
 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Zakład Biotechnologii Medycznej 

 

 

 

Wrodzona odpowiedź odpornościowa  

w następstwie zawału serca – znaczenie makrofagów 

tkankowych i oksygenazy hemowej-1 

 

Mateusz Tomczyk 

Praca doktorska 

 

 

Promotor:  prof. dr hab. Józef Dulak 

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jaźwa-Kusior 

 

 

 Kraków 2019  



2 

 

1. Podziękowania 

Powstanie tej pracy nie byłoby możliwe bez ogromnej pomocy ze strony wielu osób. 

W pierwszych słowach pragnę podziękować profesorowi Józefowi Dulakowi za 

możliwość pracy w Zakładzie Biotechnologii Medycznej, za liczne, cenne uwagi dotyczące 

prowadzonych badań, za cierpliwość i pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz 

stworzenie wyjątkowych warunków sprzyjających pracy badawczej i rozwojowi 

naukowemu. 

Chcę wyrazić swoją szczególną wdzięczność wobec dr Agnieszki Jaźwy-Kusior za 

możliwość wspólnej pracy, za nieocenione rady i wskazówki, za nieustającą praktyczną  

i merytoryczną pomoc w czasie prowadzenia badań, analizy wyników i przygotowania 

dysertacji, oraz za jej niekończące się pokłady cierpliwości i wyrozumiałości.  

Chciałbym również podziękować profesor Alicji Józkowicz za wiele trafnych  

i pomocnych uwag. 

Wyrażam również swoją wdzięczność wszystkim kolegom z Zakładu Biotechnologii 

Medycznej za stworzenie wyjątkowo przyjaznej atmosfery i nieocenioną pomoc. 

Szczególnie pragnę podziękować Izabeli Kraszewskiej, Krzysztofowi Szade, Karolinie 

Bukowskiej-Strakovej, Neli Kachamakovej-Trojanowskiej i Witoldowi Nowakowi za ich 

wkład w powstanie tej pracy. Wyjątkowe podziękowania kieruję również do Agnieszki 

Andrychowicz-Róg, Karoliny Hajduk i Ewy Werner za nieocenioną pomoc administracyjną 

i techniczną.  

Pragnę również podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom za ich nieustające wsparcie. 

  



3 

 

2. Finansowanie 

Praca powstała dzięki finansowaniu uzyskanemu z projektów badawczych: Iuventus 

Plus z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0249/IP1/2013/72) pt.: Control  

of immune response in gene therapy – role of HO-1 and microRNA (kierownik  

projektu: dr Agnieszka Jaźwa-Kusior), Sonata Bis z Narodowego Centrum Nauki 

(2014/14/E/NZ1/00139) pt.: Rola oksygenazy hemowej-1 w zależnej od monocytów  

i makrofagów progresji choroby niedokrwiennej serca (kierownik projektu: dr Agnieszka 

Jaźwa-Kusior), Preludium z Narodowego Centrum Nauki (2015/17/N/NZ1/00041) pt.: 

Makrofagi rezydujące w tkance w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego. 

Rola oksygenazy hemowej-1 (kierownik projektu: mgr Mateusz Tomczyk); oraz Etiuda  

z Narodowego Centrum Nauki (2017/24/T/NZ1/00475) pt.: Odpowiedź odpornościowa  

w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego w następstwie zawału. Rola 

makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1 (kierownik projektu: mgr Mateusz 

Tomczyk). 

  



4 

 

3. Spis treści 

1. Podziękowania .................................................................................................... 2 

2. Finansowanie ...................................................................................................... 3 

3. Spis treści ............................................................................................................ 4 

4. Wykaz skrótów ................................................................................................... 8 

5. Streszczenie ...................................................................................................... 10 

6. Abstract ............................................................................................................. 13 

7. Wstęp ................................................................................................................ 16 

7.1. Choroby układu krążenia i choroba niedokrwienna serca ............................ 16 

7.2. Oksygenaza hemowa .................................................................................. 17 

7.2.1. Ogólna charakterystyka .......................................................................... 17 

7.2.2. Regulacja ekspresji HO-1 a niedokrwienie mięśnia sercowego ............... 19 

7.2.3. Makrofagi metabolizują hem .................................................................. 22 

7.2.4. HO-1 kontroluje dostępność hemu .......................................................... 23 

7.2.1. Immunogenna aktywność hemu.............................................................. 24 

7.2.2. Tlenek węgla .......................................................................................... 25 

7.2.3. Barwniki żółciowe.................................................................................. 26 

7.2.4. Jony żelaza (II) ....................................................................................... 27 

7.2.5. Niedobór HO-1 u ludzi ........................................................................... 27 

7.3. Monocyty krwi obwodowej ........................................................................ 28 

7.4. Monocyty w rozwoju miażdżycy ................................................................ 29 

7.5. Odpowiedź zapalna w następstwie zawału serca ......................................... 32 

7.5.1. Komórki układu odpornościowego w zdrowym sercu ............................. 32 

7.5.2. Kinetyka zmian populacji komórek zapalnych mięśnia sercowego po 

zawale   ............................................................................................................... 34 

8. Cele pracy ......................................................................................................... 39 

9. Materiały i Metody ............................................................................................ 40 

9.1. Odczynniki ................................................................................................. 40 

9.2. Zwierzęta eksperymentalne ........................................................................ 42 

9.3. Anestezja i analgezja .................................................................................. 43 



5 

 

9.4. Indukcja zawału serca ................................................................................ 43 

9.5. Echokardiograficzne badanie funkcji serca ................................................. 45 

9.6. Resekcja śledziony ..................................................................................... 45 

9.7. Usunięcie makrofagów in vivo ................................................................... 46 

9.8. Eutanazja ................................................................................................... 46 

9.9. Pobranie tkanek i izolacja komórek ............................................................ 47 

9.9.1. Uwagi wstępne ....................................................................................... 47 

9.9.2. Przyżyciowe pobranie krwi obwodowej.................................................. 47 

9.9.3. Pobranie krwi obwodowej post mortem .................................................. 47 

9.9.4. Przygotowanie krwi do dalszych analiz .................................................. 47 

9.9.5. Szpik kostny ........................................................................................... 48 

9.9.6. Śledziona................................................................................................ 48 

9.9.7. Serce ...................................................................................................... 49 

9.9.8. Wątroba ................................................................................................. 49 

9.10. Cytometria przepływowa i immunofenotypowanie ..................................... 49 

9.10.1. Ogólny protokół ..................................................................................... 49 

9.10.2. Komórki hematopoetyczne szpiku kostnego i śledziony ......................... 50 

9.10.3. Monocyty krwi obwodowej i śledzony ................................................... 52 

9.10.4. Makrofagi sercowe ................................................................................. 53 

9.10.5. Makrofagi wątrobowe ............................................................................ 54 

9.11. Aktywowane fluorescencyjnie sortowanie komórek ................................... 55 

9.12. Hodowla i stymulacja in vitro makrofagów z serc noworodków ................. 56 

9.13. Detekcja komórek z otoczenia ubogiego w tlen .......................................... 57 

9.14. Przygotowanie mysich serc do analizy histologicznej ................................. 57 

9.15. Oznaczenie przerostu kardiomiocytów ....................................................... 58 

9.16. Barwienia immunohistologiczne ................................................................ 58 

9.17. Analiza ekspresji białek metodą western blot ............................................. 58 

9.18. Testy immunoenzymatyczne ...................................................................... 59 



6 

 

9.18.1. Test typu ELISA .................................................................................... 59 

9.18.2. Luminex ................................................................................................. 60 

9.19. Izolacja RNA ............................................................................................. 60 

9.20. Reakcja odwrotnej transkrypcji i ilościowa analiza ekspresji genów ........... 60 

9.21. Analiza statystyczna ................................................................................... 62 

9.22. Wykaz użytych zasobów internetowych i programów komputerowych....... 62 

10. Wyniki........................................................................................................... 63 

10.1. Brak HO-1 wpływa na wczesne i późne procesy przebudowy serca po  

zawale ................................................................................................................... 63 

10.2. Brak HO-1 przyczynia się do większej mobilizacji monocytów po zawale 

serca ................................................................................................................... 67 

10.3. HO-1 ulega indukcji po zawale i przyczynia się do zmniejszenia ekspresji 

genów umożliwiających infiltrację tkanki przez komórki zapalne .................................... 69 

10.4. Brak oksygenazy hemowej-1 sprzyja zwiększeniu liczby makrofagów 

pochodzenia monocytarnego w sercu po zawale .............................................................. 70 

10.5. Intensywniejsza hematopoeza w szpiku kostnym myszy HO-1-/- w warunkach 

kontrolnych i po uszkodzeniu serca ................................................................................. 72 

10.6. Niedobór HO-1 wpływa na powstawanie i liczebność monocytów w śledzionie 

w odpowiedzi na uszkodzenie serca ................................................................................. 74 

10.7. Splenektomia w różny sposób wpływa na mobilizację i liczebność monocytów 

i makrofagów oraz funkcję lewej komory serca u myszy typu dzikiego i pozbawionych  

HO-1 ................................................................................................................... 77 

10.8. Usunięcie makrofagów sercowych przed indukcją MI niweluje różnice 

obserwowane pomiędzy myszami typu dzikiego i HO-1-/- po zawale ............................... 80 

10.9. Makrofagi noworodkowe ........................................................................... 85 

11. Dyskusja ........................................................................................................ 89 

11.1. Standaryzacja procedury indukcji zawału serca. ......................................... 90 

11.2. Większe odkładanie kolagenu w uszkodzonym sercu myszy HO-1-/- sprzyja 

zachowaniu integralności tkanki na krótko po MI ............................................................ 91 

11.3. Większe upośledzenie funkcji lewej komory serca u myszy HO-1-/- w 

porównaniu do kontroli typu dzikiego. ............................................................................ 92 



7 

 

11.4. Większa mobilizacji monocytów po zawale serca obserwowana u myszy 

HO-1-/- ................................................................................................................... 92 

11.5. Zwiększona infiltracja mięśnia sercowego przez monocyty u myszy 

pozbawionych HO-1........................................................................................................ 93 

11.6. HSC w szpiku i śledzionie .......................................................................... 94 

11.7. Splenektomia powoduje zmniejszenie monocytozy i infiltracji serca, oraz 

mniejsze upośledzenie jego funkcji po zawale ................................................................. 95 

11.1. Usunięcie makrofagów tkankowych u myszy typu dzikiego wpływa na 

pogorszenie stanu zwierząt po zawale .............................................................................. 96 

11.2. Wyparcie komórek pochodzenia embrionalnego przez MDM u myszy 

pozbawionych HO-1........................................................................................................ 98 

11.1. Kardioprotekcyjne działanie HO-1 ............................................................. 99 

11.2. Perspektywy ............................................................................................. 100 

12. Wnioski końcowe ........................................................................................ 103 

13. Piśmiennictwo ............................................................................................. 105 

 

  



8 

 

4. Wykaz skrótów 

AF – Alexa Fluor®; 

BvR – biliverdin reductase; reduktaza 

biliwerdyny; 

CCL2 – C-C motif chemokine ligand 2; 

chemokina 2 z motywem C-C (= MCP-1); 

CCR2 – C-C motif chemokine receptor type 

2; receptor CCL2; 

CLIP – clodronate liposomes; liposomy 

zawierające klodronian; 

CSA – cross-sectional area; pole przekroju 

poprzecznego; 

CVD – cardiovascular diseases; choroby 

układu sercowo-naczyniowego; 

DAMP – damage-associated molecular 

patterns; molekularne wzorce uszkodzenia; 

EF – ejection fraction; frakcja wyrzutowa; 

eM – embrionic macrophages; makrofagi 

pochodzenia embrionalnego; 

FS – fractional shortening; frakcja 

skracania; 

FtH – ferritin heavy chain; łańcuch ciężki 

ferrytyny; 

FtL – ferritin light chain; łańcuch lekki 

ferrytyny; 

M-CSF – macrophage colony-stimulating 

factor; czynnik stymulujący tworzenie 

kolonii makrofagów; 

Hb – haemoglobin; hemoglobina; 

HO – heme oxygenase; oksygenaza 

hemowa; 

Hp – haptoglobin; haptoglobina; 

HP - HypoxyProbe®; sensor hipoksji, 

chlorowodorek pimonidazolu; 

HPC – hematopoietic progenitor cells; 

hematopoetyczne (krwiotwórcze) komórki 

progenitorowe; 

HRP – horseradish peroxidase; 

peroksydaza chrzanowa; 

HSC – hematopoietic stem cel; 

hematopoetyczna (krwiotwórcza) komórka 

macierzysta; 

Hx – hemopexin; hemopeksyna; 

IDd – internal diameter in diastole; 

wewnętrzna średnica w rozkurczu 

IDs – internal diameter in systole; 

wewnętrzna średnica w skurczu 

IHD – ischemic heart disease; choroba 

niedokrwienna serca; 

IL – interleukin; interleukina; 

KO – knock-out; organizm pozbawiony 

danego genu lub genów; 

LAD – left anterior descending; gałąź 

międzykomorowa przednia lewej tętnicy 

wieńcowej; 

Lin – lineage; linia różnicowania; 

LT-HSC – long-term HSC; komórki HSC 

zdolne do długotrwałej samoodnowy; 

LV – left ventricle; lewa komora serca; 

LVFWR – left ventricle free wall rupturę; 

pęknięcie wolnej ściany lewej komory 

serca; 

Mb – mioglobin; mioglobina; 

MC – mast cell; komórka tuczna; 

MCP-1 – monocyte chemoattractant 

protein 1; białko chemotaktyczne 

monocytów 1; 
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MDM – monocyte-derived macrophage; 

makrofag pochodzenia monocytarnego; 

MI – myocardial infarction; zawał mięśnia 

sercowego; 

MMP – multipotent progenitors; multi-

potentne hematopoetyczne (krwiotwórcze) 

komórki progenitorowe; 

NOS – nitric oxide synthase; syntaza tlenku 

azotu; 

NOX – NAD(P)H oxidase; oksydaza 

NAD(P)H; 

OPN – osteopontin; osteopontyna; 

ROS – reactive oxygen species; reaktywne 

formy tlenu; 

SKL – Sca-1+ c-kit+ Lin- cells; populacja 

komórek Sca-1+ c-kit+ Lin-, obejmująca 

hematopoetyczne komórki macierzyste  

i progenitorowe; 

ST-HSC – short-term HSC; komórki HSC 

zdolne do ograniczonej samoodnowy; 

TGFβ – transforming growth factor β; 

transformujący czynnik wzrostu β; 

TLR – toll-like receptor; receptor toll 

podobny; 

TNFα – tumor necrosis factor α; czynnik 

martwicy nowotworów; 

Vd – volume in diastole; objętość  

w rozkurczu; 

Vs – volume in systole; objętość w skurczu; 

VEGF – vascular endothelial growth 

factor; czynnik wzrostu śródbłonka 

naczyniowego; 

WT – wild type; osobnik typu dzikiego. 
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5. Streszczenie 

Aktualnie główną przyczyną śmierci na świecie są choroby układu krążenia (CVD, 

cardiovascular diseases). Nie zmienił tego nawet fakt, że na przestrzeni ostatnich 50 lat  

w wyniku intensywnych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i konsekwencji CVD, 

zaczęto znacznie lepiej rozumieć istotę tych schorzeń, co niejednokrotnie pozwalało na 

opracowanie nowych, skuteczniejszych sposobów leczenia. W ostatecznym rozrachunku, 

pół wieku badań przyczyniło się do spadku śmiertelności spowodowanej przez CVD aż  

o ponad 70% w niektórych wysoko rozwiniętych krajach. Pomimo to, schorzenia te nadal 

pozostają główną przyczyną śmierci, z wiodącą pozycją choroby niedokrwiennej serca 

(IHD, ischemic heart disease). Do jej rozwoju dochodzi w wyniku ograniczenia lub 

zatrzymania przepływu krwi w naczyniach wieńcowych, najczęściej na z powodu toczącego 

się procesu miażdżycowego, lub zdarzenia nagłego, spowodowanego zablokowaniem 

tętnicy wieńcowej, np. płynącą z prądem krwi skrzepliną wytworzoną w sercu na skutek 

migotania przedsionków. Całkowite zablokowanie przepływu w naczyniach wieńcowych 

prowadzi do zawału serca (MI, myocardial infarction) i w konsekwencji, o ile nie zakończy 

się on zgonem, do rozwoju niewydolności serca. 

Praca ta zawiera opis badań obejmujących dwa aspekty rozwoju IHD, które wydają 

się w świetle aktualnej wiedzy stanowić obiecujące podstawy do poszukiwania nowych 

strategii terapeutycznych. Z jednej strony jest to określenie udziału komórek układu 

odpornościowego w rozwoju IHD. Ostatnie lata badań pokazały, że istotnym elementem 

układu odpornościowego zaangażowanego w rozwój zmian miażdżycowych i przebudowę 

mięśnia sercowego po zawale są monocyty i makrofagi. Wykazano, że część makrofagów 

obecnych w sercu, odmienna od makrofagów pochodzenia monocytarnego (MDM, 

monocyte-derived macrophages), powstała jeszcze w czasie rozwoju embrionalnego (eM, 

embrionically-established macrophages), w przeciwieństwie do MDM przyczynia się do 

zwiększenia regeneracji mięśnia sercowego po zawale. Populacja eM jako jedyna obok 

monocytów obecna jest w sercach noworodków myszy przez około 7 dni po urodzeniu  

i pozwala na niemal całkowitą regenerację ich serca po uszkodzeniu. Drugim celem badań 

było określenie znaczenia enzymu – oksygenazy hemowej-1 (HO-1, heme oxygenase-1)  

w funkcjonowaniu monocytów i makrofagów w patologii zawału serca. HO-1 i produkty jej 

aktywności zmniejszają stres oksydacyjny, ograniczają apoptozę, stymulują tworzenie 

naczyń krwionośnych i w efekcie chronią tkanki przed uszkodzeniem. Ponadto HO-1 

odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu i aktywacji makrofagów, co czyni ją interesującym 

celem strategii terapeutycznych.  
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W przeprowadzonych badaniach, po indukcji zawału serca u dorosłych myszy typu 

dzikiego (HO-1+/+) zaobserwowano znacznie większą, niż u odpowiadających im wiekowo 

myszy pozbawionych HO-1 (HO-1-/-), śmiertelność spowodowaną pęknięciem wolnej 

ściany serca. Badanie echokardiograficzne serca wykazało jednak, że w ciągu 3 tygodni od 

indukcji zawału u myszy HO-1-/- dochodzi do większego upośledzenia funkcji serca niż  

u myszy HO-1+/+. Ponadto obserwowano akumulację makrofagów w obszarze 

okołozawałowym i większą hipertrofię kardiomiocytów w porównaniu do osobników typu 

dzikiego. Wraz z większym uszkodzeniem serca w wyniku MI u myszy pozbawionych  

HO-1 obserwowano jednocześnie znacznie zwiększoną liczbę krążących, prozapalnych 

monocytów Ly6Chigh we krwi 21 dni po zawale. Przedłużona ekspresja białka 

chemotaktycznego monocytów 1 (MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1) w sercach 

myszy HO-1-/- wiązała się ze zwiększaniem liczebności populacji makrofagów MHC-II+ 

Ly6Chigh w czasie trwania eksperymentu. W obrębie wszystkich badanych populacji 

makrofagów sercowych: MHC-II+ Ly6Chigh, MHC-IIhigh Ly6Clow i MHC-IIlow Ly6Clow 

pojawiły się prozapalne subpopulacje wykazujące wysoką ekspresję CD11c. W celu 

identyfikacji źródła zwiększonej liczby monocytów u myszy HO-1-/- przeprowadzono 

kolejne analizy, które pokazały, że w szpiku kostnym tych zwierząt wyjściowo znajdowało 

się więcej hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych, a po zawale 

liczby te uległy dodatkowemu zwiększeniu. Wykazano ponadto, że śledziona – narząd,  

w którym może dochodzić do mielopoezy pozaszpikowej – jest głównym miejscem 

powstawania nadmiarowych monocytów u myszy HO-1-/-. Śledziony tych zwierząt 

zawierały więcej monocytów Ly6Chigh w porównaniu do osobników typu dzikiego, a po 

zawale liczba tych komórek była znacznie mniejsza niż u myszy HO-1+/+, przy 

jednoczesnym wzroście ich liczebności w krwi obwodowej. Może to sugerować mobilizację 

komórek z rezerwuaru jakim jest śledziona. Usunięcie śledziony poprzedzające MI u myszy 

HO-1-/- prowadziło do obniżenia liczby monocytów w krwi obwodowej, zmniejszenia 

liczebności populacji prozapalnych makrofagów w sercu i znacznej poprawy funkcji serca 

w porównaniu do kontroli z MI bez splenektomii.  

W drugiej części badań określono liczebność populacji eM w sercach noworodków 

myszy typu dzikiego i pozbawionych HO-1, wskazując na znacznie większy udział zarówno 

eM jak i monocytów w sercach HO-1-/-. Natomiast u dorosłych osobników różnice te ulegają 

zatarciu. Zwiększona ekspresja MCP-1, którą zaobserwowano już w sercach kilkudniowych 

noworodków HO-1-/-, sugeruje stopniową utratę populacji eM w wyniku zastępowania jej 

przez stale rekrutowane do tkanki monocyty. W celu weryfikacji znaczenia eM, przed 

wywołaniem MI usunięto makrofagi z serca korzystając z liposomów zawierających 
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klodronian disodowy (CLIP, clodronate liposomes). U dorosłych myszy typu dzikiego,  

w przeciwieństwie osobników HO-1-/-, po podaniu CLIP i indukcji MI obserwowano 

znaczne pogorszenie funkcji i przerost serca, co jednocześnie było związane z większą 

przeżywalnością myszy WT niż po samym MI. U myszy HO-1-/- usunięcie makrofagów nie 

wpłynęło na badane parametry.  

Podsumowując, wykazano, że brak HO-1 z jednej strony poprawia przeżywalność  

w pierwszych dobach po zawale, ale w perspektywie czasu powoduje zwiększoną 

mobilizację monocytów do krwi i zwiększoną infiltrację uszkodzonej tkanki.  

W konsekwencji ekspansja prozapalnych populacji makrofagów przyczynia się do 

niekorzystnej przebudowy serca po zawale i rozwoju niewydolności. Zidentyfikowano 

śledzionę jako źródło nadmiarowych monocytów, przyczyniających się do rozwoju 

niewydolności serca u myszy HO-1-/-. W końcu wykazano, że brak HO-1 już u noworodków 

przyspiesza wymianę makrofagów w sercu i prawdopodobnie prowadzi do wyczerpania 

populacji eM. Natomiast usunięcie makrofagów tkankowych u dorosłych myszy typu 

dzikiego nasila pozawałową niewydolność serca, przez co fenotypowo przypominają one 

myszy pozbawione HO-1. Zaprezentowane wyniki wskazują, na to, że modulowanie 

ekspresji HO-1 w sercu może posłużyć jako strategia terapeutyczna, jednak wymaga ona 

ścisłej kontroli w czasie. Z drugiej strony, ograniczenie infiltracji mięśnia sercowego przez 

monocyty zapalne wydaje się być dobrym sposobem łagodzącym konsekwencje MI.  
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6. Abstract 

Cardiovascualr diseases (CVDs) are the main cause of death worldwide. Despite the 

extensive research focusing on causes, course and consequences of CVDs, development of 

new, more effective therapies and the great progress which was made within last 50 years, 

CVDs remain a leading cause of mortality. Altogether, the half of century of research 

contributed to a decrease of mortality from CVDs by over 70% in some of the developed 

countries. Nevertheless, these disorders still remain the main cause of death, and among 

them, ischemic heart disease (IHD) is a leading one. IHD is a result of reduction or blockade 

of the blood flow in the coronary vessels, usually due to ongoing atherosclerosis or a sudden 

event leading to coronary artery occlusion, such as thromboembolism resulting from atrial 

fibrillation. What is more, a complete block of coronary artery blood flow leads to 

myocardial infarction (MI) and in consequence to the development of heart failure or even 

death. 

This study focuses on two aspects of IHD, which according to the current knowledge 

seem to be a great opportunity for searching and development of novel therapeutic strategies. 

One is the involvement of the immune system in the and development of CVD. It was 

recently demonstrated that the crucial part of innate immune system – monocytes and 

macrophages – are involved in the progression of atherosclerosis and cardiac remodeling 

following MI. In the heart, besides monocyte-derived macrophages (MDM), there is  

a preserved population of embryonically-established macrophages (eM), independent from 

the definitive hematopoiesis. In contrast to MDM, eM may contribute to increased 

regeneration of cardiac muscle after MI. These cells along with monocytes are the only 

macrophage population present in the neonatal heart for up to 7 days postpartum. The cells 

enable almost complete regeneration of neonatal heart after damage. The other aim of this 

study was to determine the significance of heme oxygenase-1 (HO-1), a heme degrading 

enzyme, in the functioning of monocytes and macrophages in MI. HO-1, as well as the 

products of its enzymatic activity, decrease oxidative stress, limit apoptosis, stimulate 

angiogenesis and protect tissues from damage. Additionally, HO-1 plays a significant role 

in the function and activation of macrophages, what makes the protein a potential therapeutic 

target. 

In the study wild type (HO-1+/+) and HO-1 knock-out (HO-1-/-) mice were used. We 

have demonstrated that wild type mice were characterized by higher mortality shortly after 

MI in comparison to the age-matched HO-1-/- ones. In these cases, left ventricle free wall 
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rupture was identified as a cause of death. However, the monitoring of heart function with 

transthoracic ultrasonography revealed that during 3 weeks after MI, much more pronounced 

impairment of heart function was developed in HO-1-/- mice than in surviving HO-1+/+ ones. 

What is more, we observed the accumulation of macrophages in the peri-infarct zone of the 

heart and enhanced cardiomyocyte hypertrophy in the wild type individuals after MI. 

Together with more severe heart injury in HO-1-/- mice, we have observed increased numbers 

of circulating proinflammatory Ly6Chigh blood monocytes 21 days after MI. These, along 

with prolonged production of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in the HO-1-/- 

hearts, contributed to higher numbers of MHC-II+ Ly6Chigh cardiac macrophages. Amongst 

all analyzed cardiac macrophage populations: MHC-II+ Ly6Chigh, MHC-IIhigh Ly6Clow and 

MHC-IIlow Ly6Clow, a proinflammatory CD11c+ subsets appeared in the hearts of  

HO-1-deprived mice. In order to identify the source of surplus monocytes in the blood of 

HO-1-/- mice, additional analyses were performed, and they demonstrated that in the bone 

marrow of these animals there were more hematopoietic stem and progenitor cell 

populations in steady-state in comparison to wild-type mice. After MI the numbers further 

increased in HO-1-/- mice. What is more, the spleen – an organ where extramedullary 

myelopoiesis may occur – is a major site of generation of surplus Ly6Chigh monocytes in 

HO-1- mice. Their spleens contained fewer Ly6Chigh monocytes in comparison to the wild 

type mice. In HO-1-/- mice after MI the numbers of the cells in spleen decreased with 

concomitant increase of their abundance in peripheral blood. This might suggest that the 

cells were mobilized from the splenic reservoir. Accordingly, splenectomy performed prior 

to MI in HO-1-/- mice resulted in a strong decrease of circulating Ly6Chigh monocyte numbers 

in peripheral blood, decrease in the numbers of proinflammatory macrophages in cardiac 

muscle and significant improvement of heart function in comparison to mice with MI and 

intact spleen.  

In the other part of the study numbers of eM population in neonatal hearts of wild 

type and HO-1-/- mice were evaluated, revealing that both, eMs and monocytes are much 

more abundant in HO-1-deprived neonatal hearts. However, the numbers of monocytes and 

macrophages in adult wild type and HO-1 knock-out individuals became comparable. 

Increased expression of MCP-1 has already been observed in the hearts of few days old  

HO-1-/- pups, what suggests that they may lose the eMs, as a consequence of constant 

monocyte recruitment and accelerated cell turnover. To verify the significance of eM, prior 

to MI macrophages were removed with clodronate liposomes (CLIP). In adult wild-type 

mice, in contrast to their HO-1-/- littermates, after CLIP and MI significant aggravation of 

MI consequences was observed, including increased cardiac hypertrophy. However, at the 
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same time, increased early survival and less frequent left ventricle free wall rupture was 

noted. In HO-1-/- mice CLIP-mediated macrophage depletion did not change the outcomes 

after MI. 

In conclusion, HO-1-deficiency was demonstrated to improve post-MI survival 

shortly after the insult, but in a longer perspective it resulted in increased mobilization of 

monocytes to the bloodstream and increased macrophage infiltration of the damaged tissue. 

In consequence, populations of inflammatory macrophages expanded and contributed to 

adverse myocardial remodeling and development of heart failure. Spleen was identified as  

a source of surplus monocytes which took a part in development of heart failure in HO-1-/- 

mice. Finally, it was shown that a lack of HO-1 as early as in newborn heart accelerates 

cardiac macrophage turnover and may lead to exhaustion of eM population. Depletion of 

tissue macrophages in adult wild type mice caused escalation of MI consequences, what 

phenotypically resembled response of HO-1-/- mice to MI. Altogether, the results suggest 

that modulation of HO-1 expression in heart might be a good therapeutic opportunity, 

however it would require well timing and tight control. On the other hand, limitation of 

cardiac muscle infiltration by monocytes seems to be a good way to alleviate the 

consequences of MI. 
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7. Wstęp 

7.1. Choroby układu krążenia i choroba niedokrwienna serca 

W dzisiejszych czasach główną przyczyną śmierci na świecie są choroby układu 

krążenia (CVD, cardiovascular diseases), którym ustępują nawet choroby nowotworowe 

[1]. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku około 17,9 miliona osób 

zmarło z powodu CVD, co stanowi około 31,5% wszystkich zgonów [1]. Pośród tych 

schorzeń istotną pozycję zajmuje choroba niedokrwienna serca (IHD, ischemic heart 

disease), która odpowiedzialna jest za około 7,4 miliona zgonów pośród wszystkich 

spowodowanych przez CVD [1]. Co więcej, skalę problemu dobrze obrazują dane 

statystyczne gromadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2015 roku choroby te były przyczyną 

około 160 tysięcy zgonów, z czego w aż 42 tysiącach przypadków u osób poniżej 75 roku 

życia [1]. Fakty te podkreślają, jak dużym wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw  

i nauki jest walka z chorobami układu krążenia. Nie zmienił tego nawet fakt, że na 

przestrzeni ostatnich 50 lat, w wyniku intensywnych badań dotyczących przyczyn, 

przebiegu i konsekwencji CVD, zaczęto znacznie lepiej rozumieć istotę tych schorzeń, co 

niejednokrotnie pozwalało na opracowanie nowych, skuteczniejszych sposobów leczenia. 

W ostatecznym rozrachunku, pół wieku badań przyczyniło się do spadku śmiertelności 

spowodowanej przez CVD aż o ponad 70%, lecz pomimo tego, nadal choroby te są 

najczęstszą przyczyną zgonów i niepełnosprawności [2]. Wspomniany wyżej postęp  

w leczeniu CVD osiągnięty w ostatnich dekadach obejmuje zarówno opracowanie nowych 

terapii farmakologicznych, jak i wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących 

zabiegów chirurgicznych, takich jak przezskórna angioplastyka wieńcowa, pomostowanie 

aortalno-wieńcowe czy przeszczep serca. Problem skutecznego leczenia i przeciwdziałania 

rozwojowi i skutkom CVD nadal nie został w pełni rozwiązany, a wręcz przeciwnie –

wymaga on dalszych prac, ze względu na to, że nie w każdym przypadku aktualnie 

stosowane terapie pozwalają na efektywne, dające trwałe i zadowalające rezultaty leczenie. 

Nieodzownym elementem walki z CVD pozostają zatem dalsze badania, poszukiwanie 

lepszych terapii, a także opracowywanie i podejmowanie działań prewencyjnych.  

Do rozwoju choroby niedokrwiennej serca (IHD, ischemic heart disease) dochodzi 

w wyniku ograniczenia lub zatrzymania przepływu krwi w naczyniach wieńcowych [3]. 

Etiologia upośledzenia krążenia jest bardzo różnorodna i obejmuje między innymi zdarzenia 

nagłe, jak powstawanie zatorów w naczyniach poprzez akumulację skrzeplin (np.:  

u pacjentów z migotaniem przedsionków), lub chroniczne, jak toczący się proces 

miażdżycowy. Właśnie miażdżyca wydaje się być najistotniejszą przyczyną, choćby ze 
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względu na mnogość czynników ryzyka, czy bardzo często utajony przebieg  

w początkowych etapach rozwoju schorzenia. Całkowite zablokowanie przepływu  

w naczyniach wieńcowych prowadzi do zawału serca (MI, myocardial infarction)  

i w konsekwencji, o ile nie zakończy się zgonem, do rozwoju niewydolności serca (HF, heart 

failure) [4,5]. 

