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Wstêp: Uznaje siê ¿e stres oksydacyjny mo¿e byæ odpowiedzialny za patogenezê i rozwój wielu schorzeñ, w³¹czaj¹c w to przewlek³¹ chorobê ¿yln¹
(PCh¯). Lokalna nadprodukcja reaktywnych form tlenu (RFT), stanowi¹cych mediatory zmian w cianach naczyñ przyczynia siê do uszkodzenia
ródb³onka i mo¿e stanowiæ mechanizm prowadz¹cy do utrudnienia odp³ywu krwi i zastoju ¿ylnego. Uznanym
klinicznym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na utrudnienie odp³ywu krwi ¿ylnej z
koñczyn dolnych jest nadwaga. Cel
pracy: Celem pracy by³a ocena lokalnej produkcji RFT na podstawie pomiaru stê¿enia malonylodialdehydu
(MDA), jako produktu peroksydacji lipidów, w próbkach krwi pochodz¹cych
z ¿ylaków koñczyn dolnych oraz krwi
pobranej z ¿y³y przedramienia u chorych poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu ¿ylaków koñczyn dolnych. Ponadto zbadano korelacjê miêdzy poziomem MDA oraz indeksem
masy cia³a BMI. Materia³ i metody: Badan¹ grupê stanowi³o 31 chorych ze
zdiagnozowan¹ przewlek³¹ chorob¹
¿yln¹, w stopniu 2 i 3 wg CEAP zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. W analizowanej grupie chorych
by³y 23 kobiety i 8 mê¿czyzn w wieku
26-68 lat, (rednia wieku 49,9 ± 12,5).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 31 osób (20
kobiet i 11 mê¿czyzn w wieku 51-72
lata, rednia wieku 60 ± 12), ochotników bez objawów przewlek³ej choroby ¿ylnej, u których krew do oznaczenia MDA pobrano z ¿y³y przedramienia
w trakcie badañ okresowych. Produkty peroksydacji lipidów zosta³y okrelone przez zmierzenie reaktywnych
sk³adników reaguj¹cych z kwasem tiobarbiturowym spektrofluorymetrycznie, metod¹ podan¹ przez Austa. Stê¿enie MDA zosta³o wyra¿one jako nmol
MDA na millitr osocza i okrelone fluorymetrycznie przy emisji fluorescencji 553 nm i wzburzeniu 532 nm. Wyniki: Stwierdzono znacz¹cy wzrost poziomu malonylodialdehydu (MDA), w
osoczu krwi z ¿ylaka w porównaniu z

Introduction: Oxidative stress is
considered as a probable mechanism
in the pathogenesis and development
of many diseases, including chronic
venous disease (CVD). Local increased production of reactive oxygen
species is taken into account as a
mediator in vessel wall changes leading to damage of the endothelium and
may be the mechanism leading to its'
decreased blood flow and venous stasis. Obesity is a known clinical factor
influencing venous blood flow from the
lower limbs. Aim: Research aim was
to evaluate the local production of ROS
on the basis of malonylodialdehyde
(MDA) production  a product of lipid
peroxidation in blood samples taken
from varicose veins of the lower limbs;
as well as from blood taken from the
forearms of patients that undertook
surgery for lower limb varicose veins.
The correlation between MDA level and
body mass index (BMI) was also examined. Materials and methods: The
examined group consisted of 31 patients with diagnosed CVD of the 2nd
and 3rd degree according to CEAP
qualified for surgical procedure. The
analyzed group consisted of 23 females and 8 males between the ages
of 26-68 years (mean age 49.9 ± 12.5).
The control group included 31 patients
(20 females and 11 males) between the
ages of 51-72 years (mean age 60 ± 12);
volunteers were without signs and
symptoms of CVD whom had MDA levels measured from forearm veins during routine exam. Lipid peroxidation
products were identified by measuring
reactive species reaction with
thiobarbital, measured by the spectrofluorometrical method given by Austa.
MDA concentration were expressed as
nmol of MDA per ml of plasma and
measured using the fluorometric
method at fluorescence emission at
553 nm and ebullition at 532 nm. Results: Significant increase in the MDA
level in blood with various veins was
noted in comparison to peripheral
blood in patients with signs and symp213

krwi¹ obwodow¹ u chorych z objawami PCh¯ (p<0,0001).
