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Streszczenie: Choroba wieńcowa (ang. Coronary Artery Disease, CAD) jest chorobą niedokrwienną 
serca i stanowi zespół objawów wywołanych przez niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśnia 
sercowego w tlen oraz substancje odżywcze. U pacjentów z CAD stosuje się ścieżkę postępowa-
nia, która jest zazwyczaj kombinacją farmakoterapii oraz leczenia zabiegowego obejmującego 
przezskórną interwencję wieńcową (ang. Percutaneous Coronary Intervention, PCI), zabieg pomo-
stowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) czy rewaskulary-
zację hybrydową (ang. Hybrid Coronary Revascularization, HCR). CABG, będące podstawową pro-
cedurą rewaskularyzacji mięśnia sercowego polega na wszczepieniu pomostu (bypassu) pomiędzy 
aortą a tętnicą wieńcową. Naczyniami krwionośnymi najczęściej wykorzystywanymi jako pomosty 
w zabiegach CABG są: tętnica piersiowa wewnętrzna lewa (ang. Left Internal Thoracic Artery, 
LITA), tętnica piersiowa wewnętrzna prawa (ang. Right Internal Thoracic Artery RITA), tętnica 
promieniową (ang. Radial Artery, RA) oraz żyła odpiszczelowa (ang. Saphenous Vein, SV). Wybór 
naczynia krwionośnego, które zostanie wykorzystane podczas zabiegu jest kluczowym czynniki-
em decydującym o utrzymaniu długookresowej drożności wszczepionych do krążenia wieńcowego 
pomostów. Dlatego też niezwykle istotnym jest zdefiniowanie panelu metodologicznego umożli-
wiającego ocenę kondycji naczynia, co może być istotnym czynnikiem zapobiegającym kolejnej 
interwencji chirurgicznej. Doskonałym narzędziem umożliwiającym ocenę morfologiczną kompo-
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nentów komórkowych ściany naczyń krwionośnych są metody histologii klasycznej oraz analizy 
molekularne (proteomika, transkryptomika) pozwalające na zdefiniowanie stanu funkcjonalnego 
naczynia krwionośnego.

Słowa kluczowe: choroba wieńcowa, pomostowanie tętnic wieńcowych, przezskórna interwencja 
wieńcowa, żyła odpiszczelowa, tętnica piersiowa wewnętrzna, tętnica promieniowa

Summary: Coronary Artery Disease (CAD) is ischemic heart disease and is a symptom complex 
caused by insufficient oxygen and nutrients to the heart muscle cells. In patients with CAD, a man-
agement pathway is followed, which is usually a combination of pharmacotherapy and surgical 
treatment including Percutaneous Coronary Intervention (PCI), Coronary Artery Bypass Grafting 
(CABG), or Hybrid Coronary Revascularization (HCR). CABG is the basic procedure for myocardi-
al revascularization, involves the implantation of a bypass between the aorta and the coronary artery. 
The blood vessels most commonly used as bridges in CABG procedures are the left internal thoracic 
artery (LITA), right internal thoracic artery (RITA), radial artery (RA) and saphenous vein (SV). 
The choice of the blood vessel to be used during the procedure is a key factor in maintaining the 
long-term patency of the bypass grafts implanted into the coronary circulation. Defining a method-
ological panel to assess the vessel condition is extremely important and maybe a factor in preventing 
subsequent surgical intervention. Classical histology methods and molecular analyzes (proteomics, 
transcriptomics) to define the functional state of a blood vessel are excellent tools enabling the mor-
phological assessment of the cellular components of the blood vessel wall.

Keywords: coronary artery disease, coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary inter-
vention, saphenous vein, internal thoracic artery, radial artery

WSTĘP

Choroba wieńcowa (ang. Coronary Artery Disease, CAD) jest chorobą nie-
dokrwienną serca i stanowi zespół objawów wywołanych przez niedostateczne 
zaopatrzenie komórek mięśnia sercowego w tlen oraz substancje odżywcze. Jed-
nym z głównych czynników ryzyka skutkującym wystąpieniem choroby wień-
cowej jest niedrożność tętnic wieńcowych, a główne źródło jej rozwoju stanowi 
miażdżyca. U podłoża miażdżycy leży akumulacja lipidów w ścianie naczynia 
tętniczego, co powoduje okluzję tętnic wieńcowych i zwiększa ryzyko zawału 
mięśnia sercowego [1] (Ryc. 1). 

U pacjentów u których zdiagnozowano chorobę wieńcową stosuje się ścież-
kę leczenia, która zazwyczaj jest kombinacją farmakoterapii oraz leczenia za-
biegowego obejmującego przezskórną interwencję wieńcową (ang. Percutaneous 
Coronary Intervention, PCI), zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. 
Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) czy też rewaskularyzację hybrydową 
(ang. Hybrid Coronary Revascularization, HCR).

PCI jest techniką leczenia choroby wieńcowej polegająca na przezskórnym 
wprowadzeniu do zwężonego naczynia cewnika z balonem. Balon ulegając roz-
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prężeniu pod wpływem wysokiego ciśnienia panującego w tętnicy, udrażnia świa-
tło naczynia. Kolejny etap zabiegu polega na wprowadzeniu stentu, który zapo-
biega powtórnemu zwężeniu w danym odcinku naczynia. W metodzie PCI można 
zastosować implantację klasycznego stentu metalowego (ang. Bare Metal Stent, 
BMS), zbudowanego ze stopów stali nierdzewnej, kobaltowo-chromowych, pla-

RYCINA 1. Schemat przedstawia rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych prowa-
dzących do zawału mięśnia sercowego. Czynnikiem inicjującym powstawanie i progres miażdżycy 
jest dysfunkcja śródbłonka prowadząca między innymi do infiltracji i proliferacji makrofagów, lim-
focytów T i miocytów w obszarze błony wewnętrznej ściany naczynia. Zmianom tym towarzyszy 
międzykomórkowa i pozakomórkowa akumulacja lipidów. W wyniku syntetyzowanych przez miocyty 
pozakomórkowych elementów tkanki łącznej m.in. proteoglikanów, kolagenu oraz elastyny kształtuje 
się blaszka miażdżycowa, która sukcesywnie ulega postępującemu zwłóknieniu i zwapnieniu. Przez 
wiele lat struktura blaszki może być stabilna jednakże w sytuacji, gdy zaawansowana zmiana dopro-
wadzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej dochodzi do zakrzepicy. Powstały skrzep blokuje przepływ 
krwi powodując niedokrwienie i niedotlenienie obszarów serca poniżej zablokowanej tętnicy wieńco-
wej. Rycina stworzona przy użyciu szablonu: Atherosclerosis Progression w Biorender.com 
FIGURE 1. T The diagram shows the development of atherosclerotic lesions in the coronary vessels 
leading to myocardial infarction. The initiating factor in the formation and progression of athero-
sclerosis is endothelial dysfunction leading, among other things, to infiltration and proliferation of 
macrophages, T lymphocytes and myocytes in the area of the inner membrane of the vessel wall. 
These changes are accompanied by intercellular and extracellular lipid accumulation. As a result of 
extracellular connective tissue elements synthesized by myocytes, including proteoglycans, collagen 
and elastin, an atherosclerotic plaque is formed, which gradually undergoes progressive fibrosis and 
calcification. For many years, the structure of the plaque may be stable however, when the advanced 
lesion leads to rupture of the atherosclerotic plaque, thrombosis occurs. The resulting clot blocks blood 
flow, causing ischemia and hypoxia in the areas of the heart below the blocked coronary artery. Created 
with template: Atherosclerosis Progression in Biorender.com 
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tynowo-chromowych, z nitinolu lub stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny 
(ang. Drug Eluting Stent, DES) który hamują proces powstawania nowej tkanki 
w obrębie protezy wewnątrzwieńcowej [2].

