuj¹, ¿e nawet odleg³y proces zakany mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia iloci kr¹¿¹cych mediatorów procesu zapalnego. W zwi¹zku z tym coraz powszechniejsze uznanie zyskuje opinia, ¿e mikroorganizmy mog¹ przypieszaæ rozwój mia¿d¿ycy
i prowadziæ do wyst¹pienia ostrych incydentów zapalnych.
ROLA ZAKA¯ENIA CHLAMYDIA PNEUMONIAE
Chlamydia pneumoniae  jest to bakteria rozwijaj¹ca siê wy³¹cznie we wnêtrzu innych komórek, a pozakomórkowo wystêpuje tylko w postaci przetrwalnikowej (cia³ko elementarne), które po dostaniu siê do wnêtrza komórki ró¿nicuje siê do postaci aktywnej
metabolicznie (cia³ko siateczkowate) lub formy nieaktywnej (cia³ko przetrwa³e). Na podstawie wielu dostêpnych wyników badañ stwierdzono, ¿e Chlamydia pneumoniae mo¿e

672

M Banach, L Markuszewski, J Zas³onka i inni

Nr 4

byæ czynnikiem etiologicznym mia¿d¿ycy, prowadz¹c do jej powstania w sposób bezporedni lub poredni poprzez modyfikowanie tradycyjnych czynników ryzyka. Dowody na
poparcie tej tezy pochodz¹ z badañ na zwierzêtach, badañ epidemiologicznych oraz faktu,
¿e bakteriê tê lub substancjê przez ni¹ wytworzon¹, spotyka siê w blaszkach mia¿d¿ycowych u ludzi.
Rozwój nowych technik badawczych umo¿liwi³ rozpoznanie odleg³ych znamion przebytego zaka¿enia Ch. pneumoniae, które obecnie najczêciej opiera siê na tecie mikroimmunofluorescencji i wykryciu w surowicy swoistych przeciwcia³ skierowanych przeciwko
bakterii. W ostrej fazie zaka¿enia najszybciej pojawiaj¹ siê przeciwcia³a IgM, natomiast,
gdy poziom przeciwcia³ IgM zaczyna siê obni¿aæ, nastêpuje wzrost miana przeciwcia³ IgG
i IgA. W przypadku wyleczenia poziom przeciwcia³ IgA obni¿a siê i z czasem zanika, jeli
za zaka¿enie przejdzie w formê przewlek³¹ lub dojdzie do czêstych reinfekcji, obserwujemy d³ugotrwale podwy¿szony poziom przeciwcia³ IgA. Stabilnie podwy¿szony poziom
przeciwcia³ IgG mo¿e towarzyszyæ zarówno przebytemu zaka¿eniu pierwotnemu, jak
i przewlek³emu, gdy¿ przeciwcia³a tej klasy utrzymuj¹ siê prze wiele lat.
Strachan i wsp. w swojej pracy zaobserwowali wy¿sz¹ miertelnoæ z powodu choroby niedokrwiennej serca osób, które mia³y podwy¿szone miano przeciwcia³ IgA przeciwko
Chlamydia pneumoniae. Warty podkrelenia jest fakt, i¿ w badaniu tym nie stwierdzono
zwi¹zku pomiêdzy zwiêkszon¹ miertelnoci¹ z powodu choroby wieñcowej a podwy¿szonym poziomem przeciwcia³ IgG. Podobne wyniki zaobserwowaæ mo¿na w badaniu Lindoholta, który stwierdzi³ istotny statystycznie zwi¹zek tylko pomiêdzy przeciwcia³ami
IgA i têtniakami aorty brzusznej. Pomimo to wiêkszoæ badaczy ogranicza rozpoznanie
przewlek³ej infekcji do oznaczenia miana przeciwcia³ tylko w klasie IgG (1).