Ponadto stê¿enie MDA by³o wy¿sze w osoczu krwi ¿ylnej
chorych ni¿ w osoczu krwi ¿ylnej zdrowych ochotników
(p<0,0005). Stwierdzono ponadto, ¿e indeks masy cia³a
(BMI) dobrze koreluje ze zwiêkszonym stê¿eniem MDA w
osoczu krwi. Stê¿enie MDA by³o wy¿sze u pacjentów z oty³oci¹ ni¿ u osób z prawid³owym BMI. Ró¿nice te by³y znamienne statystycznie (p<0,001). Wnioski: 1. Przewlek³a choroba ¿ylna przebiega ze znacznie nasilonym stresem oksydacyjnym mierzonym poziomem stê¿enia MDA w osoczu
krwi. 2. Pomiar stê¿enia MDA mo¿e stanowiæ u¿yteczny
marker okrelaj¹cy ryzyko zmian naczyniowych u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹. 3. Oty³oæ zwiêksza
ryzyko peroksydacji lipidów oraz wp³ywa na postêpuj¹cy
stres oksydacyjny w grupie chorych z objawami przewlek³ej choroby ¿ylnej.
Wprowadzenie
Coraz czêciej zwiêksza siê na wiecie
liczba chorób spowodowanych nadwag¹
[14,19,35]. Ró¿nice zwi¹zane z patogenez¹ wiêkszoci chorób naczyniowych wzbudzaj¹ coraz wiêksze kontrowersje. Znajomoæ pod³o¿a wielu z tych chorób pozwoli
nie tylko skutecznie przeciwdzia³aæ ich postêpowi ale jednoczenie zwiêkszy szanse
prze¿ycia. Okazuje siê bowiem, ¿e oty³oæ
jest stosunkowo negatywnym miernikiem
ma³ej skutecznoci prewencji i leczenia. Racjonalne postêpowanie, polegaj¹ce na redukcji nadmiaru masy tkanki t³uszczowej i
zapobieganiu nawrotom oty³oci, w praktyce jest realizowane w sposób ma³o konsekwentny [11]. Powstaje zatem liczna grupa
osób z oty³oci¹ powik³an¹ zaburzeniami
naczyniowymi. Wród tych osób istotne
miejsce zajmuj¹ chorzy z Przewlek³¹ Chorob¹ ¯yln¹  PCh¯ u których widoczne s¹
zmiany ¿ylakowe [2]. Poznanie jednak
wczesnych zmian patogenetycznych pozwoli na wczesne i planowe rozpoznanie,
co wci¹¿ stanowi problem w praktyce klinicznej wielu chorób naczyniowych.
Stres oksydacyjny stanowi potencjalny
mechanizm w³¹czony w patogenezê i rozwój wielu chorób, w³¹czaj¹c przewlek³¹ chorobê ¿yln¹ (PCh¯) [4]. G³ównymi czynnikami powoduj¹cymi stres oksydacyjny s¹: d³ugotrwa³y stan zapalny z neutrofilami obecnymi w uszkodzonej tkance, produkuj¹cymi anionorodniki nadtlenkowe w wybuchu
tlenowym oraz niedotlenienie i niedokrwienie. Prozapalne cytokiny mog¹ stymulowaæ
do produkcji RFT komórki stanu zapalnego, tak¿e inne typy komórek  np. fibroblasty [22]. Jako ¿e w uszkodzonych naczyniach jest stale obecny stan zapalny, wydzielone RFT mog¹ przez d³ugi czas oddzia³ywaæ na tkankê, powoduj¹c lawinê zdarzeñ. Ca³y ten proces jest sprzê¿eniem
zwrotnym dodatnim prowadz¹cym do nasilania stanu zapalnego.
PCh¯ zwi¹zana jest z lokaln¹ nadprodukcj¹ reaktywnych form tlenu (RFT), które stanowi¹ g³ówne mediatory zmian w cianach naczyñ [5,7,29]. Zmiany naczyniowe
zwi¹zane s¹ z dwoma g³ównymi mechanizmami. Jeden zwi¹zany jest z utlenianiem
sk³adników b³ony komórkowej, po którym
nastêpuj¹ zmiany w obrêbie ródb³onka
naczyñ co ostatecznie prowadzi do zwiêkszenia przepuszczalnoci ciany naczynia
¿ylnego.
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toms of CVD (p<0.0001). Overall MDA concentration was
higher in venous blood plasma in patients with CVD than in
healthy volunteers (p<0.0005). BMI substantially correlated
with increased MDA concentration in blood plasma. MDA
concentration was higher in obese patients than in patients
with normal BMI. These results were substantially significant (p<0.001). Conclusions: CVD is associated with increased oxidative stress measured by the level of MDA in
blood plasma. Measurement of MDA may be a useful marker
in evaluation of vessel changes in patients with CVD. 3.