CABG jest zabiegiem kardiochirurgicznym, który polega na wszczepieniu 
pomostu (bypassu) pomiędzy aortą a tętnicą wieńcową. Pozwala to krwi na omi-
nięcie niedrożnej tętnicy wieńcowej. Powyższy sposób postępowania stosuje się 
najczęściej w bardziej złożonych przypadkach chorobowych tj.: zwężenie głów-
nych odcinków tętnic wieńcowych, przewlekłej całkowitej okluzji tętnicy wień-
cowej (ang. Chronic Total Occlusion, CTO) lub gdy chorobowo zmienione są np. 
2-3 naczynia wieńcowe. CABG pomimo większej ingerencji chirurgicznej jest 
metodą wykorzystywaną w celu uniknięcia ponownej rewaskularyzacji bardziej 
prawdopodobnej przy PCI [2]. 

HCR jest metodą leczenia wielonaczyniowej choroby wieńcowej i łączy 
CABG z PCI. Może być wykonywana podczas jednego zabiegu, lub przebiegać 
wieloetapowo i obejmować nawet 60 dni [3, 4]. Z uwagi na obiecujące wyniki 
długoterminowej obserwacji pacjentów po zabiegach HCR oraz fakt, iż metoda ta 
podlega nieustannemu udoskonalaniu, może stać się standardowym postępowa-
niem w leczeniu CAD [5]. 

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uniknięcie ponownej rewasku-
laryzacji kluczowym jest wybór odpowiedniej drogi leczenia, którego podstawę 
stanowić powinna zindywidualizowana analiza wszystkich parametrów definiują-
cych stan zdrowia pacjenta. 

Z wymienionych metod postępowania to CABG jest najczęściej wykonywaną 
procedurą leczenia choroby wieńcowej. Według badania SYNTAX (The Synergy 
Between Percutaneous Coronary Intervention With Taxus and Cardiac Surgery) 
w grupie pacjentów ze złożonymi zmianami wieńcowymi CABG jest lepszą me-
todą pod względem zmniejszenia śmiertelności czy powtórnej rewaskularyzacji. 
Należy jednak podkreślić, że nie jest to metoda pozbawiona wad, wiąże się bo-
wiem z dość dużym ryzykiem występowania udaru okołooperacyjnego [2]. 

CABG

CABG jest zabiegiem chirurgicznym wykorzystującym naczynia własne pa-
cjenta. Najczęściej wszczepianym żylnym pomostem aortalno-wieńcowym jest żyła 
odpiszczelowa (ang. Saphenous Vein, SV). Do wytworzenia tętniczych pomostów 
omijających w chirurgii wieńcowej wykorzystuje się: tętnicę piersiową wewnętrzną 
(ang. Internal Thoracic Artery, ITA), z czego częściej wykorzystywana jest tętnica 
piersiowa wewnętrzna lewa (ang. Left Internal Thoracic Artery, LITA), rzadziej tęt-
nica piersiowa wewnętrzna prawa (ang. Right Internal Thoracic Artery, RITA). Sto-
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suje się także tętnicę promieniową (ang. Radial Artery, RA), sporadycznie tętnicę 
żołądkowo-sieciową prawą (ang. Right Gastroepiploic Artery, RGEA), czy tętnicę 
nadbrzuszną dolną (ang. Inferior Epigastric Artery, IEA) (Ryc. 2). 

Wybór naczynia krwionośnego, które zostanie wykorzystane podczas zabiegu, 
jest niezwykle istotny dla prawidłowego przebiegu operacji, leczenia pooperacyjne-

RYCINA 2. Lokalizacja naczyń krwionośnych wykorzystywanych podczas zabiegu CABG. Tętnica 
piersiowa wewnętrzna lewa oraz tętnica piersiowa wewnętrzna prawa stanowią gałąź tętnicy po-
dobojczykowej i unaczyniają struktury klatki piersiowej oraz przedniej ściany brzucha i klatki piersio-
wej; tętnica promieniowa biegnie na przedramieniu, zaopatruje w krew struktury anatomiczne dłoni; 
tętnica żołądkowo-sieciowa prawa jest końcową gałęzią tętnicy żołądkowo-dwunastniczej; tętnica 
nabrzuszna dolna, jest gałęzią tętnicy biodrowej zewnętrznej; żyła odpiszczelowa jest głównym 
pniem żylnym powierzchownym kończyny dolnej. Rycina i opis opracowany na podstawie Anatomia 
człowieka – Tom III Adam Bochenek, Michał Reicher:. Warszawa: PZWL, 2009 
FIGURE 2. Location of blood vessels used during CABG surgery. The left internal thoracic artery 
and the right internal thoracic artery are branches of the subclavian artery and vascularize the 
structures of the thorax and the anterior abdominal and thoracic wall; the radial artery runs on the 
forearm, supplies blood to the anatomical structures of the hand; the right gastrocnemius artery is 
the terminal branch of the gastroduodenal artery; the inferior epigastric artery is a branch of the 
external iliac artery; the saphenous vein is the main superficial venous trunk of the lower limb. Fig-
ure and description compiled from Human Anatomy – Volume III Adam Bochenek, Michal Reicher. 
Warsaw: PZWL, 2009
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go, a przede wszystkim przedłużenia życia pacjenta. Biorąc pod uwagę dostępność 
naczynia stosowanego jako przeszczep, bezpieczeństwo jego pobrania oraz budowę 
i funkcję, najczęściej jako pomost stosowana jest SV, ITA lub RA (Ryc. 3). Powyż-
sze parametry nie stanowią jednak jedynych, branych pod uwagę w trakcie wyboru 
naczynia do zabiegu CABG. Równie istotna jest analiza historii choroby pacjenta, 
parametrów klinicznych definiujących aktualny stan zdrowia oraz wieku. 

