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U pod³o¿a przewlek³ej choroby obturacyjnej p³uc (POChP) le¿y
proces zapalny w obrêbie oskrzeli, mi¹¿szu i naczyñ p³ucnych.
W procesie tym zaanga¿owane s¹ ró¿ne typy komórek: makrofagi,
neutrofile, limfocyty CD8 oraz komórki ródb³onka naczyniowego.
Markerami uszkodzenia ródb³onka s¹ m.in. endotelina, peptyd
produkowany przez ródb³onek, silny spazmogen, czynnik
proproliferacyjny dla miêni g³adkich i czynnik von Willebranda (vWF).
Dotychczas udowodniono, ¿e u chorych na POChP stê¿enie endoteliny
ronie zarówno w krwiobiegu, jak i w BALF.
Celem pracy by³a ocena stanu ródb³onka naczyniowego u chorych
na POChP przez zbadanie zarówno liczby komórek ródb³onka w krwi,
jak i jego markerów tj. endoteliny i czynnika vW. Endotelinê i czynnik
vWF oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹, a komórki ródb³onka
metod¹ immunofluorescencyjn¹ z u¿yciem swoistego p/cia³a
monoklonalnego. Badania przeprowadzono u 14 chorych (9 mê¿czyzn
i 5 kobiet) na POChP. Grupa kontrolna liczy³a 15 zdrowych osób.
W grupie chorych stwierdzono znamiennie liczniejsze komórki
ródb³onka kr¹¿¹ce we krwi obwodowej w porównaniu z kontroln¹
grup¹ (1,14±2,1 vs 0,45±0,14) Stê¿enie endoteliny (1,59±0,89 vs
0,48±0,3 pg/ml) i czynnika vWF (110,5±13,9 vs 102,8 vs 32,2),
aczkolwiek nieco wy¿sze u chorych na POChP, nie by³y istotnie
ró¿ne miêdzy obu grupami. Stwierdzono natomiast wybitnie dodatni¹
korelacjê miêdzy liczb¹ komórek ródb³onka a tymi czynnikami.
Wyniki badania sugeruj¹, ¿e ródb³onek naczyniowy odgrywa
istotn¹ rolê w patomechanizmie POChP.
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W przewlek³ej obturacyjnej chorobie p³uc (POChP),
obok zmian destrukcyjnych w mi¹¿szu p³ucnym, uwarunkowanych rozedm¹, wystêpuje d³ugotrwa³y proces zapalny b³ony luzowej oskrzeli, zw³aszcza obwodowych. Zmiany te prowadz¹ do postêpuj¹cego i nieodwracalnego
upoledzenia wentylacji p³uc, co jest podstawowym kryterium rozpoznawczym tego zespo³u chorobowego. W nacieku zapalnym luzówki dominuj¹ neutrofile, które
w zwiêkszonej liczbie stwierdza siê w wietle oskrzeli.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized
with chronic inflammation throughout the airways, parenchyma and
pulmonary blood vessels. Macrophages, T lymphocytes (predominately
CD8), neutrophils but also endothelial cells participate in chronic
inflammation. Endothelin - a peptide produced by endothelium,
a potent spasmogen, a proliferative factor of smooth muscles and the
von Willebrand factor (vWF) are included among markers of endothelial
damage. It has been proved so far that endothelin concentration is
increased in blood and BALF of COPD patients.
The objective of the study was to assess the number of circulating
endothelial cells, the concentration of endothelin and vWF in blood in
COPD patients as compared with healthy individuals. The
immunofluorescence method using a specific monoclonal endothelium
antibody was applied. Endothelin and vWF were assessed by
immunoenzymatic method. The study included 14 COPD patients
(9 men and 5 women) and 15 healthy individuals, aged 20 to 40.
The circulating endothelial cells average count in COPD patients
was 1.14±2.1 vs. 0.45±0.14 cells/ml in healthy controls. The differences
were of statistic significance. The concentration of endothelin
(1.59±0.89 vs. 0.48±0.3) and vWF (110.5±13.9 vs. 102.8 vs. 32.2)
although it was increased in COPD patients, was not significantly
different between groups. There was significant positive correlation
between endothelial cells count and concentrations of both studied
factors.
These results may indicate the endothelial involvement in
pathogenesis of COPD.
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Wystêpuj¹ równie¿ makrofagi, eozynofile w okresach zaostrzeñ, a te¿ limfocyty T. W odró¿nieniu od astmy,
w POChP stwierdza siê inny podtyp limfocytów, a mianowicie CD8 [1]. Wymienione komórki nie wyczerpuj¹
listy zaanga¿owanych w procesie zapalnym. Obok zmian
w nab³onku oskrzelowym, dysponujemy danymi wskazuj¹cymi na reakcje ze strony komórek ródb³onka [2].
W ostatnich latach wykazano, ¿e nie tylko w astmie [3],
ale równie¿ w POChP zwiêksza siê stê¿enie endoteliny
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we krwi obwodowej oraz w pop³uczynach oskrzelowych
(BALF) [4,5]. Endotelina, peptyd wyizolowany w koñcu
lat 80., wytwarzany m.in. przez nab³onki, makrofagi, ale
przede wszystkim ródb³onek, jest bardzo silnym spazmogenem oraz wykazuje szereg innych w³aciwoci, np.
nasila odczyny proliferacyjne [6,7]. W stanach niedotlenienia zarówno ostrego, jak i przewlek³ego, co ma miejsce w³anie w POChP, dochodzi do wzrostu we krwi stê¿enia czynnika von Willebranda (vWF). Stwierdzono to
przede wszystkim w nadcinieniu p³ucnym i traktuje siê
jako wyraz uszkodzenia ródb³onka [8,9]. Odkrycie endoteliny stworzy³o niezwykle ciekawe perspektywy badañ jej patognomonicznej roli w chorobach obturacyjnych
p³uc. Uszkodzenie ródb³onka spowodowane ró¿nymi przyczynami, np. stresem rozci¹gania, zmianami w przep³ywie i cinieniu krwi, skaleczeniem, jest ród³em ca³ego
szeregu patofizjologicznych zjawisk. St¹d wynika fakt, ¿e
nieprawid³ow¹ liczbê kr¹¿¹cych komórek ródb³onka i
zmiany w nich, obserwuje siê w nadcinieniu, chorobach
nerek, kolagenozach [10,11,12]. Na upoledzenie czynnoci ródb³onka wp³ywa równie¿ niedotlenienie. Poniewa¿ zaburzenia gazometryczne w chorobach p³uc takich,
jak POChP i ciê¿ka astma s¹ czêstym objawem, a chodzi
tu przede wszystkim o hipoksemiê, w chorobach tych istniej¹ warunki sprzyjaj¹ce uszkodzeniu komórek ródb³onka
[13,14]. Za najlepiej odzwierciedlaj¹ce stan ródb³onka
uwa¿a siê pomiary osoczowej trombomoduliny oraz czynnika von Willebranda (vWF) [9,15].
Celem pracy by³o zbadanie stanu ródb³onka w POChP.
Równoczesne oznaczenie liczby komórek ródb³onka we
krwi obwodowej w skojarzeniu z pomiarem czynnika vW
i endoteliny mo¿e s³u¿yæ ocenie zmian naczyniowych
w chorobie, która wi¹¿e siê z niedotlenieniem; niedotlenienie
jest uznan¹ przyczyn¹ uszkodzenia ródb³onka. Z kolei
stwierdzenie wiêkszej liczby kr¹¿¹cych komórek ródb³onka
mo¿e byæ, wed³ug naszego przypuszczenia, wyrazem
aktywnoci procesów wytwórczych i angiogenezy. Takie
kompleksowe badania nie by³y dot¹d prowadzone.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Do badania zakwalifikowano wg przyjêtych kryteriów
14 chorych (9 mê¿czyzn) na POChP. Wiek chorych wynosi³ 55 do 78 lat (rednio 63 lata).Objawy choroby trwa³y od 2 lat do 21. Kryterium dyskwalifikuj¹cym chorego
do badania by³o wspó³istnienie nadcinienia têtniczego, cukrzycy, zapalenia k³êbuszków nerkowych. Chorzy mieli
ustalone leczenie; wszyscy przyjmowali antycholinergiki
oraz α-sympatykomimetyki, 3 chorych stosowalo wziewne
kortykosteroidy.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 15 zdrowych osób, 8 kobiet i 7 mê¿czyzn w wieku od 20 do 40 lat. Ka¿dy z pacjentów wyrazi³ zgodê na udzia³ w badaniu, a protokó³
badania zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Bioetyczn¹
przy Akademii Medycznej we Wroc³awiu.

