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1 WSTĘP 

Niewydolność serca to patogenetycznie wspólna 
ścieżka wielu chorób serca. Według danych 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
łączna chorobowość z powodu niewydolności 
serca (HF) i bezobjawowej dysfunkcji lewej 
komory szacowana jest w populacji europejskiej 
na 4%, a wśród ludzi w ósmej dekadzie życia 
odsetek ten sięga 10-20% [3]. Liczba chorych na 
HF, wedle wszelkich prognoz będzie się 
zwiększać. Mimo optymalnej terapii HF u wielu 
chorych uszkodzenie serca jest postępujące. 
Obecnie w końcowych stadiach HF jedyną opcją 
pozostaje transplantacja serca. Jednak ta metoda 
leczenia nigdy nie będzie dostępna dla 
wszystkich, którzy jej potrzebują. W ostatnich 
latach szczególnego znaczenia nabrały badania 
nad regeneracją mięśnia sercowego. 

1.1 Zastosowanie komórek szpiku kostnego 
w kardiologii 

Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSCs - 
haematopoetic stem cells) są najlepiej scharakte-
ryzowanymi multipotencjalnymi komórkami 
u człowieka. 

Najwięcej badań klinicznych, z uwagi na 
wysoki poziom bezpieczeństwa terapii i stosun-
kową łatwość pozyskania komórek, dotyczy 
komórek szpiku kostnego. W badaniach klinicz-
nych, po pierwszych próbach z prostym aspi-
ratem szpiku kostnego, wykorzystywano naj-
częściej nieselekcjonowane komórki jednoją-
drzaste szpiku kostnego (BMMNCs – bone 
marrow mononuclear cells) u pacjentów z MI. 
U pacjentów z już rozwiniętą HF projektowane 

są badania z podaniem komórek śródmięśniowo 
i w chwili obecnej dane kliniczne są wciąż 
ograniczone. 

Przed erą randomizowanych badań klinicz-
nych z grupą kontrolną, a w ostatnim czasie 
również badań z grupą placebo opublikowano 
wiele badań na małych grupach chorych. Meta-
analiza badań klinicznych z wykorzystaniem 
komórek szpikowych z roku 2007 wskazała na 
znamienne statystycznie korzyści z leczenia 
tymi komórkami w 18 pracach angażujących 
łącznie 999 pacjentów. Po podsumowaniu rezul-
tatów prób klinicznych o podobnych protoko-
łach stwierdzono o 3,66% większy przyrost 
LVEF w grupie osób leczonych BMMNCs 
w stosunku do grupy kontrolnej, a także reduk-
cję obszaru blizny pozawałowej o 5,5% [1]. 

Nowsza metaanaliza, uwzględniająca rando-
mizowane badania z wykorzystaniem BMMNCs 
obejmowała 13 badań z udziałem 811 pacjen-
tów. Łączna poprawa frakcji wyrzutowej u le-
czonych BMMNCs była o 2,99% większa niż 
w grupach kontrolnych, a redukcja obszaru 
zawału była większa o 3,51% [8]. 