RYCINA. 3 Schemat ilustruje możliwość wykorzystania najczęściej stosowanych pomostów naczy-
niowych (żyła odpiszczelowa, lewa tętnica piersiowa wewnętrzna oraz tętnica promieniowa) w za-
biegach pomostowania aortalno-wieńcowego – CABG (ang. Coronary Artery Bypass Graft). Zabieg 
polega na ominięciu obszaru naczynia objętego zmianą miażdżycową poprzez utworzenie nowej drogi 
dopływu krwi z wykorzystaniem przeszczepu naczyniowego. Lewa tętnica piersiowa wewnętrzna 
jako dalsze odgałęzienie aorty zostaje przekierowana i wykonywane jest zespolenie poniżej zabloko-
wanej gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Powyższy schemat jest uznawany 
jako Złoty Standard w wytycznych ESC/EACTS z 2018 roku dotyczących rewaskularyzacji mięśnia 
sercowego [6]. W przypadku tętnicy promieniowej lub żyły odpiszczelowej jedno zakończenie na-
czynia wszczepiane jest do aorty, a drugie do tętnicy wieńcowej poniżej zwężenia. Rycina stworzona 
przy użyciu szablonu: Coronary Artery Bypass Grafting w Biorender.com 
FIGURE. 3 The diagram illustrates the possibility of using the most common vascular bypasses (sa-
phenous vein, left internal thoracic artery, and radial artery) in coronary artery bypass graft (CABG) 
procedures. The procedure involves bypassing the area of the vessel affected by the atherosclerotic 
lesion by creating a new blood supply route using a vascular graft. As a further branch of the aorta, the 
left internal thoracic artery is rerouted and an anastomosis is performed below the blocked anterior in-
terventricular branch of the left coronary artery. The above scheme is recognized as the Gold Standard 
in the 2018 ESC/EACTS guidelines for myocardial revascularization [6]. In the case of the radial ar-
tery or saphenous vein, one end of the vessel is implanted into the aorta and the other into the coronary 
artery below the stenosis. Created with template: Coronary Artery Bypass Grafting in Biorender.com
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SV jest przedłużeniem żyły brzeżnej przyśrodkowej stopy i stanowi główny 
pień żylny kończyny dolnej. W całym swoim przebiegu SV leży powierzchownie 
i wytwarza liczne zespolenia z żyłą odstrzałkową i żyłami głębokimi kończyny 
dolnej [7]. W celu eliminacji utrudnień przepływu krwi wynikających z obecności 
zastawek żylnych, naczynie to przeszczepia się w odwrotnej pozycji [1]. Z uwa-
gi na powierzchowne położenie gwarantujące łatwość i bezpieczeństwo pobrania 
oraz liczne zespolenia, które umożliwiają swobodny odpływ krwi żylnej nawet po 
usunięciu dużego odcinka naczynia, SV jest jednym z najczęściej wybieranych 
naczyń wykorzystywanych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym [8, 9] .

Oczywistym jest fakt, że ściana prawidłowej żyły odpiszczelowej posiada 
inne cechy strukturalne i funkcjonalne niż naczynia tętnicze. Wiąże się z tym 
krótsza drożność przeszczepu żylnego, który poddawany jest większym zmia-
nom np. większe ciśnienie i szybszy przepływ krwi niż w pierwotnej lokalizacji 
tego naczynia. Czynniki te mogą skutkować hiperproliferacją komórek błony we-
wnętrznej i zwyrodnieniem miażdżycowym, które z kolei mogą przyczynić się 
do wczesnej zakrzepicy przeszczepu [10]. Z tego też powodu jednym z kryterium 
wyboru przeszczepu żylnego jest wiek pacjenta – SV jest najczęściej wykorzysty-
wana u osób starszych [11]. 

ITA jest odgałęzieniem pierwszej części tętnicy podobojczykowej i jest po-
wszechnie stosowana jako pomostowanie tętnic wieńcowych ze względu na jej 
długotrwałą drożność [11]. Stąd też zabiegom z wykorzystaniem ITA poddawani 
są najczęściej młodzi pacjenci [12]. Ze względu na dobrze rozwiniętą blaszkę 
elastyczną wewnętrzną oraz stosunkowo niewielką populację miocytów w przy-
dance, tętnica piersiowa wewnętrzna jest mniej podatna na rozwój miażdżycy 
[13]. Korzyści ze stosowania przeszczepów ITA przypisuje się lepszej drożności 
długoterminowej w porównaniu z przeszczepami żylnymi [13]. 

RA została wprowadzona w chirurgii wieńcowej już w 1970 roku, natomiast 
na początku 1990 roku ponownie dostrzeżono jej znaczący potencjał w zastosowa-
niu jako pomostu w zabiegach CABG. RA jest naczyniem łatwym do manipulacji 
chirurgicznej, charakteryzuje się większą średnicą światła w porównaniu z po-
zostałymi przeszczepami żylnymi i tętniczymi, oraz posiada wyższe wskaźniki 
drożności w porównaniu z przeszczepami SV [1, 14, 15, 16]. Ściana RA posiada 
muskularny charakter, jednakże w odróżnieniu do pozostałych naczyń tętniczych, 
po implantacji do krążenia wieńcowego przyjmuje profil elasto-mięśniowy [17]. 

 Ta niezwykle pożądana adaptacja funkcjonalna znajduje odzwierciedlenie we 
wskaźnikach drożności przeszczepu RA, które są wyjątkowo satysfakcjonujące 
zarówno w obserwacji krótko- jak i długofalowej [1]. Korzyści kliniczne związa-
ne z zastosowania przeszczepów RA obserwuje się zwłaszcza u pacjentów w wie-
ku poniżej 75 lat, u kobiet oraz u pacjentów bez niewydolności nerek. W porów-
naniu z zastosowaniem przeszczepów z SV, wykorzystanie przeszczepów RA 
w zabiegach CABG skutkuje mniejszą częstością niepożądanych zdarzeń serco-
wych i wyższą drożnością w ciągu 5 lat obserwacji [18]. 
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Skuteczność przeprowadzonego zabiegu CABG związana jest z rodza-
jem i kondycją wybranego naczynia oraz sposobem postępowania z naczyniem 
w trakcie pobrania i przygotowania do wszczepienia. Kluczowe, na każdym eta-
pie procedury chirurgicznej, jest zachowanie najwyższych standardów w celu za-
pewnienia integralności strukturalnej pobieranego naczynia. Coraz więcej uwagi 
poświęca się nowym metodom chirurgicznym, których celem jest udoskonalenie 
wykonywania CABG, a tym samym poprawa stanu pacjenta po zabiegu. Według 
Zhang i wsp. w grupie pacjentów u których zastosowano pobranie SV z mikrona-
cięciem w porównaniu do otwartego pobrania naczynia (ang. Open Hatch Value, 
OHV) zaobserwowano wcześniejszą pionizację ciała po zabiegu, skrócenie cza-
su hospitalizacji oraz mniej odczuwalny ból i lepsze samopoczucie u pacjenta. 
Oprócz tego sam czas otrzymania naczynia do przeszczepu był znacznie krótszy, 
co również jest dobrze rokującym aspektem dla tej metody chirurgicznej [19]. 

Obawa przed powikłaniami rany mostka przyczyniającymi się między innymi 
do zwiększenia śmiertelności wewnątrzszpitalnej, w dużej mierze ogranicza stoso-
wanie zarówno LITA, jak i RITA w zabiegu CABG. Pomimo tego, że coraz wię-
cej badań zwraca uwagę na wydłużenie życia u pacjentów u których zastosowano 
obustronne wykorzystanie ITA (ang. Bilateral Internal Thoracic Artery, BITA). 
Wyniki randomizowanego badania Arterial Revascularization Trail (ART) prze-
prowadzonego przez Benedetto i wsp. wskazują, że BITA z wykorzystaniem me-
tody klasycznej, wiąże się z 2-krotnie zwiększonym ryzykiem powikłań, natomiast 
BITA, implementująca metodę szkieletową, nie zwiększała znacząco tego ryzyka. 
Obserwacje te dotyczą również pacjentów należących do grupy podwyższonego 
ryzyka: z cukrzycą przyjmujących insulinę i pacjentów otyłych (BMI 30) [20]. 