Metody
Komórki ródb³onka
Stosowana do lat 90. metoda liczenia kr¹¿¹cych we
krwi obwodowej komórek ródb³onka by³a oparta na cechach morfologicznych komórek i obarczona du¿ym b³êdem. W naszych badaniach pos³u¿ylimy siê nowoczesn¹
metod¹ immunologiczn¹ opracowan¹ wg Sbarbati i wsp.
z u¿yciem swoistego przeciwcia³a monoklonalnego [16].
Autorzy ci wykazali, ¿e filtr p³ucny nie stanowi przeszkody dla przenikania ródb³onka i jego fragmentów z kr¹¿enia p³ucnego do obwodowego; by³o to argumentem za zastosowaniem tej metody w planowanym badaniu.
Krew z ¿y³y ³okciowej pobierano na cytrynian w iloci 4-5 ml, a nastêpnie nawarstwiano na zawiesinê Percollu i wirowano przez 10 min. przy szybkoci obrotowej
1000 g w temp. pokojowej. Warstwê znad osadu odrzucano, a uzyskany osad komórek zawieszano w PBS z dodatkiem 2% albuminy bydlêcej i osadzano na szkie³kach
podstawowych w cytowirówce. Osadzone komórki ródb³onka utrwalano metanolem przez 10 min., dwukrotnie
przemywano roztworem PBS i inkubowano przez 1 godz.
z rozcieñczonym 1:1000 w PBS z 2% BSA monoklonalnym przeciwcia³em CLB-HEC19 (wysiêk otrzewnowy)
swoistym dla komórek ródb³onka. MoAb CLB-HEC 19
u¿yte do naszych badañ otrzymalimy dziêki uprzejmoci
doktora Jana A. Mourika, kierownika Departamentu Krzepliwoci Krwi Centralnego Laboratorium S³u¿by Krwiodawstwa Holenderskiego Czerwonego Krzy¿a w Amsterdamie. Po dwukrotnym przemyciu w PBS z BSA, komórki ródb³onka traktowano przez godzinê poliklonalnym
kozim przeciwcia³em znakowanym izotiocjanianem fluoresceiny swoistym dla immunoglobulin mysich (DAKO,
Dania). Zastosowane przeciwcia³o nie reaguje z erytrocytami, limfocytami, monocytami, granulocytami, trombocytami, ani z hodowanymi fibroblastami i komórkami miêni g³adkich. Po przemyciu w PBS na preparaty nakrapiano 87% glicerol w PBS (9:1) z dodatkiem 1 mg (ml)
para-fenylenodwuaminy. W mikroskopie fluorescencyjnym liczono komórki fluoryzuj¹ce. Wynik wyra¿ano w iloci
komórek w 1ml krwi obwodowej.
Oznaczanie endoteliny
Endotelinê 1 oznaczano w osoczu metod¹ immunoenzymatyczn¹ na handlowych zestawach firmy Biomedica
Gruppe, Austria. Metoda polega na wi¹zaniu endoteliny
w badanym osoczu przez swoiste poliklonalne przeciwcia³o uprzednio osadzone w do³kach polistyrenowych mikrop³ytek miareczkowych. Zwi¹zana endotelina jest nastêpnie wykrywana przez mysie poliklonalne przeciwcia³o swoiste dla endoteliny, które z kolei jest wi¹zane przez
anty-mysie IgG przeciwcia³o znakowane peroksydaz¹.
Powsta³y kompleks: przeciwcia³o poliklonalne-endotelinaprzeciwcia³o poliklonalne znakowane wykrywany jest
w oparciu o barwn¹ reakcjê enzymatyczn¹ peroksydazy
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z substratem TMB. Intensywnoæ barwy jest proporcjonalna do iloci endoteliny obecnej w badanym materiale.
Badanie czynnika vW
Czynnik vW oznaczano w osoczu metod¹ immunoenzymatyczn¹ (zestaw firmy Asserachrom, Diagnostica Stago, Francja). Metoda polega na wi¹zaniu czynnika przez
swoiste królicze przeciwcia³o uprzednio osadzone w do³kach p³ytek miareczkowych, a nastêpnie zwi¹zaniu przeciwcia³a króliczego wyznakowanego peroksydaz¹ przez
pozosta³e wolne determinanty antygenowe czynnika vW.
Zwi¹zana peroksydaza z przeciwcia³em króliczym w obecnoci substratu orto-phenylenediaminy i H2O2 daje barwn¹ reakcjê, która odzwierciedla stê¿enie czynnika, wyra¿one w procentach stê¿enia jakie spotyka siê w doros³ej
zdrowej populacji ludzi.
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chorych wynosi³o rednio 1,14 pg/ml, w grupie zdrowych
0,45 pg/ml. Ró¿nica ta nie by³a znamienna. Wartoci czynnika vW kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: grupa chorych 110,5%, zdrowych - 102,8%; nie wykazano ró¿nicy statystycznej. Obliczony wspó³czynnik korelacji wykaza³ znamiennie istotn¹ zale¿noæ miêdzy liczb¹ komórek rób³onka a czynnikiem vW oraz komórkami ródb³onka a endotelin¹. Wyniki tych obliczeñ przedstawiono w tab. II.
Osiem osób chorych na POChP mia³o zaburzenia gazometryczne pod postaci¹ hipoksemii. Wykazano ujemn¹
korelacjê miêdzy liczb¹ komórek ródb³onka a cinieniem
parcjalnym tlenu w ¿ylnej krwi arterializowanej (r=-0,49;
wskanik ten by³ bliski istotnoci statystycznej, p=0,07).
Nie wykazano takiej korelacji miêdzy cinieniem tlenu
a pozosta³ymi badanymi parametrami.