1.2 Komórki prekursorowe śródbłonka (EPCs) 

Odkrycie w 1997 roku przez Asaharę i wsp. [2], 
iż komórki charakteryzujące się ekspresją anty-
genu CD34 i Flk-1 (receptor dla VEGF) mogą 
różnicować się in vitro do komórek o fenotypie 
endotelialnych, zapoczątkowało nową erę badań 
nad terapeutyczną angiogenezą. We wspom-
nianej pracy wykazano również, iż komórki 
CD34+ zasiedlają ogniska angiogenezy w ob-
szarach indukowanego niedokrwienia tylnej 
kończyny u myszy i królika. U psów po 
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przeszczepie szpiku wykazano komórki śród-
błonka pokrywające dakronową protezę aorty 
z DNA dawcy, co było dowodem na krążenie 
EPCs [12]. Z uwagi na obecność antygenu 
CD34 również w mniejszym stopniu na 
dojrzałych komórkach śródbłonka (ECs - 
endothelial cells), poszukiwano dowodów na 
istnienie bardziej specyficznego markera ESCs. 
Udowodniono, iż komórki mające na powierz-
chni antygen CD133 – charakteryzujący bardziej 
niedojrzałe formy HSCs, różnicują się do ko-
mórek o fenotypie ECs [4]. Zaletą wykorzys-
tania antygenu CD133 jest fakt, iż nie występuje 
on ani na dojrzałych komórkach jednojądrzas-
tych krwi, ani na dojrzałych ECs. Peichev i wsp. 
w roku 2000 zaproponowali identyfikację EPCs 
jako komórek CD34+CD133+KDR(VEGFR-
2)+ i wykazali obecność komórek o takiej cha-
rakterystyce w warstwie komórek pokrywa-
jących światło urządzenia wspomagającego lewą 
komorę (LVAD) [9]. 

Od tego czasu przedmiotem licznych badań 
są komórki charakteryzujące się ekspresją anty-
genów CD34, CD133 oraz receptorów VEGFR-
2. Stanowią one mniej niż 2% BMMNCs oraz 
0,002% do 0,02% komórek jednojądrzastych 
krwi obwodowej (PBMNCs) [9]. 

Uszkodzenie i dysfunkcja śródbłonka leżą 
u podstaw patogenezy miażdżycy. Zrozumienie 
mechanizmu odnowy funkcji śródbłonka może 
mieć znaczenie kliniczne [11]. Coraz więcej do-
wodów wskazuje na istotną rolę krążących EPCs 
w zachowaniu prawidłowej funkcji naczyń. 
Dysponujemy obecnie bardzo licznymi danymi 
na temat związku liczby EPCs oznaczanej róż-
nymi metodami z czynnikami ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych, jak również z samą 
obecnością tych chorób. 

Badania przeprowadzone przez Hilla i wsp. 
wykazały, że liczba krążących prekursorów 
śródbłonka ujemnie koreluje z liczbą i nasile-
niem tradycyjnych czynników ryzyka chorób 
układu krążenia wyrażonych przez skalę 
Framingham Risk Score (r=-0.47, p=0,001) [5]. 
Wykazano także ujemną korelację między liczbą 
EPCs i zdolnością ich migracji a liczbą czynni-
ków ryzyka choroby wieńcowej [15]. W pracy 
Hilla i wsp. wykazano również istotnie mniejszą 
liczbę EPCs u osób z hipercholesterolemią, nad-
ciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Autorzy wyka-
zali także istotną dodatnią korelację liczby EPCs 
z wazodylatacją zależną od przepływu (FMD) 
w tętnicy ramiennej, będącą wskaźnikiem 

prawidłowej funkcji śródbłonka naczyniowego 
[5]. Liczne badania wykazały, iż wiek wpływa 
zarówno na liczbę EPCs, jak i wykładniki ich 
funkcji, takie jak zdolność do tworzenia kolonii, 
czy migracji. Liczba jednostek tworzących 
kolonię (CFUs) różniła się istotnie w grupach 
wiekowych 22-35, 36-55 i 56-75 lat, z kolei 
liczba EPCs oznaczonych cytofotometrycznie 
(CD34+CD133+ VEGFR-2+) istotnie różniła się 
w grupie 56-75 lat w stosunku do obu 
młodszych grup [6]. 

U pacjentów z HF dochodzi do wytworzenia 
dysfunkcji śródbłonka, zmniejszenia produkcji 
tlenku azotu i do wzmożonej apoptozy EPCs. 
Valgimigli i wsp. [13] wykazali coraz mniejszą, 
zależnie od klasy NYHA liczbę EPCs. Co wię-
cej pacjenci w klasie NYHA I i II mieli większą 
liczbę EPCs niż osoby zdrowe, a chorzy w kla-
sie III i IV liczbę mniejszą niż w grupie kontrol-
nej. Liczba komórek CD34+ koreluje dodatnio 
z liczbą komórek CD34+AC133+VEGFR2+ 
i szczytowym zużyciem tlenu oraz ujemnie 
z klasą NYHA i stężeniem BNP (mózgowego 
peptydu natriuretycznego). 