Obesity increases risk of lipid peroxidation and influences
increment of oxidative stress in the group of patients with
CVD.

Kolejny z mechanizmów zwi¹zany jest
z chemotaksj¹ i aktywacj¹ leukocytów i p³ytek krwi. Kiedy te dwa mechanizmy wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ zmiany komórkowe rozszerzaj¹ siê i zwiêksza siê zastój ¿ylny
[15,20,23]. Zastój jest pierwotnym czynnikiem zapocz¹tkowuj¹cym szereg hemodynamicznych, metabolicznych i od¿ywczych
zmian zwi¹zany z przep³ywem krwi, redystrybucji mikrokr¹¿enia, niedotlenienia tkanek oraz aktywacj¹ leukocytów [28,30,31].
Przyleganie leukocytów zapocz¹tkowuje aktywacjê neutrofilów, co zwi¹zane jest z ró¿nokszta³tnoci¹ ich j¹der komórkowych oraz
zwiêksza syntezê rodników nadtlenkowych
które prowadz¹ do peroksydacji lipidów
[1,17].
Pomiar stresu oksydacyjnego wewn¹trz
uszkodzonych naczyñ ¿ylnych jest utrudniony przez krótki okres pó³trwania i wysok¹
reaktywnoæ RFT. W zwi¹zku z tymi problemami stres oksydacyjny oznacza siê porednio, poprzez produkty dzia³ania RFT 
uszkodzone DNA, bia³ka i lipidy. Metody
oznaczania polegaj¹ na wykrywaniu produktów porednich utleniania: lipidów (malonylodialdehydu (MDA), izoprostanu); produktów utleniania DNA (8-hydroksydeoksyguanozyny); bia³ek (oznaczanie reszt nitrotyrozyny i innych).
Materia³ i metoda

Lokalna produkcja reaktywnych form tlenu zosta³a
oszacowana przez pomiar malonylodialdehydu jako produktu peroksydacji lipidów w próbkach osocza krwi zastoinowej z ¿ylaków koñczyn dolnych, pochodz¹cych od
31 pacjentów ze zdiagnozowan¹ przewlek³¹ chorob¹
¿yln¹, poddawanych flebektomii oraz w osoczu krwi obwodowej z ¿y³y przedramienia tych samych pacjentów.
Chorzy to 31 osób (23 to kobiety i 8 mê¿czyzn w wieku
26-68 lat, gdzie rednia wieku wynosi³a 49,9 ± 12,5 SD)
ze zdiagnozowan¹ przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹, w stopniu
2 i 3 wg CEAP zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego w II Klinice Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Na prowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Bioetycznej UJ CM [KBET/125/B/
2007].
31 osób zdrowych (20 kobiet i 11 mê¿czyzn w wieku 51-72 lat, gdzie rednia wieku wynosi³a 60 ± 12 SD)
pos³u¿y³o jako kontrola. Osoby te to zdrowi ochotnicy
poddawani badaniom okresowym. MDA zmierzono w
osoczu krwi z ¿y³y przedramienia w tej grupie.
Po przeprowadzeniu wywiadu w badanej grupie 31
osób chorych na PCh¯ znajdowa³o siê: 8 osób z prawid³owym BMI (18,5-24,9) [34]; nadwagê (25,0-29,9) wykazywa³o 15 osób, natomiast z I stopniem oty³oci (30,034,9) by³o 5 osób a z II stopniem oty³oci (35,0-39,9)
by³y 2 osoby. BMI (body mass index  wskanik masy
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cia³a) [19] okrelono: masa (kg)/wzrost (m)2 .
Produkty peroksydacji lipidów zosta³y okrelone
przez zmierzenie reaktywnych sk³adników reaguj¹cych
z kwasem tiobarbiturowym spektrofluorymetrycznie, metod¹ podan¹ przez Austa (1994) [6]. Pomiaru stê¿enia
malonylodialdehydu MDA w osoczu krwi dokonano za
pomoc¹ oznaczenia fluorymetrycznego. Najpierw wykonano derywatyzacjê kwasem tiobarbiturowym (TBA, ang.
thiobarbituric acid) a potem dokonywano pomiarów fluorymetrycznych powsta³ego ró¿owego ugrupowania
chromatoforowego. Przygotowanie próbki do analizy polega³o na zmieszaniu 0,5 ml próbki osocza (w odpowiednim rozcieñczeniu) z 1,5 ml mieszaniny roztworu roboczego [odczynnik roboczy: TBA/TCA/HCL rozcieñczony
czterokrotnie wod¹]. Po wytrz¹niêciu, próbówki umieszczano w ³ani wodnej na 15 min w temperaturze 100°C.