Praca ta zawiera opis badań dotyczących dwóch aspektów rozwoju IHC, które 

wydają się w świetle aktualnej wiedzy stanowić obiecujące podstawy do poszukiwania 

nowych strategii terapeutycznych. Z jednej strony jest to znaczenie udziału komórek układu 

odpornościowego w rozwoju IHC. Badania publikowane w ostatnich latach pokazały, że 

istotnym elementem układu odporności zaangażowanym zarówno w rozwój zmian 

miażdżycowych, jak i rozwój stanu zapalnego i przebudowę mięśnia sercowego po zawale 

są monocyty i makrofagi. Drugim aspektem jest znaczenie enzymu – oksygenazy 

hemowej-1 (HO-1, heme oxygenase-1) – w wyżej wymienionych procesach. Z jednej strony 

HO-1 i produkty jej aktywności są zdolne do zmniejszenia stresu oksydacyjnego, 

ograniczenia apoptozy, stymulacji tworzenia naczyń krwionośnych, czyli ochrony tkanki 

przed uszkodzeniem. Z drugiej zaś, HO-1 odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu  

i aktywacji makrofagów. Ze względu na te cechy, HO-1 może być postrzegana jako 

interesujący cel terapeutyczny. Lepsze poznanie znaczenia tego białka w funkcjonowaniu 

monocytów i makrofagów w kontekście chorób układu krążenia może okazać się pomocne 

w terapiach celujących w regulację stanu zapalnego po zawale serca. 

 

7.2. Oksygenaza hemowa 

7.2.1. Ogólna charakterystyka 

Oksygenazy hemowe (HO, heme oxygenases) są enzymami katalizującymi reakcję 

degradacji hemu, umożliwiającą recykling żelaza zamkniętego w pierścieniu porfirynowym. 

Aktywność enzymatyczną oksygenazy hemowej opisano w 1968 roku, kiedy to 

przedstawiono ją jako enzym frakcji mikrosomalnej, zdolny do katalizowania reakcji 

utleniania hemu i jego rozpadu do bilirubiny – pomarańczowo-czerwonego barwnika 

żółciowego [6]. Kolejne badania pozwoliły na dokładne określenie skomplikowanej, 

siedmioetapowej reakcji katalizowanej przez HO [7]. Zidentyfikowano wszystkie związki 

biorące w niej udział i ustalono ich stechiometryczne ilości. Utlenianie dwóch moli hemu 

wymaga nakładu sześciu moli tlenu cząsteczkowego (O2), dziewięciu moli zredukowanego 

fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH), siedmiu moli protonów 

oraz udziału reduktazy cytochromu P450 (CyP450R; cytochrome P450 reductase).  

W wyniku reakcji uwalniane są po dwa mole biliwerdyny (Bv), tlenku węgla (CO) i jonów  
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Rycina 1. Schematyczne przedstawienie reakcji katalizowanej przez oksygenazę hemową-1. HO-1 

zlokalizowana jest w siateczce śródplazmatycznej (ER, endoplasmic reticulum) od strony cytozolu  

i jej aktywność sprzężona jest z aktywnością reduktazy cytochromu P450 (CyP450R, cytochrome P450 

reductase). HO-1 katalizuje kluczową reakcję katabolizmu hemu, otwierając jego pierścień 

porfirynowy i uwalniając jon żelazawy, tlenek węgla i biliwerdynę. Biliwerdyna przekształcana jest do 

bilirubiny przez reduktazę biliwerdyny (BvR, biliverdin reductase), a jony żelazawe po utlenieniu mogą 

być wiązane przez ferrytynę, składającą się z łańcucha ciężkiego (FtH, ferritin heavy chain) i lekkiego 

(FtL, ferritin light chain). Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [8]. 

 

żelazawych (Fe2+), dziewięć moli zredukowanej formy NADP+ i sześć moli wody [9]. 

Rycina 1 schematyczne przedstawia reakcję katalizowaną przez HO. 

HO jest białkiem konserwowanym ewolucyjnie, można ją znaleźć zarówno  

u bakterii, grzybów, roślin, jak i zwierząt [10,11]. U ssaków występuje w postaci dwóch 

izoenzymów kodowanych przez różne geny, nazwanych oksygenazą hemową-1 i -2 

(odpowiednio HO-1 i HO-2) [12–14]. HO-1 jest białkiem indukowalnym. Za wyjątkiem 

śledziony, która jest głównym miejscem recyklingu żelaza z hemoglobiny (Hb), 

podstawowy poziom ekspresji HO-1 w tkankach ssaków jest bardzo niski [12,14]. Natomiast 

w odpowiedzi na liczne bodźce, takie jak sam substrat HO – hem, protoporfiryny, szok 

cieplny, cytokiny, stres oksydacyjny, tlenek azotu (NO), niedotlenienie (u gryzoni) i inne, 

dochodzi do indukcji biosyntezy HO-1 [15]. Tymczasem HO-2 jest białkiem ulegającym 

konstytutywnej ekspresji we wszystkich tkankach [16]. W normalnych warunkach HO są 

białkami zakotwiczonymi swoimi hydrofobowymi C-końcami w siateczce śródplaz-
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matycznej (ER, endoplasmic reticulum) od strony cytozolu [17]. Taka lokalizacja umożliwia 

oddziaływanie z Cyp450R, dostarczającą elektronów uzyskanych w wyniku utlenienia 

NADPH, niezbędnych w reakcji katalizowanej przez HO [17] (Ryc.1). W wyniku stresu 

oksydacyjnego lub niedotlenienia może dojść do uwolnienia HO-1 z powierzchni ER do 

cytozolu przez peptydazę peptydu sygnałowego (SSP, signal peptide peptidase) [18]. Wtedy 

HO-1 traci aktywność enzymatyczną i ulega translokacji do jądra komórkowego, gdzie może 

działać jako modulator aktywności czynników transkrypcyjnych [19]. HO-1 nie działa 

jednak jak tradycyjny czynnik transkrypcyjny zawierający motywy wiążące DNA, lecz  

w sposób pośredni [20]. Co istotne, HO-2 jest odporna na działanie SSP i nie może zostać 

uwolniona z powierzchni ER [21]. HO-1 nie jest jedynie enzymem istotnym dla katabolizmu 

hemu i recyklingu żelaza w komórkach, lecz ma także działanie przeciwzapalne, 

antyoksydacyjne i cytoprotekcyjne [22]. Okazało się, że obserwowane efekty nie były 

jedynie wynikiem odpowiedniej regulacji homeostazy hemu i żelaza, ale też rezultatem 

działania produktów katabolizmu hemu: tlenku węgla oraz biliwerdyny [23–25] (Ryc. 1.).  

 

7.2.2. Regulacja ekspresji HO-1 a niedokrwienie mięśnia sercowego  

Regulacja ekspresji HO-1 przebiega głównie na poziomie transkrypcji i w proces ten 

zaangażowanych jest wiele czynników [15,26,27]. Niektóre z nich zostały wyszczególnione 

na rycinie 2. Promotor genu Hmox1 zawiera liczne sekwencje rozpoznawane przez czynniki 

transkrypcyjne indukujące ekspresję HO-1. Są to między innymi: element biorący udział  

w odpowiedzi na stres – StRE (stress-responsive element), element indukowany przez kadm 

– CdRE (cadmium-responsive element), a także elementy SBE (SMAD-binding element), 

AP-2 (activator protein 2), STATx oraz USF (upstream stimulatory factor) [15]. Istotnymi 

z punktu widzenia odpowiedzi na stres, niedotlenienie i reaktywne formy tlenu (ROS, 

reactive oxygen species) są miejsca rozpoznawane przez czynniki Nrf2 (nuclear factor E2–

related factor-2), AP-1 (activator protein 1) i NFκB (nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells), zlokalizowane w promotorze HO-1 przed miejscami 

wcześniej wspomnianymi (upstream). Związanie każdego z wyżej wymienionych 

czynników skutkuje aktywacją transkrypcji HO-1 [28].  

Serce jest organem charakteryzującym się bardzo wysokim zapotrzebowaniem 

energetycznym, przez co budujące je kardiomiocyty posiadają liczne mitochondria. Czyni 

to tę tkankę bardzo podatną na uszkodzenia oksydacyjne [29]. Gdy np.: w wyniku zawału 

dochodzi do zaburzenia przepływu krwi w mięśniu sercowym i ograniczenia dostępności 

tlenu, a zatem do hipoksji, dochodzi do powstawania ROS, które przyczyniają się do  
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Rycina 2. Regulacja ekspresji HO-1. Promotor HO-1 zawiera liczne elementy regulujące transkrypcję 

w odpowiedzi na swoiste czynniki. Jednym z ważniejszych aktywatorów HO-1 jest czynnik 

transkrypcyjny Nrf2. W stanie podstawowym Nrf2 jest związany przez białko Keap1 w cytoplazmie, 

gdzie ulega ubikwitynacji i jest degradowany w proteasomie. W odpowiedzi na stres oksydacyjny 

Keap1 uwalnia Nrf2, który ulega translokacji do jądra komórkowego, a po związaniu małego białka 

Maf może aktywować ekspresję HO-1. Bach1 ze związanym białkiem Maf zajmuje miejsce MARE  

w promotorze i działa jako represor, uniemożliwiając rozpoczęcie transkrypcji. Po pojawieniu się 

wolnego hemu Bach1 wiąże go, zwalnia miejsce MARE i uwalnia białko Maf, po czym ulega 

eksportowi z jądra do cytoplazmy. Prowadzi to do derepresji transkrypcji HO-1. Ub – ubikwityna. 

Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [8]. 

 

uszkodzenia tkanki [30]. Kolejny moment, kiedy dochodzi do masowego powstawania ROS 

to reoksygenacja tkanki [31]. W tak uszkodzonym mięśniu w konsekwencji rozwija się 

przewlekły stan zapalny, który jest cechą charakterystyczną choroby niedokrwiennej serca  

i może prowadzić do rozwoju jego niewydolności [32]. Jak wcześniej wskazano, wiele 

czynników może brać udział w regulacji ekspresji HO-1, jednak spośród wymienionych 

dwie główne drogi aktywacji zostały zidentyfikowane i opisane w monocytach  

i makrofagach. Są to ścieżki zależne of Nrf2 i od Bach1 (Ryc.2).  

Nrf2 jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym aktywującym geny 

zaangażowane w odpowiedź antyoksydacyjną, takie jak na przykład HO-1, S-transferaza 

glutationu (GST, glutathione S-transferase), czy syntetaza γ-glutamylocysteiny (γGCS,  
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γ-glutamylcysteine synthetase) [33]. W stanie podstawowym, bez sygnałów stresowych, 

zlokalizowany w cytoplazmie Nrf2 związany jest przez białko Keap1 (Kelch-like ECH-

associated protein-1). Aktywacja Nrf2 polega na uwolnieniu tego białka z połączenia  

z Keap1 i translokacji do jądra komórkowego, gdzie po związaniu DNA w odpowiednim 

obszarze promotora może aktywować geny docelowe. Keap1 nie tylko zapobiega 

translokacji Nrf2 do jądra komórkowego, ale również ze względu na oddziaływanie z ligazą 

ubikwitynową Cul3 umożliwia koniugację ubikwityny do Nrf2 i w efekcie – jego degradację 

w proteasomie [34]. Represor Nrf2 – Keap1 posiada liczne reszty cysteiny podatne na 

utlenienie [35]. W przypadku gdy w otoczeniu pojawią się czynniki utleniające, np.: ROS, 

dochodzi do utlenienia reszt cystein, zmiany konformacyjnej Keap1 i uwolnienia Nrf2, zaś 

Cul3 kieruje Keap1 do degradacji proteasomalnej [36]. Nrf2 po translokacji do jądra 

komórkowego wiąże się z małym białkiem Maf i jako heterodimer aktywuje element 

odpowiedzi antyoksydacyjnej (ARE, antioxidant response element) w obszarze promotora 

HO-1, indukując ekspresję tego enzymu [34]. Innym czynnikiem również wiążącym małe 

białka Maf jest Bach1 (Ryc.2.), którego aktywność zależna jest od obecności hemu. Gdy 

ilość dostępnego hemu w komórce jest bardzo niska, Bach-1 wiąże białko Maf i oddziałując 

z sekwencją MARE (Maf response element), działa jako represor HO-1. Bach1 również 

współzawodniczy z Nrf2 o wiązanie z białkami Maf [37]. Co istotne, w przypadku 

dostępności hemu, Bach1 wiąże go z wysokim powinowactwem, co z kolei uniemożliwia 

wiązanie Maf i oddziaływanie z MARE [38]. Zatem związanie hemu przez Bach1 znosi 

efekt represji wywierany na HO-1 przez kompleks Bach1-Maf. Druga z wymienionych 

ścieżek regulujących ekspresję HO-1 w monocytach i makrofagach to tak zwana oś 

interleukina-10 (IL-10, interleukin 10)/HO-1. Mechanizm ten obejmuje pętlę sprzężenia 

zwrotnego zależną od CO i dla jasnego przedstawienia zostanie przedstawiony przy 

omawianiu aktywności biologicznych tlenku węgla. 

Istotnym aspektem regulacji ekspresji HO-1 w ludzkich komórkach jest polimorfizm 

długości powtórzeń nukleotydów G i T – (GT)n – w promotorze genu Hmox1 (Ryc. 2.). 

Zawiera on od 11 do 40 powtórzeń GT, zlokalizowanych około 250 par zasad przed 

miejscem rozpoczęcia transkrypcji [39]. Im więcej powtórzeń (GT)n jest obecnych  

w promotorze, tym niższa jest ekspresja HO-1 [40]. Najczęściej spotykane warianty liczą 23 

i 30 powtórzeń [39], a wynika z tego, że zarówno wyjściowy, jak i obserwowany po indukcji 

poziom ekspresji HO-1 będzie różnił się u osobników populacji posiadających inny wariant 

promotora.  
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7.2.3. Makrofagi metabolizują hem 

Zarówno wolny hem, jak i białka hemowe, takie jak hemoglobina (Hb) i mioglobina 

(Mb), ze względu na ich właściwości oksydacyjne mogą być czynnikami cytotoksycznymi. 

Szczególnie istotne są w takim układzie również jony żelazawe, które po uwolnieniu z hemu 

mogą przyczyniać się do powstawania ROS na drodze reakcji Fentona, prowadzić do 

peroksydacji lipidów i śmierci komórek [41,42]. W związku z tym, skuteczne usuwanie  

i degradacja hemu i Hb są bardzo ważne i znaczącą rolę w tych procesach odgrywa 

oksygenaza hemowa-1. Reakcja przez nią katalizowana jest kluczowym etapem degradacji 

hemu, zatem komórki wyspecjalizowane w usuwaniu hemu powinny odznaczać się wysoką 

ekspresją HO-1. Rzeczywiście, znajduje to potwierdzenie we wcześniej wspomnianej 

wysokiej ekspresji HO-1 w śledzionie, w porównaniu do wszystkich pozostałych tkanek.  

W śledzionie usuwane są stare erytrocyty, a co za tym idzie – metabolizowany jest hem.  

Makrofagi są komórkami wyspecjalizowanymi do pobierania, degradacji  

i neutralizacji hemu i niektórych białek hemowych [43]. W kontekście uszkodzenia serca te 

mechanizmy również wydają się istotne – po zawale dochodzi bowiem do masowej śmierci 

komórek w niedotlenionym obszarze mięśnia sercowego i do uwolnienia hemu. Makrofagi 

sercowe usuwające martwe komórki i neutralizujące hem wykazują wysoki poziom ekspresji 

HO-1 [43,44]. Wolny hem w układzie krążenia wiązany jest przez hemopeksynę (Hx), a taki 

kompleks rozpoznawany jest przez receptor CD91 makrofagów, który umożliwia 

internalizację i późniejszą degradację hemu [45] (Ryc. 3A). Z kolei hemoglobina 

zawierająca hem, po uwolnieniu z erytrocytów szybko tworzy kompleks z haptoglobiną 

(Hp), który rozpoznawany jest przez receptor CD163 [46], znajdujący się na powierzchni 

monocytów i makrofagów [47] (Ryc. 3A). Ekspresja CD163 zaś związana jest  

z przeciwzapalną polaryzacją tych komórek [48]. Niezależnie od szkodliwych procesów  

z udziałem Hb, w uszkodzonym mięśniu sercowym może dochodzić do uwolnienia 

mioglobiny lub cytochromów w miejscu uszkodzenia, a te zawierają również hem [8]. Co 

ciekawe, kilka lat temu opisano możliwą interakcję pomiędzy Hp oraz Mb, jednak słabszą 

niż pomiędzy Hp i Hb [44]. Jednak sugeruje to, że usuwanie mioglobiny poprzez 

rozpoznanie kompleksów Mb-Hb przez CD163 może być możliwe [44]. Zarówno 

rozpoznanie kompleksu Hb-Hp przez CD163 czy kompleksu hem-Hx przez CD91 prowadzi 

do ich internalizacji i lokalizacji w endosomach. Hem z lizosomów musi dostać się do 

cytoplazmy, gdzie będzie metabolizowany przez HO-1.Taką translokację hemu umożliwiają 

białka HCP-1 (ang. heme carrier protein 1) i HRG-1 (ang. heme-responsive gene 1 protein) 

[49,50]. 
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Rycina 3. Znaczenie HO-1 w funkcjonowaniu makrofagów. (A) Makrofagi mogą pobierać hem 

związany przez hemopeksynę (Hx) lub w cząsteczce hemoglobiny (Hb) związanej przez haptoglobinę 

(Hp). Ponadto hem działając jako molekularny wzorzec uszkodzenia (DAMP) może aktywować 

makrofagi przez aktywację inflamasomu lub za pośrednictwem TLR4 i czynnika transkrypcyjnego 

NFκB, co skutkuje wzrostem ekspresji cytokin prozapalnych. (B) HO-1 rozkłada hem, przez to wpływa 

zarówno na dojrzewanie i aktywność białek zależnych od hemu, takich jak syntaza tlenku azotu 

(NOS), oksydaza NAD(P)H (NOX) czy cyklooksygenaza-2 (COX2). Ponadto produkty aktywności 

enzymatycznej HO-1 wykazują szerokie spektrum działania aktywując liczne mechanizmy i szlaki 

efektorowe. Hb – hemoglobina, Hp – haptoglobina, Hx – hemopeksyana, Bv – biliwerdyna, BvR – 

reduktaza biliwerdyny, Bl – bilirubina, Ft – ferrytyna, HIF1 – czynnik indukowany przez hipoksję 1, 

PPARγ – receptor jądrowy aktywowany przez proliferatory peroksysomów γ, ROS – reaktywne formy 

tlenu, AhR – receptor węglowodorów aromatycznych, MAPK – kinaza białkowa aktywowana 

mitogenami, JNK – kinaza N-końca c-Jun. Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [8]. 

 

7.2.4. HO-1 kontroluje dostępność hemu 

W wyniku aktywności HO-1 dochodzi do zmniejszenia ogólnie dostępnej puli hemu  

w komórce, a co za tym idzie – zmniejszona zostaje wydajność dojrzewania białek 

hemowych, które do pełnej aktywności wymagają hemu jako grupy prostetycznej [24]. 

Takimi białkami są np. syntaza tlenku azotu (NOS, nitric oxide synthase) oraz 

cyklooksygenaza-2 (COX2, cyclooxygenase-2), a ograniczenie dostępności hemu w wyniku 

zwiększenia aktywności HO-1 zmniejsza ich aktywność i ekspresję [51,52]. Ograniczając 

dostępność wolnego hemu, HO-1 może również wpływać na całkowitą pulę 

wewnątrzkomórkowych miRNA. DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region-8) jest 
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białkiem zaangażowanym w powstawanie miRNA. Działa ono jako dimer, a do dimeryzacji 

niezbędny jest hem. Usunięcie hemu zatem może powodować zmniejszenie wydajności 

powstawania miRNA w komórce [53]. Kolejnym przykładem jest oksydaza NAD(P)H 

(NOX, NAD(P)H oxidase), od której zależą niektóre funkcje efektorowe makrofagów. 

Pokrótce, aktywność podjednostki gp91 NOX jest zależna od hemu, a więc może być ona 

pośrednio ograniczana przez aktywność HO-1. W wyniku aktywności NOX generowany jest 

anionorodnik ponadtlenkowy, który jest istotny w procesie zabijania patogenów oraz  

w regulacji ekspresji genów zależnych od ROS [22,23]. Dla przykładu, w przypadku 

wyższej ekspresji HO-1 w monocytach krwi obwodowej, zmniejszeniu ulegała ekspresja  

i aktywność NOX2, a także ilość ROS powstających w mysich aortach [56]. W podobny, 

pośredni sposób HO-1 może wpływać na odpowiedź na sygnały odbierane przez receptory 

toll-podobne 3 i 4 (TLR3, TLR4, toll-like receptor), dla których transdukcja sygnału 

przebiega za pośrednictwem TRIF (Toll/interleukin-1 receptor homology (TIR) domain-

containing adaptor-inducing interferon β) i czynnika regulowanego interferonem 3 (IRF3, 

interferon regulatory factor 3). W makrofagach pozbawionych HO-1 obserwowano 

zmniejszenie akumulacji IRF3 w jądrze komórkowym, a co za tym idzie – zmniejszona była 

również ekspresja genów indukowanych przez ten czynnik, takich jak RANTES (regulated 

on activation, normal T-cell expressed and secreted), interferon β (IFN, interferone), białko 

10 indukowane przez IFNγ (IP-10, interferon gamma-induced protein 10), oraz białko 

chemotaktyczne monocytów 1 (MCP-1, monocyte chemoattractant protein 1) [20]. 

Dodatkowo, badania z wykorzystaniem immunoprecypitacji potwierdziły bezpośrednie 

oddziaływanie HO-1 z IRF3 [57]. 

 

7.2.1. Immunogenna aktywność hemu 

Wolny hem jest powszechnie uznawany za czynnik zdolny do wzbudzenia 

odpowiedzi zapalnej. Ze względu na to, że w dużych ilościach uwalniany jest z komórek  

w uszkodzonych tkankach, określany jest jako molekularny wzorzec uszkodzenia (DAMP, 

damage-associated molecular patterns). DAMP mogą zostać uwolnione np.: w wyniku 

zawału serca [3,58]. Receptory rozpoznające wzorce (PRR, pattern recognition receptors) 

w wyniku rozpoznania i związania DAMP mogą zostać aktywowane i zapoczątkować 

reakcję odpornościową. Rozpoznanie hemu prowadzi do jego związania i klasycznej 

aktywacji TLR4 (jednego z PRR) na powierzchni makrofaga, aktywacji czynnika NFκB  

i w efekcie produkcji czynnika martwicy nowotworu α (TNFα, tumor necrosis factor α)  

i IL-1β [59,60] (Ryc. 3A). Co więcej, hem może działać synergicznie poprzez aktywację 

PRR zlokalizowanych na błonie komórkowej i w endosomach, takich jak TLR2, TLR3  
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i TLR9, oraz przez aktywację wewnątrzkomórkowych PRR, jak na przykład receptorów 

podobnych do białek zawierających domenę oligomeryzacji wiążącą nukleotyd (NLRs, 

nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein-like receptors, NOD-like 

receptors), takich jak NOD1 i NOD2 [61,62]. Zatem usunięcie hemu uwolnionego  

z uszkodzonej tkanki powinno przyczynić się do ograniczenia stanu zapalnego. 

Rzeczywiście, nasze badania przeprowadzone w mysim modelu niedokrwienia tylnej 

kończyny wykazały mniejszą ekspresję TLR4 i TLR9 oraz zmniejszenie stanu zapalnego 

wynikającego z aktywacji TLR w grupie zwierząt z nadekspresją HO-1 [63]. Ponadto, hem 

może zostać rozpoznany przez białko inflamasomu (NLRP3, nucleotide-binding domain 

leucine-rich repeat-containing receptor, pyrin domain-containing 3) powodując jego 

aktywację, która z kolei skutkuje dojrzewaniem i wydzielaniem IL-1β i IL-18 [64] (Ryc. 

3A). 

 

7.2.2. Tlenek węgla 

Pierwsze doniesienie o obecności tlenku węgla (II) i jego stałej produkcji w ciele 

człowieka miało miejsce już w 1949 roku. Co więcej, skojarzono wtedy zwiększoną 

produkcję CO z zaburzeniami usuwania starych erytrocytów [65]. Po niemal 20 latach 

zaobserwowano również zwiększoną produkcję CO u chorych z anemią hemolityczną [66]. 

Wyjaśnienie tych obserwacji nastąpiło po opisaniu reakcja katalizowanej przez HO oraz 

wskazaniu, że tlenek węgla jest jednym z produktów jej aktywności enzymatycznej  

(Ryc. 1). CO jest cząsteczką sygnałową zaangażowaną w liczne procesy biologiczne.  

W niektórych aspektach wykazuje podobieństwo do tlenku azotu (NO). Obie te cząsteczki 

mogą działać jako neurotransmitery [67]. Zarówno CO jak i NO są zdolne do aktywacji 

rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej (sGC, soluble guanylyl cyclase), która  

w następstwie generuje cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP, cyclic guanosine 

monophosphate) [68], a to prowadzi do supresji apoptozy [25], relaksacji naczyń 

krwionośnych [69], zmniejszenia adhezji leukocytów [70], czy zahamowania agregacji 

płytek krwi [71]. Pomimo tego, że CO jest głównie kojarzony z toksycznością wynikającą  

z zahamowania wiązania O2 do żelaza w hemoglobinie, jest on kluczowy w sygnalizacji 

między komórkami w stanie zapalnym [72,73]. W łańcuchu oddechowym, wiążąc się do 

hemu a3 oksydazy cytochromu c, CO przyczynia się do zmniejszenia intensywności 

mitochondrialnego transportu elektronów, a co za tym idzie – zwiększenia ilości 

generowanych ROS [74]. Znaczny i szybki przyrost ROS z kolei przyczynia się do aktywacji 

jądrowego receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów γ (PPARγ, 

peroxisome proliferator-activated receptor γ), który pośredniczy w regulacji ekspresji wielu 
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genów uczestniczących w odpowiedzi odpornościowej. Aktywacja PPARγ w makrofagach 

zmniejsza produkcję cytokin takich jak interleukina-1β (IL-1β), IL-6 czy TNFα [75]. CO 

może również stymulować angiogenezę – proces powstawania nowych naczyń 

krwionośnych, dzięki zdolności do indukcji ekspresji czynnika wzrostu śródbłonka 

naczyniowego (VEGF, vascular endothelial growth factor), potężnego czynnika 

proangiogennego, [71,76]. Ponadto CO jest zaangażowany w angiogenezę zależną od 

czynnika pochodzącego z komórek zrębu-1 (SDF-1, stromal cell-derived factor-1) [77] oraz 

może stymulować proliferację komórek śródbłonka [78,79]. Innym aspektem związanym  

z aktywnością biologiczną CO jest jego zdolność do modulowania transdukcji sygnału przez 

kinazy białkowe aktywowane mitogenem (MAPK, mitogen-activated protein kinase). 

Wykazano, że CO oddziałuje zarówno na szlak p38 MAPK jak i JNK (c-Jun N-terminal 

kinase). W makrofagach po stymulacji CO obserwowano ograniczenie fosforylacji JNK,  

a co za tym idzie zmniejszenie produkcji prozapalnej IL-6 [80]. W przypadku makrofagów 

stymulowanych lipopolisacharydem (LPS, lipopolysaccharide), CO zdolny był do tłumienia 

odpowiedzi zapalnej poprzez aktywację szlaku p38 i zahamowanie produkcji IL-1β, TNFα 

oraz białka zapalnego makrofagów-1β (MIP-1β, macrophage inflammatory protein-1β), 

jednocześnie indukując przeciwzapalną IL-10 [81]. Interesujący jest mechanizm 

pozwalający na znaczną amplifikację sygnału przeciwzapalnego w monocytach  

i makrofagach, prowadzący w konsekwencji do rozwiązania stanu zapalnego. Obejmuje on 

pętlę sprzężenia zwrotnego w osi HO-1/CO. Po indukcji HO-1 w makrofagach, pojawia się 

w nich również CO w wyniku aktywności enzymatycznej HO-1. CO z kolei aktywując p38 

indukuje ekspresję IL-10, która przyczynia się do zwiększenia ekspresji HO-1 poprzez szlaki 

sygnałowe zależne od MAPK oraz STAT-3 (signal transducer and activator of transcription 

3) [81–83].  

 

7.2.3. Barwniki żółciowe 

Kolejnym produktem aktywności HO jest biliwerdyna (Ryc. 1), która bardzo szybko 

konwertowana jest do bilirubiny przez reduktazę biliwerdyny (BvR, biliverdin reductase). 

Pierwotnie uważano obydwa barwniki żółciowe: bilirubinę i biliwerdynę za związki będące 

odpadami reakcji katabolizmu hemu, jednak okazało się, że posiadają one właściwości 

przeciwutleniające i przeciwzapalne [23]. Mogą one zapobiegać peroksydacji lipidów. 

Bilirubina działa jak zmiatacz rodników (m. in. tlenu singletowego, anionorodnika 

ponadtlenkowego, czy rodnika hydroksylowego), czemu towarzyszy odtworzenie Bv [84]. 

Poza antyoksydacyjnymi właściwościami, biliwerdyna może również działać 

przeciwzapalnie. Wykazano, że uczestniczy w hamowaniu aktywacji układu dopełniacza 
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oraz ogranicza proliferację limfocytów T [85–87]. Oddziałując na śródbłonek zmniejsza 

ekspresję E- i P-selektyn, a to skutkuje osłabieniem zjawiska toczenia się leukocytów po 

śródbłonku – w ten sposób ograniczany zostaje napływ komórek układu odpornościowego 

do tkanek [88]. Inny mechanizm przeciwzapalnego działania biliwerdyny polega na tym, że 

może ona przyczyniać się to zmniejszenia ekspresji receptora TLR4 w makrofagach przez 

bezpośrednie wiązanie do jego promotora [89]. Bv rozpoznawana jest przez receptor 

węglowodorów aromatycznych (AHR, aryl hydrocarbon receptor), który jest czynnikiem 

transkrypcyjnym, pośredniczącym w aktywacji makrofagów [90,91]. Co więcej, 

translokacja jądrowa AHR może również podlegać kontroli ze strony CO. By doszło do 

translokacji, AHR musi związać produkt metabolizmu tryptofanu powstały w wyniku 

aktywności dioksygenaz, np.: 2,3-dioksygenazy indolaminy, czy 2,3-dioksygenazy 

tryptofanu [92]. Dioksygenazy zaś są białkami, których aktywność zależy od hemu,  

w związku z tym mogą być inaktywowane przez bezpośrednie wiązanie CO do żelaza 

hemowego [73]. 

 

7.2.4. Jony żelaza (II) 

Ostatnim z produktów aktywności enzymatycznej HO-1 jest jon żelazawy (Fe2+, 

Ryc. 1), którego uwolnienie może być zgubne dla komórek ze względu na jego właściwości 

prooksydacyjne. Może on przyczyniać się do powstawania rodników hydroksylowych, 

poprzez uczestnictwo w reakcji Fentona [93]. By temu zapobiec, jony żelaza muszą być 

wydajnie usuwane. Ich pojawienie się szybko indukuje ekspresję ferrytyny (Ft, ferritin), 

która sekwestruje żelazo [94]. Ciężki łańcuch ferrytyny (FtH, ferritin heavy chain) posiada 

aktywność ferroksydazy i utlenia wszystkie jony Fe2+ do Fe3+, ze względu na to, że  

w mineralnym rdzeniu ferrytyny składowane może być tylko Fe (III). Do przeprowadzenia 

reakcji ferroksydazy niezbędny jest tlen, co może stanowić problem w niedotlenionej tkance: 

albo zużywany będzie tlen, którego brakuje, albo w wyniku jego braku reakcja nie będzie 

zachodziła i żelazo nie będzie wydajnie unieszkodliwione [95]. W końcu, jony Fe2+ 

aktywują również pompę żelazową (Fe-ATPazę), która aktywnie usuwa żelazo z wnętrza 

komórki [96]. 

 

7.2.5. Niedobór HO-1 u ludzi 

Jak dotąd w literaturze opisane zostały jedynie dwa przypadki niedoboru HO-1  

u ludzi. Pierwszy z nich charakteryzował się ciężkim uszkodzeniem śródbłonka 

naczyniowego, wysokim poziomem czynnika von Willebranda i trombomoduliny, co 

prowadziło do zaburzeń hemostazy, a dokładniej nieprawidłowego działania układu 
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krzepnięcia i fibrynolizy [97]. U drugiej osoby pozbawionej HO-1 stwierdzono brak 

śledziony, intensywną hemolizę, wzmożony ogólnoustrojowy stan zapalny  

i zapalenie nerek [98]. Śmiertelne, bardzo ciężkie i różnorodne konsekwencje braku HO-1  

u człowieka świadczą jedynie o tym jak istotna jest ekspresja HO-1 w jego fizjologii, 

wliczając w to funkcjonowanie układu krążenia, zachowanie hemostazy oraz kontrolę 

przebiegu procesów zapalnych. 