Anderson i wsp. wykazali powszechn¹ obecnoæ antygenów Ch. pneumoniae w badanych blaszkach mia¿d¿ycowych, nie stwierdzono ich natomiast w próbkach prawid³owych
têtnic ani w zmianach zwyrodnieniowych naczyñ w sercu przeszczepionym. Obserwacje te
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e obecnoæ Ch. pneumoniae lub substancji przez nie wytworzonych w cianie naczynia powinna stanowiæ z³oty standard kojarzenia zaka¿enia t¹ bakteri¹
z rozwojem mia¿d¿ycy. Wed³ug innych doniesieñ oznaczenie przeciwcia³ przeciwko Chlamydia pneumoniae mo¿e stanowiæ dowód przebytego zaka¿enia, natomiast nie wskazuje
na czynn¹ infekcjê w naczyniach krwiononych. W rzeczywistoci obecnoæ przeciwcia³
s³abo lub wcale nie koreluje z wystêpowaniem choroby wieñcowej. Metaanaliza 6 prac
wykaza³a bowiem, ¿e ryzyko rozwoju choroby wieñcowej u osób seropozytywnych wynosi tylko 1,2%, co wiêcej, czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ w populacji ogólnej jest bardzo du¿a i wzrasta wraz z wiekiem (2).
Chlamydie s¹ wra¿liwe na antybiotyki makrolidowe, tetracykliny oraz fluorochinolony i w³anie preparaty z tych grup leków próbowano stosowaæ w badaniach oceniaj¹cych
skutecznoæ leczenia infekcji naczyniowych wywo³anych przez Chlamydia pneumoniae.
Leczenie azitromycyn¹ chorych ze stabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ analizowano m.in. w badaniu ACADEMICS (The Azithromycin in Coronary Artery Disease: Elimination of Myocardial Infection with Chlamydia Study), w którym wykazano zmniejszenie stê¿enia markerów ostrego zapalenia w osoczu (CRP, fibrynogen), jednak w dwuletniej obserwacji nie
stwierdzono mniejszej liczby hospitalizacji, zawa³ów i zgonów spowodowanych chorob¹
wieñcow¹ (2).
W 2002 roku zakoñczono pierwsze du¿e badanie kliniczne nad znaczeniem antybioty-
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ków w leczeniu choroby wieñcowej. W badaniu WIZARD (Weekly Intervention with Zithromax for Atherosclerosis and Related Disorder) wziêli udzia³ pacjenci po zawale miênia
sercowego, którzy przez trzy miesi¹ce otrzymywali azitromycynê. Zaobserwowano nieistotn¹ 7% redukcjê czêstoci wystêpowania z³o¿onych, sercowo-naczyniowych punktów
koñcowych u pacjentów leczonych antybiotykiem. Dopiero analiza post hoc (zale¿noci
efektu leczenia od czasu) da³a bardzo obiecuj¹ce wyniki. Po szeciu miesi¹cach od zakoñczenia badania wykazano bowiem, ¿e w grupie leczonych azitromycyn¹ u znacznie wiêkszej liczby chorych nie stwierdza siê jakichkolwiek incydentów sercowo-naczyniowych
oraz mo¿na zaobserwowaæ istotnie mniejsz¹ liczb¹ zgonów i zawa³ów prowadz¹cych do
zgonu. W zwi¹zku z powy¿szymi wynikami badacze podjêli próbê d³u¿szego rocznego
leczenia azitromycyn¹ (trwaj¹ce badanie ACES  Azithromycin Coronary Events Study),
natomiast w badaniu PROVE-IT (Provastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection
Therapy) ocenie poddawana jest gatiofloksacyna, antybiotyk o potencjalnie wiêkszej skutecznoci w leczeniu Ch. pneumoniae (3).