Natomiast Buxton i wsp. oceniali strategię całkowitej rewaskularyzacji tęt-
niczej (ang. Total Arterial Revaskularization, TAR) z zastosowaniem naczyń 
tętniczych: ITA i RA. Badania uzupełnili o porównanie TAR z tradycyjnym po-
dejściem do pojedynczej ITA i SV, sugerując wyższość TAR nad tradycyjnym po-
dejściem [21]. Badacze opierali się w tym przypadku na wieloczynnikowej regre-
sji Coxa, będącej jedną z metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach.  

Zabiegi CABG wykonywane są już ponad pół wieku i według wytycznych 
dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego, są jedną z rekomendowanych 
metod leczenia CAD [6]. Ponadto, gdy u pacjenta nie istnieją żadne przeciwska-
zania realizuje się tzw.: Złoty Standard, który niezmiennie określa realizację tego 
zabiegu poprzez pomost LITA z gałęzią międzykomorową przedniej lewej tętnicy 
wieńcowej (ang. Left Anterior Decsending, LAD), tzw. LITA-LAD [22]. W sytu-
acji, gdy występuje czynnik uniemożliwiający wykonanie pomostu LITA-LAD, 
wybierane jest inne naczynie krwionośne mogące służyć jako pomost w zabiegu 
CABG.  
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PRZYKŁADY METOD BADAWCZYCH W OCENIE 
STANU MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALEGO 

NACZYNIA KRWIONOŚNEGO

Niezwykle istotne jest zdefiniowanie panelu badań i analiz pozwalających na 
ocenę kondycji naczynia krwionośnego wykorzystanego jako pomost i korela-
cja otrzymanych wyników z danymi odzwierciedlającymi długofalowe rezultaty 
przeprowadzonego zabiegu.

Zabieg CABG w wielu przypadkach gwarantuje pozytywne wyniki leczenia 
CAD, lecz często dochodzi do niewydolności pomostów, głównie żylnych [23]. 
Dlatego tak istotna jest ocena drożności naczyń za pomocą dostępnych analiz. 

Ocenę stanu funkcjonalnego naczynia umożliwiają metody badawcze opiera-
jące się na histologii klasycznej, które pozwalają na analizę budowy ściany na-
czynia krwionośnego, a tym samym definiują podstawy korelacji morfologiczno-
-funkcjonalnych poszczególnych kompartmentów strukturalnych. 

W celu uzyskania pełnego obrazu definiującego kondycję danego naczynia 
niezbędne jest uzupełnienie danych pochodzących z obserwacji mikroskopowych 
o dane kliniczne. Analiza badań klinicznych pozwala na prześledzenie wyników 
dotychczas przeprowadzonych zabiegów CABG, z których najbardziej istotne są 
dane dotyczące długości i jakości życia pacjenta po przebytej operacji, oraz in-
formacje definiujące stan funkcjonalny wszczepionego pomostu naczyniowego.

Niezwykle cennym źródłem informacji, będącym uzupełnieniem powy-
żej wspomnianych danych, są wyniki analiz molekularnych przeprowadzanych 
na materiale biologicznym, którego źródło stanowią pobrane fragmenty naczyń 
krwionośnych wykorzystanych w zabiegach CABG. Analizy transkryptomiczne 
pozwalają na określenie miejsca i czasu aktywności genów odpowiedzialnych za 
prawidłową strukturę i funkcje naczyń wykorzystywanych jako pomosty w zabie-
gach CABG. 

MIKROSKOPOWA OCENA STANU NACZYNIA KRWIONOŚNEGO
Pomimo znajomości bardziej zaawansowanych technik badawczych, nie nale-

ży marginalizować znaczenia informacji, których źródłem są analizy morfologicz-
ne. Pozwalają one bowiem na zdefiniowanie przydatności naczynia krwionośnego 
jako pomostu w oparciu o ocenę budowy poszczególnych kompartmentów. Kon-
dycja struktur, które wchodzą w skład ściany naczyń, przekłada się bezpośrednio 
na funkcję naczynia, oraz tendencję do ewentualnych powikłań pooperacyjnych. 

W ocenie mikroskopowej wykorzystuje się barwienia histologiczne, których 
celem jest wizualizacja i potwierdzenie obecności poszczególnych struktur ko-
mórkowych, rodzajów tkanek czy związków chemicznych. Do barwników, które 
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wykorzystano przy ocenie stanu naczynia krwionośnego należą m.in.: barwienie 
hematoksyliną i eozyną (ang. hematoxylin and eosin, H&E), barwienie Elastica 
van Gieson, zwane również barwieniem rezorcyną-fuksyną – w celu oceny włó-
kien elastycznych, barwienie trójbarwne wg Massona- w celu weryfikacji zwłók-
nienia przeszczepu naczyń oraz barwienie błękitem alciańskim – w celu wizuali-
zacji kwaśnych mukopolisacharydów [24]. 

Z kolei bardziej wysublimowane badania definiują szczegółową charaktery-
stykę komponentów ściany naczynia i umożliwiają analizę strukturalną naczy-
nia krwionośnego na poziomie proteomicznym. Badania immunohistochemiczne 
pozwalają na wykrycie swoistych antygenów zlokalizowanych w komórkach lub 
tkankach przy pomocy znakowanych przeciwciał. Użycie tej metody badawczej 
daje możliwość potwierdzenia/wykluczenia obecności poszczególnych markerów 
biologicznych, charakteryzujących stan funkcjonalny naczynia, a tym samym de-
finiujących rokowania pooperacyjne.

Badania Reddy’ego i wsp. w oparciu o barwienie Verhoeffa-Van Giesona do-
wodzą, iż ITA posiada cechy tętnicy elastycznej. W oparciu o tę wyjątkową ce-
chę, naczynie to wykazuje mniejsze predyspozycje do okluzji, nawet u pacjentów 
powyżej 61 lat. Ponadto immunobarwienie hydroksylazą tyrozynową dowiodło 
obecności włókien współczulnych, zlokalizowanych głównie w przydance oraz 
na granicy błony środkowej i przydanki. Ma to szczególne znaczenie dla pomostu 
naczyniowego, ponieważ przy nadmiernym pobudzeniu układu współczulnego, 
może dochodzić do niepożądanego skurczu pomostu. Dlatego obliczenie wskaź-
nika współczulnego może być wykorzystane do analizy powikłań związanych 
z włóknami nerwu współczulnego w ITA [11].