 

7.3. Monocyty krwi obwodowej 

Zarówno w procesach powstawania zmian miażdżycowych, jak i w tych następujących 

po zawale serca, bardzo istotną rolę odgrywa rozwijająca się odpowiedź zapalna, 

szczególnie wrodzona, z centralną rolą monocytów i makrofagów [99–101]. Wysoka liczba 

leukocytów w krwi obwodowej została opisana jako marker prognostyczny rozwoju 

niewydolności serca, związany z koniecznością hospitalizacji, i większym prawdopodo-

bieństwem zgonu w wyniku HF [102]. Komórki układu odpornościowego odgrywają istotną 

rolę w patogenezie choroby niedokrwiennej serca, ale szczególne znaczenie przypisuje się 

monocytom krwi obwodowej. Są one zaangażowane zarówno w powstawanie i progresję 

zmian miażdżycowych, mogących prowadzić do IHD. Po incydencie niedokrwiennym 

naciekają niedotleniony, uszkodzony mięsień sercowy. Mogą różnicować w makrofagi  

i wpływać na rozwój stanu zapalnego, którego nasilenie, kontrola i wygaszenie jest bardzo 

istotne z punktu widzenia skali uszkodzenia miokardium, rozwoju blizny zawałowej i utraty 

funkcji przez uszkodzoną tkankę. 

Pośród monocytów krążących w krwi obwodowej wyodrębnia się trzy subpopulacje.  

U myszy określa się je w oparciu o ekspresję dwóch białek powierzchniowych: Ly6C oraz 

CD43. Główną populację klasycznych, prozapalnych monocytów definiuje się jako Ly6Chigh 

CD43low. Komórki te ze względu na zlokalizowany na ich powierzchni receptor CCR2 

zdolne są do migracji z krwi do uszkodzonych tkanek lub do tkanek z toczącym się procesem 

zapalnym. Taka migracja klasycznych monocytów kierowana jest przez wzrastające stężenie 

ligandu receptora CCR2 – CCL2 (MCP-1), uwalnianego w odpowiedzi na uszkodzenie 

[103]. Klasyczna subpopulacja monocytów może różnicować do komórek o fenotypie 

Ly6Clow CD43high, które określane są jako monocyty nieklasyczne. Jak dotąd za główne 

zadanie tych komórek uważa się patrolowanie strony wewnątrznaczyniowej śródbłonka  

i usuwanie obumierających tam komórek. Z tego względu, monocyty nieklasyczne nie 

opuszczają światła naczyń i nie posiadają receptora CCR2 obecnego na monocytach 

klasycznych [101,103]. Wyróżnia się również trzecią populację monocytów, która 
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charakteryzuje się wysoką ekspresją zarówno Ly6C jak i CD43 (Ly6Chigh CD43high)  

i określana jest mianem monocytów pośrednich [104]. 

 Do definiowania subpopulacji monocytów ludzkich wykorzystuje się inne markery 

powierzchniowe, a mianowicie CD14 i CD16. Monocyty CD14high CD16- są podobne do 

mysich klasycznych monocytów, monocyty pośrednie CD14high CD16+ oraz CD14+ 

CD16high, podobne do mysich monocytów nieklasycznych [99].  

 

7.4. Monocyty w rozwoju miażdżycy 

Przyczyn przyspieszenia rozwoju miażdżycy można dopatrywać się  

w uprzemysłowieniu, które spowodowało zmianę trybu życia i ograniczenie lub zaniechanie 

aktywności fizycznej ludzi (np.: zwiększenie zatrudnienia w zawodach siedzących, długi 

czas dojazdów do pracy). Ponadto złe nawyki żywieniowe (wysokokaloryczna dieta bogata 

w cukry proste i nasycone kwasy tłuszczowe), inne schorzenia (nadciśnienie, cukrzyca, 

otyłość, rozwój zespołu metabolicznego), czy palenie tytoniu pozostają zapewne głównymi 

przyczynami powstawania i postępu procesu miażdżycowego. Z drugiej strony wydłużenie 

średniej długości życia dało czas, w którym miażdżyca może rozwinąć się do stopnia 

wywołującego objawy [4,105–107]. Miażdżyca to przewlekłe schorzenie, w którym 

dochodzi powstawania patologicznych zmian w ścianach tętnic [108]. Początkowo zmiany 

te ograniczają się do niewielkich złogów lipidowych pod warstwą komórek śródbłonka 

wyścielających światło naczynia. Jedocześnie do narastających zmian napływają komórki 

zapalne, w tym monocytów, z krwi obwodowej. Takie wczesne zmiany nazywane są 

pasmami tłuszczowo-lipidowymi (fatty streaks) [109]. Czynnikiem promującym rozwój 

miażdżycy na wczesnych etapach jest wysokie stężenie cholesterolu i trójglicerydów w krwi 

[110]. W układzie krwionośnym są one transportowane za pośrednictwem lipoprotein  

o niskiej gęstości (LDL, low density lipoproteins), które zawierają estryfikowany 

cholesterol, trójglicerydy, wolny cholesterol, fosfolipidy oraz apolipoproteinę B100 

(ApoB100). Ta ostatnia odpowiedzialna jest za oddziaływania z proteoglikanem macierzy 

zewnątrzkomórkowej, kiedy LDL akumulują się w warstwie wewnętrznej (intima) ściany 

tętnic, co często ma miejsce w regionach sieci naczyń charakteryzujących się turbulentnym 

przepływem krwi [111]. Nagromadzone pod śródbłonkiem tętniczym LDL są podatne na 

utlenienie, co może nastąpić np.: w wyniku aktywności lipoksygenazy, mieloperoksydazy, 

ROS, rodnika fenoksylowego czy peroksynitrytu, powstających np.: w następstwie reakcji 

zapalnej. Produkty peroksydacji lipidów, takie jak lizofosfatydylocholina, niejednokrotnie 

mogą inicjować dalszą odpowiedź zapalną [108]. Odbywa się to za pośrednictwem komórek 

śródbłonka i makrofagów, prawdopodobnie przez aktywację szlaków Jak-STAT (Janus 
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kinase-signal transducer and activator of transcription) [112], EGR1 (early growth 

response 1) [113] lub UPR (unfolded protein response) [114]. Ponadto w wyniku 

peroksydacji lipidów cząsteczki LDL, powstające związki (których ogólna pula określana 

jest mianem oxLDL), jak np.: aldehyd malonowy czy 4-hydroksynonenal, mogą ulegać 

addukcji na resztach lizyny ApoB100. Tak zmodyfikowane białko staje się immunogenne  

i może zostać rozpoznane przez makrofagi i je aktywować [115,116]. W przypadku komórek 

śródbłonka, w wyniku aktywacji przez oxLDL, dochodzi do zwiększenia ekspresji przez te 

komórki molekuł adhezyjnych, takich jak cząsteczka adhezyjna komórek śródbłonka-1 

(VCAM-1, vascular cell adhesion molecule 1) czy E-selektyna, co wraz z chemokinami jak 

na przykład CCL2, CXCL10 czy CX3CL1 przyczynia się do rekrutacji monocytów, 

limfocytów T i komórek dendrytycznych do blaszki miażdżycowej [117]. 

Monocyty w miejscu rozwoju blaszki różnicują do komórek o fenotypie zbliżonym 

do makrofagów, co dzieje się w odpowiedzi na czynniki, głównie M-CSF, uwalniane przez 

aktywowane komórki obecne we wczesnej blaszce [118,119]. Powstałe w ten sposób 

makrofagi pochłaniają znaczne ilości lipoprotein i w konsekwencji przekształcają się w duże 

tzw. komórki piankowe (FC, foam cells). Na początkowym etapie, dzięki obecności 

receptora LDL (LDLR) mogą pobierać lipoproteiny zawierające ApoB100, nagromadzone 

w obszarze miażdżycowym. W wyniku zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia 

cholesterolu ekspresja LDLR spada na wczesnym etapie tworzenia FC, przez co uważa się, 

że później komórki te pobierają lipoproteiny w inny sposób [120]. W wyniku stresu 

oksydacyjnego w ścianie tętnicy dochodzi do oksydacji i modyfikacji LDL i właśnie te 

utlenione, zmienione LDL mogą być rozpoznawane przez FC dzięki receptorom 

rozpoznającym wzorce [121,122], ze szczególnym znaczeniem ich podtypu – receptorów 

zmiataczy, dzięki którym makrofagi i FC mogą wiązać oxLDL [120]. Do tych receptorów 

można zaliczyć SRA (scavenger receptor A), MARCO (macrophage receptor with 

collagenous structure), CD36, SRB1 (scavenger receptor class B member 1), LOX1 (lectin-

type oxidized low-density lipoprotein receptor 1), SREC1 (scavenger receptor class E 

member 1) oraz CXCL16, znany również jako SRPSOX (scavenger receptor for 

phosphatidylserine and oxidized low-density lipoprotein) [123]. Co istotne, wykazano in 

vitro, że za degradację około 75-90% oxLDL lub acetylowanych LDL (acLDL) odpowiadają 

SRA i CD36 [121].  

Warto nadmienić, że monocyty wywodzą się ze szpiku kostnego, w którym powstają 

w wyniku wieloetapowego różnicowania hematopoetycznych komórek macierzystych. 

Proces ten może być regulowany przez wewnątrzkomórkowy poziom cholesterolu, co 

tworzy dodatkową zależność między monocytami a postępem zmian miażdżycowych [124].  
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Transportery cholesterolu ABCA1 (ATP-binding cassette transporter) i ABCG1 

(ATP-binding cassette sub-family G member 1) pozwalają na wypływ cholesterolu  

z komórek. Kiedy u myszy komórki subpopulacji progenitorowych komórek 

hematopoetycznych (HPC, hematopoietic progenitor cells), zdolnych do różnicowania  

w kierunku monocytów i granulocytów (GMP, granulocyte-monocyte progenitors) 

pozbawiono tych transporterów, obserwowano zwiększoną liczbę monocytów krążących  

w krwi obwodowej [102]. Wzrost stężenia cholesterolu w GMP powoduje bowiem 

zwiększenie ekspresji wspólnej podjednostki β interleukiny 3 (IL-3) i czynnika 

stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF), co przekłada się 

na zwiększenie potencjału proliferacyjnego komórek progenitorowych w odpowiedzi na  

IL-3 oraz GM-CSF [102]. Zależność ta znajduje również potwierdzenie w sytuacji, kiedy  

u zwierząt (myszy, króliki, świnie) obserwowana jest hipercholesterolemia – w ich krwi 

obserwuje się podwyższone liczby krążących monocytów [125,126]. Podobne obserwacje 

poczyniono u myszy pozbawionych apolipoproteiny E (ApoE), u których ilość monocytów 

w krwi obwodowej jest o około połowę większa niż u myszy typu dzikiego [127]. Poprzez 

zwiększenie odpływu cholesterolu z komórek za pośrednictwem lipoproteiny wysokiej 

gęstości (HDL, high-density lipoprotein) obecny wcześniej stan monocytozy zanikał. Co 

istotne, taka sama zależność obserwowana jest u ludzi; a wysoki poziom HDL zmniejsza 

zarówno liczbę krążących monocytów jak i ryzyko rozwoju miażdżycy [102].  

W kolejnych fazach progresji miażdżycy dochodzi do dalszej akumulacji lipidów, 

FC i innych komórek zapalnych oraz zwiększania rozmiaru blaszki miażdżycowej. Gdy 

osiąga ona znaczną wielkość, w jej wewnętrznej części dochodzi do obumierania komórek  

i powstania nekrotycznego rdzenia otoczonego warstwą kolagenu, często zawierającego 

kryształy cholesterolu [108]. Powiększająca się blaszka miażdżycowa może powodować 

postępujące zarastanie światła naczynia i ograniczać, lub – w sytuacji, kiedy światło 

naczynia ulega całkowitemu zamknięciu – zatrzymać przepływ krwi. Upośledzenie 

podstawowej funkcji układu krążenia, np.: w konsekwencji rozwoju miażdżycy, prowadzi 

do niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w krew i do ich niedotlenienia [100,109].  

W przypadku niedrożności naczyń może dochodzić do różnych wtórnych konsekwencji, 

zależnych od tego jaką tkankę zaopatrywały niedrożne naczynia; w przypadku mózgu będzie 

to udar niedokrwienny, w przypadku kończyn dolnych rozwijająca się tam choroba tętnic 

obwodowych (PAD, peripheral artery disease) będzie skutkowała m. in. chromaniem 

przestankowym (IC, intermittent claudication), czyli bólem kończyn dolnych w wyniku 

niedotlenienia po wysiłku, ustępującym po odpoczynku. PAD może również prowadzić do 

powstania trudno gojących się ran i owrzodzeń kończyn [109,128,129]. Szczególnym 
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przypadkiem jest niedrożność tętnicy wieńcowej z niedotlenieniem fragmentu mięśnia 

sercowego. Może wówczas dojść do przewlekłej IHD lub jej ostrej formy, określanej jako 

zawał serca. W efekcie dochodzi do śmierci komórek kurczliwych serca – kardiomiocytów, 

powstania sztywnej tkanki bliznowatej, zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie serca, co 

może prowadzić do rozwoju niewydolności serca (HF, heart failure), a w najgorszym 

przypadku – do śmierci [3]. 

 

7.5. Odpowiedź zapalna w następstwie zawału serca 

W procesach następujących po zawale serca istotną rolę odgrywają komórki układu 

odpornościowego, zarówno te, które obecne są w tkance jeszcze przed uszkodzeniem  

i stanowią pierwszą linię obrony, jak i te, które opuszczają krew i infiltrują chorą tkankę  

w późniejszym czasie. Badania publikowane w ostatnich latach podkreślają szczególne 

znaczenie monocytów w odpowiedzi następującej po MI, dlatego też tym komórkom  

w główniej mierze poświęcony jest ten rozdział. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp 

do materiału ludzkiego większość wiedzy na ten temat dotyczy modelu mysiego.  

 

7.5.1. Komórki układu odpornościowego w zdrowym sercu 

Serce dorosłej myszy zawiera wszystkie główne typy leukocytów, w tym limfocyty 

B i T, neutrofile, monocyty i makrofagi. Kiedy zawartość tych komórek w mięśniu 

sercowym porówna się do mięśnia szkieletowego, ich ilość w tym pierwszym jest nawet do 

12 razy większa [130]. Przez ostatnie 10 lat wzrastało zainteresowanie makrofagami 

obecnymi w sercu, ich funkcją, znaczeniem i pochodzeniem [131–136]. Badania związane 

z makrofagami były o tyle bardziej wymagające, że wiązały się z koniecznością konfrontacji 

z przyjętymi już koncepcjami, jak na przykład tym, że wszystkie makrofagi wywodzą się ze 

zróżnicowanych monocytów. Konieczna była również reinterpretacja tradycyjnego podziału 

makrofagów na „prozapalne” (M1) i „przeciwzapalne” (M2) [134,137]. W trakcie rozwoju 

embrionalnego myszy obserwuje się prymitywną (embrionalną; primitive, embrionic 

hematopoiesis) hematopoezę w wyspach krwiotwórczych woreczka żółtkowego około  

7 i pół dnia po zapłodnieniu. Później zastępowana jest przez hematopoezę ostateczną 

(definitive hematopoiesis) w regionach AGM (aorta-gonad-mesonephros) embrionalnej 

mezodermy, która ulega przeniesieniu do płodowej wątroby, śledziony i szpiku kostnego 

[138]. Istnieje bowiem coraz więcej dowodów potwierdzających, że makrofagi tkankowe są 

populacją ustanowioną w rozwoju embrionalnym. W tkankach utrzymują się dzięki 

zdolności do proliferacji i stanowią populacje niezależne od monocytów pochodzących  

z ostatecznej hematopoezy [135,136,139,140].  
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Rycina 4. Populacje makrofagów obecnych w (A) zdrowym i (B) uszkodzonym sercu u osobnika 

dorosłego i noworodka. Przedstawiony schemat nie odzwierciedla liczebności poszczególnych 

populacji oraz tego, jak ta liczebność zmienia się w odpowiedzi na uszkodzenie. Ponadto, schemat 

nie obejmuje populacji CD206+ Gal-3+ produkujących osteopontynę (por. w tekście), ze względu na 

brak dokładnych informacji określających, czy jest to odrębna subpopulacja, czy też aktywność jednej  

z wyżej prezentowanych subpopulacji. Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [8]. 

 

W macierzystych komórkach hematopoetycznych (HSC, hematopoietic stem cell) 

zdolnych do samoodnowy, obecnych u dorosłego osobnika, uczestniczących w ostatecznej 

hematopoezie, podczas różnicowania do wszystkich linii komórek krwi dochodzi do 

przejściowego zwiększenia ekspresji FLT3. Metoda lineage tracing gdzie białko Cre 

znajdowało się pod kontrolą promotora Flt3, umożliwiało ekspresję białka 

fluorescencyjnego i znakowanie komórek przechodzących przez stadium FLT3+, a więc 

pochodzących z ostatecznej hematopoezy. Podejście to umożliwiało również odróżnienie 

ich od komórek FLT3-, które powstały niezależnie od różnicujących w dorosłym organizmie 

HSC, prawdopodobnie z komórek progenitorowych woreczka żółtkowego lub w ścieżkach 

płodowych, niezależnych od FLT3 [134]. Co ciekawe, makrofagi te obecne w sercu są 

całkowicie niezależne od ostatecznej hematopoezy [134]. W badaniach określających 

pochodzenie komórek (fate mapping), opartych o ekspresję CD115 – receptor czynnika 

stymulującego tworzenie kolonii makrofagów (M-CSFR, macrophage colony-stimulating 
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factor receptor), wykazano, że makrofagi wywodzące się z pęcherzyka żółtkowego tworzą 

utrwalone w dorosłym organizmie populacje w sercu, wątrobie i mózgu [134]. Tak więc  

w sercu dorosłej myszy obecnych jest co najmniej kilka populacji makrofagów (Ryc. 4A). 

Wszystkie te makrofagi wykazują ekspresję CD45, CD11b, F4/80, CD64 oraz kinazy 

tyrozynowej Mer (MerTK, Mer tyrosine kinase), a subpopulacje można wyodrębnić 

korzystając z markerów ulegających zróżnicowanej ekspresji: białka głównego kompleksu 

zgodności tkankowej klasy II (MHC-II, major histocompatibility complex class II), 

receptora 2 chemokin z motywem CC (CCR2, CC-chemokine receptor 2) i antygenu 

limfocytów 6C (Ly6C, lymphocyte antigen 6C) [133]. Dwie dominujące populacje 

makrofagów sercowych nie wykazują ekspresji CCR2 i definiuje się je jako MHC-IIlow 

Ly6C- oraz MHC-IIhigh Ly6C-. Ponadto wyróżnić można populację MHC-IIhigh Ly6C+ oraz 

najmniej liczną CCR2+ MHC-II+ Ly6Chigh [8,134]. Co ciekawe, w licznych badaniach 

zademonstrowano niezwykły potencjał regeneracyjny serc noworodków gryzoni po 

modelowych uszkodzeniach, takich jak resekcja koniuszka serca [141], MI [142], czy 

uszkodzenie przez zamrożenie [143]. Jak później wykazano, serce noworodka myszy do 

około 7 dnia po urodzeniu (P7, postnatal day 7) zawiera jedynie populację MHC-IIlow CCR2- 

(eM, embrionic macrophages), która ustanawiana jest w rozwoju zarodkowym [133]. 

Wspomniany wcześniej potencjał regeneracyjny zależy właśnie od tych komórek, które 

zdolne są do lokalnej proliferacji, stymulują podziały kardiomiocytów, stymulują 

angiogenezę w mięśniu sercowym, a jednocześnie rozwijają minimalny stan zapalny. Dzięki 

temu możliwa jest w zasadzie pełna regeneracja uszkodzonego serca [133,144]. Ponadto, 

komórki potomne, pochodzące z pierwotnej, embrionalnej populacji makrofagów są 

zachowane w sercach osobników dorosłych i wraz z makrofagami pochodzenia 

monocytarnego (MDM, monocyte-derived macrophages), pojawiającymi się w rozwoju po 

urodzeniu, stanowią część populacji niewykazujących ekspresji CCR2, o fenotypie  

MHC-IIlow Ly6C- oraz MHC-IIhigh Ly6C- [133]. Usunięcie pozostałych z rozwoju 

embrionalnego makrofagów eM z serca dorosłego osobnika przed MI skutkuje 

pogorszeniem przeżywalności, zwiększeniem blizny zawałowej i znacznym przerostem 

serca [133]. 

 

7.5.2. Kinetyka zmian populacji komórek zapalnych mięśnia sercowego po zawale  

W odpowiedzi na niedotlenne uszkodzenie serca aktywowany zostaje układ 

odpornościowy. Różne komórki przyczyniają się do rozwoju sterylnego (ze względu na brak 

obecności patogenów) stanu zapalnego w mięśniu sercowym. Pierwotną odpowiedź 

humoralną zapewniają makrofagi rezydujące w tkance (Ryc. 4B, 5A), których receptory 
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PRR są aktywowane przez uwolnione z tkanki DAMP, pochodzące z martwych komórek 

[145]. PRR mogą aktywować liczne ścieżki sygnałowe, takie jak szlak IRF, NFκB, czy 

AP-1 i w ten sposób indukować produkcję interferonów, cytokin prozapalnych i chemokin  

w uszkodzonym sercu [145]. Makrofagi te, ale też kardiomiocyty, produkują duże ilości  

IL-1, IL-6, czy CCL2 (MCP-1) [146–148]. Ponadto aktywacji ulegają komórki tuczne (MC, 

mast cells), wydzielają TNFα i przyczyniają się dodatkowo do wzmocnienia stanu zapalnego 

[149]. Dochodzi też do aktywacji śródbłonka, co objawia się m. in. zwiększeniem ekspresji 

VCAM-1 na jego wewnątrznaczyniowej powierzchni [5] (Ryc. 5B). Wszystkie te zdarzenia 

przyczyniają się do rekrutacji neutrofilów do uszkodzonego mięśnia sercowego już  

w pierwszym dniu po zawale [150]. Odbywa się to za pośrednictwem CXCL-2 i CXCL-5 

(C-X-C motif chemokine ligand 2 i 5) produkowanych przez makrofagi sercowe [151]. Wraz 

z neutrofilami do serca napływają również monocyty, a ich migracja możliwa jest dzięki 

receptorowi CCR2, rozpoznającemu cytokinę MCP-1 uwalnianą z uszkodzonej tkanki 

[103]. Rekrutacja monocytów rozpoczyna się już po około 30 minutach od MI [150],  

a w ciągu kilku dni powinny one różnicować w makrofagi o naprawczym fenotypie [152] 

(Ryc. 5C). W późnych fazach stanu zapalnego makrofagi utrzymują się w tkance raczej  

w wyniku lokalnej proliferacji, niż ciągłej rekrutacji monocytów [153]. Warto nadmienić, 

że monocyty infiltrujące mięsień sercowy pochodzą ze szpiku kostnego, gdzie powstają  

w wyniku hematopoezy. Mogą też pochodzić z pozaszpikowego źródła, takiego jak 

śledziona [154]. W wyniku zdarzenia niedokrwiennego, jak w przypadku MI, czy udaru, na 

dużą skalę produkowane są komórki zapalne uczestniczące w odpowiedzi na uszkodzenie. 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń jam szpikowych może dojść do uwolnienia 

progenitorowych komórek hematopoetycznych z niszy w szpiku kostnym i zagnieżdżenia 

ich w śledzionie. Ta z kolei może zwiększać swój rozmiar, a przeniesienie części procesów 

mielopoezy poza jamy szpiku kostnego sprawia, że proces ciągłego powstawania innych 

komórek krwi (erytrocytów, limfocytów, płytek krwi) nie zostanie zaburzony przez nasilony 

proces monocytopoezy w odpowiedzi na zawał. Fenomen ten określa się mianem 

mielopoezy pozaszpikowej, lub szczególnie, w odniesieniu do samych monocytów – 

monocytopoezy pozaszpikowej [154–156]. Szacuje się, że około 40-50% klasycznych 

monocytów (Ly6Chigh) infiltrujących mięsień sercowy po zawale pochodzi ze śledziony 

[155]. Co więcej, zademonstrowano, że powstawanie monocytów w śledzionie po zawale 

może przyczynić się do progresji zmian miażdżycowych i co za tym idzie – kolejnych 

zawałów [157]. Wykazano, że przy braku HO-1, dochodzi do znacznie zwiększonej 

infiltracji mięśnia sercowego po zawale przez monocyty Ly6Chigh [158], a nadekspresja  

HO-1 odwraca obserwowane zmiany [158]. Ponadto HO-1 wpływa również na 
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 Rycina 5. Przebieg odpowiedzi odpornościowej w następstwie zawału serca. (A) Warunki normalne,  

z makrofagami i komórkami tucznymi obecnymi w mięśniu sercowym. (B) W wyniku zawału serca 

szybko dochodzi do śmierci komórek i indukcji sterylnego stanu zapalnego. (C) Uszkodzona tkanka 

infiltrowana jest przez komórki zapalne, martwe komórki usuwane są przez fagocyty, ma miejsce 

przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej. (D) Makrofagi przyczyniają się do wygaszenia stanu 

zapalnego oraz stymulują fibroblasty do produkcji białek macierzy zewnątrzkomórkowej.  

(E) Dochodzi do powstania blizny pozawałowej. Dokładny opis w tekście. MMP – metaloproteinazy 
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macierzy zewnątrzkomórkowej (matrix metalloproteinases). Zaadaptowano, zmodyfikowano  

i zaprojektowano na podstawie [5]. 

 

granulopoezę, u myszy poprzez regulację proliferacji mielocytów, której towarzyszą zmiany 

ekspresji aktywnego transkrypcyjnie C/EBPβ [159]. 

Po około 3 dniach od zawału liczebność neutrofilów w sercu zaczyna spadać, a około 

7 dnia komórki te znikają całkowicie (Ryc. 5D). Obecność i aktywność neutrofilów  

w uszkodzonym mięśniu sercowym jest zdecydowanie korzystna, bo w przypadku ich 

nieobecności, pomimo braku zmian w wielkości blizny zawałowej, obserwuje się 

pogorszenie funkcji serca i jego większe zwłóknienie [160]. W przeciwieństwie do 

neutrofilów, monocyty akumulują się w mięśniu sercowym i różnicują w makrofagi 

pochodzenia monocytarnego [154]. Komórki te posiadają prozapalny fenotyp, ograniczoną 

zdolność do promowania angiogenezy, czy proliferacji kardiomiocytów. Same 

kardiomiocyty w sercu dorosłego osobnika nie posiadają tak dużego potencjału 

regeneracyjnego jak te obecne w sercu noworodka [133,144]. Niemniej, potencjał 

regeneracyjny po uszkodzeniu serca dorosłego osobnika w porównaniu do noworodka znika 

i uważa się, że również jest to związane z utratą subpopulacji makrofagów CCR2-,  

a zwiększaniem subpopulacji MDMs CCR2+ [133]. Faza zapalna po MI obejmuje usuwanie 

martwych komórek przez makrofagi i nagromadzone monocyty i neutrofile [154] (Ryc. 5C). 

Po trwającej kilka dni fazie zapalnej następuje faza naprawcza, tkankę opuszczają neutrofile, 

a pojawiają się w niej makrofagi Ly6Clow, czemu towarzyszy zmniejszenie produkcji 

chemokin, cytokin prozapalnych i czynników wzrostu [152]. Przejście makrofagów do 

fenotypu naprawczego wiąże się z zaprzestaniem przez nie produkcji IL-6, TNF oraz 

metaloproteinaz, a rozpoczęciem produkcji czynników takich, jak TGFβ czy VEGF [152] 

(Ryc. 5D). Następuje to najczęściej w reakcji na zewnętrzy bodziec, jakim może być na 

przykład IL-10 wydzielana przez regulatorowe limfocyty T [154], lub same makrofagi. 

Warto w tym momencie podkreślić znaczenie makrofagów w rozwoju blizny pozawałowej. 

Niedawno zademonstrowano, że makrofagi sercowe myszy u których rozwinęła się ostra 

niewydolność rozkurczowa, mogą produkować IL-10. Co więcej, komórki te same wykazują 

ekspresję receptora IL-10 A (IL-10RA, interleukin 10 receptor A) oraz B (IL-10RB, 

interleukin 10 receptor B). Zatem produkowana przez te komórki IL-10 może stymulować 

je w sposób autokrynny. W odpowiedzi na ten bodziec komórki wydzielają osteopontynę 

(OPN), która z kolei w sposób parakrynny aktywuje fibroblasty. Aktywowane fibroblasty 

wykazują zwiększoną ekspresję α-aktyny mięśni gładkich (αSMA, α-smooth muscle actin), 

ale także wydzielanych kolagenów typu I i fibronektyny – w ten sposób przyczyniają się one 
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do powstawania blizny zawałowej i do zwłóknienia uszkodzonego mięśnia sercowego [161] 

(Ryc. 5D). Wykazano również, że w sercu istnieje kolejna subpopulacja makrofagów – 

CD206+, która posiada jednocześnie wysoką ekspresję galektyny-3 (Gal-3, galectin-3) i jest 

zdolna do produkcji OPN. W komórkach tych w odpowiedzi na IL-10 dochodzi do aktywacji 

STAT3 i zwiększenia wewnątrzkomórkowego poziomu Gal-3. W efekcie, poza aktywacją 

fibroblastów przez OPN, makrofagi te wykazują nasiloną fagocytozę, przez co przyczyniają 

się do naprawy uszkodzonej tkanki przez usuwanie martwych komórek, oraz inicjują 

powstawanie blizny, co zapewnia integralności tkanki [162]. 
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8. Cele pracy 

Istotnym przedmiotem badań dotyczących patogenezy zawału serca jest sterylna reakcja 

zapalna, inicjowana w odpowiedzi na molekularne wzorce uszkodzenia uwolnione  

z niedotlenionej, nekrotycznej tkanki. Biorąc pod uwagę duże znaczenie makrofagów  

i monocytów w rozwoju i wygaszaniu stanu zapalnego po zawale serca oraz kluczową rolę  

HO-1 w podstawowych procesach, za które odpowiedzialne są makrofagi, za cel 

prezentowanej pracy obrano wyjaśnienie znaczenia HO-1 w biologicznych funkcjach 

monocytów i makrofagów w warunkach niedokrwiennego uszkodzenia serca. 

W zaplanowanych i przeprowadzonych doświadczeniach podjęto próbę: 

• określenia czy HO-1 wpływa na odpowiedź ze strony monocytów i makrofagów 

po zawale serca; 

• zbadania znaczenia HO-1 w procesie monocytopoezy pozaszpikowej  

w kontekście zawału serca; 

• charakterystyki populacji makrofagów sercowych pochodzenia embrionalnego 

u myszy typu dzikiego i pozbawionych HO-1. 
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9. Materiały i Metody 

9.1. Odczynniki 

Alfabetyczne zestawienie odczynników i materiałów wykorzystanych w prezento-

wanych w pracy eksperymentach znajduje się w tabeli 1, z kolei tabela 2 zawiera 

zestawienie wszystkich wykorzystywanych przeciwciał.  

  

Tabela 1. Lista odczynników według użycia w metodach z uwzględnieniem pochodzenia. 