W drugim z og³oszonych badañ nad antybiotykoterapi¹  AZACS (Azithromycin Acute Coronary Syndrome Study) oceniano skutecznoæ podawania azitromycyny przez 4 dni
u chorych z ostrymi incydentami wieñcowymi. Wyniki badania nie by³y jednak zachêcaj¹ce, poniewa¿ czêstoæ wystêpowania g³ównych punktów koñcowych nie ró¿ni³a siê, w zale¿noci od stosowanego leku, ani w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ, ani do tych, które
nast¹pi³y po wypisaniu ze szpitala. Wyniki tego badania jeszcze raz podkrelaj¹ sens kontynuowania badania ACES i w³¹czenie d³ugoterminowego leczenia antybiotykiem.
ROLA ZAKA¯ENIA CYTOMEGALOWIRUSEM
Cytomegalowirus (CMV) jest czêstym patogenem ludzkim, a w licznych dotychczas
opublikowanych pracach uwa¿a siê go za czynnik potencjalnie aterogenny. Zaka¿enie CMV
mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju mia¿d¿ycy w wyniku dzia³ania kilku mechanizmów: hamowania fibrynolizy, zwiêkszania stê¿enia lipoproteiny, aktywnoci prokoagulacyjnej oraz
liczby utlenionych LDL na powierzchni makrofagów.
Nie zosta³o jednoznacznie udowodnione, ¿e obecnoæ przeciwcia³ anty-CMV jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieñcowej serca lub mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych. Sporód 11 du¿ych badañ klinicznych, przeprowadzonych do koñca 2002 roku, w czterech
wykazano istnienie pozytywnej korelacji, natomiast w siedmiu pozosta³ych wykazano jedynie s³ab¹ zale¿noæ. Jednak badania ostatnich dwóch lat wskazuj¹ na istotn¹ rolê tego
patogenu w prognozowaniu ryzyka mia¿d¿ycy. W badaniu Bluma i wsp. przebadano
187 osób, w wieku od 40-80 lat, z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka mia¿d¿ycy
naczyñ, bez choroby wieñcowej w wywiadzie. U 126 pacjentów w³¹czonych do badania
wykazano wysokie miano przeciwcia³ anty-CMV (³1800), przy braku przeciwcia³ w grupie kontrolnej (p <0,0001). Na podstawie uzyskanych wyników autorzy jednoznacznie
potwierdzili rolê zaka¿enia CMV w patogenezie mia¿d¿ycy, wskazuj¹c, ¿e miano przeciwcia³ anty-CMV jest wczesnym predyktorem rozwoju mia¿d¿ycy, a jego oznaczenie powinno byæ wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej u osób z grupy wysokiego ryzyka (4). Podobne wyniki uzyskano równie¿ w innych, ostatnio opublikowanych badaniach.
W pracy Vliegena i wsp. oceniano wp³yw wirusa CMV na powstawanie reakcji zapalnej
w naczyniach, na podstawie analizy obecnoci czynników immunologicznych, m.in.
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TNF-a oraz interferonu g. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e wirus cytomegalii wywo³uje miejscow¹ odpowied immunologiczn¹, co sugeruje bezporedni wp³yw
wirusa CMV w indukcji procesu mia¿d¿ycy oraz systemow¹ odpowied immunologiczn¹
organizmu, co wskazuje dodatkowo na poredni¹ rolê zaka¿enia CMV w procesie aterogenezy (5).
ROLA ZAKA¯ENIA WIRUSEM HERPES SIMPLEX
Obecnoæ wirusa Herpes simplex (HSV) stwierdzono w blaszkach mia¿d¿ycowych
pochodz¹cych z têtnic szyjnych i wieñcowych. Autorzy badania Helsinki Heart Study, na
podstawie uzyskanych wyników, uznali obecnoæ przeciwcia³ anty-HSV-1 za czynnik ryzyka rozwoju choroby wieñcowej. Wykazali równie¿, ¿e wzglêdne ryzyko rozwoju choroby wieñcowej zwiêksza siê istotnie u osób seropozytywnych z podwy¿szonym stê¿eniem
CRP. W innym badaniu wykazano znamienn¹ rolê czynników wirusowych, w tym HSV-1
oaz HSV-2 w powstawaniu mia¿d¿ycy naczyñ nerkowych po transplantacji tego narz¹du.