Istotną funkcję w mobilizacji EPCs przypi-
suje się również wysiłkowi fizycznemu. Progra-
my rehabilitacyjne zwiększały liczbę krążących 
EPCs zarówno u ludzi zdrowych, jak i u chorych 
z CAD, miażdżycą obwodową, czy z niewydol-
nością serca [6]. 

Większość opublikowanych dotychczas prac 
oceniała wpływ kilkutygodniowej rehabilitacji 
ruchowej na liczbę krążących EPCs. Pierwszym 
sygnałem o mobilizacji EPCs po krótkotrwałym 
wysiłku fizycznym było badanie Rehmana 
i wsp. [10], przeprowadzone na 22 ochotnikach 
w średnim wieku (54±10), poddanych próbie 
wysiłkowej limitowanej objawami. Wykazano 
4-krotny wzrost liczby EPCs w 5-10 min po 
wysiłku. Istnieje doniesienie o średnio ponad-
dwukrotnym wzroście liczby krążących EPCs 
pod wpływem trwającego 30 min umiarkowa-
nego lub intensywnego wysiłku u ludzi zdro-
wych, z maksymalnym wyrzutem komórek do 
krążenia w krótkim czasie po zakończeniu wy-
siłku (10-30 min) [7]. W innych badaniach 
potwierdzono u ludzi zdrowych zwiększenie 
liczby EPCs po wysiłku lub trend w tym kie-
runku. Jedyne dotychczas opublikowane dane 
dotyczące krótkotrwałego wysiłku fizycznego 
u chorych z HF nie wykazały zmiany liczby 
EPCs definiowanych jako komórki CD34+ 
VEGF-R2+ [14]. 
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Postuluje się, iż głównym czynnikiem wpły-
wającym na mobilizację EPCs jest niedo-
krwienie. Mechanizm molekularny mobilizacji 
EPCs pod wpływem wysiłku fizycznego nie jest 
w pełni poznany. 

2 ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

Dotychczas prezentowane prace oceniały zmia-
nę liczby krążących EPCs u pacjentów z HF po 
zastosowaniu kilkutygodniowych zaplanowa-
nych interwencji rehabilitacyjnych. Istnieją 
również doniesienia o mobilizacji EPCs w krót-
kim czasie (10-30 min) po jednorazowej sesji 
wytężonych ćwiczeń aerobowych u ludzi zdro-
wych. Na tej podstawie można założyć, iż krót-
kotrwały submaksymalny wysiłek fizyczny 
wpływa na mobilizację EPCs zarówno u osób 
z HF, jak i u osób zdrowych. Założono również 
istnienie różnicy liczby krążących EPCs i zdol-
ności ich mobilizacji (dynamiki zmian tej licz-
by) między grupą osób z HF a grupą osób 
zdrowych. 

2.1 Cele pracy 

 Określenie wpływu krótkotrwałego submak-
symalnego wysiłku fizycznego na mobilizację 
EPCs (zwiększenie liczby krążących EPCs), 
zarówno u chorych na HF, jak i u ludzi 
zdrowych. 

 Wykazanie różnicy w liczbie krążących 
EPCs, a także w dynamice zmian tej liczby 
(zdolności mobilizacji EPCs) pod wpływem 
submaksymalnego wysiłku fizycznego po-
między chorymi na HF a osobami zdrowymi. 

 Ocena korelacji między parametrami charak-
teryzującymi stan kliniczny badanych osób 
i wykonany przez nie wysiłek oraz wynikami 
przeprowadzonych badań dodatkowych 
a liczbą EPCs przed submaksymalnym krót-
kotrwałym wysiłkiem i po nim. 