Odczynnik/Zestaw odczynników Producent 

2,2,2-tribromoetanol Sigma-Aldrich 

2-metyl-2-butanol Sigma-Aldrich 

2-merkaptoetanol Sigma-Aldrich 

7-AAD (7-amino-actinomycyna D) Sigma-Aldrich 

albumina osocza bydlęcego (BSA) Bioshop 

Alpha-MEM Lonza 

Błękit bromofenolowy Sigma-Aldrich 

bufor fosforanowy (PBS) Lonza 

bufor fosforanowy (PBS) z dodatkiem Mg2+ i Ca2+ Lonza 

buprenorfina (Bunondol) Polfa Warszawa SA 

CORM-3 Sigma-Aldrich 

CuSO4 Sigma-Aldrich 

czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF) Sigma-Aldrich 

DAPI (4',6-diamidyno-2-fenyloindol) Sigma-Aldrich 

dispaza Gibco 

dodecylosiarczan sodu (SDS) Bioshop 

EDTA (kwas wersenowy) Sigma-Aldrich 

ELISA cTnI DRG Medtek 

formaldehyd POCH 

glicyna Bioshop 

heparyna (Heparinum WZF) Polfa Warszawa SA 

zestaw do reakcji odwrotnej transkrypcji (High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit) 
Applied Biosystems 

substrat peroksydazy chrzanowej (Immobilon Western Chemiluminescent 
HRP substrate) 

Merck Millipore 

izofluran (Aerrane) Baxter 

jedwabne nici 6-0 Atramat 

jedwabne nici 7-0 Atramat 

jodyna Polfa Warszawa SA 

KCl Sigma-Aldrich 

ketamina (Bioketan) Vetoquinol 

klisze medyczne światłoczułe Kodak 

kolagenaza typu II Gibco 

kozie osocze Sigma-Aldrich 

krem do depilacji Veet 

ksylazyna (Sedazin) Biowet 
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kwas bicinchoninowy (BCA) Sigma-Aldrich 

lancet 2 mm Goldenrod 

liposomy z klodronianem dwusodowym clodronateliposomes.com 

medium krioprotekcyjne (Tissue-Tek) Sakura 

membrana nitrocelulozowa Invitrogen 

metanol POCH 

zestaw do oznaczenia panelu cytokin (Milliplex MAP Mouse 

Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel) 
Millipore 

Odczynnik do oznaczenia żywotności komórek (Muse® Count 

&Viability Assay Kit) 
Merck 

NaHCO3 Sigma-Aldrich 

NH4Cl Sigma-Aldrich 

odtłuszczone mleko w proszku SM Gostyń 

mieszanina węglowodorów nasyconych Ottix Plus Diapath 

roztwór alkoholi Ottix Shaper Diapath 

parafina Thermo Fisher Scientific 

penicilina i streptomycyna Invitrogen 

pimonidazolu chlorowodorek (Hypoxyprobe) Hypoxyprobe Inc. 

płodowe osocze bydlęce (FBS) Lonza 

poliakrylamid Calbiochem 

QIAzol Qiagen 

Rivanol Polfa Warszawa SA 

Zestaw do izolacji RNA (Single Cell RNA Purification Kit) Norgen Biotek 

sitka do separacji komórek (Cell strainers) 100 μm, 40 μm BD Biosciences 

sól fizjoloficzna Polfa Warszawa SA 

SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™ Sigma-Aldrich 

tris-HCl Bioshop 

Triton X-100 Bioshop 

Tween-20 POCH 

aglutynina kiełków przenicy (WGA) sprzężona z rodaminą Vector Labs 

woda do iniekcji Polfa Warszawa SA 

żel nawilżający Hasco 

żel USG Hasco 

 

Tabela 2. Lista wykorzystywanych przeciwciał.1 

Rozpoznawany antygen Koniugat 
Klon, dodatkowe 

informacje 
Źródło 

CD16/CD32 – 93 eBioscience 

CD3 PE 17A2 eBioscience 

Gr-1 PE RB6-8C5 eBioscience 

                                                
1 PE – fikoerytryna (phycoerythrin), Cy – cyjanina (cyanine), APC – allofikocyjanina (allophycocyanine), 

AF – fluorochromy Alexa Fluor®, PerCP – kompleks białkowy chlorofilu i perydyniny (peridinin-

chlorophyll-protein), BV – fluorochromy Brilliant™ Violet, FITC – izotiocyjanian fluoresceiny 

(fluorescein isothiocyanate), HRP – peroksydaza chrzanowa (horseradish peroxidase)  
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B220 PE RA3-6B2 eBioscience 

Ter-119 PE TER-119 eBioscience 

CD11b 
PE 

PE-CF594 
M1/70 

eBioscience 

BD Biosciences 

CD117 (c-kit) APC-eFluor780 2B8 BD Biosciences 

Sca-1 PE-Cy7 D7 eBioscience 

CD34 AF700 S7 BD Biosciences 

CD48 PerCP-Cy5.5 HM48-1 Biolegend 

CD150 (SLAM) APC TC15-12F12.2 eBioscience 

NK1.1 BV605 PK136 BD Biosciences 

Ly6G BV605 1A8 BD Biosciences 

Ly6C PerCP-Cy5.5 HK1.4 eBioscience 

CD45 
BV786 

FITC 
30-F11 

BD Bioscience 

eBioscience 

CD11b 
PE-CF549 

– 

M1/70 

5C6 (szczurze IgG) 

BD Biosciences 

BioRad 

CD11c AF700 N418 BD Biosciences 

CD43 PE S7 eBioscience 

MHC-II 
PE-Cy7 

APC-eFluor780 
M5/114.15.2 BD Biosciences 

CD64 PE-Cy7 X54-5/7.1 Biolegend 

CCR2 APC FAB5538A R&D Systems 

F4/80 
APC 

APC-eFluor780 
BM8 eBioscience 

HP (Hypoxyprobe) FITC 4.3.11.3 
Hypoxyprobe Inc., MA, 

USA 

α-tubulina – DM1A (mysie IgG) Calbiochem 

kolagen typu I – ab21286 (królicze IgG) Abcam 

szczurze IgG AF488 poliklonalne (kozie IgG) Invitrogen 

mysie IgG HRP poliklonalne (kozie IgG) BD Biosciences 

królicze IgG HRP poliklonalne (kozie IgG) Cell Signalling Technology 

 

9.2. Zwierzęta eksperymentalne 

Wszystkie eksperymenty, w których wykorzystywano zwierzęta, zostały wykonane 

zgodnie z krajowymi i europejskimi standardami dotyczącymi badań in vivo oraz  

z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/EU z dnia 22 września 2010 r.  

w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Wszystkie procedury 

doświadczalne zostały wykonane po uzyskaniu zgody od Lokalnej Komisji Etycznej 

(uchwały nr: 64/2013 z dnia 24.04.2013r., 32/2015 z dnia 25.02.2015r., 33/2015 z dnia 

25.02.2015r., 342/2017 z dnia 07.12.2018r. oraz 24/2018 z dnia 11.10.2018 r. wraz  

z aneksami). W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 12-15 tygodniowe myszy 

C57BL/6×FVB typu dzikiego (WT, HO-1+/+) oraz pozbawione oksygenazy hemowej-1 

(HO-1 KO, HO-1-/-). Zwierzęta pochodziły z kolonii utrzymywanej w Zwierzętarni 
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Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pary 

rozrodcze wykorzystane do założenia kolonii zostały podarowane Zakładowi Biotechnologii 

Medycznej przez dr Anupama Agarwala (University of Alabama, Birmingham) w 2004 

roku. Myszy w grupach zawierających 3-5 osobników bytowały w indywidualnie 

wentylowanych klatkach w standardzie SPF (specific-pathogen-free), w kontrolowanych 

warunkach otoczenia (12 godzinny cykl dnia i nocy, temperatura około 23°C, wilgotność 

około 55±10%), z dostępem do karmy i wody ad libitum. W czasie poprzedzającym 

wykonanie doświadczeń, zwierzęta przyzwyczajane były do chwytu unieruchamiającego, co 

pozwalało na zmniejszenie stresu podczas późniejszych czynności eksperymentalnych. 

 

9.3. Anestezja i analgezja 

W celu przeprowadzenia czynności wymagających znieczulenia, dorosłe osobniki 

myszy wprowadzano w stan narkozy poprzez dootrzewnowe podanie świeżo 

przygotowanego Avertinu (roztwór 1,25% [w/v] 2,2,2-tribromoetanolu w 2,5% [v/v] 

2-metyl-2-butanolu w soli fizjologicznej) w dawce 250 mg/kg masy ciała. Po kilku 

minutach, stan narkozy potwierdzano poprzez zbadanie odruchu na uszczypnięcie palca 

tylnej kończyny i ogona. Wybudzenie następowało przeważnie po około 30-40 minutach od 

podania anestetyku. 

W przypadku lekkich zabiegów i badań niewymagających użycia głębokiego  

i długotrwałego znieczulenia, myszy poddawano wziewnej anestezji, która indukowana była 

w komorze wypełnionej mieszaniną 5% (v/v) izofluranu w powietrzu. Po kilku minutach, 

kiedy zwierzę stabilnie oddychało, lecz nie poruszało się, sprawdzano reakcję na 

uszczypnięcie ogona i palca tylnej kończyny, a w przypadku jej braku mysz wyjmowano  

z komory i umieszczano jej pyszczek w ustniku podającym mieszaninę 1,5-2% izofluranu 

w powietrzu. Do wybudzenia dochodziło przeważnie do 1-2 minut od zaprzestania 

podawania par anestetyku.  

Środkiem przeciwbólowym wykorzystywanym we wszystkich metodach była 

buprenorfina, podawana podskórnie w dawce 0,1 mg/kg masy ciała. Częstość podań 

wskazana jest w opisie poszczególnych metod. 

 

9.4. Indukcja zawału serca 

Zawał serca wywoływany był poprzez trwałe podwiązanie gałęzi międzykomorowej 

przedniej (LAD, left anterior descending) lewej tętnicy wieńcowej. W celu wykonania 

procedury mysz wprowadzano w stan narkozy z wykorzystaniem Avertinu. Następnie  

z pomocą kremu do depilacji usuwano sierść z klatki piersiowej, po czym przemywano skórę 
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sterylną wodą. Mysz umieszczana była na stoliku operacyjnym z blatem podgrzewanym do 

38°C, a do tchawicy, z pomocą pęsety służącej jako laryngoskop, wprowadzano wenflon  

o rozmiarze 22G, służący jako rurka intubacyjna. Następnie wenflon podłączano do 

mechanicznego respiratora (MiniVent Type 845, Hugo Sachs Elektronik), który podczas 

zabiegu umożliwiał odpowiednią wentylację płuc (parametry respiratora: 240 

oddechów/min, 275 μl objętości oddechowej). Skórę klatki piersiowej tak przygotowanego 

zwierzęcia dezynfekowano jodyną. Po ponownym sprawdzeniu braku reakcji na 

uszczypnięcie ogona i palca tylnej kończyny wykonywano nacięcie skóry i mięśni od 

wysokości trzeciego żebra, wzdłuż mostka aż do wyrostka mieczykowatego, a następnie 

około 4-5 mm wzdłuż lewego łuku żebrowego, po czym otwierano 4. przestrzeń 

międzyżebrową i uwidaczniano serce. Po otwarciu osierdzia lokalizowano tętnicę LAD  

i podwiązywano prostym, pojedynczym szwem wykonywanym jedwabną nicią 7-0 tuż nad 

rozgałęzieniem, kilka milimetrów poniżej uszka lewego przedsionka w kierunku koniuszka 

serca. W grupie sham wykonywano zabieg pozorowany, którego przebieg był dokładnie taki 

sam jak w przypadku podwiązania LAD, lecz po umieszczeniu nici pod tętnicą wieńcową 

nie umieszczano szwu, lecz usuwano nić. Klatkę piersiową zwierzęcia przepłukiwano solą 

fizjologiczną w celu usunięcia krwi. Przestrzeń międzyżebrową zamykano trzema prostymi, 

pojedynczymi szwami, a przed założeniem ostatniego odpowiednio uciskano klatkę 

piersiową w celu usunięcia resztek soli fizjologicznej i powietrza. Kolejno zszywano 

mięśnie i skórę szwem ciągłym wykonywanym nićmi jedwabnymi o grubości 6-0, na końcu 

dezynfekując skórę Rivanolem. Po upewnieniu się, że zwierzę jest zdolne samodzielnie 

oddychać (miękka, elastyczna klatka piersiowa oraz brak oznak odmy opłucnowej) zwierzę 

było ekstubowane, a po podjęciu akcji oddechowej pozostawione na podgrzewanym do 

38°C blacie i obserwowane przez kolejne 30 minut. Po przeniesieniu do czystych klatek 

przez następne około 18 godzin zwierzęta przetrzymywane były w szafie z temperaturą 

podniesioną do 28°C, by zapobiec ich wyziębieniu. Bezpośrednio po zabiegu podawano 

jedną dawkę buprenorfiny, a przez kolejne dwa dni podawano kolejne pięć dawek (dwa razy 

dziennie pierwszego i drugiego dnia po zabiegu, a trzeciego dnia zwierzęta otrzymywały 

ostatnią dawkę leku). Gdy zwierzęta przejawiały oznaki bólu po ostatnim podaniu środków 

przeciwbólowych, podawane były kolejne dwie dawki, a w przypadku braku poprawy stanu 

zwierzęcia, poddawane było ono eutanazji poprzez wzrastające stężenie CO2, następnie 

potwierdzanej przez zerwanie rdzenia kręgowego, w celu ograniczenia jego cierpienia. 
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9.5. Echokardiograficzne badanie funkcji serca 

W dniu 7, 14 oraz 21 po indukcji zawału serca wykonywano echokardiograficzne 

badanie funkcji serca z pomocą ultrasonografu wysokich częstotliwości VEVO 2100 (Visual 

Sonics). To nieinwazyjne badanie pozwala na określenie parametrów charakteryzujących 

pracę lewej komory serca (LV, left ventricle) takich jak np.: frakcja wyrzutowa (EF, ejection 

fraction) i frakcja skracania (FS, fractional shortening). W konsekwencji uszkodzenia serca 

ważne są również pomiary jego wielkości, a rzeczone badanie pozwala określić przybliżone 

wymiary lewej komory: jej wewnętrzną średnicę oraz objętość, zarówno w skurczu 

(odpowiednio IDs, Vs) jak i w rozkurczu (odpowiednio IDd, Vd).  

W celu przeprowadzenia badania u myszy stosowano wziewną anestezję. Po 

wprowadzeniu zwierzęcia w stan narkozy i potwierdzeniu braku reakcji na uszczypnięcie 

ogona i palca tylnej kończyny, przenoszono zwierzę na podgrzewaną platformę, a jego 

pyszczek umieszczano w ustniku podającym mieszaninę podtrzymującą anestezję. 

Następnie usuwano owłosienie klatki piersiowej za pomocą kremu do depilacji, 

przemywano skórę sterylną wodą i wycierano papierowym ręcznikiem. Kończyny tak 

przygotowanej myszy unieruchamiano na elektrodach wbudowanych w podgrzewaną do 

38°C platformę, umożliwiających elektrokardiograficzny zapis czynności elektrycznej 

serca. Z użyciem żelu nawilżającego aplikowano doodbytniczy czujnik temperatury 

(przedłużające się badanie może spowodować wychłodzenie organizmu i wpłynąć na wynik 

pomiaru, zatem monitorowanie temperatury ciała zwierzęcia jest nieodzowne). Następnie 

po nałożeniu żelu do badań ultrasonograficznych, z pomocą głowicy do obrazowania układu 

sercowo-naczyniowego (30 MHz), uzyskiwano obrazy lewej komory serca w osi długiej 

(widok obejmujący koniuszek serca i początkowy odcinek aorty) i w osi krótkiej (na 

wysokości mięśni brodawkowatych), w trybie B-Mode oraz M-Mode. Po badaniu usuwano 

resztki żelu i zaprzestawano podawania anestetyku. Mysz przenoszona była do klatki, a po 

upewnieniu się, że zwierzę wybudziło się z narkozy, klatka umieszczana była w regale 

hodowlanym. Uzyskane wyniki analizowano używając programu VEVO2100 1.5.0 (Visual 

Sonics). 

 

9.6. Resekcja śledziony 

W celu usunięcia śledziony mysz poddawano wziewnej anestezji i przed 

rozpoczęciem zabiegu podskórnie podawano buprenorfinę. Sierść usuwano z grzbietu  

z okolic lewej nerki. Po przemyciu sterylną wodą, wykonywano około 5 mm nacięcie skóry 

równolegle do linii żeber, poniżej lewego łuku żebrowego, a następnie poprzez około 4 mm 

nacięcie mięśni uzyskiwano dostęp do jamy otrzewnej. Śledziona była następnie 
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eksternalizowana i usuwana z użyciem elektrody koagulującej, dzięki czemu zamykano 

naczynia i zapobiegano krwawieniu. Nacięcia mięśni i skóry zamykano kolejno 3-4 prostymi 

szwami pojedynczymi wykonanymi jedwabnymi nićmi 6-0, po czym zaprzestawano 

podawania izofluranu, co skutkowało wybudzeniem się zwierzęcia. Buprenorfina podawana 

była dwukrotnie przez kolejne dwa dni po zabiegu. 

 

9.7. Usunięcie makrofagów in vivo 

W pracy stosowano metodę usunięcia (deplecji) makrofagów opisaną przez grupę dr 

Nico van Rooijena [163], polegającą na podaniu zwierzęciu liposomów zawierających 

klodronian disodowy, który ze względu na zamknięcie w liposomach nie jest toksyczny dla 

komórek i tkanek. Substancja otoczona dwuwarstwami lipidowymi musi zostać najpierw 

uwolniona. Komórki fagocytujące takie jak makrofagi, monocyty czy neutrofile na drodze 

endocytozy wchłaniają liposomy, które początkowo zlokalizowane są we wczesnych 

endosomach. Po fuzji endosomu z lizosomem, zawierającym m. in. fosfolipazy, dochodzi 

do naruszenia struktury liposomów i uwolnienia klodronianu, który wewnątrzkomórkowo 

metabolizowany jest do toksycznego β-γ-metylenowego analogu ATP. Związek ten zaburza 

procesy oddychania komórkowego, prawdopodobnie blokując translokazę ADP/ATP, co 

prowadzi do zaniku potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej i w efekcie indukuje 

apoptozę [164]. 

Usunięcie makrofagów polegało na podaniu roztworu liposomów z klodroniamem 

(CLIP, liposome-encapsulated clodronate) zawierających 5 mg/ml klodronianu do żyły 

ogonowej w dawce 50 mg/kg masy ciała [134]. Prowadziło to do eliminacji około 70-80% 

makrofagów 4 dni po podaniu CLIP. 

 

9.8. Eutanazja 

Procedura eutanazji wykonywana była zgodnie z opisem doświadczenia składanym 

we wnioskach do Lokalnej Komisji Etycznej. Dorosłe osobniki myszy uśmiercane były 

przez przedawkowanie anestetyku (dootrzewnowe podanie mieszaniny ketaminy w dawce 

200 mg/kg masy ciała i ksylazyny w dawce 40 mg/kg masy ciała) a następnie wykrwawienie 

lub przerwanie rdzenia kręgowego. Alternatywną metodą było zastosowanie wzrastającego 

stężenia dwutlenku węgla, poprzedzające wykrwawienie lub przerwanie rdzenia kręgowego.  

W przypadku noworodków do siedmiu dni po urodzeniu zwierzęta usypiano w oparach 5% 

izofluranu w powietrzu, a następnie nieprzytomne zwierzęta, niewykazujące reakcji na 

bodźce, poddawano dekapitacji.  
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9.9. Pobranie tkanek i izolacja komórek 

9.9.1. Uwagi wstępne 

W ramach wykonywanych doświadczeń jedynie pobranie krwi w pierwszej dobie po 

zawale serca wykonywane było przyżyciowo (Rozdz. 9.9.2.). Pozostałe tkanki i komórki 

pobierano po przeprowadzeniu eutanazji (Rozdz. 9.9.3.). Pokrótce, jama otrzewnej 

martwego zwierzęcia ułożonego na wznak była otwierana i po uwidocznieniu żyły głównej 

dolnej, za pomocą heparynizowanej strzykawki z igłą 27G (5 U heparyny na 1 ml krwi) 

pobierano około 800 μl krwi. Następnie, otwierano klatkę piersiową i w lewej komorze 

serca, przez nakłucie w okolicach koniuszka, umieszczano cewnik do perfuzji, z pomocą 

którego tłoczono około 5 ml roztworu do perfuzji (0,5 U/ml heparyny, 30 mM KCl w soli 

fizjologicznej), mającego na celu zapobieżenie krzepnięciu krwi i jej wypłukanie z naczyń 

oraz zatrzymanie serca w rozkurczu. Jednocześnie przecinano prawy przedsionek, aby dać 

ujście tłoczonemu roztworowi. Następnie pobierano narządy, które miały być użyte  

w planowanych oznaczeniach. 

 

9.9.2. Przyżyciowe pobranie krwi obwodowej 

Krew obwodowa przyżyciowo pobierana była w pierwszej dobie po indukcji zawału 

serca. W celu pobrania około 150-200 μl krwi, mysz wprowadzana była w stan narkozy za 

pomocą wziewnego anestetyku. Po potwierdzeniu braku reakcji na uszczypnięcie ogona  

i palca tylnej kończyny nakłuwano żyłę policzkową lancetem 2 mm. Zbierano wypływające 

krople krwi do heparynizowanej probówki aż do uzyskania potrzebnej ilości materiału,  

a następnie poprzez ucisk sterylnym gazikiem tamowano krwawienie. Zwierzę przenoszone 

było do klatki i obserwowane do momentu wybudzenia. Pobranie wykonywane było kilka 

godzin po podaniu leku przeciwbólowego, kiedy lek nadal działał. Zatem odczuwanie bólu 

związane z pobraniem krwi było zminimalizowane.  

 

9.9.3. Pobranie krwi obwodowej post mortem 

Tuż po poddaniu zwierzęcia eutanazji, otwierano jamę otrzewnej i pobierano krew  

z żyły głównej dolnej za pomocą heparynizowanej strzykawki z igłą 27G (5 U heparyny na 

1 ml krwi). 

 

9.9.4. Przygotowanie krwi do dalszych analiz 

Małą porcję (50 μl) krwi pobranej jak w Rozdz. 9.9.2 i Rozdz. 9.9.3 używano do 

oznaczenia morfologii z użyciem automatycznego analizatora hematologicznego ABC Vet 
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(Horiba), a pozostałą część wirowano (800×g, 10 min, 4°C), a następnie zbierano osocze, 

które przechowywane było w -80°C aż do czasu użycia w odpowiednich oznaczeniach. Osad 

komórek wyrzucano lub używano do oznaczeń z użyciem cytometrii przepływowej. W tym 

celu do osadu uzyskanego po odwirowaniu około 0,8 ml krwi dodawano 15 ml 

hipotonicznego roztworu RBCL (red blood cell lysis buffer; 150 mM NH4Cl; 10 mM 

NaHCO3; 1 mM Na2EDTA, pH 7,4) na 10 minut i wirowano (550×g, 5 min, 4°C). W razie 

konieczności lizę erytrocytów powtarzano i ponownie wirowano. Osad komórek płukano  

w PBS i ponownie wirowano. Komórki na tym etapie gotowe były do 

immunofenotypowania. 

 

9.9.5. Szpik kostny 

Szpik kostny izolowano z kości pobranych od myszy. Po usunięciu mięśni  

i oddzieleniu kości piszczelowych i udowych odcinano końce bliższe i dalsze, a następnie 

wypłukiwano szpik kostny buforem PBS, za pomocą strzykawki z igłą 30 G, która 

umieszczana była w otwartej wcześniej jamie szpikowej kości. Czynność powtarzana była 

kilkukrotnie, aż do całkowitego wypłukania szpiku. Następnie komórki zawieszano  

w buforze PBS i wirowano (550×g, 5 min, 4°C), a uzyskany osad komórek zawieszany był 

w 10 ml buforu RBCL i inkubowany w temperaturze pokojowej przez 10 minut. Następnie 

zawiesinę wirowano, zawieszano w buforze PBS i ponownie wirowano. Komórki na tym 

etapie gotowe były do immunofenotypowania. Ponadto, oznaczano liczebność i żywotność 

wyizolowanych komórek z użyciem analizatora Muse Cell Analyzer (Merck) i odczynnikami 

przeznaczonymi do oznaczania żywotności za pomocą tego urządzenia.  

 

9.9.6. Śledziona 

Śledziony po oczyszczeniu z tkanki tłuszczowej i łącznej cięte były na drobne części. 

Splenocyty izolowano poprzez mechaniczne przeciśnięcie tkanki przez sitka do separacji 

komórek z porami o średnicy 100 μm (Cell Strainer, BD Biosciences). Uwolnione komórki 

odpłukiwano z membrany buforem PBS i tak uzyskaną zawiesinę komórek wirowano 

(550×g, 5 min, 4°C), po czym osad komórek uzyskany z każdej śledziony zawieszano  

w 10 ml buforu RBCL i inkubowano przez 10 minut w temperaturze pokojowej, po czym 

ponownie wirowano. Komórki zawieszano w buforze PBS, wirowano kolejny raz i na tym 

etapie były one gotowe do immunofenotypowania. Ponadto, oznaczano liczebność  

i żywotność wyizolowanych komórek z użyciem analizatora Muse Cell Analyzer (Merck)  

i odczynnikami przeznaczonymi do oznaczania żywotności za pomocą tego urządzenia.  
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9.9.7. Serce 

Po odseparowaniu dużych naczyń krwionośnych oraz przedsionków, serce ważono,  

a następnie cięto na drobne kawałki z pomocą ostrzy chirurgicznych. Uzyskane fragmenty 

przenoszono do roztworu do enzymatycznej dezintegracji tkanki, zawierającego 5 mg/ml 

kolagenazy typu II oraz 1,2 U/ml dispazy w buforze PBS z jonami wapnia i magnezu (jedno 

serce w 3 ml) i inkubowano w 37°C przez godzinę z lekkim wytrząsaniem (100 rpm). Po 30 

minutach inkubacji zawiesinę intensywnie mieszano poprzez pipetowanie. Po zakończeniu 

inkubacji uzyskaną zawiesinę filtrowano przez sitko do separacji komórek z porami  

o średnicy 100 μm, membranę płukano 6 ml pożywki DMEM zawierającej 4,5 g/l glukozy; 

10% bydlęcego osocza płodowego (FBS), 100 U/ml penicyliny oraz 10 μg/ml 

streptomycyny. Uzyskaną zawiesinę komórek wirowano (550×g, 5 min, 4°C) i osad 

zawieszano w 5 ml buforu RBCL, inkubowano przez 10 minut w temperaturze pokojowej  

i ponownie wirowano. Na tym etapie komórki były gotowe do immunofenotypowania. 

Ponadto, oznaczano liczebność i żywotność wyizolowanych komórek z użyciem analizatora 

Muse Cell Analyzer (Merck) i odczynnikami przeznaczonymi do oznaczania żywotności za 

pomocą tego urządzenia. 

W prowadzonych doświadczeniach izolowano również komórki z serc noworodków. 

Po eutanazji noworodka w wieku 4-5 dni po urodzeniu (postnatal day 4-5; P4-5) wycinano 

serce, dokładnie płukano je w soli fizjologicznej, ważono, a następnie postępowano jak  

w przypadku serc dorosłych osobników, z tą różnicą, że serce trawiono w 1,5 ml roztworu 

do enzymatycznej dezintegracji tkanki. Tak przygotowane komórki używano do 

immonufenotypowania lub wykorzystywano do aktywowanego fluorescencyjnie 

sortowania, a uzyskane komórki – do hodowli in vitro.  

 

9.9.8. Wątroba 

Pobierano kilka próbek wątroby z różnych płatów. Tkankę ważono i następnie cięto 

ostrzami chirurgicznymi na drobne fragmenty. Dalsza izolacja i przygotowanie komórek do 

immunofenotypowania przebiegały dokładnie jak w przypadku izolacji komórek z serca 

(Rozdz. 9.9.7.).  

 

9.10. Cytometria przepływowa i immunofenotypowanie 

9.10.1. Ogólny protokół 

Komórki uzyskane po izolacji z tkanek (Rozdz. 9.9.4. - 9.9.8) zawieszano w buforze 

do cytometrii przepływowej (FCB, flow cytometry buffer; 2% FBS w buforze PBS), 
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odpowiednio: komórki krwi w 100 μl, komórki serca w 100-200 μl, komórki śledziony  

w 300 μl, komórki szpiku kostnego w 200 μl, komórki wątroby (uzyskane z około 200 mg 

tkanki) w 400 μl. Następnie do komórek dodawano nieznakowane przeciwciało anty-

CD16/CD32 w rozcieńczeniu 1:100 (końcowe stężenie 5 μg/ml) w celu zablokowania 

receptorów FcγRII i FcγRIII, a co za tym idzie wyeliminowanie niespecyficznego wiązania 

przeciwciał przez fragmenty łańcucha ciężkiego przez komórki posiadające te receptory,  

i inkubowano komórki na lodzie przez co najmniej 10 minut. Następnie do 100 μl tak 

przygotowanej zawiesiny komórek dodawano mieszaninę przeciwciał do konkretnego 

immunofenotypowania oraz DAPI (stężenie końcowe 200 ng/ml) i inkubowano komórki  

w 4°C przez 25 minut. Następnie do zawiesiny komórek dodawano 1 ml buforu FCB, 

wirowano (550×g, 5 min, 4°C) i zawieszano w końcowej objętości 300 μl buforu FCB.  

W przypadku bardzo dużej ilości komórek dodatkowo rozcieńczano zawiesinę. Tuż przed 

analizą filtrowano komórki przez sitka do separacji komórek z porami o średnicy 40 μm. 

Lista przeciwciał wykorzystywanych w prowadzonych eksperymentach z użyciem 

cytometrii przepływowej zestawiona jest w tabeli 2. We wszystkich analizach używano 

cytometru LSRFortessa (Beckton Dickinson) wyposażonego w lasery 405 nm, 488 nm, 561 

nm oraz 640 nm. Oprogramowaniem używanym do analizy było FACSDiva (BD 

Biosciences) lub FlowJo v10 (FlowJo LLC), pozwalające na bramkowanie hierarchiczne 

analizowanych danych. Brakowanie prowadzone było z pomocą kontroli FMO 

(fluorescence minus one) oraz w razie konieczności kontroli izotypowych. 

 

9.10.2. Komórki hematopoetyczne szpiku kostnego i śledziony 

W celu analizy populacji hematopoetycznych komórek macierzystych i progeni-

torowych (HSPC, hematopietic stem and progenitor cells) zarówno w szpiku kostnym, jak  

i w śledzionie, używano mieszaniny zawierającej następujące przeciwciała: CD3-PE, Gr-1-

PE, B220-PE, Ter-119-PE, CD11b-PE, CD117-APC-eFluor780, Sca-1-PE-Cy7, CD34-

AF700, CD48-PerCP-Cy5.5 oraz CD150-APC. Strategia bramkowania przedstawiona jest 

na rycinie 6. W skrócie: po uzyskaniu obrazu komórek (SSC-A vs. FSC-A) bramkowano 

komórki, odrzucając małe obiekty i artefakty. Następnie w dwóch kolejnych krokach  

(FSC-W vs. FSC-H oraz SSC-W vs. SSC-H) odrzucano agregaty komórek. Dzięki 

wyznakowaniu martwych komórek DAPI (4',6-diamidyno-2-fenyloindol) do dalszej analizy 

selekcjonowano żywe komórki, niewykazujące ekspresji markerów charakterystycznych 

dla zróżnicowanych komórek krwi (komórki niewykazujące ekspresji: CD3 – komórki 

limfoidalne, Gr-1 – granulocyty i monocyty, B220 – limfocyty B, Ter-119 – erytrocyty oraz 

komórki erytroidalne, CD11b – komórki mieloidalne, populacja lineage-, Lin-). Spośród  
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komórek Lin- wyodrębniano dwie populacje: SKL (sca-1+ c-kit+ Lin-) oraz KL (sca-1- c-kit+ 

Lin-). Populacja komórek SKL zawiera hematopoetyczne komórki macierzyste oraz 

komórki progenitorowe we wczesnych fazach różnicowania. Spośród komórek SKL 

wyróżniono macierzyste komórki hematopoetyczne zdolne do samoodnowy (LT-HSC, 

long-term hematopoietic stem cells; SKL CD48- CD150+ CD34-), hematopoetyczne komórki 

macierzyste o ograniczonym potencjalne do samoodnowy (ST-HSC, short-term 

hematopoietic stem cells, SKL CD48- CD150+ CD34+), hematopoetyczne komórki 

progenitorowe (HPC, hematopoietic progenitor cells, SKL CD48- CD150- CD34+) oraz 

multipotencjalne hematopoetyczne komórki progenitorowe (MMP, multipotent progenitor 

Rycina 6. Strategia bramkowania komórek 

hematopoetycznych i progenitorowych  

w szpiku kostnym. Opis w tekście. 

Zaadaptowane i zmodyfikowano za [101]. 
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cells, SKL CD48+ CD150- CD34+). Populacja komórek KL zawiera bardziej zróżnicowane 

komórki progenitorowe, różnicujące do konkretnych komórek krwi, w tym: komórki 

progenitorowe granulocytów i monocytów (GMP, granulocyte-monocyte progenitors, KL 

CD48high CD150- CD34+), komórki progenitorowe megakariocytów i erytrocytów (MEP, 

megakaryocyte-erythrocyte progenitors, KL CD48+ CD150+ CD34-) oraz progenitorowe 

komórki erytroidalne (EP; erythroid progenitors, CD48low CD150- CD34-) [165]. 

Liczebność badanych populacji przedstawiana jest jako średnia liczba komórek 

przypadająca na izolowany szpik kostny (ISK), który uzyskano z kości udowych  

i piszczelowych. 

 

9.10.3. Monocyty krwi obwodowej i śledzony 

W celu analizy populacji monocytów zarówno w krwi obwodowej, jak i w śledzionie, 

używano mieszaniny zawierającej następujące przeciwciała: CD45-BV786, CD11b-PE-

CF549, Ly6G-BV605, NK1.1-BV605, CD43-PE oraz Ly6C-PerCP-Cy5.5 oraz CCR2-APC. 