DYSKUSJA
vWF jest multimerem produkowanym przez komórki
ródb³onka i megakariocyty, magazynowanym w ródkomórowych organellach: cia³kach Weibel-Palade a i ziarnistociach komórek ródb³onka i p³ytek. Czynnik ten jest
glikoprotein¹ o wysokim ciê¿arze i s³u¿y jako nonik dla
czynnika VIIIc, a zatem bierze udzia³ w homeostazie uk³adu kr¹¿enia. vWF odgrywa równie¿ istotn¹ rolê
WYNIKI
w agregacji p³ytek i ich adhezji do uszkodzonego naczyW grupie chorych na POChP liczba kr¹¿¹cych ko- nia [8]. Okaza³o siê, ¿e vWF jest wskanikiem zaburzeñ
mórek ródb³onka wynios³a rednio 1,59 w ml krwi, w gru- ródb³onka w wielu chorobach naczyniowych i nie tylko.
pie kontrolnej zdrowych osób - 0,48 komórki. Ró¿nica ta Znacznie ronie w surowicy chorych z nadcinieniem p³ucby³a wysoce statystycznie znamienna. Wyniki przedsta- nym, zw³aszcza pierwotnym [17,18]. Lopes i wsp. obserwiono w tab. I i na ryc. 1. Stê¿enie endoteliny we krwi wowali przez rok grupê chorych z t¹ chorob¹ i stwierdzili,