Jednak ze wzglêdu na to, ¿e cztery znane du¿e badania kliniczne nie wykaza³y istnienia
zwi¹zku wirusa opryszczki z rozwojem mia¿d¿ycy, czynnik ten jest brany pod uwagê tylko
przy okrelaniu zwi¹zku ca³kowitego obci¹¿enia mikroorganizmami a rozwojem mia¿d¿ycy (6).
DOMNIEMANA ROLA INNYCH WIRUSÓW
W ostatnich latach pojawi³o siê równie¿ kilka doniesieñ z badañ nad wp³ywem wirusa
zapalenia w¹troby typu A (HAV) na rozwój choroby wieñcowej. Jak dot¹d jednak nie ma
jednoznacznych dowodów na istnienie takiego zwi¹zku, wrêcz przeciwnie, najnowsze badania wykazuj¹ brak korelacji pomiêdzy wirusem zapalenia w¹troby typu A a rozwojem
mia¿d¿ycy, wskazuj¹c, ¿e zaka¿enie wirusem HAV nie jest predyktorem ryzyka rozwoju
choroby naczyñ wieñcowych.
Obecnie prowadzi siê równie¿ wiele badañ na temat wp³ywu wirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus) na rozwój mia¿d¿ycy naczyñ. Chocia¿ pocz¹tkowe wyniki nie wskazywa³y na istnienie takiego zwi¹zku, to najnowsze doniesienia w wiêkszoci przypadków
sugeruj¹ istotn¹ rolê zaka¿enia HIV w rozwoju mia¿d¿ycy naczyñ. W opublikowanym
w tym roku badaniu Hsue i wsp. oceniano roczn¹ progresjê gruboci kompleksu intimamedia (IMT) u 148 pacjentów zaka¿onych wirusem HIV. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, ¿e u pacjentów HIV dodatnich IMT jest istotnie wiêksza ni¿ w grupie
kontrolnej i jest czynnikiem ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy, a tym samym choroby naczyñ
wieñcowych. Wykazano równie¿, ¿e ryzyko to jeszcze siê zwiêksza w przypadku nasilenia
procesu zakanego (CD4 £ 200) oraz wspó³istnienia innych czynników ryzyka choroby
niedokrwiennej serca (7). Podobne istotne nasilenie procesu mia¿d¿ycy u osób z HIV
zaobserwowano w badaniach innych autorów. Wykazano nawet, ¿e Human Immunodeficiency Virus powoduje pogrubienie ciany naczyñ krwiononych oraz dysfunkcjê ródb³onka tak¿e u dzieci zaka¿onych HIV.
Analizuj¹c populacjê pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca i wystêpowaniem
ostrych zespo³ów wieñcowych zaobserwowano, ¿e u 10 do 23% chorych wspó³istnieje
choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy. St¹d w badaniach nad rol¹ zaka¿enia w patoge-
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nezie mia¿d¿ycy rozpatrywano równie¿ znaczenie etiologiczne infekcji Helicobacter
pylori. Jednak wyniki analizy piêciu znanych badañ serologiczno-epidemiologicznych wykaza³y, ¿e obecnoæ przeciwcia³ przeciwko tej bakterii nie jest czynnikiem rokowniczym
choroby wieñcowej. Obecnoci H. pylori nie wykazano w blaszkach mia¿d¿ycowych
u ludzi ani nie zaobserwowano patologicznego jej wp³ywu w badaniach na zwierzêtach.