Strategia bramkowania przedstawiona jest na rycinie 7. Po uzyskiwaniu obrazu komórek 

krwi (SSC-A vs. FSC-A) z możliwością wskazania populacji limfocytów, monocytów 

Rycina 7. Strategia bramkowania komórek krwi obwodowej w analizie populacji monocytów. Opis  

w tekście. Zaadaptowane i zmodyfikowano za [101]. 

 

i granulocytów, bramkowano wszystkie komórki, odrzucając małe obiekty. W kolejnych 

dwóch krokach bramkowania odrzucano agregaty komórek (wg. parametrów FSC-W vs. 

FSC-H oraz SSC-W vs. SSC-H). Dzięki wyznakowaniu martwych komórek DAPI do 
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dalszej analizy selekcjonowano żywe komórki, posiadające na swojej powierzchni CD45 

(leukocyty), CD11b (komórki linii mieloidalnej) oraz nie posiadające Ly6G (granulocyty, 

głównie neutrofile) oraz NK.1.1 (komórki NK oraz NKT). Pośród pozostałych komórek ze 

względu na ekspresję markerów Ly6C oraz CD43 wyróżniano 3 populacje monocytów: 

klasyczne, prozapalne (Ly6Chigh CD43+), pośrednie (Ly6Chigh CD43high) oraz nieklasyczne 

(Ly6C+ CD43high) [101,103]. Wyniki przedstawiają ilość komórek przypadającą na mikrolitr 

krwi lub ilość komórek przypadającą na śledzionę. 

 

9.10.4. Makrofagi sercowe 

W celu analizy populacji makrofagów w mięśniu sercowym, zarówno osobników 

dorosłych jak i noworodków, używano mieszaniny zawierającej następujące przeciwciała: 

CD45-BV786, CD11b-PE-CF549, Ly6G-BV605, NK1.1-BV605, CD43-PE, Ly6C-PerCP-

Cy5.5, MHC-II-PE-Cy7 (lub MHC-II-AF780), CD64-PE-Cy7, CCR2-APC oraz CD11c-

AF700. Strategia bramkowania przedstawiona jest na rycinie 8. Po uzyskiwaniu obrazu 

pojedynczych komórek (SSC-A vs. FSC-A) bramkowano wszystkie komórki, odrzucając 

małe obiekty. W kolejnych dwóch krokach bramkowania odrzucano agregaty komórek (wg.  

Rycina 8. Strategia bramkowania monocytów i makrofagów w zawiesinie komórek uzyskanych  

z mięśnia sercowego. Opis w tekście. Zaadaptowane i zmodyfikowano za [101]. 

 

parametrów FSC-W vs. FSC-H oraz SSC-W vs. SSC-H). Dzięki wyznakowaniu martwych 

komórek DAPI do dalszej analizy selekcjonowano żywe komórki, posiadające na swojej 

powierzchni CD45 (leukocyty), CD11b (komórki linii mieloidalnej) oraz nie wykazujące 

ekspresji Ly6G (granulocyty, głównie neutrofile) oraz NK.1.1 (komórki NK oraz NKT). 
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Pośród pozostałych komórek ze względu na ekspresję markerów Ly6C oraz MHC-II 

wyróżniano 4 populacje: jedną monocytarną (MHC-II+ Ly6Chigh), oraz trzy populacje 

makrofagów (tkankowe: MHC-IIlow Ly6C- oraz MHC-IIhigh Ly6C-, pochodzenia 

monocytarnego: MHC-IIhigh Ly6C+). Ponadto w obrębie populacji makrofagów 

wyodrębniano subpopulacje CD11c+ [101,133,151,166]. Prezentowane wyniki 

przedstawiają liczbę komórek przypadającą na serce (komory serca) myszy. 

 

9.10.5. Makrofagi wątrobowe 

Zawiesinę komórek wyizolowanych z fragmentów wątroby barwiono mieszaniną 

przeciwciał: CD45-FITC, F4/80-AF780 oraz MHC-II-PE-Cy7. Schemat bramkowania 

przedstawia rycina 9. Po uzyskiwaniu obrazu pojedynczych komórek (SSC-A vs. FSC-A) 

bramkowano wszystkie komórki, odrzucając małe obiekty. W kolejnych dwóch krokach  

Rycina 9. Strategia bramkowania makrofagów w zawiesinie pojedynczych komórek uzyskanych  

z wątroby. Opis w tekście. 

 

bramkowania odrzucano agregaty komórek (wg. parametrów FSC-W vs. FSC-H oraz  

SSC-W vs. SSC-H). Dzięki wyznakowaniu martwych komórek DAPI do dalszej analizy 

selekcjonowano żywe komórki, posiadające na swojej powierzchni CD45 (leukocyty) oraz 

F4/80 (makrofagi). Wyselekcjonowana populacja powinna zawierać makrofagi wątrobowe. 

Prezentowane wyniki przedstawiają liczbę komórek przypadającą na miligram tkanki 

wykorzystanej do izolacji komórek.  
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9.11. Aktywowane fluorescencyjnie sortowanie komórek 

W prowadzonych doświadczeniach sortowano makrofagi tkankowe z serc nowo-

rodków P4-5 (NCM, neonatal cardiac macrophages). Serca pobierano i przygotowywano 

do sortowania zgodnie z powyższym opisem (rozdział 9.9.7.) i znakowano z użyciem 

następującego zestawu przeciwciał: CD45-PE, CD11b-PE-CF549, MHC-II-APC-AF780, 

CD64-PE-Cy7, CCR2-APC, NK1.1-FITC, Ly6G-FITC. 

Rycina 10. Schemat bramkowania makrofagów sercowych noworodków myszy. (A) Przykładowy 

obraz uzyskany po zakończeniu sortowania komórek z 5 serc. (B). Kontrola czystości uzyskanej dzięki 

sortowaniu populacji makrofagów. Opis w tekście. 
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Tuż przed rozpoczęciem analizy komórki filtrowano przez sitko do separacji 

komórek z porami o średnicy 40 μm i przystępowano do sortowana wykorzystując 

urządzenie MoFlo XDP (Beckman Coulter) wyposażone w lasery 405 nm, 488 nm oraz 

640 nm oraz oprogramowanie Summit (Beckman Coulter), umożliwiające bramkowanie 

logiczne. W trybie purify sortowano komórki należące do populacji makrofagów o fenotypie 

CD45+ CD11b+ Ly6G- NK1.1- MHC-IIlow CCR2- CD64+ (Ryc. 10A). Krople zawierające 

pozytywne zdarzenia kierowane były do probówki zawierającej pożywkę używaną do 

hodowli makrofagów. Po zakończeniu sortowania większość uzyskanych komórek 

wykorzystywano w kolejnych czynnościach, natomiast małą porcję używano do określenia 

czystości sortowanej populacji. W tym celu dokładnie czyszczono układ pobierający 

zawiesinę komórek roztworem detergentu (Coulter Clenz®, Becton), a następnie płukano 

wodą do momentu, aż w czasie rzeczywistym nie obserwowano zliczeń przez detektory FSC 

i SSC, które można było uznać za komórki. Wtedy analizowano wysortowaną populację, by 

upewnić się, że jest jednorodna i posiada właściwy fenotyp (Ryc. 10B). Brakowanie 

prowadzone było z pomocą kontroli FMO (fluorescence minus one) oraz w razie 

konieczności kontroli izotypowych. 

 

9.12. Hodowla i stymulacja in vitro makrofagów z serc noworodków  

Po zakończeniu sortowania (Rozdz. 9.11.), uzyskiwano zawiesinę komórek  

w pożywce do hodowli makrofagów: Alpha-MEM, 2% FBS, 10 U/ml penicyliny, 10 μg/ml 

streptomycyny, 50 ng/ml M-CSF. Komórki wysiewano w dołkach płytki 96-dołkowej  

w ilości 10 000 komórek na dołek, w objętości 120 μl. Następnie inkubowano je przez około 

20 godzin w warunkach normalnych (21% O2, 5% CO2) i w warunkach o obniżonej 

zawartości tlenu (hipoksja, 0,5% O2, 5% CO2). W warunkach normalnych makrofagi 

stymulowano 20 μM CORM (związek uwalniający tlenek węgla II, carbon monoxide 

releasing molecule) lub 20 μM inaktywowanego CORM (iCORM, inaktywacja polega na 

przygotowaniu roztworu związku i pozostawieniu go aż do całkowitego uwolnienia CO, co 

wiąże się również ze zmianą zabarwienia z bezbarwnej na żółtą, około 24 godziny). Po 

upływie czasu inkubacji zbierano pożywkę pohodowlaną, wirowano ją (300×g, 10 min, 4°C)  

i przechowywano w -80°C aż do czasu dalszego wykorzystania. Natomiast komórki 

zawieszano w odczynniku (QIAzol Lysis Reagent) zabezpieczającym materiał biologiczny 

w sposób umożliwiający późniejszą izolację RNA i również przechowywano w -80°C. 
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9.13. Detekcja komórek z otoczenia ubogiego w tlen 

W celu określenia niedotlenienia w tkance serca po zawale myszom WT i HO-1 KO 

podano chlorowodorek pimonidazolu (HP, Hypoxyprobe), który w niskim ciśnieniu 

parcjalnym tlenu (poniżej około 10 mmHg) jest trwale przyłączany do grup tiolowych białek 

przez sulfonylotransferazy i glukuronylotransferazy, a później możliwa jest jego detekcja  

z wykorzystaniem przeciwciał rozpoznających takie addukty [167,168]. Chlorowodorek 

pimonidazolu podawano dootrzewnono w dawce 60 mg/kg masy ciała i po 30 minutach  

u części zwierząt indukowano zawał serca, a u części wykonano zabieg pozorowany (Rozdz. 

9.4.). Po kolejnych 90 minutach myszy poddano eutanazji przez przedawkowanie ketaminy 

i ksylazyny (Rozdz. 9.8.) i izolowano komórki, które znakowano 7-AAD (7-amino-

actinomycyna D) w celu odrzucenia martwych komórek, płukano je buforem PBS, 

utrwalano i poddawano permeabilizacji korzystając z zestawem Cytofix/Cytoperm (BD 

Biosciences) zgodnie z protokołem załączonym przez producenta i po ponownym płukaniu 

buforem PBS komórki barwiono przeciwciałem rozpoznającym addukty pimonidazolu 

(anty-HP-FITC) i analizowano z wykorzystaniem cytometrii przepływowej (Rozdz. 9.10.). 

 

9.14. Przygotowanie mysich serc do analizy histologicznej 

Serca pobierano od myszy w ostatnim dniu eksperymentu (rozdziały 9.9.1., 9.9.7.), 

a następnie przecinano je w poprzek na wysokości miejsca podwiązania tętnicy wieńcowej, 

umieszczano w medium krioprotekcyjnym (Tissue-Tek), zamrażano na suchym lodzie  

i przechowywano w -80°C. Skrawki o grubości 8 μm wykorzystywano do dalszych analiz.  

Alternatywnie serca pobierano, utrwalano w 4% formaldehydzie w buforze PBS przez 

około 48 godzin, a następnie przecinano w poprzek na wysokości miejsca podwiązania 

LAD, odwadniano i przesycano parafiną (Shandon Exelsior ES Tissue Processor, Thermo 

Scientific). Program: 1. 10 min w 4% formaldehydzie w buforze PBS; 2. 10 min w 

dejonizowanej wodzie; 3. 30 min w Ottix Shaper (roztwór alkoholu); 4. 60 min w pierwszej 

objętości Ottix Plus (mieszanina alkanów o długości łańcucha węglowego liczącego około 

20 atomów); 5. 60 min w drugiej objętości Ottix Plus; 6. 180 min w trzeciej objętości Ottix 

Plus; 7. 90 min w pierwszej objętości parafiny 8. 90 min w drugiej objętości parafiny; 9. 

około 4-5 godzin w trzeciej objętości parafiny. Kroki 1-3 wykonywane były  

w temperaturze pokojowej, kroki 4-6 w 30°C, kroki 7-9 w 62°C. Począwszy od kroku 4, 

czynności wykonywane były w próżni. Następnie tkanki zatapiano w bloczkach 

parafinowych korzystając ze stacji do zatapiania (HistoStar Embedding Station; Thermo 

Scientific) i cięto je z użyciem mikrotomu rotacyjnego (HS 355S ze ścieżką wodną, Thermo 

Scientific) na skrawki o grubości 4 μm, które wykorzystywano w dalszych analizach. 
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9.15.  Oznaczenie przerostu kardiomiocytów 

Skrawki mrożeniowe inkubowano w PBS przez 10 minut i następnie blokowano  

1% (w/v) roztworem surowiczej albuminy wołowej (BSA, bovine serum albumin) w buforze 

PBS przez godzinę, po czym indukowano je w roztworze aglutyniny kiełków pszenicy 

(WGA, wheat germ agglutinin, 1:300) w 1% BSA w buforze PBS przez 30 minut. Następnie 

na skrawki nakrapiano medium do obrazowania mikroskopowego zawierające DAPI (w celu 

uwidocznienia jąder komórkowych). Skrawki analizowano w powiększeniu 200× używając 

oprogramowania ImageJ. Oznaczano powierzchnię przekroju kardiomiocytów (CSA, 

cardiomyocyte cross-sectional area) w około 60-100 komórkach z centralnie położonymi 

jądrami, zarówno w strefie okołozawałowej (PIA, peri-infarct area) jak i oddalonej od 

blizny zawałowej (RA, remote area). Średnią wartość CSA obliczano w PIA i RA, wyrażaną 

w μm2. 

 

9.16. Barwienia immunohistologiczne 

Skrawki mrożeniowe po odpłukaniu medium krioprotekcyjnego w buforze PBS były 

permeablilizowane (0,1% Triton X-100 w PBS) przez 10 minut, następnie były blokowane 

(10% koziej surowicy, 1% BSA w PBS) przez 90 minut. Pierwszorzędowe przeciwciało 

(anty-CD11b, BioRad, klon 5C6, 1:200) w buforze blokującym nanoszone było na skrawki 

i pozostawione przez noc w 4°C. Po płukaniu skrawków buforem PBS, inkubowano je przez 

godzinę w roztworze z przeciwciałem drugorzędowym (przeciwko szczurzym IgG 

sprzężone z AF488, 1:400) w temperaturze pokojowej. Po odpłukaniu niezwiązanych 

przeciwciał buforem PBS, na skrawki nakrapiano medium do obrazowania mikroskopowego 

zawierające DAPI (dla uwidocznienia jąder komórkowych) i obrazowano obszar PIA przy 

powiększeniu 200×. 

 

9.17. Analiza ekspresji białek metodą western blot 

Fragmenty lewej komory po zawale serca i odpowiadające im fragmenty serca 

zwierząt po zabiegu pozorowanym pobranych w 4 dniu po zabiegach były zamrożone na 

suchym lodzie i przechowywane w -80°C. Izolację całkowitego białka z tkanki wykonywano 

w 300 μl buforu lizującego, zawierającego 1% Triton X-100 w buforze PBS z dodatkiem 

inhibitorów proteinaz (Roche). Po mechanicznym rozdrobnieniu materiału biologicznego  

w homogenizatorze kulkowym (15 min, 20 Hz; TissueLyser, Qiagen), uzyskany lizat 

inkubowano na lodzie przez 20 minut i wirowano (10 000×g, 10 min, 4°C). W tak 

uzyskanych nadsączach oznaczano stężenie białka testem z kwasem bicinchoninowym 

(BCA) i siarczanem miedzi (Sigma), zgodnie z zaleceniami producenta. W celu oznaczenia 



59 

 

ekspresji kolagenu typu I w warunkach denaturujących, nieredukujących, rozdzielano 

elektroforetycznie objętość uzyskanego lizatu, zawierającą 40 μg białka w 7,5% żelu 

poliakrylamidowym z dodatkiem dodecylosiarczanu sodu (SDS). Rozdział początkowo 

prowadzono w buforze elektrodowym (25 mM Tris-HCl, 192 mM glycyna, 0,5% SDS, pH 

8.3) pod napięciem 150 V, a po około 15 minutach zwiększano napięcie do 200 V  

i kontynuowano rozdział przez kolejne 45 minut. Następnie przenoszono białko z żelu na 

membranę nitrocelulozową techniką mokrego transferu (80 V, 2 godziny) w buforze do 

transferu (25 mM Tris-HCl, 192 mM glycyna, pH 8.3, 20% v/v metanolu). Oznaczenie  

α-tubuliny (białko strukturalne, służące jako kontrola ładowania próbek) wykonano  

w dokładnie ten sam sposób, lecz w warunkach denaturujących i redukujących. Po 

przycięciu membrany były blokowane przez 2 godziny w 5% BSA w buforze PBST (0,05% 

Tween-20 w buforze PBS) lub w 5% odtłuszonym mleku w buforze PBST, po czym 

inkubowane z przeciwciałami pierwszorzędowymi w buforze blokującym (jw., anty-kolagen 

typu I; 1:500 lub anty-α-tubulina 1:1000) przez noc w 4°C. Następnie membrany płukano 

buforem PBST i inkubowano w mieszaninie przeciwciał drugorzędowych sprzężonych  

z peroksydazą chrzanową (HRP) przez 45 minut w temperaturze pokojowej (1:10 000). 

Następnie membranę ponownie płukano i inkubowano w roztworze substratu HRP przez 5 

minut i wywoływano na kliszach fotograficznych. Bufor obciążający stężony 5×, używany 

do próbek rozdzielanych w warunkach redukujących zawierał: 50% glicerolu, 10% SDS, 

0,25% błękitu bromofenolowego oraz 25% 2-merkaptoetanolu w 250 mM Tris-HCl o pH 

6,8. W przypadku próbek rozdzielanych w warunkach nieredukujących, bufor nie zawierał  

2-markaptoetanolu. 

 

9.18. Testy immunoenzymatyczne 

9.18.1. Test typu ELISA 

W celu oznaczenia stężenia sercowej troponiny I (cTnI) w osoczu myszy stosowano 

komercyjnie dostępny test immunoenzymatyczny ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay, DRG MediaTek). W pierwszej dobie po zawale pobierano przyżyciowo krew (Rozdz. 

9.9.2.), a po odwirowaniu elementów morfotycznych (800×g, 10 min, 4°C) zbierano osocze, 

które przechowywano w -80°C, aż do momentu użycia. Stężenie cTnI oznaczano 

wykorzystując 100 μl osocza, postępując zgodnie z protokołem dostarczonym przez 

producenta. 
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9.18.2. Luminex 

W celu oznaczenia panelu cytokin korzystano z komercyjnie dostępnego zestawu 

Milliplex MAP Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel (Millipore), 

zaprojektowanym do oznaczenia następujących czynników: VEGF A, IL-1α, IL-1β, IL-17, 

MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, IL-6, IL-10 i TNFα. Oznaczeń dokonywano w 50 μl osocza 

pobranego od myszy po zawale serca (Rozdz. 9.9.2.-3.) lub w 50 μl pożywki pohodowlanej, 

uzyskanej po stymulacji sortowanych noworodkowych makrofagów sercowych (Rozdz. 

9.11-12.). Oznaczenie wykonywano zgodnie z protokołem dostarczonym przez producenta, 

wykorzystując urządzenie Luminex FlexMAP 3D. 

 

9.19. Izolacja RNA 

Fragmenty lewej komory po zawale serca i odpowiadające im fragmenty serca zwierząt 

po zabiegu pozorowanym pobrane w 4 dniu po zabiegu, były zamrożone na suchym lodzie  

i przechowywane w -80°C. Izolacja RNA z tkanki wykonywana była w 1 ml QIAzolu 

(Qiagen), poprzez mechaniczne rozdrobnienie materiału biologicznego w homogenizatorze 

kulkowym (15 min, 20 Hz; TissueLyser, Qiagen), po czym przystępowano do ekstrakcji 

chloroformem i precypitacji izopropanolem. Stężenie i jakość uzyskanego RNA określano 

na podstawie absorbancji przy długościach fali 230 nm, 260 nm i 280 nm z użyciem 

spektofotometru NanoDrop1000 (Thermo Fischer Scientific).  

Izolacja RNA z sortowanych i stymulowanych makrofagów wykonywana była  

z użyciem zestawu Single Cell RNA Purification Kit (Norgen Biotek), zgodnie z instrukcją 

producenta. Podczas izolacji wykonywano trawienie DNA na złożu kolumny w celu 

zapewnienia większej czystości izolowanego materiału. Ze względu na bardzo małą ilość 

materiału elucję RNA wykonywano w objętości 12 μl i nie wykonywano oznaczeń 

spektrofotometrycznych. 

 

9.20. Reakcja odwrotnej transkrypcji i ilościowa analiza ekspresji genów 

Do syntezy cDNA używano 1 μg RNA izolowanego z tkanki (Rozdz. 9.19.), używając 

zestawu NCode miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit (Invitrogen). Synteza cDNA 

wykonywana była zgodnie z instrukcjami producenta. Przed użyciem cDNA rozcieńczano 

ośmiokrotnie w wodzie. W przypadku materiału biologicznego uzyskanego z sortowanych 

makrofagów, synteza cDNA wykonywana była z użyciem High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems) zgodnie z instrukcjami producenta. Ze względu na 

bardzo małą ilość materiału, do reakcji wykorzystywano połowę objętości RNA uzyskanego 

podczas izolacji. 
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Uzyskane w ten sposób cDNA wykorzystywano jako matrycę do oznaczeń metodą 

ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR, quantitative polymerase chain reaction). 

W reakcji wykorzystywano 2-3 μl matrycy, parę specyficznych dla danego transkryptu 

starterów (Tabela 3) i SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™ (Sigma), zgodnie  

z protokołem dostarczonym przez producenta, korzystając z termocyklera StepOne Plus 

(Applied Biosystems). W przypadku każdego z analizowanych genów przeprowadzano 

analizę krzywych topnienia produktów, by potwierdzić, że podczas reakcji nie powstają 

produkty niespecyficzne lub dimery starterów. W analizach jako odniesienia używano 

transkryptów genów metabolizmu podstawowego, takich jak eukariotyczny czynnik 

transkrypcyjny eEf2 (eucaryotic elongation factor 2), czy fosforybozylotransferaza 

hipoksantynowo-guaninowa (Hprt, hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase). 

Analiza uzyskanych danych polegała na obliczeniu różnicy wartości Ct (numer cyklu,  

w którym sygnał fluorescencyjny emitowany przez fluorochrom związany do powstającego 

produktu przekroczył wartość progową) dla genu badanego i genu referencyjnego, zgodnie 

ze wzorem: ∆𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑢 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 − 𝐶𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑔𝑜 , a relatywna ekspresja (RE) 

obliczana była zgodnie ze wzorem: 𝑅𝐸 = 2−∆𝐶𝑡 .  

 

Tabela 3. Zestawienie par starterów używanych w oznaczeniach qPCR. 

Transkrypt Sekwencje starterów 5’→3’ Tanneal [oC]  

Hmox1 
Forward: CCTCACTGGCAGGAAATCATC 

Reverse: CCTCGTGGAGACGCTTTACATA 
59 

Mcp1 
Forward: CCCAATGAGTAGGCTGGAGA 

Reverse: TCTGGACCCATTCCTTCTTG 
58 

Esel 
Forward: ATGCCTCGCGCTTTCTCTC 

Reverse: GTAGTCCCGCTGACAGTATGC 
58 

Vcam1 
Forward: CCGGCATATACGAGTGTGAA 

Reverse: GATGCGCAGTAGAGTGCAAG 
56 

Icam1 
Forward: GAGCTCGAGAGTGGACCCAA 

Reverse: CAGGGTGAGGTCCTTGCCTAC 
61 

eEf2 
Forward: TCAGCACACTGGCATAGAGGC 

Reverse: GACATCACCAAGGGTGTGCAG 
60 

FtH 
Forward: CTTCGAGCCTGAGCCCTTTG 

Reverse: CAGGTTGATCTGGCGGTTGA 
59 
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9.21. Analiza statystyczna 

Do wykonania wykresów i przeprowadzenia analizy statystycznej wykorzystano 

program GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc.). Wyniki prezentowane są jako 

średnia z zaznaczeniem błędu standardowego próby. W celu porównania dwóch badanych 

grup, w pierwszej kolejności sprawdzano, testem Kolmogorova-Smirnova czy podlegają 

rozkładowi normalnemu (Gaussa), a następnie porównywano grupy sparowanym lub 

niesparowanym testem t Studenta dla rozkładu normalnego, a w pozostałych przypadkach 

testem Manna-Whitney’a. Do porównania więcej niż dwóch grup wykorzystywano test 

ANOVA, z następującym po nim testem Bonferroniego. Analiza istotności różnic pomiędzy 

krzywymi przeżywalności wykonywana była testem Log-rank. Różnicę między grupami 

uważano za istotną statystycznie dla wartości p≤0,05. W oznaczeniach przyjęto: * dla 

p≤0.05, ** dla p< 0,01, *** dla p<0,001. W razie potrzeby w obok symbolu „*” używano 

innych symboli dla różnych porównań, zgodnie z opisem pod ryciną.  

 

9.22. Wykaz użytych zasobów internetowych i programów komputerowych 

Manuskrypt przygotowano w programie Word, a podstawowe obliczenia 

wykonywano w programie Excel, zawartych w pakiecie Microsoft Office 2016. Odniesienia 

literaturowe w tekście i spis literatury przygotowano korzystając z oprogramowania 

Mendeley. Do analizy statystycznej wyników i ich graficznej prezentacji wykorzystano 

program GraphPad Prism 5. Ryciny prezentowane w pracy przygotowano wykorzystując 

program CorelDRAW 2017. Analiza i obróbka obrazów mikroskopowych wykonana została  

z użyciem programu ImageJ (NIH). Ryciny częściowo zaprojektowane zostały  

z wykorzystaniem grafik dostępnych w bazie Servier Medical Art zgodnie z wytycznymi 

licencyjnymi zawartymi w Creative Commons Attribution 3.0 Unported License Guidlines 

3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ pl). Analiza danych uzyskanych dzięki 

cytometrii przepływowej wykonana była z użyciem programu FlowJo 10. Do projektowania 

starterów wykorzystywanych w reakcjach PCR użyto programu Primer-BLAST opartego  

o narzędzie do projektowania starterów Primer3 (v. 4.0.0.) [169] i algorytm BLAST [170] do 

globalnego dopasowywania sekwencji i wyszukiwania starterów w wybranych bazach 

danych oraz wykluczania par mogących potencjalnie namnażać niespecyficzne amplikony.  
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10. Wyniki 

10.1. Brak HO-1 wpływa na wczesne i późne procesy przebudowy serca po zawale 

Myszy pozbawione oksygenazy hemowej-1 oraz dopasowane pod względem płci  

i wieku myszy kontrolne typu dzikiego poddano trwałemu podwiązaniu tętnicy wieńcowej 

LAD lub zabiegowi pozorowanemu (sham) polegającemu na podkłóciu tego naczynia bez 

jego podwiązania. Prawidłowe podwiązanie tętnicy LAD (Ryc. 11A), polegające na 

umieszczeniu igły pod naczyniem krwionośnym (Ryc. 11A-1), powyżej miejsca 

rozgałęzienia (Ryc. 11A-2), a następnie założenie szwu (Ryc. 11B) jest trudne, ze względu 

zmienność anatomiczną przebiegu i odgałęzień lewej tętnicy wieńcowej. LAD wygląda jak 

jasnoczerwona smuga przebiegająca od uszka lewego przedsionka w kierunku koniuszka 

serca [171] i istotne jest jej podwiązanie w odpowiednim miejscu, a nie np.: jedynie jednego 

z jej odgałęzień (Ryc. 11A-3). W celu jednoznacznego określenia czy wykonanie zabiegów 

u poszczególnych osobników charakteryzuje się wystarczającą powtarzalnością, 90 minut 

po indukcji zawału oznaczono odsetek niedotlenionych komórek serca. Oznaczenie  

Rycina 11. Weryfikacja chirurgicznej indukcji zawału serca w modelu mysim. (A) Przykładowy 

przebieg tętnicy LAD (1), z zaznaczonym miejscem rozgałęzienia naczynia (2) oraz jego dwoma 

gałęziami (3), (B) a także miejscem umieszczenia szwu. (C) Pośrednie określenie obszaru zawału 

poprzez oznaczenie odsetka niedotlenionych komórek w mięśniu sercowym po zawale z użyciem 

znakowania chlorowodorkiem pimonidazolu (HP), przedstawione jako procent żywych komórek, 90 

minut po podwiązaniu LAD (MI) lub zabiegu pozorowanym (sham). (D) Pomiar stężenia sercowej 

troponiny I (cTnI) testem immunoenzymatycznym ELISA w osoczu myszy w pierwszej dobie po 

podwiązaniu LAD (MI) lub zabiegu pozorowanym (sham); Sham: n=18 osobników/grupę, MI: n=36-

46 osobników/grupę. * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za 

[101]. 
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wykonano korzystając z chlorowodorku pimonidazolu. Analiza cytometryczna zawiesiny 

komórek uzyskanych z serc myszy po zawale (Ryc. 11C) wykazała, że niezależnie od 

obecności lub braku HO-1, po indukcji MI dochodziło do zwiększenia odsetka komórek 

niedotlenionych (HP+) do około 14%. W przypadku zwierząt, u których przeprowadzono 

zabieg pozorowany, obserwowano około 2% takich komórek. Nie zaobserwowano 

statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami zwierząt HO-1+/+ i HO-1-/- poddanymi 

podwiązaniu LAD. Co więcej, immunoenzymatyczny pomiar stężenia sercowej troponiny I 

(cTnI) w osoczu zwierząt w pierwszej dobie po zawale (Ryc. 11D) potwierdził, że  

u zwierząt z prawidłowo podwiązaną tętnicą LAD stężenie cTnI sięga wysokich wartości, 

ponad 25 ng/ml. Dla porównania, u zwierząt kontrolnych bez żadnej ingerencji stężenie cTnI  

w osoczu było poniżej granicy detekcji (dane niezaprezentowane), zaś pozorowany zabieg 

powodował pewien wzrost stężenia cTnI do wartości około 2-5 ng/ml, co mogło być 

związane z niewielkim uszkodzeniem serca poprzez podkłócie tętnicy. Pomiary cTnI 

umożliwiły zatem potwierdzenie czy zabieg wykonano prawidłowo. Podobnie, jak  

w przypadku analizy komórek HP+, nie obserwowano istotnych statystycznie różnic 

pomiędzy grupami zwierząt HO-1+/+ i HO-1-/-, u których indukowano MI. 

Monitorowano przeżywalność myszy przez 21 dni, czyli do końca eksperymentu. 

Zaobserwowano zwiększoną śmiertelność myszy WT pomiędzy 3 a 5 dniem po wykonaniu 

podwiązania LAD (Ryc. 12A). W przypadku zwierząt poddanych pozorowanemu 

zabiegowi, niezależnie od genotypu przeżywalność wynosiła 100%. U myszy WT  

z indukowanym MI obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie przeżywalności o 

ponad 20% w porównaniu do osobników HO-1 KO (Ryc. 12A). W celu określenia 

przyczyny większej śmiertelności obserwowanej u myszy HO-1+/+, w czasie opieki  

i obserwacji pooperacyjnej w przypadku zauważonego upadku przeprowadzano badane 

pośmiertne (Fig. 12B-D). Takie postępowanie ujawniło, że główną przyczyną śmierci 

myszy WT był krwotok wewnętrzny do klatki piersiowej (Ryc. 12B), a źródłem krwawienia 

było pęknięcie wolnej ściany lewej komory serca (LVFWR; left ventricle free wall rupture; 

Ryc. 12C-D), zlokalizowane poniżej miejsca podwiązania tętnicy wieńcowej LAD (Ryc. 

12 C). W celu wyjaśnienia tych różnic, określono zwartość kolagenu w sercach myszy. 

Wykorzystując metodę western blot wykazano, że w czasie, kiedy najczęściej dochodziło 

do LVFWR – w dniu 4 po MI, serca myszy HO-1-/- zawierały znacznie więcej kolagenu 

typu I w obszarze zawałowym, zarówno w porównaniu do odpowiadającego mu obszaru  

u myszy z pozorowanym zabiegiem, jak również w stosunku do myszy typu dzikiego po MI 

(Ryc. 12E). Przezklatkowe echo serca, wykonane z użyciem ultrasonografu wysokich 

częstotliwości pokazało, że frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LV EF; left ventricle 
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Rycina 12. Zmniejszona przeżywalność myszy typu dzikiego po zawale w porównaniu do myszy 

pozbawionych HO-1. (A) Krzywe przeżywalności po zawale lub zabiegu pozorowanym myszy WT  

i HO-1 KO. (B-D) Fotografie klatki piersiowej i serca z badania post-mortem, ukazujące pęknięcie 

wolnej ściany lewej komory serca (LVFWR) jako przyczynę krwotoku i śmierci myszy WT.  