Po och³odzeniu pod zimn¹ wod¹, powsta³y barwnik ekstrahowano do 3,0 ml alkoholu n-butylowego intensywnie wstrz¹saj¹c 1 min. Oddzielenie fazy organicznej przypieszono poprzez wirowanie przy 1000×g przez 10 min.
Roztwór wzorcowy otrzymano przez hydrolizê 1,1,3,3tetrametoksypropanu. Pomiaru stê¿enia powsta³ego
adduktu TBA-MDA dokonano mierz¹c emisjê na poziomie 553 nm stosuj¹c ród³o wzbudzenia o d³ugoci fali
532 nm, wyniki wyra¿ano w nmol/ml osocza.
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna zosta³a wykonana z u¿yciem
pakietu Statistica wersji 6,0. Test Shapiro-Wilka zosta³
u¿yty do sprawdzenia normalnoci rozk³adu. Dane zosta³y wyra¿one jako mediany (5%-95% percentyl). Statystyczne porównania pomiêdzy grupami wykonano przy
pomocy testu Wilcoxona. Wartoci, gdzie p<0,05 przyjêto jako znamienne statystycznie. Model regresji GRM
zosta³ zastosowany do wykazania zale¿noci pomiêdzy
poziomem MDA u chorych (odpowiednio w osoczu krwi
¿ylnej oraz osoczu krwi pochodz¹cej z ¿ylaka) a indeksem masy cia³a (BMI) u tych samych chorych. Ró¿nice
by³y statystycznie znamienne (p<0,05).

Wyniki
Stwierdzono znacz¹cy wzrost poziomu
malondialdehydu w osoczu krwi z ¿ylaka w
porównaniu z krwi¹ obwodow¹ u tych samych pacjentów (p<0,0001). Dodatkowo
stê¿enie MDA by³o wy¿sze w osoczu krwi
¿ylnej chorych ani¿eli w osoczu krwi ¿ylnej
zdrowych ochotników (p<0,0001) (rycina 1).
Zauwa¿ylimy tak¿e, ¿e indeks masy
cia³a (BMI) oddzia³ywuje na proces peroksydacji lipidów u chorych. BMI dobrze koreluje ze zwiêkszonym stê¿eniem MDA w osoczu krwi 31 pacjentów. Wykazano, ¿e stê¿enie MDA by³o wy¿sze u pacjentów z oty³oci¹ ni¿ pozosta³ych nie wykazuj¹cych oty³oci. Ró¿nice te by³y znamienne statystycznie (p<0,001) (rycina 2).

M. Kózka i wsp.

Rycina 1
Porównanie wartoci MDA w osoczu krwi obwodowej oraz w osoczu krwi zastoinowej z ¿ylaka w
grupie chorych na PCh¯.
Comparison of MDA values from peripheral blood plasma
as well as in blood plasma from venous blood of varicose
veins in patients with CVD.

Rycina 2
Porównanie wartoci MDA w osoczu krwi obwodowej chorych oraz w osoczu krwi obwodowej
zdrowych ochotników.
Comparison of MDA values from peripheral blood plasma
in patients with CVD and peripheral blood plasma of
healthy volunteers.

Rycina 3
BMI oddzia³ywuje na stê¿enie MDA w osoczu krwi
obwodowej i ¿ylakowej chorych. Ró¿nice te s¹
znamienne statystycznie (p<0,001).
BMI influences the MDA concentration in peripheral blood
plasma and varicose vein blood of patients. These values
are statistically significant (p<0.001)
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Dyskusja
W przedstawionej pracy zaprezentowano ró¿ne poziomy nasilenia stresu oksydacyjnego pomiêdzy próbkami osocza krwi
pobranej z ¿y³y powierzchownej przedramienia a krwi¹ zastoinow¹ z ¿ylaków koñczyn
dolnych u pacjentów z oty³oci¹, cierpi¹cych
na przewlek³¹ chorobê ¿yln¹ PCh¯.