W CABG wykorzystującym jako pomost SV obserwuje się przebudowę 
w obrębie ściany naczynia, będącą skutkiem adaptacji do dużych sił rozciągają-
cych obecnych w krążeniu tętniczym [25]. Zmiany te nie rekompensują jednak 
skutków formowania się neointimy, będącej rodzajem tkanki bliznowatej, która 
powstaje w ścianie naczynia w odpowiedzi na interwencję chirurgiczną. Do roz-
woju neointimy przyczynia się transformacja komórek mięśniowych w naczyniu 
krwionośnym (ang. Vascular Smooth Muscle Cells, VSMCs) z kurczliwych do 
syntetycznych oraz nieprawidłowa proliferacja i migracja tych komórek z bło-
ny środkowej do błony wewnętrznej przez blaszkę sprężystą wewnętrzną. Z tym 
zjawiskiem związana jest nadekspresja w VSMC’s metaloproteinazy macierzy 
(ang. Matrix Metalloproteinases, MMP), szczególnie metaloproteinazy 2 (ang. 
Metalloproteinase 2, MMP-2) oraz obniżona ekspresja endogennych inhibitorów 
metaloproteinaz (ang. Tissue Inhibitors of Metalloproteinases, TIMPs) w szcze-
gólności TIMP-2 i TIMP-3. Perek i wsp. przebadali dwustu pacjentów w średnim 
wieku 63,1 ± 8,9 lat, którzy zostali poddani pierwotnemu izolowanemu żylnemu 
CABG (47 pacjentów po CABG, 153 bez CABG). Analiza immunohistochemicz-
na wykazała, że u pacjentów z chorobą przeszczepu żyły odpiszczelowej (ang. 
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Saphenous Vein Graft Disease, SVGD) ekspresja tkankowa MMP-2 była silniej-
sza, podczas gdy ekspresja TIMP-2 i TIMP-3 była słabsza niż u pacjentów bez 
SVGD. W większości segmentów SV uzyskanych od osób bez SVGD stwierdzo-
no równowagę w ekspresji MMP i TIMP, podczas gdy u pacjentów z SVGD ob-
serwowano podwyższenie ekspresji MMP-2. Silna ekspresja MMP-2 oraz zmniej-
szona ekspresja obu TIMP, jest związana z rozwojem choroby przeszczepu SV 
i niekorzystnymi wynikami CABG [9]. Z kolei w innym badaniu przeprowadzo-
nym na SV z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych udowodniono, że 
zwiększona ekspresja cytokeratyny 8 i niska ekspresja kalponiny są skorelowane 
z niewydolnością przyczepu SV. Z tego względu mogą być użytecznymi marke-
rami niekorzystnego długoterminowego rokowania u chorych po CABG, a ocena 
ich ekspresji daje szansę na wyselekcjonowanie najlepiej rokujących kandydatów 
wśród pacjentów do przeszczepów SV [26].

Dotychczas metodą immunohistochemiczną zbadano wiele markerów, któ-
rych obecność w komórkach ściany naczynia krwionośnego może mieć istotny 
wpływ na drożność przeszczepu po zabiegu CABG. Analiza poziomu ekspresji 
antygenu CD68 definiującego obecność makrofagów w ścianie naczyń krwiono-
śnych może wiązać się z ryzykiem formowania się blaszki miażdżycowej [27], 
w związku z czym może być wykorzystywana dla ewentualnego prognozowania 
rozwoju zmian miażdżycowych w świetle przyszłego pomostu. Udowodniono, 
że obecność komórek CD68-pozytywnych w błonie wewnętrznej SV jest skore-
lowana z istotnie większą częstotliwością występowania zwężeń pomostów SV. 
W związku z tym obecność komórek CD68-pozytywnych w ścianie SV może słu-
żyć jako bardzo wczesny marker niedrożności przeszczepu naczyniowego [28]. 
Badanie immunohistochemiczne CD68 umożliwiło również określenie korelacji 
wieku i płci z rozmieszczeniem komórek CD68 w warstwach ściany ITA [29]. 
Marker CD68 jest wykorzystywany również w bardziej zaawansowanych bada-
niach, opierających się o przeszczepy naczyniowe metodą inżynierii tkankowej, 
umożliwiając ocenę drożności takich przeszczepów po autopsji [30]. 

Oczywistym wydaje się być fakt, że jedną z najczęściej występujących przy-
czyn niepowodzenia zabiegu CABG jest wczesna okluzja pomostów. Nie od dziś 
wiadomym jest również to, iż jednym z najważniejszych czynników determinu-
jących kondycję funkcjonalną naczyń krwionośnych jest stan strukturalno-czyn-
nościowy komórek śródbłonka. Stąd też wiele uwagi poświęcono na poszukiwa-
niu korelacji stopnia dojrzałości komórek endotelium z ryzykiem występowania 
powikłań po przeprowadzonym zabiegu CABG. Wykazano, że brak ekspresji 
CD34 w komórkach śródbłonka (ang. Endothelial Cell, EC) błony wewnętrznej 
przeszczepów SV może wskazywać na wyższe ryzyko wczesnej okluzji przesz-
czepu [31]. Z kolei Malińska i wsp. sugerują, że CD34 i vWF, choć są użytecz-
nymi markerami do oceny kondycji EC w przeszczepach SV, nie mają znaczenia 
prognostycznego. W cytowanej powyżej pracy sugeruje się z kolei, że CD133, 
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który z założenia definiuje stopień dojrzałości komórek EC, może być przydatny 
w kontekście ekspresji w komórkach mięśni gładkich (ang. Smooth Muscle Cells, 
SMCs) w błonie środkowej SV. Analiza przeprowadzona w powyższych bada-
niach wykazała, że silna ekspresja CD133 w SMCs skorelowana była z okluzją 
przeszczepu, dlatego można uznać ją za czynnik wykrywania wczesnej niedroż-
ności przeszczepu w zabiegu CABG. Z tego powodu sugeruje się, że analiza eks-
presji CD133 w SMCs obecnych w błonie środkowej fragmentów SV uzyskanych 
od pacjentów przed CABG może stanowić marker prognozujący ryzyko wczesnej 
okluzji przeszczepu [32].  

Metoda analizy poziomu ekspresji białek stanowi również doskonałe na-
rzędzie do porównania metod chirurgicznych wykorzystywanych przy zabiegu 
CABG w kontekście zachowania integralności EC. Analizie poddano dwie po-
wszechnie stosowane techniki pobierania LITA: klasyczna w pęczku naczynio-
wym oraz szkieletowa. Ocena skuteczności wyżej wspominanych technik oparta 
była na analizie poziomu ekspresji białek definiujących morfologiczną i funk-
cjonalną integralność EC: CD34, CD133, CD31 i śródbłonkowej syntazy tlenku 
azotu (ang. endothelial Nitric Oxide Synthase, eNOS). W oparciu o analizę pozio-
mu ekspresji powyższych markerów autorzy sugerują, że w przeciwieństwie do 
metody klasycznej pobierania ITA, metoda szkieletowa może wiązać się z zabu-
rzeniami dotyczącymi EC [33]. 