1. skrzepnięta krew w klatce piersiowej; 2. miejsce podwiązania LAD; 3. LVFWR. (B) Klatka piersiowa 

myszy po MI i LVFWR wypełniona skrzepniętą krwią. (C-D) Zdjęcia uwidaczniające LVFWR w okolicy 

koniuszka serca, po usunięciu skrzeplin. (E) Detekcja kolagenu typu I w obszarze zawałowym serca 

na 4 dni po wykonaniu zabiegu (MI lub sham). * względem odpowiadającej grupy sham; # względem 

grupy HO-1-/- MI; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

ejection fraction) myszy po MI, kolejno w 7, 14 i 21 dniu po zabiegu, była zmniejszona  

w porównaniu do tego parametru mierzonego u myszy po zabiegu pozorowanym (Ryc. 

13A). Niemniej, w przypadku myszy pozbawionych HO-1 upośledzenie funkcji serca, 

odzwierciedlone przez zmniejszenie frakcji wyrzutowej, było znacznie większe  

w porównaniu do myszy typu dzikiego, począwszy od 7 dnia po zawale i utrzymywało się 

w kolejnych dniach aż do 3 tygodni (Ryc.13A). U myszy HO-1-/- obserwowano znacznie 

bardziej obniżoną wartość frakcji skracania lewej komory (LV FS; left ventricle fractional 

shortening) w trzy tygodnie po zawale, w porównaniu do myszy poddanych zabiegowi 

pozorowanemu (Ryc. 13B). U osobników pozbawionych HO-1 i poddanych podwiązaniu 

LAD doszło do powiększenia lewej komory serca, co odzwierciedlają pozostałe parametry: 

końcowoskurczowa (Ryc. 13C) i końcoworozkurczowa (Ryc. 13D) objętość lewej komory 

(odpowiednio: LV Vs; LV volume in systole oraz LV Vd; LV volume in diastole) a także  
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Rycina 13. Większe upośledzenie funkcji lewej komory serca u myszy HO-1-/- w porównaniu do 

kontroli typu dzikiego. (A) Frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LV EF) u myszy kontrolnych oraz 

we wskazanych punktach czasowych po zabiegu pozorowanym lub po indukcji MI. Zmierzone  

u myszy kontrolnych i 21 dni po zabiegach wartości (B) frakcji skracania lewej komory (LV FS), (C) 

końcowoskurczowej i (D) końcoworozkurczowej objętości lewej komory serca (odpowiednio LV Vs  

i LV Vd), a także (E) końcowoskurczowej i (F) końcoworozkurczowej wewnętrznej średnicy lewej 

komory serca (odpowiednio LV IDs i LV IDd), określone dzięki ultasonografii wysokich częstotliwości 

(7-10 osobników/grupę). † względem odpowiedniej grupy sham; # względem grupy HO-1+/+ MI. * 

p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

końcowoskurczowa (Ryc. 13E) i końcoworozkurczowa (Ryc. 13F) wewnętrzna średnica 

lewej komory (odpowiednio: LV IDs; LV internal diameter in systole oraz LV IDd; LV 

internal diameter in diastole). Po barwieniu skrawków mrożeniowych uzyskanych z serc 21 

dni po zawale, za pomocą aglutyniny kiełków pszenicy (WGA; wheat germ agglutinin) 

sprzężonej z rodaminą oraz wyznakowaniu jąder komórkowych DAPI (Ryc. 14A), 

określono wielkość kardiomocytów w mięśniu sercowym. Wykonany został pomiar pola ich 

poprzecznego przekroju (CSA; cross-sectional area) w obszarze okołozawałowym oraz 

obszarze oddalonym od blizny zawałowej (Ryc. 14A). Pomiar wykazał, że w sercach 

zarówno myszy HO-1+/+ jak i HO-1-/- trzy tygodnie po zawale serca dochodzi do przerostu 

kardiomiocytów w obszarze okołozawałowym w porównaniu do obszaru oddalonego od 
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blizny (Ryc. 14A-B). Efekt ten był mocniejszy w obszarze okołozawałowym serc myszy 

HO-1 KO w porównaniu do myszy typu dzikiego (Ryc. 14A-B).  

 

Rycina 14. W obszarze okołozawałowym serc myszy HO-1-/- dochodzi do większego przerostu 

kardiomiocytów niż u myszy typu dzikiego. (A) Reprezentatywne obrazy skrawków uzyskanych z serc 

po barwieniu aglutyniną kiełków pszenicy (WGA; wheat germ agglutinin) sprzężoną z rodaminą 

(czerwony) oraz DAPI dla uwidocznienia jąder komórkowych (niebieski) w strefie okołozawałowej  

i strefie oddalonej od miejsca uszkodzenia mięśnia sercowego. (B) Wykres podsumowujący ilościowo 

dane dotyczące pola przekroju poprzecznego (CSA) kardiomiocytów. * p≤0.05, ** p< 0,01, *** 

p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

10.2. Brak HO-1 przyczynia się do większej mobilizacji monocytów po zawale 

serca 

Leukocytoza zost a ła op isa na jako  marker  progno st yczny,  ko r e lu jąc y  

z prawdopodobieństwem rozwoju niewydolności serca  [172]. Wykonano badanie 

morfotyczne krwi u myszy kontrolnych, poddanych zabiegowi pozorowanemu oraz  

z wyindukowanym MI, w 1 i 21 dniu po zabiegu. Wykazano, że w grupie kontrolnej, 

niepoddanej żadnemu zabiegowi, myszy HO-1-/- mają znacznie wyższą liczbę leukocytów 

przypadającą na mikrolitr krwi (Ryc.15A) w porównaniu do myszy typu dzikiego. Co 

więcej, po indukcji zawału serca u myszy HO-1 KO, liczba ta początkowo (dzień 1) 

utrzymywała się na podobnym poziomie, by dodatkowo wzrosnąć w trzy tygodnie po 

indukcji MI, zarówno w stosunku do wartości obserwowanych u myszy z pozorowanym 

podwiązaniem LAD, jak i u myszy typu dzikiego (Ryc. 15A). Nie obserwowano istotnych 

zmian liczby leukocytów u myszy HO-1+/+ po MI (Ryc. 15A). Analiza cytometryczna 

wykazała, że znaczny udział w liczniejszych u myszy HO-1-/- leukocytach oraz  
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Rycina 15. Leukocytoza u myszy pozbawionych HO-1. Zwiększone w warunkach podstawowych oraz 

po zawale liczby monocytów krwi obwodowej u myszy HO-1-/- w porównaniu do myszy typu dzikiego.  

(A) Badanie morfotyczne krwi myszy kontrolnych oraz w dniu 1, 4 i 21 po zabiegu pozorowanym lub 

po zawale serca wykonanym u myszy WT lub pozbawionych HO-1, z użyciem analizatora 

hematologicznego. Oznaczenie cytometryczne ilości monocytów (B) klasycznych, (C) pośrednich oraz  

(D) nieklasycznych w krwi myszy kontrolnych, oraz w dniu 1, 4 i 21 po zabiegu pozorowanym lub po 

zawale serca wykonanym u myszy typu dzikiego lub pozbawionych HO-1. (n=4-9 osobników/grupę) 

* p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

w przyrastającej liczbie komórek po zawale miały monocyty (Ryc. 15B-D). W związku  

z tym oznaczono liczbę monocytów wszystkich trzech populacji w krwi obwodowej w dniu 

1, 4 i 21 po MI. Wyjściowa liczba monocytów klasycznych (Ryc. 15B) i pośrednich (Ryc. 

15C) przypadających na mikrolitr krwi była około dwa razy większa w przypadku myszy 

pozbawionych HO-1, w porównaniu do myszy typu dzikiego. Ponadto, u myszy  

HO-1+/+ ilość klasycznych monocytów w krwi nie ulegała znacznym zmianom w czasie 

trwania eksperymentu (Ryc. 15B). Natomiast u myszy HO-1-/- liczebność monocytów 

klasycznych w krwi początkowo nieznacznie spadła (dzień 1 po zawale), po czym w 21 dniu 

po MI wzrosła około trzykrotnie w stosunku do kontroli sham oraz do myszy WT po MI. 

Podobny przebieg zmian liczebności populacji obserwowano w przypadku pośrednich 
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monocytów (Ryc. 15C), zaś liczebność nieklasycznych monocytów była porównywalna 

pomiędzy grupami badawczymi we wszystkich punktach czasowych, za wyjątkiem krwi 

myszy HO-1-/- w dniu 4 po zawale, gdzie odnotowano przejściowy spadek ich liczby (Ryc. 

15D). 

 

10.3. HO-1 ulega indukcji po zawale i przyczynia się do zmniejszenia ekspresji 

genów umożliwiających infiltrację tkanki przez komórki zapalne 

Już w pierwszym dniu po indukcji MI, w obszarze zawałowym serca myszy typu 

dzikiego zaobserwowano silną indukcję ekspresji genu Hmox1, kodującego oksygenazę 

hemową-1 (Ryc. 16A). W kolejnych dniach poziom ekspresji Hmox1 stopniowo zmniejszał 

się, by około 21 dnia po zawale osiągnąć poziom obserwowany u myszy WT z grupy sham 

(Ryc. 16A). Nie obserwowano natomiast żadnych istotnych zmian ekspresji oksygenazy 

hemowej-2 (Ryc. 16B) oraz ciężkiego łańcucha ferrytyny (Fth1; Ryc. 16C) – 

zaangażowanego w metabolizm żelaza uwolnionego przez HO w następstwie zawału. Co 

ciekawe, również w pierwszym dniu po podwiązaniu LAD, niezależnie od genotypu myszy 

poddanych zabiegowi, zaobserwowano silną indukcję ekspresji białka chemotaktycznego 

monocytów 1 (Mcp1) w obszarze zawałowym serc (Ryc. 16D). Podobnie jak w przypadku 

Hmox1, ekspresja Mcp1 maleje aż do dnia 21, kiedy osiąga poziom obserwowany u myszy 

sham, jednak w przypadku osobników pozbawionych HO-1 spadek ten jest opóźniony  

w czasie (Ryc. 16D). W 4 dniu po indukcji MI nadal obserwowano wyraźnie bardziej 

podniesiony poziom transkryptu Mcp1 w porównaniu do myszy HO-1-/- po zawale. Ponadto 

sprawdzono zmiany ekspresji wybranych receptorów pośredniczących w rekrutacji komórek 

zapalnych do tkanki w przebiegu odpowiedzi zapalnej. Białka te umożliwiają leukocytom 

oddziaływanie z warstwą komórek śródbłonka wyścielających naczynia krwionośne  

w uszkodzonej tkance oraz przejście przez ich warstwę do tkanki [173]. Wybrano trzy 

adhezyny, dzięki którym możliwa jest kontrola adhezji, toczenia i aktywacji oraz stabilna 

adhezja leukocytów na śródbłonku, umożliwiająca ich późniejszą ekstrawazację. 

W pierwszym dniu po zawale serca ekspresja Icam1 (intercellular adhesion molecule 1) była 

istotnie podwyższona w obszarze zawałowym serc myszy HO-1-/-, w stosunku do myszy 

typu dzikiego po zawale (Ryc. 16E). Podobne zmiany obserwowano również w przypadku 

E selektyny (Esel, E selectin; Ryc. 16F) oraz Vcam1 (vascular cell adhesion molecule 1; 

Ryc. 16G), jednak w przypadku tej ostatniej obserwowano nieco inną kinetykę,  

a maksymalna ekspresja przypadała na dzień 4 po zawale serca. 
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Rycina 16. Odwrotna korelacja między ekspresja genów zaangażowanych w proces rekrutacji  

i infiltracji leukocytów z krwi obwodowej do uszkodzonej tkanki a ekspresją HO-1. Oznaczenie 

ekspresji z użyciem ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy: (A) Hmox1, (B) Hmox2, (C) Fth1, (D) 

Mcp1, (E) Icam1, (F). Esel oraz (G) Vcam1 w obszarze zawałowym myszy z indukowanym MI lub 

korespondującym obszarze serca myszy kontrolnych sham we wskazanych punktach czasowych. 

(n=3-6 osobników/grupę); * względem odpowiedniej grupy sham; † względem odpowiedniej grupy 

kontrolnej (bez żadnego zabiegu) * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana  

i zmodyfikowana za [101]. 

 

10.4. Brak oksygenazy hemowej-1 sprzyja zwiększeniu liczby makrofagów 

pochodzenia monocytarnego w sercu po zawale 

Barwienie immunofluorescencyjne wykonane trzy tygodnie po indukcji MI 

wykazało, że w sercach myszy w obszarze okołozawałowym dochodzi do znacznej 

akumulacji komórek linii mieloidalnej układu odpornościowego, wykazujących ekspresję 

CD11b (Ryc. 17A). W zawiesinie pojedynczych komórek uzyskanych z serc myszy 21 dni  
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Rycina 17. Brak HO-1 wpływa na liczebność populacji makrofagów w sercu po zawale.  

(A) Przykładowe obrazy fluorescencyjne z komórkami wyznakowanymi przeciwciałami anty-CD11b+ 

(zielony) oraz jądrami komórkowymi wyznakowanymi DAPI (niebieski) w obszarze okołozawałowym 

21 dni po indukcji MI. Pasek skali = 50 μm. (B) Schematyczne przedstawienie różnych populacji 

makrofagów sercowych i monocytów w oparciu o ekspresję markerów MHC-II oraz Ly6C. Wyniki 

analizy cytometrycznej komórek CD45+ Ly6G- NK1.1- CD11b+: (C) monocytów (MHC-IIlow Ly6C+) oraz 

makrofagów (D) MHC-IIlow Ly6C-, (E) MHC-IIhigh Ly6C- oraz (F) (MHC-IIhigh Ly6C+), a także ich 

subpopulacji CD11c+, odpowiednio: (G), (H), (I) w mięśniu sercowym 21 dni po zawale serca, zabiegu 

pozorowanym i u myszy kontrolnych. (n=3-6 osobników/grupę) * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; 

Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

po indukcji MI lub zabiegu pozorowanym, z pomocą cytometrii przepływowej 

zidentyfikowano komórki CD45+ Ly6G- NK1.1- CD11b+, a następnie stosując dodatkowe 

markery: MHC-II oraz Ly6C, wyróżniono populacje monocytów (MHC-IIlow Ly6C+) oraz 

makrofagów (MHC-IIlow Ly6C-, MHC-IIhigh Ly6C- and MHC-IIhigh Ly6C+; Ryc. 17B). 
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Niezależnie od genotypu myszy obserwowano wzrost liczebności monocytów w sercu 4 dni 

po zawale, lecz w 21 dniu ich liczebność zmalała, a przejściowy przyrost był znacznie 

większy u myszy pozbawionych HO-1 (Ryc. 17C). Liczebność makrofagów MHC-IIlow 

Ly6C- wzrosła w dniu 4 po zawale u myszy typu dzikiego, a w dniu 21 w przypadku myszy 

obu genotypów uległa zmniejszeniu (Ryc. 17D), natomiast liczebność populacji MHC-IIhigh 

Ly6C- nie ulegała istotnym zmianom w badanych punktach czasowych zarówno u myszy 

WT jak i HO-1 KO (Ryc. 17E). Jedynie w 21 dniu po zawale populacja MHC-IIhigh Ly6C+ 

była liczniejsza u myszy HO-1-/- (Ryc. 17F) w porównaniu do myszy HO-1-/- sham oraz 

myszy typu dzikiego. W przypadku myszy HO-1+/+ zarówno w dniu 4 jak i 21 liczebność 

populacji MHC-IIhigh Ly6C+ pozostawała porównywalna pomiędzy grupami sham i po 

zawale. W obrębie zdefiniowanych populacji makrofagów można było wskazać 

subpopulacje wykazujące ekspresję CD11c. Co ciekawe, w przypadku myszy HO-1-/- 

subpopulacje CD11c+ w obrębie makrofagów MHC-IIlow Ly6C- (Fig. 17G), MHC-IIhigh 

Ly6C- (Fig. 17H) oraz MHC-IIhigh Ly6C+ (Fig. 17I) zwiększyły liczebność. Znaczące 

różnice obserwowano pomiędzy grupami sham oraz MI HO-1-/- (Ryc. 17H dzień 4 i 21, 17G 

oraz 17I dzień 21), natomiast znacznie mniejszy wzrost obserwowano pomiędzy grupami 

sham i MI myszy HO-1+/+ (Ryc. 17G oraz 17H dzień 21). 

 

10.5. Intensywniejsza hematopoeza w szpiku kostnym myszy HO-1-/- w warunkach 

kontrolnych i po uszkodzeniu serca 

W kolejnych doświadczeniach sprawdzone zostało pierwsze możliwe źródło 

nadmiarowych monocytów obserwowanych w krwi myszy HO-1-/- po zawale, czyli szpik 

kostny. Z wykorzystaniem cytometrii przepływowej określono liczebność wybranych 

populacji macierzystych i progenitorowych komórek hematopoetycznych (HSPC,  

hematopoietic stem and progenitor cells). Pierwszą, ogólną obserwacją jest to, że HSPC 

były bardziej liczne w szpiku kostnym izolowanym z myszy pozbawionych HO-1 (Ryc. 

18A-G). Przyjmuje się, że hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC, hematopoietic 

stem cells) to populacja komórek obecnych w szpiku kostnym, nie wykazująca ekspresji 

markerów powierzchniowych, które normalnie obecne są w komórkach ukierunkowanych 

w linię mieloidalną lub limfoidalną (Lin-, lineage negative), ale wykazująca wysoką 

ekspresję antygenu komórek macierzystych 1 (Sca-1, stem cell antigen 1) raz c-kit [174]. 

Niezależnie od genotypu myszy oraz zastosowanej procedury chirurgicznej, w szpiku 

kostnym liczba komórek SKL (Sca-1+ c-kit+ Lin-) wzrastała w dniu 4 i pozostawała 

zwiększona aż do końca trwania eksperymentu (Ryc. 18A). Jednak w dniu 21 po zawale,  

w szpiku myszy HO-1-/- poddanych podwiązaniu LAD było znacznie więcej komórek SKL 
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w izolowanm szpiku kostnym (ISK) z kości udowych i piszczelowych. * p≤0.05, ** p< 0,01, *** 

p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

niż u odpowiadających im myszy WT (Ryc. 18A). Pośród komórek SKL wyróżnić można 

komórki posiadające cechy prawdziwych komórek macierzystych posiadających zdolność 

do samoodnowy (HSC). Dalej podzielić je można na tzw. długoteminowe HSC (LT-HSC, 

long-term HSC), u których ten potencjał utrzymuje się, oraz krótkoterminowe HSC (ST-

HSC, short-term HSC), u których jest on ograniczony [174]. Pośród komórek SKL liczba 

LT-HSC (SKL CD34- CD48- CD150+) u zwierząt w badanych grupach nie uległa znaczącej 

zmianie po indukcji MI (Ryc. 18B), jednak w przypadku ST-HSC (SKL CD34+ CD48- 

CD150+) u myszy HO-1 KO obserwowano nieznaczny wzrost 4 dni po zawale i spadek  

w dniu 21, w którym też liczba komórek przewyższała tą obserwowaną w szpiku myszy typu 

dzikiego (Ryc. 18C), również niezależnie od wykonanej procedury (sham lub podwiązanie 

Rycina 18. Brak HO-1 jest związany z większą liczebnością 

niektórych populacji HSPC w szpiku kostnym w warunkach 

kontrolnych i po zawale serca. Analiza cytometryczna (A) komórek 

SKL, (B) LT-HSC, (C) ST-HSC, (D) HPC, (E) MPP; (F) komórek KL oraz 

(G) komórek GMP w szpiku kostnym u myszy kontrolnych, po 

zabiegu pozorowanym oraz po indukcji MI we wskazanych 

punktach czasowych. (n=4-10 osobników/grupę) Wartości 

przedstawione jako liczba żywych komórek na liczbę żywych 
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LAD). Liczebność hematopoetycznych komórek progenitorowych (HPC; hematopoietic 

progenitor cells; SKL CD34+ CD48- CD150-) oraz multipotencjalnych komórek 

progenitorowych (MPP, multipotent progenitors; SKL CD34+ CD48+ CD150-) wzrastała  

u myszy HO-1+/+ w 4 i 21 dniu, niezależnie od wykonanej procedury chirurgicznej, (Ryc. 

18 D-E). Wyjściowo, obie te populacje (HPC i MPP) były liczniejsze u myszy HO-1 KO 

niż u WT, a ich liczebność po zabiegu (sham i MI) u HO-1 KO nie ulegała istotnym zmianom 

(Ryc. 18 D-E). W 21 dniu eksperymentu populacje MPP w szpiku kostnym myszy HO-1 

KO po zawale były jednak znacznie liczniejsze niż u myszy WT (Ryc. 18E). W przypadku 

bardziej zróżnicowanych komórek progenitorowych (KL; Sca-1- c-kit+ Lin-) u myszy typu 

dzikiego, poddanych zarówno zabiegowi pozorowanemu jak i podwiązaniu LAD, 

obserwowano ogólne zwiększenie liczebności tych komórek w porównaniu do zwierząt 

kontrolnych (Ryc. 18F). W przypadku myszy pozbawionych HO-1 4 dni po zawale 

obserwowano przejściowy wzrost liczby komórek KL w stosunku do grupy sham, jak 

również do myszy HO-1+/+ 4 dni po zawale (Ryc. 18F), po czym w dniu 21 liczba komórek 

KL u myszy HO-1-/- po zawale malała, osiągając poziom obserwowany u grupy sham. Co 

więcej, liczba progenitorów granulocytów i monocytów (GMP; granulocyte-monocyte 

progenitors; CD34+ CD48high CD150-) uległa zwiększeniu u wszystkich myszy  

w trakcie trwania eksperymentu, niezależnie od genotypu ani wykonanego zabiegu (Ryc. 

18G). 

 

10.6. Niedobór HO-1 wpływa na powstawanie i liczebność monocytów w śledzionie 

w odpowiedzi na uszkodzenie serca 

Już w 2009 roku Swirski i wsp. zademonstrowali, że około 50% wszystkich monocytów 

rekrutowanych do uszkodzonego serca pochodzi z pozaszpikowego źródła, jakim jest 

śledziona [155]. W kontekście procesów zachodzących w śledzionie, wart nadmienienia jest 

fakt, że śledziony myszy pozbawionych HO-1 są znacznie większe w porównaniu do 

śledzion myszy typu dzikiego (Ryc. 19A). Analiza populacji monocytów obecnych  

w śledzionach myszy kontrolnych, poddanych pozorowanemu zabiegowi oraz z zawałem 

serca ujawniła, że populacje monocytów klasycznych i pośrednich są znacznie liczniejsze 

w śledzionach myszy HO-1-/-, już w warunkach kontrolnych w porównaniu do osobników 

HO-1+/+ (Ryc. 19 B-C), a w przypadku monocytów pośrednich obserwowana jest podobna 

tendencja (Ryc. 19D). Monocyty klasyczne w śledzionach myszy WT były najliczniejsze  

w 21 dniu po indukcji MI (Ryc 19B). Co ciekawe, śledziony myszy HO-1-/- w tym  

samym dniu zawierały istotnie mniej monocytów klasycznych, a ich liczba sięgnęła  

wartości obserwowanych u myszy po  zabiegu pozorowanym ( Ryc.  19B ). 
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Rycina 19. Zwiększona liczebność monocytów w warunkach podstawowych i jej zmniejszenie  

w konsekwencji zawału serca u myszy pozbawionych HO-1. (A) Reprezentatywne fotografie śledzion 

kontrolnych myszy typu dzikiego i pozbawionych oksygenazy hemowej-1. Analiza cytometryczna 

populacji monocytów (CD45+ CD11b+ Ly6G- NK1.1-) (B) klasycznych (Ly6Chigh CD43low), (C) pośrednich 

(Ly6Chigh CD43high) oraz (D) nieklasycznych (Ly6Clow CD43high) w śledzionach myszy kontrolnych, a także 

po zabiegu pozorowanym lub indukcji MI we wskazanych punktach czasowych. (n=4-10 

osobników/grupę) * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za 

[101]. 

 

Populacja monocytów pośrednich w śledzionach myszy WT zwiększyła się w dniu 4 po 

zawale, by w 21 osiągnąć istotnie większą liczebność w porównaniu do grupy sham (Ryc. 

19C). W przypadku myszy HO-1 KO nie obserwowano istotnych zmian liczebności 

monocytów pośrednich w śledzionie. Ponadto nie obserwowano również znacznych różnic 

w liczbie monocytów nieklasycznych po indukcji MI pośród wszystkich analizowanych 

grup. Wyjątkiem były myszy WT po zawale, u których względem myszy z zabiegiem 

pozorowanym w 21 dniu eksperymentu, jak w przypadku pozostałych subpopulacji 

monocytów – doszło również do zwiększenia liczby nieklasycznych monocytów (Ryc. 

19D). 

Śledziona jest narządem, który może wspierać podstawowe funkcje krwiotwórcze 

szpiku kostnego w procesie mielopoezy pozaszpikowej [156,157]. W związku z tym, poza  

podstawową analizą HSPC w szpiku kostnym, sprawdzono również obecność i liczebność  
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R y c i n a  2 0 .  M n i e j s z a  l i c z e b n o ś ć  H S P C  

w śledzionach myszy HO-1-/- 21 dni po zawale 

serca. Analiza cytometryczna (A) komórek SKL, 

(B) LT-HSC, (C) ST-HSC, (D) HPC, (E) MPP; (F). 

komórek KL oraz (G) komórek GMP w śledzionach 

myszy kontrolnych, po zabiegu pozorowanym 

oraz po indukcji MI we wskazanych punktach 

czasowych. (n=5-10 osobników/grupę) Wartości 

przedstawione jako liczba żywych komórek przypadająca na cały narząd, z którego izolowano 

komórki. * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 
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komórek różnych populacji HSPC w śledzionie. Niezależnie od genotypu myszy, liczebność 

komórek SKL w śledzionie myszy po zawale wzrosła w 1 dniu eksperymentu w porównaniu 

do myszy po zabiegu pozorowanym. Natomiast w 4 dniu wykryto spadek liczebności SKL 

po u myszy zawale, do poziomu obserwowanego u myszy sham (Ryc. 20A). Niemniej w 21 

dniu zanotowano zwiększenie liczebności SKL jedynie u myszy typu dzikiego po zawale  

w stosunku do myszy sham. Wtedy też populacja SKL u myszy HO-1-/- była znacznie mniej 

liczna (Ryc. 20A). Podobną obserwację można było również poczynić w stosunku do 

komórek HPC (Ryc. 20D) i MMP (Ryc. 20E), oraz dostrzec taką tendencję w przypadku 

komórek ST-HSC (Ryc. 20C). Ponadto pośród komórek SKL, u obu genotypów 

zaobserwowano istotny wzrost liczebności komórek LT-HSC w pierwszym dniu po zawale 

w stosunku do odpowiednych grup sham. We wszystkich grupach w późniejszych punktach 

czasowych populacja ta była bardzo zredukowana (Ryc. 20B). W tym miejscu koniecznie 

wskazać należy na fakt, że komórki LT-HSC oraz ST-HSC występowały w śledzionie 

niezmiernie rzadko, natomiast im komórki leżały niżej w hierarchii różnicowania, tym były 

liczniejsze: HPC (Ryc. 20D), MPP (Ryc. 20E) oraz komórki KL (Ryc. 20F). Co ciekawe, 

populacje ST-HSC, HPC oraz MPP były na granicy detekcji, a więc bardzo zredukowane  

w śledzionach myszy pozbawionych HO-1 w 4 dniu po ingerencji chirurgicznej (zarówno 

sham jak i MI; Ryc. 20C-E). Następnie w 21 dniu komórki ponownie pojawiały się  

w większej liczbie w śledzionie, lecz nadal były mniej liczne niż komórki odpowiadających 

im populacji u myszy WT (Ryc. 20 C-E). Podobnie w przypadku bardziej zróżnicowanych 

progenitorów, komórek KL (Fig.20 F), jak i komórek progenitorowych granulocytów  

i monocytów (Fig.20 G), były one mniej liczne w śledzionach myszy HO-1-/- w 21 dniu po 

zabiegu (zarówno sham jak i MI) w porównaniu do odpowiadających im populacji u myszy 

WT. Taką zależność w liczebności komórek KL i GMP związaną z genotypem myszy 

obserwowano również u myszy kontrolnych. 

 

10.7. Splenektomia w różny sposób wpływa na mobilizację i liczebność monocytów 

i makrofagów oraz funkcję lewej komory serca u myszy typu dzikiego i 

pozbawionych HO-1 

W kolejnych doświadczeniach myszy obu genotypów poddane zostały splenektomii 

i po miesiącu rekonwalescencji poddano je zabiegowi pozorowanemu lub podwiązywano  

u nich tętnicę LAD w celu indukcji zawału serca. Co ciekawe, usunięcie śledziony nie 

wpłynęło na przeżywalność myszy po MI (Ryc. 21A). Wykonano ocenę funkcji lewej 

komory serca z użyciem ultrasonografu wysokich częstotliwości. U myszy typu dzikiego  
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poddanych zabiegowi pozorowanemu lub indukcji MI poprzedzonego lub niepoprzedzonego 

splenektomią. (C) Pomiar LV EF u myszy pozbawionych HO-1, poddanych zabiegowi pozorowanemu 

lub indukcji MI poprzedzonego lub niepoprzedzonego splenektomią. (n=3-9 osobników/grupę); (A) 

* względem odpowiadającej grupy sham; # względem grupy myszy HO-1-/- poddanych MI po 

splenektomii; (B-C) # względem odpowiadającej grupy myszy nie poddanych splenektomii;  

† względem odpowiadającej grupy sham; * p≤0.05, ** p< 0,01, Rycina zaadoptowana  

i zmodyfikowana za [101]. 

 

poddanych splenektomii przed wywołaniem zawału obserwowano tendencję ku większej 

redukcji frakcji wyrzutowej lewej komory serca niż u myszy WT po zawale nie poddanych 

splenektomii (Ryc. 21B). Odwrotny efekt zaobserwowano zaś u myszy pozbawionych  

HO-1, u których usunięto śledzionę przed indukcją MI – doszło u nich do znacznego 

zwiększenia LV EF w stosunku do myszy HO-1 KO z MI nie poddanych splenektomii (Ryc. 

21C), co wskazuje na duże znaczenie procesów zachodzących w śledzionie na progresję 

IHC po MI u myszy HO-1 KO. 

W kolejnych krokach zanalizowane zostały populacje monocytów krwi obwodowej 

myszy poddanych splenektomii w 21 dniu po zawale serca lub zabiegu pozorowanym.  

U myszy typu dzikiego usunięcie śledziony poprzedzające MI skutkowało znacznym 

wzrostem liczebności monocytów klasycznych (Ryc. 22A) i nieklasycznych (Ryc. 22C), 

podczas gdy liczebność monocytów pośrednich nie uległa zmianie (Ryc. 22B), pozostając 

na poziomie kontroli sham. Ponadto usunięcie śledziony poprzedzające indukcję MI  

u myszy pozbawionych HO-1 nie przyczyniło się do istotnych zmian w liczebności 

monocytów klasycznych (Ryc. 22A), pośrednich (Ryc. 22B) i nieklasycznych (Ryc. 22C)  

Rycina 21. Splenektomia poprzedzająca indukcję zawału serca 

poprawia frakcję wyrzutową lewej komory u myszy 

pozbawionych HO-1. (A) Krzywe przeżywalności po zawale lub 

zabiegu pozorowanym myszy WT i HO-1 KO, które wcześniej 

poddano splenektomii. (B) Pomiar LV EF u myszy typu dzikiego, 
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Rycina 22. Splenektomia wpływa na liczebność populacji monocytów w krwi obwodowej myszy. 

Analiza cytometryczna monocytów (A) klasycznych, (B) pośrednich i (C) nieklasycznych w krwi 

obwodowej myszy w 21 dniu po zabiegu pozorowanym lub indukcji MI u myszy poddanych 

splenektomii. (n=3-8 osobników/grupę); # względem odpowiadającej grupy nie poddanej 

splenektomii. * p≤0.05, ** p< 0,01, Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 

 

 

Rycina 23. W wyniku usunięcia śledziony dochodzi do zmiany liczebności populacji makrofagów  

w późnej fazie po zawale serca. Analiza cytometryczna populacji makrofagów (A) MHC-IIlow Ly6C-,  

(B) MHC-IIhigh Ly6C-, (C) MHC-IIlow Ly6C+, oraz ich subpopulacji wykazujących ekspresję CD11c, 

odpowiednio: (D), (E) i (F), 21 dni po zabiegu pozorowanym lub indukcji MI u myszy poddanych 

splenektomii. (n=3-8 osobników/grupę); # względem odpowiadającej grupy nie poddanej 

splenektomii. * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001; Rycina zaadoptowana i zmodyfikowana za [101]. 
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względem zwierząt z grupy sham poddanych splenektomii. Co ciekawe, w przeciwieństwie 

do monocytów klasycznych i nieklasycznych, populacja monocytów pośrednich po zawale 

ulega znacznemu zredukowaniu, kiedy zawał poprzedzała splenektomia (Ryc. 22B). 