 Ocena stężeń NT-proBNP, TNF-α i VEGF 
oraz ich zmian pod wpływem submaksymal-
nego wysiłku fizycznego, zarówno u chorych 
na HF, jak i u ludzi zdrowych. 

 Ocena korelacji pomiędzy stężeniami NT-
proBNP, TNF-α i VEGF a liczbą krążących 
EPCs oraz dynamiką zmian tej liczby (zdol-
ności mobilizacji EPCs) po submaksymalnym 
wysiłku fizycznym. 

3 MATERIAŁ I METODY 

Badanie przeprowadzone zostało w Klinice 
Kardiologii III Katedry Kardiologii SUM w Ka-
towicach w okresie od czerwca do września 
2009 r. Rekrutację do badania poprzedzał wy-
wiad telefoniczny i analiza dostępnej dokumen-
tacji medycznej. 

3.1 Grupy badane 

Badane były dwie grupy osób: 
 chorzy z niewydolnością serca, 
 grupa kontrolna – zdrowi ochotnicy (dobrani 

pod względem płci i wieku). 

3.2 Liczba uczestników 

Do badania zostało włączonych 39 osób; 
19 chorych z niewydolnością serca i 20 osób do 
grupy kontrolnej. 

3.3 Kryteria włączenia: 

(poza kryterium wieku – wspólnym dla obu 
grup, poniższe kryteria włączenia dotyczyły 
tylko grupy badanej) 
 niewydolność serca na tle niedokrwiennym, 
 frakcja wyrzutowa lewej komory poniżej lub 

równa 40%, 
 klasa czynnościowa NYHA I lub II, 
 wiek powyżej 18 lat i poniżej 55 lat. 

3.4 Kryteria wykluczenia: 

(poza kryterium leczenia statynami – doty-
czącym tylko grupy badanej, poniższe kryteria 
wykluczenia dotyczyły obu grup) 
 zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni 

przed planowanym wysiłkiem (potwierdzony 
w dokumentacji zawał z uniesieniem odcinka 
ST lub zawał bez uniesienia odcinka ST 
z aktywnością CK-MB > 2x górna granica 
normy), 

 niestabilna choroba wieńcowa (CCS III lub 
CCS IV), 

 niewydolność serca NYHA III lub IV, 
 cukrzyca, 
 BMI > 35 kg/m

2
, 

 brak leczenia statynami, 
 choroba nowotworowa, 
 choroba autoimmunologiczna, 
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 przewlekła choroba nerek (stadium III-V wg 
obliczonego GFR), 

 rozpoznana marskość wątroby lub aktywne 
zapalenie wątroby, 

 uszkodzenie wątroby (aktywność AlAT > 80 
j.m.), 

 choroby układu ruchu uniemożliwiające 
próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, 

 inne istotne przeciwwskazania do podjęcia 
testu wysiłkowego (istotne zwężenie lewego 
ujścia tętniczego, objawowe zaburzenia rytmu 
serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego lub 
osierdzia, ostre rozwarstwienie aorty), 

 brak zgody na udział w badaniu, 
 brak współpracy. 

3.5 Kliniczny protokół badania 

1 Zaproszenie do udziału w badaniu i poucze-
nie o konieczności niepodejmowania istotne-
go wysiłku fizycznego 24 godziny przed pró-
bą, a także spożycia lekkiego śniadania 
w dniu wysiłku. 

2 Uzyskanie świadomej zgody badanego (na 
formularzu zatwierdzonym przez Komisję 
Bioetyczną SUM). 

3 Wywiad (ocena wydolności, przebyte ostre 
zespoły wieńcowe, interwencje wieńcowe, 
choroby towarzyszące, stosowanie statyn, 
diuretyków, β-adrenolityków, inhibitorów 
konwertazy lub antagonistów receptora 
angiotensynowego). 

4 Badanie fizykalne (w tym pomiar wzrostu 
i masy ciała) – szczegółowe w grupie badanej 
celem wykluczenia objawów zaostrzenia 
niewydolności serca. 