Wykazano dominuj¹c¹ rolê oznaczania
utleniania lipidów jako wskanika dysfunkcji ródb³onka oraz stresu oksydacyjnego u
pacjentów z I i II stopniem oty³oci, cierpi¹cych na przewlek³¹ chorobê ¿yln¹. Przedstawione badania sugeruj¹ ¿e poziomy wolnych rodników oraz prowokowane przez nie
utlenianie lipidów zale¿y nie tylko od okolicy cia³a, ale te¿ od nasilenia stopnia oty³oci w grupie osób chorych na PCh¯.
Znaczenie procesów oksydacyjnych jest
niebagatelne. Ich mo¿liwe skuteczne ograniczenie poparte monitorowaniem statusu
antyoksydacyjnego mo¿e mieæ niema³e znaczenie kliniczne, nie tylko w rozwoju samej
przewlek³ej choroby ¿ylnej, ale tak¿e i przede
wszystkim jej powik³añ tj.: nadcinienia ¿ylnego czy owrzodzeñ ¿ylnych.
Jak donosz¹ badania, zdecydowana terapia chorób sercowo-naczyniowych, jak
najwczeniej zdiagnozowanych bêdzie odnosiæ korzyci, na drodze wyciszania procesów rodnikogenezy i zapalnych [8,25]. Ma
to znaczenie zw³aszcza poprzez utrzymywanie stanu równowagi oksydacyjnej nie
tylko we wczesnych fazach przewlek³ej choroby ¿ylnej lecz tak¿e jej powik³aniach, gdy¿
du¿e wahania poziomu wolnych rodników
s¹ szczególnie niebezpieczne, nawet jeli
zmiany kliniczne s¹ dobrze kontrolowane.
W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano ró¿nicê istotn¹ statystycznie w
stê¿eniu MDA pomiêdzy osoczem krwi zastoinowej pochodz¹cej z ¿ylaków a osoczem
krwi obwodowej, gdzie ten poziom by³ znamiennie ni¿szy. Wzrost stê¿enia MDA zarówno w osoczu krwi obwodowej jak i zastoinowej zachowywa³ siê wprost proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wskanika
BMI u osób chorych na PCh¯. Najwy¿szy
poziom MDA i najwy¿szy wskanik BMI zaobserwowano w osoczu krwi zastoinowej z
¿ylaków. W grupie zdrowych ochotników
stwierdzono istotnie ni¿sz¹ wartoæ MDA w
osoczu krwi obwodowej pochodz¹cej z ¿y³y
przedramienia, w porównaniu z grup¹ osób
chorych, gdzie poziom MDA w osoczu krwi
obwodowej by³ wy¿szy.
Yeoch Ellerton i Stacey badaj¹c zachowanie siê jednego z produktów utleniania
lipidów  8 izoprostanu [37], dokonywali pomiarów stê¿eñ tego zwi¹zku testem ELISA
oraz metod¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze spektrometri¹ masow¹. Mierzyli oni
równie¿ ca³kowit¹ iloæ antyoksydantów badaj¹c proces utleniania specyficznego substratu. Izoprostany s¹ cz¹steczkami podobnymi do prostaglandyn powsta³ymi w wyniku utleniania nienasyconych kwasów t³uszczowych w b³onach fosfolipidowych. Poziom
8-izoprostanu w materiale pobranym z niewydolnych naczyñ ¿ylnych by³ znacz¹co
podwy¿szony wzglêdem naczyñ niezmienionych w badaniu USG, uchodz¹cych za wydolne, co sugerowa³o nasilenie procesu peroksydacji lipidów w zmienionych naczyniach ¿ylnych.
216

Odmienne wyniki dotycz¹ce poziomu
malonylodialdehydu MDA uzyskano w innych pracach. W przypadku badañ A. Yasim,
M. Kilinc, M. Aral, H. Oksuz, M. Kabalci, E.
Eroglu i S. Imrek zwrócono uwagê, i¿ poziom malonylodialdehydu w osoczu krwi
¿ylnej pobranej z ¿y³y przedramienia osób
chorych na ¿ylaki koñczyn dolnych nie ró¿ni³ siê od poziomu MDA w osoczu krwi ¿ylnej zdrowych ochotników [36]. Najprawdopodobniej by³o to zwi¹zane ze sposobem,
w jaki pobierano materia³ do badania a nastêpnie jego przechowywaniem. Zarówno w
jednym jak i drugim przypadku krew pobierana by³a z ¿y³y przedramienia po wytworzeniu miejscowej stazy. Wy¿sze poziomy
MDA uzyskane przez powy¿szych autorów
mog¹ byæ zwi¹zane ze zbyt d³ugim okresem
przechowywania próbek krwi bez dodatku
BHT, który ogranicza w sposób istotny nasilaj¹cy siê proces peroksydacji lipidów a
tak¿e stosowaniem metody (spektrofotometryczna) o mniejszej czu³oci ni¿ metoda fluorymetryczna stosowana w naszych badaniach.