Następnie przeprowadzono analizę cytometryczną zawiesiny pojedynczych komórek 

izolowanych z serca, by określić liczebność obecnych w nim populacji makrofagów. 

Wykazano, że w u myszy WT poddanych splenektomii i podwiązaniu LAD, znacznemu 

zwiększeniu uległa liczebność makrofagów MHC-IIhigh Ly6C- (Ryc. 23B) oraz MHC-IIhigh 

Ly6C+ (Ryc. 23C), w porównaniu zarówno do myszy po zawale posiadających śledzionę, 

oraz do myszy poddanych procedurom sham. Usunięcie śledziony nie wpłynęło jednak 

istotnie na liczebność subpopulacji CD11c+ analizowanych populacji makrofagów  

u osobników WT (Ryc. 23D-F). Co ciekawe, u myszy HO-1-/- poddanych splenektomii  

i zawałowi doszło do znacznej redukcji liczebności populacji makrofagów MHC-IIlow Ly6C- 

CD11c+ (Ryc. 23D), MHC-IIhigh Ly6C- CD11c+ (Ryc. 23E) oraz MHC-IIhigh Ly6C+ CD11c+ 

(Ryc. 23F) w porównaniu do myszy HO-1-/- poddanych zawałowi, lecz nie poddanych 

splenektomii. Obserwowane wartości były zbliżone do tych obserwowanych u myszy po 

zabiegu pozorowanym. 

 

10.8. Usunięcie makrofagów sercowych przed indukcją MI niweluje różnice 

obserwowane pomiędzy myszami typu dzikiego i HO-1-/- po zawale 

W celu usunięcia makrofagów obecnych w mięśniu sercowym, myszom dożylnie 

podano liposomy z klodronianem dwusodowym (CLIP, clodronate liposomes). Dzięki 

zamknięciu substancji czynnej w liposomach, jej toksyczne działanie obserwuje się jedynie 

w komórkach fagocytujących, po zniszczeniu dwuwarstw lipidowych liposomów. 

Pierwszym krokiem było określenie punktu czasowego po podaniu CLIP, w którym 

obserwowano wystarczający spadek liczby makrofagów w sercu, utrzymujący się przez co 

najmniej kilka dni. W tym celu podano CLIP zwierzętom i sprawdzono w dniu 4 i 7 (punkty 

czasowe dobrane w oparciu o dane literaturowe [133]) liczebność makrofagów w wątrobie 

(wewnętrzna kontrola) i w sercu (Ryc. 24). Nie obserwowano zmian w ilości populacji 

monocytów krwi obwodowej (dane nie prezentowane). W 4 dniu po podaniu CLIP 

obserwowano znaczną redukcję liczebności zarówno makrofagów wątrobowych jak  

i sercowych, w porównaniu do ich ilości w tkankach myszy nastrzykniętych solą 

fizjologiczną (odpowiednio: Ryc. 24A oraz D) jak i CLIP (odpowiednio: Ryc. 24B oraz E). 

Wykresy przedstawiające dane liczbowe pokazują, że w wątrobie dochodzi do eliminacji 

ponad 90% komórek (Ryc. 24C), natomiast w sercu – około czterokrotnej redukcji (Ryc. 

24F). W dniu 7 obserwowano tendencję ku nieznacznemu zwiększeniu się liczby komórek  
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Rycina 24. Optymalizacja usunięcia makrofagów z mięśnia sercowego. Ilość makrofagów w wątrobie 

w 4 dniu po dożylnym podaniu (A) soli fizjologicznej lub (B) liposomów z klodronianem dwusodowym. 

(C) Makrofagi wątrobowe w 4 i 7 dniu po podaniu CLIP myszom typu dzikiego. Liczebność 

makrofagów w sercu w 4 dniu po dożylnym podaniu (D) soli fizjologicznej lub (E) liposomów  

z klodronianem dwusodowym. (F) Liczebność makrofagów sercowych w 4 i 7 dniu po podaniu CLIP 

myszom typu WT. (n=4 osobników/grupę); * względem kontroli; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001. 

 

(zwłaszcza w wątrobie), niemniej jednak liczba ta nadal była obniżona podobnie jak 

w dniu 4 (Ryc. 24C, F). 

Co ciekawe, zaobserwowano zmiany w przeżywalności zwierząt po zawale serca 

indukowanego po usunięciu makrofagów. Nadal u zwierząt typu dzikiego po zawale 

obserwowano pęknięcie wolnej ściany lewej komory serca, natomiast u myszy HO-1-/- 

zjawisko niemal nie występowało (Ryc. 25A). Kiedy jednak wywołano zawał serca po 

usunięciu makrofagów, różnice w przeżywalności pomiędzy myszami WT i HO-1 KO 

zmniejszyły się: obserwowano większą śmiertelność myszy pozbawionych HO-1, lecz nie 

w wyniku LVFWR, natomiast u myszy HO-1+/+ zaobserwowano niewielką poprawę 

przeżywalności (Ryc. 25A).  

Innym interesującym następstwem usunięcia makrofagów, ale też ogólniej: komórek 

fagocytujących, było zaniknięcie splenomegalii, którą jak dotąd zawsze obserwowano  

u myszy pozbawionych HO-1, zarówno u osobników kontrolnych, po pozorowanym 

zabiegu, jak i po indukcji MI (Ryc. 25 B, C). Obserwowano zarówno zmniejszenie wagi  
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Rycina 25. Pogorszenie przeżywalności myszy HO-1-/- po MI i usunięciu makrofagów oraz zanik 

splenomegalii w wyniku usunięcia komórek fagocytujących śledziony. (A) Przeżywalność myszy typu 

dzikiego i pozbawionych HO-1 po zabiegu pozorowanym, MI oraz MI indukowanym po usunięciu 

makrofagów przez podanie CLIP. (B) Zmiana wagi śledziony po usunięciu komórek fagocytujących. 

(C) Fotografia reprezentatywnych śledzion pobranych od myszy WT i pozbawionych HO-1 po zabiegu 

pozorowanym, MI oraz MI indukowanym po usunięciu makrofagów przez podanie CLIP. (n=7-11 

osobników/grupę); * względem odpowiadającej grupy myszy HO-1-/-; † względem odpowiadającej 

kontroli sham; $ względem odpowiadającej grupy poddanej MI; * p≤0.05, **  

p< 0,01, *** p<0,001. 

 

śledziony (Ryc. 25B) jak i jej rozmiarów (Ryc. 25C).  

Ultrasonograficzna analiza funkcji serca wykazała, że wcześniej obserwowane 

różnice pomiędzy myszami WT oraz pozbawionymi HO-1, u których wywołano MI, uległy 

zatarciu, kiedy MI indukowano po usunięciu makrofagów (Ryc. 26). Przede wszystkim 

obserwowano zmniejszenie wartości frakcji wyrzutowej lewej komory u myszy typu 

dzikiego do poziomu obserwowanego u myszy HO-1-/- (Ryc. 26A). U osobników  

HO-1+/+ doszło do powiększenia lewej komory serca, wcześniej obserwowanego jedynie  

u myszy pozbawionych HO-1. Odzwierciedlają to końcowoskurczowa i końcowo-

rozkurczowa objętość lewej komory (odpowiednio Ryc. 26 B, C) oraz pomiar wewnętrznej 

średnicy lewej komory w skurczu i w rozkurczu (odpowiednio Ryc. 26 D, E).  

Po sprawdzeniu liczebności populacji monocytów z użyciem cytometr ii 

przepływowej okazało się, że w krwi obwodowej po zawale jak i po zawale poprzedzonym 

usunięciem makrofagów nie obserwowano znaczących różnic, a liczby zarówno  

w przypadku monocytów klasycznych (Ryc. 27A), pośrednich (Ryc. 27B) jak  

i nieklasycznych (Ryc. 27C) były podobne. Kiedy zbadano populacje monocytów  
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Rycina 26. Usunięcie makrofagów poprzedzające indukcję MI pogorszyło funkcję lewej komory serca 

myszy typu dzikiego w porównaniu do myszy pozbawionych HO-1. (A) Frakcja wyrzutowa lewej 

komory serca (LV EF). Objętość lewej komory serca w (B) skurczu (LV Vs) oraz w (C) rozkurczu (LV 

Vd). Wewnętrzna średnica lewej komory w (D) skurczu (LV IDs) oraz (E) rozkurczu (LV IDd) u myszy 

kontrolnych oraz w 21 dnu po wykonaniu zabiegu pozorowanego lub indukcji zawału serca bez lub 

po usunięciu makrofagów sercowych. (n=7-11 osobników/grupę); * względem odpowiadającej 

kontroli, † względem odpowiadającej grupy sham; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001.  

 

 

Rycina 27. Usunięcie makrofagów poprzedzające zawał nie wpływa na liczebność monocytów w krwi 

obwodowej. Analiza cytometryczna monocytów (A) klasycznych, (B) pośrednich i (C) nieklasycznych 

u myszy kontrolnych oraz w 21 dniu po wykonaniu zabiegu pozorowanego lub indukcji zawału serca 

poprzedzonego lub nie poprzedzonego usunięciem makrofagów. (n=3-7 osobników/grupę);  

# względem odpowiadającej kontroli, $ względem odpowiadającej grupy sham, † względem 

odpowiadającej grupy kontrolnej; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001.  
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w śledzionie, okazało się, że w przypadku zarówno monocytów klasycznych (Ryc. 28A), 

pośrednich (Ryc. 28B) jak i nieklasycznych (Ryc. 28C) wykryto ich mniejsze liczby po 

zawale i wcześniejszym usunięciu makrofagów w porównaniu do samego MI bez usunięcia 

komórek. Co więcej, takie ogólne zmniejszenie liczebności monocytów w śledzionach nie 

wpłynęło na relatywne różnice pomiędzy badanymi genotypami – zarówno po samym 

zawale, jak i po zawale poprzedzonym eliminacją makrofagów populacje monocytów  

u myszy WT były liczniejsze niż u osobników HO-1-/- (Ryc. 28A-C). 

 

 

Rycina 28. W efekcie eliminacji makrofagów poprzedzającej MI dochodzi do zmniejszenia liczebności 

monocytów w śledzionie. Analiza cytometryczna monocytów (A) klasycznych, (B) pośrednich  

i (C) nieklasycznych u myszy kontrolnych oraz w 21 dniu po wykonaniu zabiegu pozorowanego lub 

indukcji zawału serca poprzedzonego lub nie poprzedzonego usunięciem makrofagów. (n=3-7 

osobników/grupę); # względem odpowiadającej kontroli, $ względem odpowiadającej grupy sham, 

† względem odpowiadającej grypy MI; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001. 

 

W końcu, sprawdzono, jakie populacje makrofagów obecne były w mięśniu 

sercowym 21 dni po indukcji zawału serca u myszy, którym wcześniej poddano CLIP. (Ryc. 

29). Zarówno w przypadku populacji MHC-IIlow Ly6C- (Ryc. 29A), MHC-IIhigh Ly6C- (Ryc. 

29B) jak i MHC-IIhigh Ly6C+ (Ryc. 29C) nie zaobserwowano żadnych zmian pomiędzy 

osobnikami po zawale a tymi po zawale i usunięciu komórek fagocytujących.  

W przypadku subpopulacji komórek CD11c+, u myszy typu dzikiego nastąpiło zwiększenie 

liczebności populacji MHC-IIlow Ly6C- CD11c+ (Ryc. 29D) oraz MHC-IIhigh Ly6C+ CD11c+ 

(Ryc. 29F), natomiast populacja MHC-IIhigh Ly6C- CD11c+ (Ryc. 29E) pozostała 

niezmieniona. Odwrotne zależności zauważono w przypadku myszy pozbawionych HO-1: 

populacje MHC-IIlow Ly6C- CD11c+ (Ryc. 29D) jak i MHC-IIhigh Ly6C+ CD11c+ (Ryc. 29F) 

nie zmieniły liczebności. Natomiast po usunięciu makrofagów i wywołaniu zawału –  

w stosunku do samego zawału – obserwowano tendencję w kierunku zmniejszenia 

liczebności populacji MHC-IIhigh Ly6C- CD11c+ (Ryc. 29E). 
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Rycina 29. Zmiany w ilości makrofagów sercowych w wyniki usunięcia komórek fagocytujących, 

poprzedzającego indukcję zawału serca. Analiza cytometryczna populacji makrofagów: (A) MHC-IIlow 

Ly6C-, (B) MHC-IIhigh Ly6C- oraz (C) MHC-IIhigh Ly6C+, a także ich CD11c+ subpopulacje, odpowiednio 

(D), (E) i (F) u myszy kontrolnych oraz w 21 dnu po wykonaniu zabiegu pozorowanego lub indukcji 

zawału serca poprzedzonego lub nie poprzedzonego usunięciem makrofagów z serca. (n=3-7 

osobników/grupę); # względem odpowiadającej kontroli, $ względem odpowiadającej grupy sham, 

† względem odpowiadającej grupy MI; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001. 

 

10.9. Makrofagi noworodkowe 

Serce noworodka mysiego do około 7 dnia po urodzeniu zawiera jedynie makrofagi 

pochodzenia embrionalnego i monocyty, natomiast z czasem dochodzi do dalszego 

zasiedlania serca przez monocyty i ich różnicowania do makrofagów. Z użyciem cytometrii 

przepływowej określono liczebność eM i monocytów w sercu 4-5-dniowych noworodków 

myszy typu dzikiego i pozbawionych HO-1 (Ryc. 30A, C-D). Zarówno populacja eM (Ryc. 

30C) jak i monocytów (Ryc. 30D) były liczniejsze w sercach noworodków myszy HO-1-/-  

w porównaniu do myszy WT. Z kolei u dorosłych, trzymiesięcznych osobników obecne 

były już wszystkie populacje makrofagów (Ryc. 30B), a ich liczebność u myszy HO-1+/+  

i pozbawionych HO-1 była porównywalna, zarówno w przypadku MHC-IIlow Ly6C- (Ryc. 

30E), MHC-IIhigh Ly6C- (Ryc. 30F), jak i MHC-IIhigh Ly6C+ (Ryc. 30G). Monocyty są 

nieco liczniejszą populacją w sercach myszy HO-1-/- niż WT (Ryc. 30H), co może 

sugerować zwiększony napływ tych komórek do serc myszy pozbawionych HO -1.  

W związku z tym zbadano, jak zmienia się ekspresja MCP-1 w czasie po urodzeniu myszy.  



86 

 

 

Rycina 30. Serca noworodków HO-1-/- zawierają liczniejsze populacje makrofagów i monocytów niż 

myszy WT, jednak u dorosłych osobników ilość makrofagów ulega wyrównaniu. (A) Serce noworodka 

zwiera jedną populację makrofagów MHC-IIlow Ly6C- oraz monocyty MHC-IIlow Ly6C+. (B) Serce 

dorosłej myszy zawiera trzy populacje makrofagów: MHC-IIlow Ly6C-, MHC-IIhigh Ly6C-, MHC-IIhigh Ly6C+ 

oraz monocyty MHC-IIlow Ly6C+. Analiza cytometryczna przedstawia liczebność (C) makrofagów i (D) 

monocytów w sercach noworodków typu dzikiego i HO-1-/- oraz liczebność populacji makrofagów (E) 

MHC-IIlow Ly6C-
,
 (F) MHC-IIhigh Ly6C- oraz (G)MHC-IIhigh Ly6C+ oraz (H) monocytów w sercach dorosłych 

myszy typu dzikiego i HO-1-/-. Poziom MCP-1 w sercach noworodków w 1, 4 i 9 dniu po urodzeniu na 

poziomie mRNA (Ryc.30I) i białka (Ryc. 30J). (n=4-6 osobników/grupę); * względem odpowiadającej 

grupy WT; * p≤0.05, ** p< 0,01, *** p<0,001. 

 

Zarówno na poziomie mRNA (Ryc. 30I) jak i białka (Ryc. 30J) w sercach noworodków 

HO-1-/- w 1, 4 i 9 dniu po urodzeniu ma miejsce większa biosynteza MCP-1.  

Następnie sprawdzono w jaki sposób makrofagi izolowane z serc noworodków 

myszy WT i HO-1 KO reagują na niedotlenienie w porównaniu do warunków kontrolnych 
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oraz na stymulację tlenkiem węgla (związkiem uwalniającym CO – CORM) oraz związkiem 

kontrolnym (inaktywowanym CORM – iCORM). W tym celu zawiesinę pojedynczych 

komórek przygotowano z serc noworodków myszy typu dzikiego i pozbawionych HO-1  

i sortowano populację makrofagów zdefiniowaną jako CD45+ NK1.1- Ly6G- CD11b+  

MHC-II+ Ly6C+ CD64+. Przykładowa fotografia izolowanych komórek pokazuje, że 

zdecydowana większość z nich wykazuje ekspresję CD11b (Ryc. 31A). Analiza ekspresji 

genów oznaczona metodą ilościowego PCR wykazała, że niezależnie od  stymulacji,  

 

Rycina 31. Charakterystyka makrofagów izolowanych z serc noworodków myszy typu dzikiego  

i pozbawionych HO-1. (A) Przykładowa fotografia izolowanych komórek, na czerwono wyznakowany 

jest marker powierzchniowy CD11b. (B) Ekspresja indukowalnej syntazy tkenlu azotu (qPCR). 

Produkcja przez izolowane komórki (C) interleukiny 6 (D) białka zapalnego makrofagów-1β,  

(E) interleukiny 10.oraz (F) osteopontyny. (Luminex C,E,F; ELISA: B) (n=4-5 powrórzeń/grupę);  

$ względem odpowiadającej kontroli, † względem odpowiadającej grupy iCORM; * p≤0.05, **  

p< 0,01, *** p<0,001. 
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ekspresja Hmox1 pozostaje niezmieniona w komórkach izolowanych z myszy WT (dane nie 

przedstawione). W przypadku indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS, inducible nitric 

oxide synthase, kodowanej przez gen Nos2), której indukcja obserwowana jest  

w makrofagach prozapalnych [175], jej ekspresja była znacznie większa w komórkach  

myszy WT niż HO-1 KO w warunkach kontrolnych (Ryc. 31B). Zarówno mniejsza 

dostępność tlenu jak i CO zmniejszały ekspresję tego enzymu w komórkach WT  

i HO-1 KO (Ryc. 31B). Korzystając z technologii Luminex, w pożywkach po stymulacji 

oznaczono stężenie następujących czynników istotnych z punktu widzenia aktywności 

makrofagów. Stężenie VEGF A, IL-1α, IL-1β nie przekroczyło wartości minimalnej 

możliwej do określenia (poniżej limitu detekcji, dane nie przedstawione). Co ciekawe,  

w warunkach kontrolnych nie obserwowano różnic w produkcji cytokin prozapalnych IL-6 

i MIP-1β, Ryc. 31 C, D) przez komórki WT i HO-1 KO. Zarówno poziom IL-6 (Ryc. 31C), 

jak i MIP-1β (Ryc. 31D) był znacznie zmniejszony w wyniku ekspozycji komórek WT na 

CO. Komórki izolowane z myszy HO-1+/+ uwalniały znacznie więcej IL-10 niż komórki 

HO-1 KO, a wydzielanie tej interleukiny hamowała zarówno hipoksja jak i CO (Ryc. 31E). 

Produkcja osteopontyny przez badane komórki nie była zależna od dostępności tlenu, 

niemniej ekspozycja na CO zarówno w komórkach typu dzikiego jak i pozbawionych HO-1 

powodowała zmniejszenie produkcji OPN (Ryc. 31F)  

  



89 

 

11. Dyskusja 

Wszystkie choroby, które wpływają na funkcję serca stanowią szczególne zagrożenie 

dla zdrowia i życia człowieka i nawet krótkotrwałe zatrzymanie lub zaburzenie akcji serca 

może być katastrofalne w skutkach. Pomimo ogromnego postępu w badaniach, mających na 

celu udoskonalenie istniejących i opracowanie nowych terapii chorób serca, CVD pozostają 

wiodącą przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych. Na przestrzeni ostatnich lat zaczęto 

zgłębiać coraz to nowsze, wcześniej nieporuszane aspekty fizjologii i biologii serca, które 

nie należy traktować jedynie jako mięsień, a jako skomplikowany, wielokomórkowy narząd. 

U myszy prócz kardiomiocytów, stanowiących około 30% komórek serca i wysoce 

wyspecjalizowanych komórek tworzących układ bodźcotwórczo-przewodzący, obecne  

w nim są najliczniejsze komórki śródbłonka naczyniowego i limfatycznego (ponad 40% 

komórek serca), komórki układu odpornościowego, głównie mieloidalne, takie jak komórki 

tuczne, monocyty i makrofagi, ale również w mniejszym stopniu limfocyty T i B oraz 

komórki niemięśniowe (około 20%), na które przypadają fibroblasty i inne komórki zrębu 

[176]. Poszczególne populacje komórek mogą być heterogenne i składać się z wielu 

subpopulacji, niejednokrotnie różniących się pełnionymi funkcjami biologicznymi, jak to 

zostało opisane w przypadku makrofagów [133,134,144] czy fibroblastów [177] sercowych. 

Każde z wymienionych komórek odgrywają rolę w utrzymaniu homeostazy mięśnia 

sercowego, a także w swoisty sposób reagują w przypadku uszkodzenia, będącego wynikiem 

np.: zawału serca. Zatem każdy rodzaj komórek obecny w sercu daje możliwość nowego 

podejścia i wpływania na procesy następujące po zawale. W związku z tym, zarówno 

poszerzanie podstawowej wiedzy biologicznej na temat fizjologii serca, jak i badanie 

procesów istotnych w jego regeneracji na poziomie komórkowym i molekularnym stają się 

nieodzowne dla dalszego postępu w opracowywaniu nowych terapii CVD. Obok podejścia 

farmakologicznego i chirurgicznego, coraz częściej w literaturze prezentowane są próby 

eksperymentalne stosowania terapii genowej [158], komórkowej [178], czy selekcji 

kardioprotekcyjnych czynników in vivo z bibliotek znanych cytokin, ligandów receptorów, 

czynników wzrostowych i cząsteczek sygnałowych [177]. W tym miejscu warto również 

nadmienić, że prace nad terapiami mającymi przyczynić się do regeneracji serca napotykają 

wiele problemów. Można do nich m. in. zaliczyć ograniczony potencjał proliferacyjny 

kardiomiocytów [179]. 

W wyniku niedotlenienia mięśnia sercowego dochodzi do rozwoju sterylnego stanu 

zapalnego. Ma to szczególne znaczenie, gdyż rolą układu odpornościowego jest 

organizowanie gojenia się uszkodzonego miokardum. Zatem lepsze zrozumienie tych 

skomplikowanych procesów angażujących odpowiedź i interakcję wielu rodzajów komórek 
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i czynników może pozwolić na opracowanie sposobów ograniczających niepożądane 

uszkodzenia serca, wynikające z nasilenia stanu zapalnego, niekorzystnej przebudowy 

mięśnia sercowego i rozwoju jego niewydolności w następstwie niedotlenienia. 

 

11.1. Standaryzacja procedury indukcji zawału serca. 

Chirurgiczna indukcja zawału serca jest powszechnym, ale skomplikowanym 

modelem badawczym. Polega na podwiązaniu tętnicy wieńcowej LAD, co między innymi 

ze względu na obecność kilku wariantów anatomicznych przebiegu tego naczynia u myszy, 

czy jego słabą widoczność, wymaga opracowania procedur standaryzacji. Procedury te 

pozwolą rozróżnić efekt terapeutyczny od np. niepoprawnie wykonanego podwiązania 

tętnicy, lub zawału obejmującego znacznie mniejszy obszar serca w wyniku innego 

przebiegu naczyń wieńcowych u osobnika [171]. W zaprezentowanych badaniach 

wykorzystano dwie niezależne metody do porównania wydajności indukcji MI: określenie 

jaki procent komórek znalazł się w otoczeniu z obniżonym stężeniem parcjalnym tlenu za 

pomocą markera hipoksji – chlorowodorku pimonidazolu oraz poprzez pomiar troponiny 

sercowej I w osoczu w pierwszej dobie po wykonaniu podwiązania LAD. Chlorowodorek 

pimonidazolu w niskim ciśnieniu parcjalnym tlenu (poniżej około 10 mmHg) jest trwale 

przyłączany do grup tiolowych białek przez sulfonylotransferazy i glukuronylotransferazy, 

a później możliwa jest jego detekcja z wykorzystaniem przeciwciał rozpoznających takie 

addukty [167,168]. Już 90 minut po wywołaniu niedotlenienia możliwe było wykrycie 

komórek HP+ [63]. Metoda ta stanowi atrakcyjną alternatywę do klasycznych metod 

określania wielkości obszaru zawałowego, ponieważ umożliwia detekcję komórek zarówno 

na przygotowanych z tkanki skrawkach jak i w zawiesinie komórek. [180]. Z drugiej zaś 

strony pomiar cTnI w osoczu myszy w pierwszej dobie po indukcji MI również pozwolił 

wskazać, u których osobników rzeczywiście wywołano zawał, a u których doszło do 

niewłaściwego podwiązania LAD, co jest możliwe ze względu na zmienny przebieg tętnicy 

i jej odgałęzień [181]. Przewagą metody opartej na pomiarze cTnI w osoczu jest to, że może 

być wykonywana przeżyciowo; wymaga jedynie pobrania od zwierzęcia próbki krwi żylnej. 

Co istotne, wyniki uzyskane z użyciem HP, określające ilość komórek w otoczeniu 

hipoksyjnym w sercach myszy WT i HO-1 KO, uzyskane w bardzo krótkim czasie po 

indukcji MI, korespondowały z wynikami pomiaru cTnI w osoczu. Obie metody nie 

wykazały ponadto wyjściowo istotnych różnic w pozawałowym uszkodzeniu serca u myszy 

WT i HO-1 KO (porównywalny odsetek komórek HP+ i poziom cTnI pomiędzy 

osobnikami), co miało kluczowe znaczenie w interpretacji późniejszych wyników badań. 
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11.2. Większe odkładanie kolagenu w uszkodzonym sercu myszy HO-1-/- sprzyja 

zachowaniu integralności tkanki na krótko po MI 

W krótkim czasie po zawale brak HO-1 przyczyniał się do ogólnie lepszej 

przeżywalności myszy poddanych podwiązaniu LAD. W okresie około 4 dni po indukcji MI 

obserwowano znacznie większą śmiertelność myszy typu dzikiego, spowodowaną 

pęknięciem wolnej ściany lewej komory serca i krwotokiem do klatki piersiowej. LVFWR  

w zasadzie nie było obserwowane u myszy pozbawionych HO-1, co można wytłumaczyć 

znacznie większą zawartością kolagenu typu I w obszarze zawałowym tych myszy  

w porównaniu do osobników typu dzikiego poddanych tej samej procedurze.  

LVFWR jest rzadkim, ale obarczonym bardzo dużą śmiertelnością, powikłaniem 

ostrego zawału serca [182]. W ostatnich latach śmiertelność z powodu LVFWR zmniejszyła 

się dzięki powszechnemu stosowaniu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, 

umożliwiającej szybkie udrożnienie naczyń, oraz poprzez zastosowanie odpowiedniej 

farmakoterapii lekami fibrynolitycznymi [182]. Występowanie LVFWR u zwierząt 

uwarunkowane jest wieloma czynnikami, takimi jak gatunek, wiek, szczep czy płeć [183]. 

W badaniach na zwierzętach zademonstrowano, że zmniejszenie zawartości kolagenu 

związane jest z większym obszarem zawału [184] oraz ryzykiem wystąpienia LVFWR 

[185,186]. Wykazano, że nadekspresja HO-1 uzyskana dzięki terapii genowej powodowała 

zmniejszenie zawartości śródmiąższowego kolagenu w szczurzych sercach poddanych 

niedotlenieniu i reperfuzji [187]. Ekspresja HO-1 koreluje z obecnością cech 

charakterystycznych dla niestabilnej blaszki miażdżycowej, takich jak akumulacja lipidów  

i makrofagów, zaś odwrotna korelacja obserwowana była pomiędzy ekspresją HO-1 a ilością 

kolagenu i komórek mięśni gładkich naczyń w blaszce [188]. Dodatkowo, wykazano, że  

u myszy HO-1-/- obserwuje się większe złogi kolagenu w przedsionkach serca [189].  

W prezentowanych doświadczeniach, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jako pierwsi 

zademonstrowaliśmy, że myszy pozbawione HO-1 chronione są przed LVFWR dzięki 

zwiększonej ilości kolagenu w tkance [101]. Zatem brak oksygenazy hemowej-1 przyczynia 

się do powstawania większej ilości kolagenu w mięśniu sercowym po zawale, a co za tym 

idzie, zapewniona jest większa jego integralność. Niestety, w perspektywie progresji 

choroby niedokrwiennej serca takie zjawisko ma negatywne skutki – ściana serca staje się 

bardziej sztywna, co niekorzystnie wpływa na kurczliwość serca.  
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11.3. Większe upośledzenie funkcji lewej komory serca u myszy HO-1-/- w 

porównaniu do kontroli typu dzikiego. 

Myszy HO-1-/- rozwijają większą niż myszy typu dzikiego dysfunkcję serca, co 

odzwierciedla znacznie zmniejszona wartość frakcji wyrzutowej i frakcji skracania lewej 

komory. Ponadto, lewa komora serc myszy pozbawionych HO-1 w 3 tygodnie po zawale 

jest znacznie powiększona, a w obrębie blizny zawałowej obserwowany jest przerost 

kardiomiocytów. Stan myszy HO-1-/- przypomina rozwój kardiomiopatii [190].  

W literaturze wskazuje się, że indukcja HO-1 w mięśniu sercowym szczurów i myszy po 

zawale serca powodowała wiele pozytywnych efektów, takich jak zmniejszenie ciśnienia 

krwi, zmniejszenie stosunku wielkości lewej do prawej komory, zmniejszenie grubości 

lewej komory, zmniejszenie stresu oksydacyjnego oraz ograniczenie zwłóknienia tkanki,  

a zatem ograniczenie przerostu lewej komory serca [191,192]. Te korzystne efekty HO-1 są 

– przynajmniej częściowo – efektem działania tlenku węgla i jego wpływu na proliferację 

fibroblastów, komórek mięśni gładkich naczyń, czy komórek śródbłonka [187,193,194].  

 

11.4. Większa mobilizacji monocytów po zawale serca obserwowana u myszy 

HO-1-/- 

Większe upośledzenie funkcji lewej komory serc myszy HO-1 KO w porównaniu do 

osobników WT związane jest z nadmierną i przedłużoną mobilizacją klasycznych, 

prozapalnych monocytów do krwi obwodowej. W krwi myszy WT w 21 dniu po indukcji 

MI liczba monocytów osiągnęła poziom porównywalny do osobników z pozorowanym 

zabiegiem. U myszy pozbawionych HO-1 obserwowano natomiast znaczną monocytozę  

w tym samym czasie po zawale. Zgodnie z danymi literaturowymi, w przypadku 

uszkodzenia serca śledziona przejmuje część funkcji krwiotwórczej szpiku kostnego, ze 

względu na to, że jamy szpikowe kości mają ograniczoną przestrzeń; zatem przeniesienie 

części procesów powstawania komórek układu odpornościowego do elastycznej śledziony 

jest dobrym sposobem na to, by nie zaburzyć podstawowych procesów krwiotwórczych 

zachodzących w szpiku kostnym. Śledziona pełni funkcję pozaszpikowego rezerwuaru 

monocytów [153,156]. Niemniej, wykazano, że przeniesienie części procesów mielopoezy 

do śledziony ma swoją cenę. Taki przejściowy epizod zwiększonej liczby monocytów we 

krwi wywiera negatywny efekt na istniejące przewlekle zmiany miażdżycowe. Monocyty 

mogą zatem– obok infiltracji serca – w większym przyczyniać się do destabilizacji blaszki 

miażdżycowej. Przeżycie zawału i związanej z nim ogólnej odpowiedzi zapalnej przyczynia 

się do zwiększenia istniejących zmian miażdżycowych, a co za tym idzie – znacznie 

zwiększa ryzyko destabilizacji blaszki i wystąpienia ponownego epizodu niedokrwiennego 
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[157]. Można więc stwierdzić, że większa mobilizacja monocytów i ich znacznie 

zwiększona liczba obserwowana w 3 tygodnie po zawale u myszy HO-1-/- zwiększa ryzyko 

wystąpienia kolejnych powikłań ze strony układu krążenia.  

Zwiększona liczba monocytów Ly6Chigh krążących w krwi obwodowej myszy HO-1-/- 

oraz ich zwiększona rekrutacja do mięśnia sercowego po incydencie niedokrwiennym  

i reperfuzji, wiązały się ze zwiększeniem rozmiarów blizny zawałowej i większym 

upośledzeniem kurczliwości lewej komory serca [158]. Wyniki prezentowane w niniejszej 

pracy pozostają w zgodności z danymi literaturowymi [158]. Wykryto bowiem większe 

liczby klasycznych i pośrednich monocytów w krwi myszy HO-1-/- po MI  

w porównaniu do typu dzikiego, zarówno w warunkach kontrolnych jak i w tym samym 

czasie po zawale. Obserwowano również zwiększoną infiltracją mięśnia sercowego przez 

monocyty oraz zwiększenie liczebności prozapalnych populacji makrofagów w sercu myszy 

HO-1-/-. 