5 Echokardiografia. 
6 Badania podstawowe (kreatynina, elektrolity, 

AlAT, bilirubina) oraz pobranie krwi celem 
oznaczenia liczby krążących EPCs, stężenia 
NT-proBNP, TNF-α i VEGF. 

7 Próba wysiłkowa. 
8 Pobranie krwi po 15 minutach od zakończe-

nia wysiłku celem oznaczenia liczby krążą-
cych EPCs, stężenia NT-proBNP, TNF-α 
i VEGF. 

9 Pobranie krwi po 1 godzinie od zakończenia 
wysiłku celem oznaczenia liczby krążących 
EPCs, stężenia NT-proBNP, TNF-α i VEGF. 

3.6 Próba wysiłkowa 

 Próba wysiłkowa była prowadzona pod 
nadzorem lekarza w Pracowni Kardiologii 
Nieinwazyjnej Kliniki Kardiologii III Katedry 
Kardiologii SUM w Katowicach. 

 Używany był system GE Healthcare CASE 
Cardiac Assessment System for Exercise 
Testing z bieżnią Marquette i oprogramowa-
niem w wersji 4.11 (Freiburg, Niemcy). Do 
szczegółowego obliczenia wydatku energe-
tycznego użyto danych dotyczących obciąże-
nia w czasie próby, zawartych w raporcie 
generowanym przez oprogramowanie bieżni. 

 Stosowany był zmodyfikowany protokół Bru-
ce’a w grupie badanej oraz protokół Bruce’a 
w grupie kontrolnej. 

 Całkowity czas wysiłku mógł wynosić mak-
symalnie 21 min. 

 Założono prowadzenie próby wysiłkowej do 
osiągnięcia tętna docelowego, zdefiniowane-
go jako 85% tętna maksymalnego, obliczone-
go jako 220-wiek, jeśli nie wystąpią wcześ-
niej wskazania do przerwania próby. 

 Uwzględniano klasyczne wskazania do przer-
wania próby wysiłkowej. 

3.7 Pobranie krwi i preparatyka 

1 Pobranie krwi. 
2 Krew była pobierana każdorazowo z żyły 

przedramienia za pomocą systemu próż-
niowego w ilości 10 ml na EDTA (wersenian) 
oraz na skrzep. Łączna objętość pobranej 
w czasie badania krwi wynosiła 30 ml. 

3 Transport i przechowywanie 
 Podstawowe badania biochemiczne były 

wykonywane bezzwłocznie po pobraniu 
krwi w Laboratorium Górnośląskiego Cen-
trum Medycznego w Katowicach według 
obowiązujących tam standardowych 
procedur. 

 Próbkę krwi do oznaczania stężenia 
NT-proBNP, TNF-α i VEGF w surowicy 
odwirowywano w temp. +4ºC w Labora-
torium Górnośląskiego Centrum Medycz-
nego w Katowicach, rozdzielano na porcje 
(3 dla każdego pobrania) do probówek 
typu Eppendorf, a następnie przechowy-
wano w temperaturze -20ºC do czasu 
wykonania analizy. 

 Próbkę krwi do oznaczenia liczby krą-
żących EPCs schładzano do temp. +4ºC, 
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a następnie przesyłano w temp. +4ºC do 
Zakładu Patologii Ogólnej Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie. 

3.8 Oznaczenia stężeń NT-proBNP, TNF-α 
i VEGF w surowicy 

Oznaczenia stężeń NT-proBNP, TNF-α i VEGF 
w surowicy wykonywane były przez Laborator-
ium Analiz Medycznych Anchem w Kato-
wicach. 
1 Stężenie NT-proBNP było oznaczane metodą 

immunoenzymatyczną (ELISA – enzyme-
linked immunosorbent assay). 