Wykazano jedynie, ¿e obecnoæ bakterii mo¿e zwiêkszaæ stê¿enie CRP oraz fibrynogenu
i u³atwiaæ agregacjê p³ytek. W ostatnich latach pojawi³y siê jednak badania podwa¿aj¹ce
powy¿sze wyniki. W 2002 roku ukaza³a siê praca Kowalskiego i wsp., w której badano
wp³yw zaka¿enia Helicobacter pylori na wystêpowanie choroby naczyñ wieñcowych. Próbki
pobierane z trakcie rewaskularyzacji badano pod k¹tem wystêpowania przeciwcia³
IgG -/cagA specyficznych dla H. pylori. Na podstawie otrzymanych wyników autorzy stwierdzili istotn¹ korelacjê pomiêdzy zaka¿eniem Helicobacter pylori a wczeniejszym zawa³em serca (p =0,008) oraz wystêpowaniem niestabilnej dusznicy bolesnej (p <0,001). Znaczenie zaka¿enia Helicobacter pylori w patogenezie mia¿d¿ycy pozostaje zatem wci¹¿
spraw¹ otwart¹ (8).
Zagadnieniem wci¹¿ nie do koñca zbadanym pozostaje równie¿ rola Mycoplasma pneumoniae w procesie mia¿d¿ycy. Dotychczas opublikowane doniesienia sugeruj¹ bowiem
potencjalny wp³yw tego patogenu w procesie aterogenezy, a bakteriê tê znajdowano m.in.
w pêkniêtych blaszkach mia¿d¿ycowych u pacjentów po zawale miênia sercowego oraz
w zwapnianych ogniskach mia¿d¿ycowych u chorych ze stenoz¹ zastawki aortalnej.
PODSUMOWANIE
Mia¿d¿yca jest chorob¹ zapaln¹, polegaj¹c¹ na powstaniu w ich b³onie wewnêtrznej
wieloogniskowych zmian prowadz¹cych do zmniejszenia elastycznoci i zwê¿aj¹cych wiat³o naczyñ. Stê¿enie markerów procesu mia¿d¿ycowego jest podwy¿szone u chorych
z grupy wysokiego ryzyka i stanowi negatywny czynnik prognostyczny. Nadal jednak nie
ma pewnoci, co wyzwala reakcje zapalne, poniewa¿ dotychczas zebrane dane wskazuj¹
zarówno na czynniki zakane i niezaka¿ne nieinfekcyjne. Nadal bez odpowiedzi pozostaje
tak¿e pytanie, czy zastosowanie antybiotyków lub szczepionek, mo¿e okazaæ siê skuteczne
w profilaktyce i leczeniu choroby wieñcowej. W zwi¹zku z tym, z du¿ym zainteresowaniem czekamy na wyniki trwaj¹cych badañ (m.in. ACES oraz PROVE-IT), a tymczasem
wa¿nym zagadnieniem pozostaje optymalizacja procedur leczniczych, w przypadku których wykazano dzia³anie hamuj¹ce reakcjê zapaln¹ w naczyniach.
Du¿e nadzieje zwi¹zane s¹ równie¿ z badaniami eksperymentalnych szczepionek przeciwko mia¿d¿ycy. Tegoroczne prace donosz¹ m.in. o szczepionkach z zastosowaniem utlenionego LDL cholesterolu, jako g³ównego czynnika przeciwdzia³aj¹cego arteriosklerozie,
w innych badaniach autorzy przedstawiaj¹ szczepionkê CETi-1, która stymuluje powstawanie przeciwcia³ specyficznych dla bia³ka transportuj¹cego estry cholesterolu (druga faza
badania rozpoczê³a siê w sierpniu 2001 roku). Wci¹¿ trwaj¹ badania szczepionki przeciwko mia¿d¿ycy, której najistotniejsze dzia³anie polega na stymulowaniu uk³adu Th2 (9).
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THE ROLE OF INFECTION
IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS
SUMMARY
Experimental models and human studies have supported a role of infection in the initiation of
atherosclerosis. There are many known microorganisms who can play an important role in atherosclerosis, but especially two of them  Chlamydia pneumoniae and Cytomegalovirus are suspected to
stimulate the process of atheromatosis. Until antibiotics or vaccines are useful in artery diseases
prevention, therapies with proven vascular anti-inflammatory effects (diet, exercise, smoking cessation, aspirin, statins) should be optimized.
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