Cennych danych o przeszczepionych pomostach naczyniowych dostarczają nie 
tylko badania mikroskopowe pobranych fragmentów naczyń, ale również badania 
pośmiertne. Badania te stanowią źródło informacji o funkcjonowaniu pomostów, 
oraz o ewentualnych zmianach w ich strukturze. W badaniach Steger i wsp. do 
pośmiertnej oceny ITA i SV zastosowali barwienie: H&E, rezorcyną-fuksyną, tró-
jbarwne wg Massona oraz barwienie błękitem alciańskim. Porównanie struktury 
ścian wspomnianych wyżej naczyń krwionośnych pozwoliło na sformułowanie nas-
tępujących wniosków: w ścianie ITA obserwowano znacznie mniejszą hiperplazję 
błony wewnętrznej oraz zachowanie elastycznej struktury błony środkowej ze wzglę-
du na większą ilość włókien elastycznych, stanowiących barierę dla migracji VSMC, 
makrofagów, limfocytów i innych komórek zapalnych. Badania histopatologiczne 
uzupełniono o analizy morfometryczne oraz ocenę ekspresji wybranych białek: 
czynnik martwicy nowotworu alfa (ang. Tumor Necrosis Factor Alpha, TNF-α), re-
ceptor alfa-pochodnego czynnika wzrostu płytek krwi (ang. Platelet Derived Growth 
Factor Receptor Alpha, PDGFR-α), naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (ang. 
Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), MMP-7, MMP-9, receptor naskór-
kowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR) i zasad-
owy czynnik wzrostu fibroblastów (ang. basic Fibroblast Growth Factor, bFGF). 
Autorzy zanotowali wyższą ekspresję TNF-α, PDGFR-α i VEGF-A w ścianie ITA, 
natomiast w przeszczepach SV wyższą ekspresję wykazywały MMP-7, MMP-9, 
EGFR i bFGF. Zwrócono również uwagę na zmiany profilu ekspresji analizowanych 
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białek w ścianie ITA i SV w zależności od czasu jaki upłynął od zabiegu CABG. Na-
jwyższą ekspresję MMP-9, TGFβ, TNF-α i EGFR stwierdzono w 1. dniu po implan-
tacji, szczyt ekspresji MMP-7, bFGF i PDGFR-α odnotowano w ciągu 1 tygodnia 
po przeszczepieniu bypassów, a szczyt ekspresji PDGFR-β i VEGF-A między 1. a 4. 
tygodniem po CABG. Wyniki przeprowadzonych analiz sugerują, że wysoki pozi-
om ekspresji TNF-α, PDGFR-a, VEGF, w ścianie ITA koreluje z długoterminową 
drożnością przeszczepu i niższą śmiertelnością pacjentów. Z kolei krótkoterminowa 
drożność przeszczepów SV może być definiowana na podstawie silnej ekspresji bi-
ałek: MMP-7, MMP-9, EGFR i bFGF w tym naczyniu [34]. 

ANALIZA DANYCH KLINICZNYCH
Analiz klinicznych dokonuje się w celu oceny skuteczności przeprowadzone-

go zabiegu CABG, w szczególności oceny drożności zastosowanego pomostu, jak 
również porównania efektywności CABG w zależności od typu wykorzystanego 
naczynia krwionośnego. Jednym z badań klinicznych pozwalających na obser-
wację wszczepionego pomostu jest angiografia tomografii komputerowej (ang. 
Computed Tomography Angiography, CTA) umożliwiająca ocenę stanu naczynia 
krwionośnego na podstawie obrazu poszczególnych struktur naczynia. Badania 
Bassiri i wsp., w których wykorzystano CTA wskazują, że spośród 366 przesz-
czepów w 32 pomostach stwierdzono ostrą okluzję naczyń, co stanowi 8,7%. 
Zamknięcie światła naczynia krwionośnego występowało częściej w pomostach 
żylnych (10% – 26 z 250 zespoleń), niż w pomostach tętniczych (5% – 6 ze 116 
zespoleń) (23). Yamasaki i wsp. w swoich badaniach również wykorzystali CTA, 
porównując zwężenie przeszczepów RA i SV u pacjentów z trombolizą w zawa-
le mięśnia sercowego (ang. Thrombolysis In Myocardial Infarction, TIMI) będą-
cych minimum 5 lat po CABG. Analiz dokonano na podstawie wieloośrodkowego 
badania drożności RAPS (ang. Radial Artery Patency Study, RAPS), porównu-
jąc zwężenie pomostów w obrębie całkowitej ich długości, a także zwężenie po-
szczególnych fragmentach pomostu: anastomozie proksymalnej, części centralnej 
oraz anastomozie dystalnej. W opisywanym badaniu nie zaobserwowano istot-
nych różnic w częstotliwości zwężenia w obrębie całkowitej długości przeszcze-
pów RA i SV, jak i w anastomozie proksymalnej i dystalnej badanych pomostów. 
Zanotowano natomiast wyższy odsetek zwężeń w przypadku części centralnej 
SV w porównaniu do RA. Z tego powodu większe ryzyko wystąpienia zwężenia 
w pomoście naczyniowym przypisuje się SV [35]. 

W oparciu o angiografię konwencjonalną dokonano także oceny długoter-
minowej drożności pomostów ITA, RA oraz SV. Badania obejmowały analizę 
drożności wspomnianych pomostów oraz ocenę regularności światła przeszcze-
pu związanego z występowaniem zmian o podłożu miażdżycowym. W oparciu 
o przeprowadzone badania wykazano, że lepszymi parametrami długoterminowej 
drożności charakteryzują się przeszczepy tętnicze (ITA i RA) [36]. 
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Analiza danych klinicznych pozwoliła również ocenić stopień przeżywal-
ności pacjentów poddanych obustronnemu wykorzystaniu ITA w porównaniu 
z klasycznym zabiegiem polegającym na zastosowaniu pojedynczego fragmentu 
ITA. Powyższa analiza dotyczyła pacjentów bez chorób współistniejących oraz 
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (frakcja wyrzutowa serca <40%, wskaźnik 
masy ciała (ang. body mass index, BMI) > 30, wiek > 70 lat, cukrzyca, przewlekłe 
choroby płuc, naczyniowy udar mózgu). Wykazano, że o ile u pacjentów niena-
leżących oraz należących do grupy wysokiego ryzyka, zabieg BITA nie wiąże 
się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia powikłań, to u pacjentów u których 
nie stwierdzono występowania chorób współistniejących zabieg ten dodatkowo 
odzwierciedla się w wyższym współczynniku przeżywalności [37] . 

Interesujących informacji dostarczyły również badania wskaźnika aterogen-
nego osocza (ang. Atherogenic Index Of Plasma, AIP) oraz współczynnika ate-
rogenności (ang. Atherogenic Coefficient, AC) u pacjentów po przeszczepie SV, 
u których nie wystąpiło zwężenie przeszczepu oraz u pacjentów ze zwężeniem. 
Wskaźniki te zostały wyznaczone na podstawie rutynowych parametrów lipido-
wych tj: cholesterol całkowity, trójglicerydy, LDL-C, HDL-C i nie-HDL-C. Au-
torzy wykazali związek między zwężeniem SV a wskaźnikami miażdżycowymi 
AIP i AC (poziom/wartość AIP oraz AC istotnie wyższy w grupie pacjentów ze 
zwężeniem przeszczepu). Ponadto udowodniono, że wskaźniki aterogenne AIP 
i AC mają lepszą wartość prognostyczną w przewidywaniu zwężenia SV niż 
LDL-C, HDL-C i nie-HDL-C [38]. 