2 Stężenie TNF-α było oznaczane metodą 
immunoradiometryczną (IRMA – immuno-
radiometric assay). 

3 Stężenie VEGF było oznaczane metodą 
immunoenzymatyczną (ELISA). 

3.9 Oznaczenia liczby EPCs 

Oznaczenia liczby EPCs wykonywano w Za-
kładzie Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie. Stosowano niżej 
opisany protokół oznaczenia. 
1 Krew pełną dostarczano w temperaturze +4°C 

i umieszczano w lodówce w temperaturze 
+4°C do czasu obróbki. 

2 Próbówki wirowano w warunkach standar-
dowych (1035 obr./min przez 10 min w temp. 
+20°C). 

3 Surowice odciągano do osobnych próbówek. 
4 Zawiesinę komórek jądrzastych uzyskiwano 

po lizie erytrocytów za pomocą buforu 
lizującego w temp pokojowej przez 15 min. 
Zawiesinę następnie dwukrotnie przepłu-
kiwano w PBS. 

5 Oznaczano liczbę komórek w zawiesinie. 
6 Oddzielano 2 mln komórek na barwienie na 

EPCs przeciwciałami sprzężonymi z fluoro-
chromem (CD133-PE; CD34-APC; VEGFR2-
FITC). Przeciwciała drugorzędowe były użyte 
jako kontrola ujemna. Jako przeciwciała dru-
gorzędowe stosowano mysie przeciwciała 
antyludzkie IgG sprzężone z fluorochromem 
(IgG1-PE; IgG1-APC; IgG1-FITC). 

7 Wybarwione komórki utrwalano w formalinie. 
8 Analizę wykonywano na cytometrze przepły-

wowym BD™ LSR II Cell Analyzer (BD 
Biosciences, San Jose, CA, USA). 

9 Odsetek EPCs w stosunku do komórek jedno-
jądrzastych przeliczano na liczbę komórek na 

mikrolitr po oznaczeniu morfologii przysła-
nych próbek. 

3.10 Analiza statystyczna 

Wyniki dla zmiennych ciągłych są przedsta-
wione jako średnia z odchyleniem standardo-
wym w przypadku rozkładu normalnego (np.: 
wiek w grupach, waga, maksymalne tętno, kilo-
kalorie, EPCs 15 min po wysiłku, czy VEGF) 
lub mediana z rozstępem międzykwartylowym 
w przypadku rozkładów innych niż normalne 
(np.: LVEF, NT-proBNP). Normalność rozkładu 
zmiennych ciągłych była weryfikowana testem 
Shapiro-Wilka. W tabelach przedstawiane są 
również zmienne porządkowe jako odsetki 
częstości występowania cechy. 

W zależności od rozkładu zmiennych, sto-
sowane były testy parametryczne oraz niepara-
metryczne dla zmiennych zależnych i niezależ-
nych. Celem wnioskowania o istotności różnic 
dla parametrów oznaczanych trzykrotnie, 
oddzielnie w obu grupach (badanej i kontrolnej), 
stosowano test ANOVA Friedmana i współ-
czynnik zgodności Kendalla dla zmiennych 
o rozkładach, których nie można było uznać za 
normalne (EPCs, NT-proBNP, TNF-α) lub, tam 
gdzie zostały spełnione założenia, stosowano 
dwuczynnikową analizę wariancji dla powta-
rzanych pomiarów (ANOVA) i test post-hoc 
wielokrotnych porównań Duncana (VEGF). Dla 
sprecyzowania istotności statystycznej nie-
których różnic wewnątrzgrupowych, w analizie 
ANOVA Friedmana, stosowano test kolejności 
par Wilcoxona (próby zależne) z uwzględnie-
niem poprawki Bonferroniego (np. istotność 
różnicy między EPCs przed wysiłkiem, a EPCs 
60 min po wysiłku; zmiana NT-proBNP po 
wysiłku). Do określenia istotności różnic między 
grupami w każdym punkcie czasowym stosowa-
no: test t-Studenta (np.: wiek, waga, maksymal-
ne tętno, MET*min, kcal, EPCs 15 min po 
wysiłku) lub Cochrana-Coxa (gdy wariancje nie 
były jednorodne, co sprawdzano każdorazowo 
testem Levena; jak np.: LVEDD, LVESD, czas 
wysiłku) dla zmiennych o rozkładzie normal-
nym oraz test U-Manna-Whitneya dla zmien-
nych o rozkładzie innym niż normalny (np.: 
wzrost, BMI, MET maks., EPCs przed i 60 min 
po wysiłku). Celem porównania rozkładu cech 
opisanych zmiennymi porządkowymi stosowano 
test chi-kwadrat (np.: hipercholesterolemia, pa-
lenie tytoniu, otyłość) lub dokładny test Fishera, 
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gdy liczebności podklas były mniejsze od 5 (np.: 
płeć, HA, wywiad rodzinny). 