Podobne wyniki uzyskali tak¿e Jacob i
wsp. [18], którzy nie znaleli ró¿nic istotnych
statystycznie w poziomie malonylodialdehydu (MDA) pomiêdzy osoczem krwi pochodz¹cej z ¿y³y przedramienia a krwi¹ pobran¹ z koñczyn dolnych pacjentów cierpi¹cych
na ¿ylaki koñczyn dolnych. Wyniki te sugerowa³yby, i¿ zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej wystêpuj¹ce lokalnie w chorych koñczynach pozostaj¹ bez
wp³ywu na kr¹¿enie systemowe.
Jest jednak powszechnie wiadome, i¿
wysoki poziom wolnych rodników dotyczy
zmian lokalnych zwi¹zanych ze zmianami
w naczyniach ¿ylnych chorych koñczyn, co
potwierdzone zosta³o w naszych badaniach
a znalaz³o tak¿e odbicie wród prac innych
autorów. Flore i wsp. [13] zwrócili uwagê na
wy¿szy poziom wolnych rodników tlenowych
w próbkach krwi pobranej z koñczyn dolnych
pacjentów chorych na ¿ylaki w porównaniu
do grupy kontrolnej zdrowych ochotników.
Poczynione obserwacje koreluj¹ z obserwacjami przedstawionymi w literaturze
wiatowej. Badacze zwracaj¹ uwagê na kluczow¹ rolê stanu zapalnego jako mechanizmu odpowiedzialnego za postêp przewlek³ej choroby ¿ylnej i wystêpowanie jej objawów [21,24,27]. W licznych pracach udowodniono wzrost stê¿enia markerów aktywacji ródb³onka naczyñ ¿ylnych i leukocytów w przebiegu PCh¯ [3,9,10,16]. Interakcji leukocytów z endotelium, w wyniku której powstaj¹ toksyczne metabolity m.in. MDA
[25] sprzyja zwolniony przep³yw ¿ylny [12].
Mahmound A. Wali, Suleiman A. stwierdzili,
nasilony proces peroksydacji lipidów, wyra¿ony zwiêkszonym stê¿eniem malonylodialdehydu w niedotlenionych naczyniach ¿ylnych, w miejscu niewydolnych zastawek
¿ylnych w porównaniu do naczyñ niezmienionych procesem zapalnym, co znajduje
równie¿ potwierdzenie w wynikach uzyskanych przez nas. Tryankina S.A., Kolobova
O.I. oraz Varshavsky B. Ya. zwrócili uwagê
na zmniejszenie puli antyoksydantów osoczowych a tak¿e nasilony proces peroksydacji lipidów u chorych z ¿ylakami koñczyn
dolnych w porównaniu do grupy osób zdrowych [32]. Badania te dowodz¹ jak silnie
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stres oksydacyjny os³abi³ mechanizmy obrony przeciwwolnorodnikowej [33] u chorych
na PCh¯.
Uzyskane wyniki potwierdzi³y tezê, ¿e
pacjenci cierpi¹cy na PCh¯ znajduj¹ siê w
stanie stresu oksydacyjnego. Nasila siê peroksydacja lipidów mierzona stê¿eniem
MDA. Ekspozycja ródb³onka naczyñ ¿ylnych na wysokie stê¿enia wolnych rodników
mo¿e prowadziæ do progresji i powik³añ przewlek³ej choroby ¿ylnej.
Wnioski
1. Przewlek³a choroba ¿ylna przebiega
ze znacznie nasilonym stresem oksydacyjnym mierzonym poziomem stê¿enia MDA
w osoczu krwi.
2. Pomiar stê¿enia MDA mo¿e stanowiæ u¿yteczny marker okrelaj¹cy ryzyko
zmian naczyniowych u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ ¿yln¹.
3. Oty³oæ zwiêksza ryzyko peroksydacji lipidów oraz wp³ywa na postêpuj¹cy stres
oksydacyjny w grupie chorych z objawami
przewlek³ej choroby ¿ylnej.
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