Dokonano również próby ustalenia korelacji parametrów morfologicznych 
krwi z drożnością SV po zabiegu CABG. U pacjentów będących minimum 1 rok 
po CABG zbadano drożność pomostu i określono: odsetek czerwonych krwinek 
we krwi badanego z uwzględnieniem objętości poszczególnych grup krwinek 
(ang. Red Cell Distribution Width, RDW) oraz wskaźnik rozpiętości rozkładu ob-
jętości płytek (ang. Platelet Distribution Width, PDW). Pomimo, że nie określono 
powiązania RDW z drożnością SV, to wykazano, że wartości PDW były wyższe 
u pacjentów z niedrożnym przeszczepem SV [39]. 

Kaya i Koza postulują, że średnia objętość płytek krwi (ang. Mean Platelet 
Volume, MPV) może być również przydatnym wyznacznikiem drożności przesz-
czepu i śmiertelności po zabiegu CABG. Ponadto wskaźnik MPV można brać pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji o intensywności pooperacyjnej terapii prze-
ciwpłytkowej [40].

Cennych informacji dostarczają również badania skupiające się na modyfi-
kowalnych czynnikach chirurgicznych takich jak technika zespolenia w przy-
padku przeszczepu SV. Porównano ze sobą technikę pojedynczego przeszczepu 
SV z techniką sekwencyjną. Przeszczepy sekwencyjne wykazują lepszą długo-
terminową drożność pomostu, a sama metoda charakteryzuje się akceptowalnym 
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poziomem ryzyka i satysfakcjonującą skutecznością, przez to stanowi ważną al-
ternatywę w zabiegach CABG w ściśle określonych sytuacjach klinicznych [41] .

Dane, których źródłem są badania kliniczne, stanowią bazę, która może zo-
stać wykorzystana do przeprowadzenia wielopłaszczyznowych analiz/związków/
korelacji. Istnieje szereg czynników, które usiłowano skorelować z długotrwałą 
drożnością przeszczepu po zabiegu CABG: cukrzyca [42], otyłość [43], płeć [44], 
stosowanie niektórych leków, grupa krwi pacjenta, itd. Bez względu na to, jaki 
jest wynik przeprowadzonych analiz i korelacji, należy pamiętać, iż każda z nich 
stanowi bezcenne źródło informacji, które mogą zostać wykorzystane przy pla-
nowaniu zindywidualizowanego leczenia przed- i pooperacyjnego [45]. Analizy 
danych klinicznych w odniesieniu do zabiegu CABG koncentrują się wokół po-
szerzania wiedzy dotyczącej zastosowanych technik chirurgicznych, długotrwa-
łej drożności wybranego przeszczepu, oraz wpływu wielu czynników na final-
ny efekt zabiegu CABG. Możliwość zdefiniowania spersonalizowanego profilu 
pacjenta w oparciu o powyższe dane kliniczne pozwala na zindywidualizowanie 
pooperacyjnej opieki zdrowotnej. 

PRZYKŁADY ANALIZ MOLEKULARNYCH
Powyżej przedstawiono charakterystykę biologicznych czynników progno-

stycznych, których wartość i znaczenie w procesie oceny wskaźników drożności 
przeszczepów naczyniowych została udokumentowana i potwierdzona. Trudno jed-
nak nie zauważyć, że jednym ze znaków czasu współczesnej nauki jest implemen-
tacja analiz z zakresu biologii systemów. Pozwalają one między innymi na analizę 
sieci interakcji białek lub sieci ścieżek metabolicznych, łącząc informacje z zakre-
su genomiki, transkryptomiki, proteomiki, lipidomiki, czy wreszcie metabolomiki. 
I choć wiedza dotycząca parametrów molekularnych służących do oceny ryzyka 
niedrożności naczyń wykorzystywanych w zabiegach CABG nadal pozostaje nie-
wielka, pewnym jest, że opracowanie algorytmu doboru naczynia krwionośnego dla 
pacjentów w oparciu o analizy molekularne pozostaje kwestią czasu. 

Do technik, które pozwalają ocenić przydatność naczyń krwionośnych kandy-
dujących do zabiegu CABG, należą m. in. technika PCR czy technika mikroma-
cierzy w porównaniu grup ontologicznych. Bardzo często takie badania wzboga-
cają i uzupełniają wiedzę uzyskaną podczas analizy badań mikroskopowych oraz 
klinicznych. Celem takich badań, podobnie jak analiz opisanych wcześniej, jest 
wyznaczenie markerów niepowodzenia przeszczepu naczyniowego, które mogły-
by posłużyć np. prognozowaniu pomyślności przeszczepu lub wystąpienia ewen-
tualnych powikłań.

W oparciu o analizy proteo- i genomiczne zdefiniowano marker wczesnego 
niepowodzenia przeszczepu SV i ITA u pacjentów z dwunaczyniową lub trójna-
czyniową CAD. Badania oparte na technice mikromacierzy i metodzie RT-qPCR 



150 S. KAŁUŻNA, P. SUJKA-KORDOWSKA, A. MALIŃSKA

pozwoliły na wyodrębnienie rodziny białek VEGF i CAV zaangażowanych w pa-
togenezę wczesnej restenozy przeszczepu u pacjentów po zabiegu CABG. Przewi-
dywanie wczesnego niepowodzenia przeszczepu jest w pewnym stopniu możliwe 
również w oparciu o ocenę ekspresji białek VEGFR-3, CAV2 i CAV3 w SMC wy-
stępujących w ścianie naczynia. Wyższy poziom ekspresji wspomnianych białek 
może wskazywać na wczesną okluzję przeszczepów SV u pacjentów z CAD [46]. 

Analizy transkryptomiczne mogą zostać wykorzystane w definiowaniu no-
wych potencjalnych czynników molekularnych odzwierciedlających jakość funk-
cjonalną segmentów naczyń wykorzystywanych w zabiegach CABG. Przykładem 
takich analiz są badania przeprowadzone przez Nawrocki i wsp. w których doko-
nano analizy porównawczej poziomu ekspresji genów zaangażowanych w rozwój 
i morfogenezę kości w segmentach ITA i SV. Z wybranych grup ontologicznych 
(morfogeneza kości na podłożu chrzęstnym, kostnienie, oraz rozwój układu szkie-
letowego) wyodrębniono 6 genów (BMP6, SHOX2, COL13A1, CSGALNACT1, 
RUNX2 i STC1), których ekspresję przeanalizowano w materiale pochodzącym 
ze ściany ITA i SV. Wymienione geny wykazywały różne wzorce ekspresji w obu 
analizowanych naczyniach. Geny STC1 i COL13A1 wykazywały mniejszą eks-
presję w SV w porównaniu z ITA, natomiast większą ekspresję w SV zanotowano 
dla BMP6, SHOX2, CSGALNACT1 oraz RUNX2. Wszystkie te geny odgrywają 
ważną rolę w funkcjonowaniu naczyń lub występowaniu stanów niepożądanych 
w tych naczyniach, jednakże szczególne znaczenie przypisano RUNX2. Zwięk-
szona ekspresja tego genu w SV może wskazywać na większą skłonność tego 
naczynia krwionośnego do zmiany fenotypu osteogennego, skutkującego zmniej-
szoną przydatnością tego naczynia do zabiegu CABG[47]. 