Statystyka
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej wykorzystuj¹c test t-Studenta dla grup niepowi¹zanych. Poza
tym oznaczano wspó³czynniki korelacji miêdzy poszczególnymi parametrami badañ. Za ró¿nicê statystycznie
istotn¹ (p) przyjêto poziom istotnoci α = 0,05.

Tabela I. Endotelina, komórki ródb³onka i czynnik von Willebranda u chorych na POChP i zdrowych

Chorzy na POChP (n = 14)
Zdrowi (n = 15)
p

Endotelina (pg/ml ± SD)

Komórki ródb³onka (EC/ml)

1,14 ± 2,1
0,45 ± 0,14
0,21

1,59 ± 0,89
0,48 ± 0,3
0,0001

Czynnik von Willebranda (% ± SD)
110,5 ± 13,9
102,8 ± 32,2
0,43

2,8
odch.std.

2,4

b³¹d std.

2,0

rednia

Tabela II. Wspó³czynniki korelacji endoteliny, komórek ródb³onka i czynnika von Willebranda u chorych na POChP

1,6

Endotelina

1,2
0,8

Endotelina

0,4

Komórki
ródb³onka

0,59 (p < 0,05)

Czynnik von
Willebranda

0,34 (NS)

0
POChP

ZDROWI

Ryc. 1. Porównanie liczby kr¹¿¹cych komórek ródb³onka we
krwi obwodowej (EC/ml) u chorych na POChP i zdrowych ochotników; p<0,0005.