 

11.5. Zwiększona infiltracja mięśnia sercowego przez monocyty u myszy 

pozbawionych HO-1 

Prócz zwiększonej mobilizacji monocytów, u myszy HO-1-/- zaobserwowano szereg 

zdarzeń przyczyniających się do zwiększenia infiltracji mięśnia sercowego po zawale.   

W pierwszej kolejności była to wydłużona w czasie indukcja ekspresji Mcp1 w sercu, 

chemikony będącego cząsteczką sygnałową odpowiedzialną za rekrutację monocytów do 

tkanki, a także większa ekspresja molekuł adhezyjnych w sercu: Esel, VCAM1 czy ICAM1, 

pośredniczących w opuszczaniu przez monocyty i inne komórki zapalne naczyń 

krwionośnych i infiltracji tkanki. Zdarzenia te połączone ze zwiększoną liczebnością 

monocytów krwi obwodowej przyczyniły się do większego ich napływu do uszkodzonego 

mięśnia sercowego i późniejszego różnicowania do makrofagów po zawale u myszy  

HO-1-/-. Zaobserwowano, że w następstwie uszkodzenia niedokrwiennego w sercach 

dochodziło do akumulacji komórek CD11b+ w obszarze okołozawałowym. W szczególności 

u myszy HO-1-/- doszło do zwiększenia liczebności populacji makrofagów MHC-IIhigh 

Ly6C+, począwszy od 4 aż do 21 dzień po zawale. Pośród wszystkich analizowanych 

populacji makrofagów: MHC-IIlow Ly6C-, MHC-IIhigh Ly6C- oraz MHC-IIhigh Ly6C+ w 21 

dniu po zawale doszło do zwiększenia liczebności subpopulacji wykazujących ekspresję 

CD11c, jednak w znacznie większym stopniu u myszy pozbawionych HO-1, niż  

u osobników typu dzikiego.  
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W przeciwieństwie do makrofagów tkankowych, makrofagi pochodzenia 

monocytarnego wykazują silną ekspresję CD11c na swojej powierzchni [134]. Makrofagi 

CD11c+ są populacją o klasycznym prozapalnym fenotypie, są zdolne do wydajnej produkcji 

IL-1β, TNFα oraz interferonu γ [166]. Komórki wykazujące dużą ekspresję MHC-II na 

powierzchni (MHC-IIhigh) mogą działać jako komórki prezentujące antygen i być zdolne do 

promowania odpowiedzi ze strony limfocytów [166]. Dodatkowo MDM mogą zwiększyć 

stan zapalny w odpowiedzi na MI, a co za tym idzie przyczyniać się do niekorzystnej 

przebudowy serca [133]. Zatem ekspansja takich prozapalnych subpopulacji makrofagów  

w sercach myszy HO-1-/- po zawale wskazuje na ich udział w progresji niewydolności serca.  

 

11.6. HSC w szpiku i śledzionie 

HO-1 jest ważnym czynnikiem wpływającym na równowagę pomiędzy 

samoodnową a różnicowaniem hematopoetycznych komórek macierzystych  

i progenitorowych w warunkach stresu. Brak jednego allelu (HO-1+/-) powoduje 

przedwczesną utratę komórek HSC w wyniku powtarzających się uszkodzeń 

mielotoksycznych [165]. W szpiku kostnym myszy pozbawionych HO-1 obserwowano 

liczniejsze populacje wszystkich HSPC. Ponadto komórki GMP w dniu 4 i komórki SKL, 

ST-HSC, MPP w dniu 21 po zawale były o wiele liczniejsze u myszy HO-1-/- niż  

u osobników typu dzikiego. Wskazuje to na bardziej aktywną hematopoezę zachodzącą  

w szpiku myszy pozbawionych HO-1 i poddanych zawałowi serca. 

 Poza szpikiem kostnym, również śledziona może przyczyniać się do mobilizacji 

monocytów w następstwie zawału. Narząd ten został opisany jako miejsce powstawania  

i magazynowania monocytów, umożliwiające ich bardzo szybką mobilizację [195]. Dzięki 

temu monocytopoeza zachodząca w odpowiedzi na MI nie prowadzi do zaburzeń 

powstawania limfocytów, erytrocytów czy płytek krwi w szpiku kostnym.  

W śledzionach myszy HO-1-/- byliśmy w stanie wykryć różne subpopulacje monocytów, 

szczególnie klasyczne i pośrednie, które były liczniejsze u myszy dzikich. W odpowiedzi na 

zawał, w 21 dniu liczba klasycznych, pośrednich i nieklasycznych monocytów  

w śledzionach myszy HO-1+/+ była znacznie większa niż u myszy kontrolnych jak również 

poddanych zabiegowi pozorowanemu oraz w porównaniu do myszy HO-1-/-. Jednocześnie 

w tym samym czasie po zawale obserwowano znacznie liczniejsze subpopulacje monocytów 

w krwi myszy HO-1-/-, lecz nie HO-1+/+. Może to świadczyć o ich stałym uwalnianiu  

z rezerwuaru jakim jest śledziona do krwioobiegu u myszy HO-1-/-.  

Zjawisko mobilizacji komórek progenitorowych ze szpiku kostnego  

i zasiedlenie przez nie śledziony w następstwie zawału serca czy udaru było już wcześniej 
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opisywane [156,157]. Aktywacja takiego mechanizmu wspierającego podstawową 

hematopoezę prowadzi do powstawania nadmiarowych monocytów. Po przeprowadzeniu 

analizy różnych populacji HSPC w śledzionie okazało się, że także  

w warunkach kontrolnych populacje KL oraz GMP były mniej liczne u myszy HO-1-/- niż  

u myszy WT. W 21 dniu po zawale wszystkie populacje HSPC za wyjątkiem LT-HSC były 

znacznie mniej liczne w śledzionach myszy HO-1-/-, co wskazuje na to, że proces 

powstawania komórek i uwalniania monocytów ze śledzony po zawale był na tyle 

intensywny, że doszło do szybkiego wyczerpania komórek zgromadzonych w śledzionie.  

 

11.7. Splenektomia powoduje zmniejszenie monocytozy i infiltracji serca, oraz 

mniejsze upośledzenie jego funkcji po zawale  

Podkreślając znaczenie śledziony w mobilizacji komórek, koniecznym było 

sprawdzenie czy usunięcie tego dodatkowego źródła monocytów odwróci obserwowane 

efekty. Taką możliwość dało wykonanie splenektomii poprzedzające podwiązanie LAD. 

Pozwoliło to wykazać, jak ważną rolę śledziona odgrywa w mobilizacji prozapalnych 

monocytów Ly6Chigh w progresji niewydolności serca. Splenektomia przyczyniła się do 

znacznego zmniejszenia liczby pośrednich monocytów Ly6Chigh w krwi oraz zapobiegła 

ekspansji subpopulacji prozapalnych CD11c+ makrofagów w następstwie zawału u myszy 

HO-1 KO. W konsekwencji funkcja serca uległa znacznej poprawie w porównaniu do myszy 

pozbawionych HO-1 po zawale, ale nie poddanych splenektomii. Co więcej, usunięcie 

śledziony u osobników typu dzikiego skutkowało zwiększeniem liczy monocytów 

klasycznych i nieklasycznych w krwi obwodowej, zwiększeniem liczby MDM i tendencji 

do większego upośledzenia funkcji LV w porównaniu do myszy WT po zawale nie 

poddanych splenektomii. Taka rozbieżność obserwowana w efektach resekcji śledziony 

wykonanej u myszy HO-1+/+ i HO-1-/- może wskazywać na to, że monocyty mogą mieć inne 

źródło. Wydaje się, że monocyty pośrednie u myszy HO-1-/- pochodzą ze śledziony, 

ponieważ ich liczba znacznie maleje po jej usunięciu, natomiast duży wzrost liczby 

monocytów klasycznych u myszy WT po zawale wskazuje na ich szpikowe pochodzenie. 

Zatem pochodzenie komórek może poniekąd wpływać na znaczenie monocytów  

w procesach następujących po uszkodzeniu serca. Zademonstrowano bowiem, że profile 

mRNA monocytów pochodzenia szpikowego i tych ze śledziony różnią się. Profil ekspresji 

genów prozapalnych monocytów izolowanych ze śledziony przypomina ten obserwowany 

u monocytów Ly6Chigh, izolowanych ze zmian miażdżycowych [157]. Śledziona pełni 

funkcję rezerwuaru monocytów. Można więc podejrzewać, że u myszy HO-1-/- nie jest  

ona w stanie ich zatrzymać i cały czas uwalniane są do krwi. U myszy WT  
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w odpowiedzi na zawał monocyty są uwalniane do krwioobiegu, lecz w 21 dniu wzrasta  

u nich liczba monocytów w śledzionie; możliwe więc, że narząd ten sekwestruje 

nadmiarowe monocyty. W tym samym czasie u osobników HO-1-/- nie obserwuje się 

przyrostu monocytów w śledzionie, lecz w krwi obwodowej. By to dokładniej 

zweryfikować, dobrym podejściem byłoby zbadanie poziomu czynników retencji 

utrzymujących komórki w narządzie, zapobiegających ich nadmiernemu uwalnianiu do krwi 

oraz sprawdzenie, czy możliwe jest gromadzenie nadmiarowych komórek w śledzionie  

w warunkach kontrolnych u myszy WT, np.: poprzez podanie dożylne wyznakowanych 

komórek i ich detekcję w śledzionie. 

 

11.1. Usunięcie makrofagów tkankowych u myszy typu dzikiego wpływa na 

pogorszenie stanu zwierząt po zawale  

W literaturze można znaleźć liczne opisy naprawczych właściwości makrofagów 

znajdujących się w sercu noworodków: komórki te po uszkodzeniu serca ograniczają stan 

zapalny, mogą stymulować angiogenezę i proliferację kardiomiocytów; ich działanie 

powoduje niemal całkowitą regeneracją następującą po uszkodzeniu serca, np.: w wyniku 

resekcji koniuszka [133,134,141]. Wykazano, że nadzwyczajna zdolność regeneracyjna serc 

noworodków zależy właśnie od obecności makrofagów, a ich usunięcie upośledza ten proces 

[144]. Ponadto wykazano, że makrofagi te powstają niezależnie od ostatecznej hematopoezy 

i ich populacja jest ustanawiana podczas rozwoju embrionalnego [134], dlatego nazywane 

są tutaj makrofagami embrionalnymi (eM). Komórki te stanowią jedyną populację 

makrofagów w sercach noworodków aż do około 7 dnia po urodzeniu,  

w którym rozpoczyna się różnicowanie monocytów napływających do tkanki do MDM 

[134]. Co jest niezwykle istotne, populacja eM pozostaje w sercu dorosłego osobnika, gdzie 

obok makrofagów pochodzenia monocytarnego, w razie uszkodzenia serca również może 

ulegać aktywacji [133]. W doświadczeniach naśladujących stan zapalny np.: poprzez 

wszczepienie pompy osmotycznej uwalniającej niewielkie ilości angiotensyny II 

zademonstrowano, że zwiększona rekrutacja monocytów i ich różnicowanie do MDM 

przyczynia się do powolnego tracenia populacji eM, której komórki umierają na drodze 

apoptozy [134]. Usunięcie eM zachowanych w sercu dorosłego osobnika powoduje 

pogorszenie funkcji serca po zawale, zwiększenie blizny, pogorszenie właściwości 

kurczliwych serca, zwiększenie hipertrofii kardiomiocytów oraz większe 

prawdopodobieństwo rozwoju niewydolności serca w porównaniu do zwierząt z zachowaną 

populacją eM [133].  
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Myszy pozbawione HO-1 już w warunkach kontrolnych charakteryzują się większą 

ekspresją Mcp1 w sercu oraz większą liczbą monocytów w krwi obwodowej. Zgodnie  

z przyjętą hipotezą może to prowadzić do stałej, zwiększonej rekrutacji komórek do serca  

i stopniowego tracenia populacji eM. W takim przypadku, usunięcie makrofagów przed 

indukcją zawału serca nie powinno powodować drastycznych zmian u myszy HO-1-/-,  

u których doszło do utraty eM, natomiast u myszy typu dzikiego, taki zabieg powinien 

usunąć również zachowane komórki eM i pogorszyć stan zwierząt po zawale serca, 

teoretycznie do stopnia zbliżonego do tego, co obserwuje się u myszy HO-1-/-. W celu 

zweryfikowania tych hipotez dokonano optymalizacji usunięcia makrofagów z serc myszy 

poprzez dożylne podanie liposomów zawierających klodronian dwusodowy. Związek ten ze 

względu na podanie w liposomach nie jest toksyczny dla komórek i tkanek, musi najpierw 

zostać uwolniony i ma to miejsce w przypadku pochłonięcia na drodze endocytozy 

liposomów przez komórki fagocytujące. Liposomy trafiają do endosomów, a po ich fuzji  

z lizosomem, zawierającym m. in. fosfolipazy, dochodzi do naruszenia struktury liposomów 

i uwolnienia klodronianu. Jest on wewnątrzkomórkowo metabolizowany do toksycznego  

β-γ-metylenowego analogu ATP. Związek ten zaburza procesy oddychania komórkowego, 

prawdopodobnie blokując translokazę ADP/ATP, co prowadzi do zaniku potencjału 

wewnętrznej błony mitochondrialnej i w efekcie indukuje apoptozę [164]. 

Po podaniu liposomów sprawdzano liczbę makrofagów w sercu i wątrobie w 4 i 7 

dniu. W przypadku podania nieprawidłowo przygotowanych liposomów, klodronian 

uwalniany w krwi obwodowej powodowałby najprawdopodobniej zgon myszy. Kontrolne 

sprawdzenie ilości makrofagów w wątrobie pozwala stwierdzić, czy CLIP są w ogóle 

funkcjonalne, gdyż najłatwiej i najszybciej trafią one właśnie do wątroby, gdzie są 

fagocytowane przez tamtejsze makrofagi. W przypadku wątroby obserwowano wydajne 

usuwanie komórek w ponad 90%, co świadczy o tym, że CLIP były funkcjonalne. W sercu 

doszło do usunięcia około 75% makrofagów 4 dniu po podaniu związku, co zgodne jest  

z danymi opisywanymi w literaturze – przy zastosowaniu podobnej dawki i drogi podania 

uzyskiwano eliminację około 70-80% komórek [134]. W 7 dniu po podaniu CLIP nadal 

obserwowano znacznie zredukowane populacje makrofagów, niemniej powoli ich liczba 

zaczynała wzrastać, dlatego też wybrano 4 dzień po podaniu CLIP na moment indukcji MI. 

Interesujący jest fakt, że podanie CLIP skutkowało zanikiem splenomegalii, zawsze 

obserwowanej u myszy HO-1 KO; po podaniu CLIP i zawale śledziony myszy HO-1-/- 

rozmiarami przypominały śledziony myszy typu dzikiego. Można więc wnioskować, że 

usunięta została duża ilość komórek zdolnych do fagocytozy obecnych w śledzionie. 

Możliwe jest też, że obserwowano tzw. efekt sąsiada – komórki uwalniające duże ilości 
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klodronianu przyczyniały się to śmierci komórek w ich bliskim otoczeniu, niemniej by się  

o tym przekonać należałoby wykonać dodatkowe oznaczenia histologiczne. Pomimo 

drastycznych zmian w rozmiarze śledziony, nie obserwowano niemal żadnych różnic  

w ilości monocytów w krwi obwodowej, a w przypadku liczby monocytów  

w śledzionie obserwowano ich mniej u myszy obu genotypów w porównaniu do myszy po 

zawale bez usunięcia makrofagów. Nie zaobserwowano również znaczących różnic w ilości 

makrofagów w sercach. Większość makrofagów powstała w wyniku napływu monocytów, 

gdyż około 75% tkankowych makrofagów usunięto za pomocą CLIP. Jedyne widoczne 

różnice obejmowały wzrost liczebności komórek MHC-IIlow Ly6C- i MHC-IIhigh Ly6C+  

u myszy WT po podaniu CLIP i indukcji MI. Co najważniejsze, wszystkiemu temu 

towarzyszyło znaczne pogorszenie funkcji serca myszy HO-1+/+ po podaniu CLIP i indukcji 

zawału w porównaniu do osobników, u których jedynie indukowano zawał. Usunięcie 

makrofagów z serca myszy HO-1+/+ poprzedzające indukcję zawału prowadziło do 

zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory i jej przerostu, a więc obserwowano podobny 

obraz jak w przypadku myszy HO-1-/- po zawale. Jest to dowód nie wprost potwierdzający 

przypuszczenie, że populacja eM u myszy HO-1-/- ulega wyczerpaniu. Skoro napływające 

do serca monocyty, różnicujące do MDM mogą przyczyniać się do utraty komórek eM, 

można zatem oczekiwać, że ich populacja po zawale ulegnie również ograniczeniu, a to 

może wiązać się z trudniejszym przejściem przez kolejny incydent niedokrwienny serca. 

Dowodem bezpośrednim na brak eM w sercu myszy HO-1 KO byłaby na przykład analiza 

populacji makrofagów sercowych tych myszy z użyciem metody lineage tracing gdzie 

białko Cre będące pod kontrolą promotora Flt3 umożliwiałoby ekspresję białka 

fluorescencyjnego i znakowało komórki pochodzenia hematopoetycznego; w takiej sytuacji 

nie dochodzi do wyznakowania eM w sercu. W przeciwieństwie do MDM, komórki eM nie 

będą wykazywać ekspresji białka reporterowego aktywowanego przez Cre.  

 

11.2. Wyparcie komórek pochodzenia embrionalnego przez MDM u myszy 

pozbawionych HO-1 

W ostatnich doświadczeniach określono liczebność populacji makrofagów w sercach 

4-5-dniowych noworodków myszy. Okazało się, że zarówno w sercach myszy WT jak  

i pozbawionych HO-1 obecna jest jedna populacja makrofagów (MHC-IIlow Ly6C-)  

i populacja monocytów (MHC-IIlow Ly6C+). U myszy HO-1-/- obserwuje się znacznie 

większą liczbę zarówno monocytów jak i makrofagów. Jednocześnie w sercach myszy HO-1 

KO wykryto znacznie więcej MCP-1, zarówno na poziomie mRNA jak i białka. Obserwacje 

te potwierdzają, że od bardzo wczesnego momentu u myszy HO-1 KO dochodzi do 
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zwiększonej infiltracji mięśnia sercowego przez monocyty. Stymulacja tlenkiem węgla 

pierwotnych makrofagów izolowanych z serc noworodków powodowała zmniejszenie 

produkcji IL-6 i MIP-1β, co wskazuje na przeciwzapalny potencjał tego produktu 

aktywności enzymatycznej HO-1. IL-10 produkowana była przez komórki z myszy typu 

dzikiego, a jej wydzielanie hamowała zarówno hipoksja jak i CO, w przeciwieństwie do 

komórek pozbawionych HO-1, które produkowały mniejszą ilość IL-10, lecz jej produkcja 

była niezmienna, niezależnie od stosowanej stymulacji. IL-10, pomimo aktywności 

przeciwzapalnej, pobudza także procesy prowadzące do zwłóknienia tkanki i powstawania 

blizny pozawałowej [162], zatem CO powstający w wyniku aktywności HO-1 może 

ograniczać zwłóknienie mięśnia sercowego na drodze hamowania wydzielania IL-10 przez 

makrofagi. Niemniej wynik ten stoi w sprzeczności z wcześniej opisywanym mechanizmem, 

w którym dochodzi do indukcji HO-1 przez IL-10, HO-1 przyczynia się do powstawania 

CO, a CO z kolei indukuje ekspresję IL-10 [81–83]. Taka zależność została opisana  

w monocytach i makrofagach, niemniej nie znajduje potwierdzenia w wynikach uzyskanych 

na komórkach izolowanych z serc noworodków i wymaga dalszej weryfikacji. 

 

11.1. Kardioprotekcyjne działanie HO-1 

W prezentowanych badaniach Hmox1 ulegała silnej ekspresji w sercach myszy typu 

dzikiego po zawale już w pierwszym dniu po zabiegu. Następnie ekspresja malała w czasie, 

by do dnia 21 osiągnąć poziom obserwowany u zwierząt kontrolnych. Hmox1 posiada 

promotor podlegający wielorakiej regulacji przez liczne bodźce – ze względu na ich liczbę, 

jest to promotor wyjątkowy. Indukcja HO-1 mogła być spowodowana przez wiele 

czynników: stres oksydacyjny, hem uwolniony z nekrotycznych komórek, cytokiny 

prozapalne, czy też przez niedotlenienie [27]. Każdy z nich pojawia się w następstwie 

zawału i może indukować ekspresję Hmox1.  

Poprzednie badania prezentowały kardioprotekcyjne właściwości HO-1 zarówno 

 w uszkodzeniu typu niedotlenienie-reperfuzja [158,196,197], jak i w chronicznym 

niedotlenieniu (trwałe podwiązanie tętnicy wieńcowej LAD) [191]. Protekcyjne 

właściwości HO-1 przypisywano antyoksydacyjnym, antyapoptotycznym  

i przeciwzapalnym właściwościom produktów katabolizmu hemu: tlenkowi węgla  

i biliwerdynie [22]. HO-1 może również być uwolniona z siateczki śródplazmatycznej, 

tracąc aktywność enzymatyczną, i ulec przemieszczeniu do jądra komórkowego, gdzie 

działa jako modulator aktywności czynników transkrypcyjnych zaangażowanych  

w odpowiedź przeciwzapalną i anyoksydacyjną [19]. 
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HO-1 odgrywa również istotną rolę w homeostazie mięśnia sercowego i po jego 

uszkodzeniu, niemniej wydaje się, że ta endogenna ekspresja jest niewystarczająca, lub 

następuje zbyt późno, by w pełni wykorzystać możliwości protekcyjne zapewniane przez 

enzym. W przypadku sztucznie podniesionego poziomu HO-1 w sercu po zawale 

obserwowano znaczną poprawę funkcji serca, zmniejszenie obszaru zawału, ograniczenie 

stanu zapalnego i apoptozy. [158,196,198]. Ze względu na duże zapotrzebowanie 

energetyczne, kardiomiocyty polegają głównie na oddychaniu tlenowym [199], zawierają 

liczne mitochondria zajmujące nawet do 30% objętości komórki [200] oraz są bogate  

w hemoproteiny, takie jak cytochromy czy mioglobina [201]. Istnieje zatem potrzeba 

neutralizacji hemu uwalnianego przy recyklingu białek hemowych – a to czyni HO-1 

ważnym białkiem w homeostazie kardiomiocytów. Sugeruje się, że nadekspresja HO-1 

czyni kardiomiocyty lepiej przygotowanymi do masywnego uwolnienia hemu  

z umierających komórek, jaki następuje w konsekwencji MI [202].  

Istnieje wiele badań demonstrujących protekcyjne właściwości HO-1  

w kardiomiocytach. Wysoki poziom HO-1 osiąga się dzięki terapii genowej lub stosując 

induktory. W efekcie obserwowano zmniejszoną apoptozę kardiomiocytów, ich większą 

przeżywalność, ograniczenie stanu zapalnego i odzyskanie w większym stopniu 

prawidłowej funkcji po uszkodzeniu  [153,188,195,196]. Co więcej, nawet zastosowanie CO 

– produktu aktywności HO-1 pozytywnie wpływało na gojenie i przebudowę serca po 

zawale [205]. Badania ogólniej demonstrujące ochronne właściwości HO-1 w uszkodzeniu 

serca pokazywały, że jej nadekspresja w sercu w badaniach in vivo i ex vivo po niedotlenieniu 

i reperfuzji prowadziła do znacznego zmniejszenia obszaru zawałowego i lepszej regeneracji 

funkcji serca, ograniczenia stanu zapalnego i infiltracji mięśnia sercowego przez komórki 

układu odpornościowego oraz ograniczonej apoptozy komórek serca [198]. Wszystkie te 

wyniki stanowią podstawę do dalszego badania znaczenia HO-1 w procesach następujących 

po zawale, z perspektywą osiągnięcia nowych możliwości terapeutycznych. 

 

11.2. Perspektywy 

W ostatnich 20 latach uformowała się koncepcja, że komórki macierzyste mogą być 

obecne w tkankach dorosłego organizmu i w przypadku uszkodzenia narządu mogą służyć 

jako źródło do jego regeneracji. Wraz z tą koncepcją zrodziła się wielka nadzieja, na 

wykorzystanie tych komórek w medycynie regeneracyjnej. W części przypadków koncepcja 

ta okazała się słuszna. Szpik kostny dorosłych osobników zawiera bowiem macierzyste 

komórki hematopoetyczne, zdolnych do odtwarzania własnej populacji i różnicowania do 

wszystkich komórek układu odpornościowego i krwi. Co więcej, po przeszczepieniu 
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komórek HSPC pacjentom np. poddanym mieloablacji, dochodzi do zastąpienia zniszczonej, 

własnej populacji tych komórek i stopniowej wymiana wszystkich komórek krwi i układu 

odpornościowego przez różnicujące przeszczepione HSPC [206]. Innym przykładem są 

komórki satelitarne obecne w mięśniach szkieletowych; jest to spoczywająca populacja 

niemięśniowych komórek, które w wyniku uszkodzenia mięśnia zdolne są do różnicowania 

do komórek mięśniowych i przyczynienia się do regeneracji uszkodzonej tkanki [207,208]. 

W przypadku mięśnia sercowego stosowano różne strategie w celu wymuszenia jego 

regeneracji po uszkodzeniu, np.: w wyniku zawału. Osiemnaście lat temu, w 2001 roku 

pojawiła się praca opublikowana pod kierownictwem Piero Anversy, w której utrzymywano, 

że izolowane ze szpiku kostnego komórki c-kit+ po podaniu do serca zdolne były to znacznej 

regeneracji uszkodzenia i odtwarzały populację kardiomiocytów w sercu gryzoni [209]. 

Niedługo potem Anversa postulował również istnienie multipotentnych komórek 

macierzystych serca, które wspierają jego regenerację np.: po zawale i są zdolne odtwarzać 

populację utraconych kardiomiocytów [210]. Pomimo, że wyniki te niestety były 

niemożliwe do odtworzenia przez niezależne laboratoria [211–213], szybko rozpoczęto 

próby kliniczne z wykorzystaniem owych „komórek macierzystych” serca. Pomimo tego, że 

ich podanie było rzekomo bezpieczne, komórki te nie były zdolne do utrzymania się  

w tkance, ani różnicowania do kardiomocytów [211]. Odpowiedź i rozwianie wątpliwości 

przyniosły prace, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat. Po zawale komórki c-kit+ nie są 

zdolne do działania jako prekursory kardiomiocytów. Zasugerowano, że są to komórki 

śródbłonka, a nie „komórki macierzyste serca”[214]. Przedstawiono dowód na to, że żadna 

niemięśniowa populacja obecna w sercu w wyniku uszkodzenia nie jest w stanie różnicować 

do kardiomiocytów w dorosłym organizmie, w przeciwieństwie do okresu rozwoju 

zarodkowego jak i do już wcześniej wspomnianych komórek satelitarnych mięśni 

szkieletowych, kiedy to komórki niemięśniowe przyczyniają się do powstawania komórek 

mięśniowych [207]. Wykazano zatem, że komórki macierzyste serca nie istnieją. 

Wykorzystanie komórek izolowanych ze szpiku kostnego, komórek mezenchymalnych 

izolowanych np.: z tłuszczu, czy też komórek c-kit+ izolowanych z serca jest bezskuteczne, 

ponieważ komórki te nie są zdolne do regeneracji miokardium po uszkodzeniu oraz mogą 

stwarzać realne zagrożenie dla pacjentów (podsumowane w: [215]). Brak istnienia populacji 

komórek macierzystych zdolnych do odtworzenia kardiomiocytów de novo w dorosłym 

organizmie oraz wyraźny dowód na to, że w sercach gryzoni kardiomiocyty mogą 

powstawać jedynie w wyniku podziałów już istniejących kardiomiocytów wskazuje na to, 

że potencjalna regeneracja mięśnia sercowego ssaków jest zależna od modelu nazwanego 

myocyte-to-myocyte. Komórka mięśniowa daje początek innym komórkom mięśniowym. 
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Jednocześnie taki mechanizm regeneracji serca można określić jako ewolucyjnie utrwalony; 

poparciem tej tezy jest to, że regeneracja serca u niższych kręgowców, takich jak Danio 

rerio, przebiega zgodnie z tym właśnie modelem [207]. Dowiedzenie, że „komórki 

macierzyste serca” nie istnieją sprawiło, że prace Anversy i wsp. zostały w znacznej liczbie 

wycofane. Alternatywnie, rozwiązaniem może być zastosowanie nie samych komórek 

macierzystych, a kardiomiocytów uzyskiwanych z różnicowania np.: macierzystych 

komórek embrionalnych in vitro. Takie podejście zostało już zaprezentowanie: po 

wywołaniu zawału u makaków, kardiomiocyty różnicowane z embrionalnych komórek 

macierzystych po podaniu do uszkodzonego serca zdolne były się w nim utrzymać, 

wbudować się w tkankę i poprawić funkcję serca [178]. Dodatkowo potężnym narzędziem 

jest technologia otrzymywania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, 

które mogą stanowić źródło komórek do przeszczepów, ze względu na możliwość ich 

wydajnego różnicowania do kardiomiocytów [216]. Słusznym podejściem, mogącym 

również pozwolić na regenerację serca wydają się strategie stymulujące podziały 

kardiomiocytów, które ogólnie mają bardzo ograniczony potencjał proliferacyjny, a także 

terapie regulujące stan zapalny po uszkodzeniu. Co ciekawe, wspólnym mianownikiem tych 

dwóch podejść wydają się być makrofagi, których zdolność do indukcji podziałów 

kardiomiocytów została już zademonstrowana [133,134,144]. 
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12. Wnioski końcowe 

Podsumowując, wyniki badań zademonstrowane w pracy wskazują na niejedno-

znaczną rolę HO-1 w procesach następujących po niedokrwiennym uszkodzeniu serca (Ryc. 

32). W czasie kilku dni po zawale brak HO-1 zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 

śmiertelnego w skutkach pęknięcia wolnej ściany lewej komory serca, zapewne dzięki 

większej produkcji kolagenu w obszarze zawałowym. Jednak w późniejszym czasie po 

zawale brak HO-1 przyczynia się do znacznego upośledzenia funkcji lewej komory,  

 

Rycina 32. Podsumowanie roli HO-1 w stanie zapalnym następującym po zawale serca. 

Hematopoetyczne komórki macierzyste i progenitorowe (HSPC) w szpiku kostnym są źródłem 

wszystkich komórek krwi i układu odporności, w tym monocytów. Myszy HO-1-/- charakteryzują się 

większą liczbą HSPC. Komórki progenitorowe mogą zostać uwolnione ze szpiku kostnego i osiąść  

w śledzionie, gdzie w odpowiedzi na np.: uszkodzenie serca uczestniczą w procesie monocytopoezy 

pozaszpikowej, dodatkowo generując monocyty. Śledziona służy również jako rezerwuar 

monocytów, lecz u myszy HO-1-/- większość tych komórek uwalniana jest do krwi obwodowej, co 

przyczynia się do powstania monocytozy. W następstwie zawału serca monocyty naciekają 

uszkodzoną tkankę i różnicują do makrofagów. Brak HO-1 prowadzi do akumulacji makrofagów 

prozapalnych w mięśniu sercowym i większego upośledzenia funkcji serca po zawale.  
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przerostu kardiomiocytów, zwiększonego stanu zapalnego, intensywnej mobilizacji  

i nadmiernej infiltracji uszkodzonego miokardium przez monocyty i w efekcie – do rozwoju 

ciężkiej niewydolności serca. Śledziona została zidentyfikowana jako źródło nadmiarowych 

monocytów obecnych w krwi myszy HO-1-/- po zawale, przyczyniających się do rozwoju 

dysfunkcji lewej komory serca. Wskazano, że u myszy pozbawionych HO-1 już od kilku dni 

po urodzeniu dochodzi do zwiększonego napływu monocytów do mięśnia sercowego,  

i w efekcie do utracenia populacji embrionalnych makrofagów posiadających protekcyjne  

i naprawcze właściwości. Podanie liposomów z klodronianem dwusodowym myszom WT 

prowadziło do wymiany populacji makrofagów sercowych przed indukcją zawału  

i upośledzenia pozawałowej funkcji lewej komory do poziomu obserwowanego u myszy 

HO-1 KO. Zaprezentowane wyniki wskazują, że strategie modulujące ekspresję i aktywność 

HO-1 po zawale serca z zachowaniem odpowiedniego reżimu czasowego mogą stanowić 

obiecujące podejście we wspieraniu istniejących terapii. 
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