Dokonano również analizy porównawczej segmentów naczyń ITA i SV w za-
kresie poziomu ekspresji genów zaangażowanych w utrzymanie prawidłowej 
struktury i funkcji komórek mięśniowych gładkich, będących główną kompo-
nentą błony środkowej naczyń krwionośnych. Wyróżniono kilka genów o róż-
nej ekspresji w obu naczyniach, przy czym wyższy poziom ekspresji genów 
w SV wykazano dla: ACTN2, RBPMS2, NR4A3, KCNA5, a w ITA :geny P2RX1, 
KCNH2, DES i MYOT. W kontekście poszukiwania prognostycznego markera 
dla oceny w ocenie drożności pomostu, szczególną rolę przypisano genom ACT2 
oraz NR4A3. Gen ACT2 może wpływać na tworzenie się blaszek miażdżycowych, 
podczas gdy NR4A3 występuje w 4 z 5 omawianych grup ontologicznych i może 
wpływać na proces zapalny w naczyniach krwionośnych [48]. 

Pomimo, że znaczenie aktywacji i przebiegu stanu zapalnego w utrzymaniu 
drożności przeszczepu jest dobrze poznane, to nie wszystkie mechanizmy mole-
kularne leżące u podłoża procesu zapalnego wydają się być jasne. Wydaje się, że 
analizy transkrypotomiczne są doskonałym narzędziem uzupełniającym wiedzę 
z tego zakresu. Dowodem na powyższe są wyniki badań przeprowadzonych przez 
Nawrocki i wsp. Wykorzystując technikę mikromacierzy do analizy transkrypto-
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mu SV i ITA, autorzy wyróżnili geny biorące udział w powstawaniu i utrzymy-
waniu procesów zapalnych. Analizie poddano mRNA dla genów: TNFRSF11B, 
CCL4L1 oraz P2RX1. TNFRSF11B koduje osteoprotegerynę (OPG) będącą gliko-
proteiną, która działa jako cytokina czynnika martwicy nowotworu (ang. Tumor 
Necrosis Factor, TNF). Przypisuje jej się rolę w zapobieganiu zwapnienia naczyń, 
co może stanowić istotny czynnik prognostyczny dla skuteczności przeprowadza-
nych zabiegów CABG. CCL4L1 należy do cytokin – rodziny białek sekrecyjnych, 
które biorą udział w procesach zapalnych i immunoregulacyjnych (stymulacja 
czy hamowanie). Z kolei P2RX1 to receptor purynergiczny P2X 1, będący kana-
łem jonowym bramkowanym ligandem. Białko kodowane przez ten gen należy 
do rodziny P2X receptorów sprzężonych z białkiem G. Białko to jest zlokalizo-
wane głównie w mięśniach gładkich, gdzie wiąże ATP i pośredniczy w transmi-
sji synaptycznej między neuronami oraz z neuronów do mięśni gładkich. Z tego 
powodu może być odpowiedzialne za skurcz naczyń unerwionych przez gałęzie 
układu współczulnego współczulnych w małych tętnicach, tętniczkach i nasie-
niowodach. Białko to może być również zaangażowane w promowanie apoptozy. 
Wyższy poziom ekspresji mRNA w ITA odnotowano dla genów: TNFRSF11B, 
CCL4L1. Z kolei w SV wykazano wyższą ekspresję mRNA dla genu P2RX1 [49]. 

Ponadto w badaniu PCR można określić zmieniające się poziomy transkryp-
tów genów np. poziom transkryptów JHDM1D, PHF8 i HDAC 1-3 związanych 
z procesami epigenetycznymi powiązanymi z chorobami naczyniowymi, które są 
istotne w przypadku wyboru pomostu dla CABG [50]. 

Na zainteresowanie zasługują również badania skupiające się wokół analiz 
ekspresji mikroRNA (miRNA, miR), szczególnie miR-126-3p. miRNA to en-
dogenne małe niekodujące RNA, które regulują procesy komórkowe, takie jak 
proliferacja, różnicowanie i migracja, poprzez wiązanie się z docelowymi mRNA 
i indukowanie ich represji translacyjnej lub degradacji. miR-126-3p przypisuje 
się istotną rolę protekcyjną dla EC, ponieważ ma potencjał do zwiększania aktyw-
ności proliferacyjnej tych komórek [51, 52]. Ponadto badania in vitro Qu i wsp. 
wskazują, że miR-126-3p może stanowić marker oceniający prawdopodobień-
stwo wystąpienia restenozy przeszczepu SV po zabiegu CABG. W badaniach in 
vitro wykazano, że podwyższona ekspresja miR-126-3p wskazuje na wzrost po-
tencjału regeneracyjnego EC, poprzez wzrost aktywności proliferacyjnej i migra-
cyjnej komórek. Ponadto wykazano terapeutyczny potencjał agomiru miR-126-3p 
(chemicznie zmodyfikowany dwuniciowy miR-126-3p) w hodowli ludzkiej SV 
ex vivo. Potwierdzono również, że miejscowe dostarczanie agomiru miR-126-3p 
umożliwia wzmocnienie śródbłonka po uszkodzeniu i osłabia tworzenie neointi-
my w szczurzym modelu arterializacji żył [53]. 

Z uwagi na fakt, iż cząsteczki miRNA są uwalniane z komórek i obecne w su-
rowicy/osoczu wydaje się, że profilowanie jego ekspresji jest stosunkowo prostą, 
czułą i specyficzną metodą diagnozowania i monitorowania chorób naczyniowych. 
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Korelacje ekspresji miRNA z czynnikami definiującycmi długofalową drożność 
przeszczepu w zabiegach CABG, mogą również stanowić jeden z zasadniczych ele-
mentów algorytmu postępowania leczniczo-terapeutycznego u pacjentów z CAD. 

PODSUMOWANIE

Indywidualny wybór naczynia krwionośnego, które ma zostać wykorzysta-
ne do przeprowadzenia zabiegu CABG, jest bardzo ważne dla każdego pacjenta. 
Z tego powodu rozwój badań naukowych, które mają pomóc w weryfikacji do-
boru pomostu naczyniowego jest szczególnie istotny. Od momentu wykonania 
pierwszego zabiegu CABG dokonano wielu odkryć pozwalających na doskona-
lenie metody chirurgicznej, oceny drożności pomostu po zabiegu, oraz pozna-
nie niektórych molekularnych podstaw warunkujących lepszą drożność naczynia 
krwionośnego. Jednakże dalszy postęp badań naukowych jest niezwykle istotny, 
ponieważ zgromadzona wiedza może w większym stopniu przedłużyć drożność 
pomostów, a co za tym idzie, polepszyć stan pacjentów oraz wydłużyć ich życie. 
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