Komórki
ródb³onka

Czynnik von
Willebranda

0,59 (p < 0,05)

0,34 (NS)
0,8 (p < 0,001)

0,8 (p < 0,001)
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¿e osobnicy z wysokim stê¿eniem we krwi czynnika vW
znacznie wczeniej umierali ni¿ pozostali. Mia³ on zatem
znaczenie rokownicze [18]. Okaza³ siê te¿ byæ równie¿
czynnikiem prognostycznym w ostrym uszkodzeniu p³uc
[9]. Zwiêkszone stê¿enie vWF obserwowano ponadto
w POChP. Czynnik ten jest produktem zarówno p³ucnego, jak i systemowego ródb³onka, a surowicze jego stê¿enie ronie w ostrym zapaleniu oskrzeli. Opieraj¹c siê
na tym, Chambers i wsp. za³o¿yli, ¿e wzrost surowiczego
vWF mo¿e wskazywaæ na subkliniczne uszkodzenie p³uc,
a zatem byæ mo¿e pozwoli na przewidywanie przyspieszonego upoledzenia wentylacji p³ucnej [17]. Ich wieloletnia obserwacja du¿ej grupy chorych potwierdzi³a to przypuszczenie; autorzy wnioskuj¹, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy vWF a spadkiem wartoci FEV1. Ferroni i wsp. równie¿ stwierdzili wzrost stê¿enia vWF u chorych z POChP
w porównaniu z kontrol¹, choæ ró¿nica ta nie osi¹gnê³a
znamiennoci [15]. W naszych badaniach nie wykazalimy ró¿nicy miêdzy grup¹ chorych i zdrowych; nieco
wy¿sze wartoci u chorych nie by³y istotne. Stwierdzilimy natomiast znamienn¹ korelacjê tego czynnika z liczb¹ komórek ródb³onka kr¹¿¹cych we krwi. Liczba ta by³a
istotnie wiêksza w grupie chorych na POChP. Podobn¹
dodatni¹ korelacjê obserwowano miêdzy komórkami ródb³onka a endotelin¹. Rodzina endotelin obejmuje 4 pokrewne peptydy, które wywieraj¹ swe dzia³ania poprzez receptory ET-A i ET-B, zwi¹zane z bia³kiem G [19]. To
dzia³anie obejmuje m.in. silne reakcje skurczowe oskrzeli,
jak te¿ indukowanie ró¿nicowania miofibroblastów [6]. Badania in vivo dobitnie wskazuj¹, ¿e endotelina sama, proporcjonalnie do dawki, pobudza proliferacjê miêni g³adkich oskrzeli oraz, ¿e potêguje dzia³anie czynnika wzrostu
- EGF (Epidermal Growth Factor), a wiêc jest nie tylko
komitogenem, ale i mitogenem [7]. St¹d przypuszczenia,
¿e peptyd ten bierze udzia³ w procesach remodelingu
w astmie [20]. Wiêksza liczba komórek ródb³onka we
krwi kr¹¿¹cej oraz zwi¹zek z endotelin¹, rzucaj¹ nowe
wiat³o na zmiany w cianie oskrzeli prowadz¹ce do ich
zwê¿enia w POChP. Wa¿ne spostrze¿enie poczynili Celik
i wsp. [21]. Ich eksperyment w grupie chorych na POChP
polega³ m.in. na zbadaniu zawartoci endoteliny we krwi
z têtnicy p³ucnej, promieniowej i ¿ylnej. Okaza³o siê, ¿e najwy¿sze stê¿enia endoteliny obserwowano we krwi têtniczej p³ucnej u osób z nadcinieniem p³ucnym; stê¿enie to
odwrotnie korelowa³o z cinieniem parcjalnym tlenu we krwi.
Wyniki te wskazuj¹ na lokalne uwalnianie endoteliny i równoczenie pozwalaj¹ na interpretowanie naszych badañ.
Oznaczalimy endotelinê jedynie we krwi ¿ylnej i choæ jej
stê¿enie by³o wy¿sze w grupie chorych, to wskutek znacznego rozrzutu wyników ró¿nica ta nie by³a istotna.
ródb³onek jako porednik pomiêdzy krwi¹ kr¹¿¹c¹
a tkank¹ pozanaczyniow¹ jest wa¿nym regulatorem migracji leukocytów, hemostazy i napiêcia ciany naczyniowej. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na rolê ródb³onka
jako aktywatora i sprawcê mobilizacji leukocytów w pro-

cesie zapalnym [22]. Dotyczy to równie¿ zmian zapalnych w uk³adzie oddechowym. W rezultacie tego precyzyjnie sterowanego i wielostopniowego procesu, dochodzi do diapedezy komórek zapalnych ze wiat³a naczynia
przez ródb³onek do tkanki otaczaj¹cej naczynie. Morfologiczne i czynnociowe zmiany komórek ródb³onka, ich
aktywacja pod wp³ywem ró¿nych czynników np. cytokin
i chemokin, zosta³a dobrze poznana [23]. Wydaje siê, ¿e
szczególnie wa¿nym w przewlek³ym zapaleniu oskrzeli jest
wspó³oddzia³ywanie komórek nab³onka oskrzelowego
i ródb³onka. Boussat i wsp. [24] badali ekspresjê VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor) na powierzchni
hodowanych ludzkich komórek nab³onka oskrzeli. VEGF
jest mocnym czynnikiem wzrostu i przepuszczalnoci ródb³onka i pojawia siê w nab³onku wskutek jego uszkodzenia lub naprawy. Wspomniani autorzy wykazali, ¿e ekspresja VEGF w hodowanych nab³onkach znamiennie ros³a pod wp³ywem TGF-β 1 (Transforming Growth Factor) oraz hipoksji. Wyniki te, jak i innych autorów [22]
wskazuj¹, ¿e nab³onek oskrzelowy bierze udzia³ w proliferacji ródb³onka. Jest to wa¿na konstatacja.
W pracy naszej stwierdzilimy, ¿e w porównaniu z grup¹ kontroln¹ zdrowych osób, we krwi obwodowej chorych na POChP wystêpuj¹ znamiennie liczniej komórki
ródb³onka. Jakie to ma znaczenie? Interpretacja tej obserwacji jest doæ trudna, zw³aszcza, ¿e w dostêpnym nam
pimiennictwie nie ma podobnych badañ. W nadcinieniu
têtniczym, w przewlek³ym zapaleniu k³êbuszków nerkowych stwierdzano we krwi liczniejsze ni¿ u zdrowych osób
komórki ródb³onka. Traktowano to jako wyraz ich uszkodzenia (znane zjawisko stresu nadcinieniowego i rozci¹gania). Krasnowski wykaza³, ¿e w zapaleniu nerek z zespo³em nerczycowym bez nadcinienia, równie¿ znamiennie ros³a liczba komórek ródb³onka [12]. Uwa¿a³, ¿e jest
to uwarunkowane dzia³aniem zmian metabolicznych wystêpuj¹cych w nerczycy. Nasze badanie by³o inspirowane tymi obserwacjami, gdy¿ widzimy pewn¹ analogiê miêdzy p³ucami i nerkami, zw³aszcza jeli chodzi o ³o¿ysko
naczyniowe. Wynik badania potwierdza nasze za³o¿enia.
Wydaje siê, ¿e mechanizm prowadz¹cy do wzrostu liczby
badanych komórek w POChP jest inny ni¿ np. w nadcinieniu têtniczym, a prawdopodobnie zwi¹zany z nowotworzeniem naczyñ. Ta zwiêkszona angiogeneza, jej kolejne etapy nie s¹ dobrze poznane. Przewlek³e niedotlenienie, które ma miejsce w POChP mo¿e byæ przyczyn¹,
lub co najmniej czynnikiem sprzyjaj¹cym. Przemawia za
tym odwrotna korelacja miêdzy cinieniem tlenu a liczb¹
komórek ródb³onka. W d³ugotrwa³ej hipoksemii dochodzi do rozlunienia ciasnych po³¹czeñ miêdzy komórkami,
które migruj¹c daj¹ pocz¹tek nowemu naczyniu [23]. Jest
tu pewne podobieñstwo do z³uszczania siê, po rozlunieniu wi¹zañ, komórek nab³onkowych. Kaskada miêdzykomórkowych reakcji i odpowiedzi ródb³onka, które maj¹
miejsce zw³aszcza wskutek hipoksji, zosta³a dok³adnie
opisana przez Michielsa i wsp. [25]
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Stwierdzony w badaniu istotny wzrost liczby komó- rób³onka prawdopodobnie wskutek niedotlenienia, z drurek ródb³onka we krwi chorych na POChP i wybitnie giej za byæ mo¿e na jego uaktywnienie przez wydzielany
dodatniej korelacje z markerami stanu ródb³onka, tj. en- z nab³onków VEGFj.
dotelina i vWF, wskazuj¹ z jednej strony, na uszkodzenie
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