Siła i istotność zależności między zmiennymi 
była określana współczynnikiem korelacji linio-
wej Pearsona dla par zmiennych o rozkładzie 
normalnym (np. LVEF i EPCs po 15 min po wy-
siłku), współczynnikiem korelacji rang Spear-
mana dla zmiennych o rozkładzie innym niż 
normalny (np.: NT-proBNP przed wysiłkiem 
i EPCs 60 min po wysiłku) i współczynnikiem 
Gamma dla zależności ze zmiennymi porząd-
kowymi o niewielkiej liczbie kategorii (np. 
palenie tytoniu). 

Do analizy statystycznej uzyskanych danych 
wykorzystywany był program STATISTICA. Na 
etapie gromadzenia danych oraz do wspomaga-
nia obliczeń statystycznych funkcjami logiczny-
mi wykorzystywano program Microsoft Excel. 

Poziom statystycznej znamienności został 
przyjęty dla p < 0,05. 

3.11 Komisja Bioetyczna 

Projekt badania został zaakceptowany przez Ko-
misję Bioetyczną Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego (Uchwała nr KNW-6501-72/08 z dnia 
13.05.2008 oraz zgoda na zmianę protokołu 
z dnia 02.06.2009). 

Każdy pacjent zapoznał się z zatwierdzoną 
przez Komisję Bioetyczną SUM informacją dla 
pacjenta oraz podpisał oświadczenie dla pacjenta. 

4 WYNIKI 

Charakterystykę grup przedstawiono w tabeli 1. 
Zestawienie parametrów wysiłku przedstawia 
tabela 2. 

Grupy różniły się pod względem czasu trwa-
nia wysiłku, jednak sama ta wartość jest 
nieadekwatna z uwagi na różne protokoły próby 
wysiłkowej. Grupy różniły się istotnie statys-
tycznie pod względem maksymalnego tętna 
i skurczowego ciśnienia tętniczego. Istotnie sta-
tystycznie większe obciążenie maksymalne 
osiągnęli uczestnicy z grupy kontrolnej, nato-
miast nie było istotnej różnicy między grupami 
w wykonanej pracy i wydatku energetycznym. 

W obu grupach doszło do istotnego statys-
tycznie wzrostu liczby krążących EPCs w 15min 
po wysiłku, z towarzyszącym spadkiem do war-

tości porównywalnych z wyjściowymi 60 min 
od zakończenia wysiłku (tabela 3, rys. 1 i 2).  
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Rys. 1. Liczba EPCs w grupie badanej w zależności od czasu. 
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Rys. 2. Liczba EPCs w grupie kontrolnej w zależności od 
czasu. 
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Rys. 3. Liczba EPCs 15 min po wysiłku w obu grupach. 
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Tabela 1. Charakterystyka grup. 

Etykieta grupy cech Cecha 
Grupa 
badana 

n=19 

Grupa 
kontrolna 

n=20 
Miary Jednostka p 

Demograficzne 
Wiek 47,7 ± 4,9 46 ± 5,9 śr.±SD lata 0,31 

Płeć męska 18  (95) 19  (95) n (%) 1 

Choroby towarzyszące 

Udar lub TIA 0  (0) 0  (0) n (%) - 

Miażdżyca tętnic szyjnych 1  (5) 0  (0) n (%) 0,49 

POChP 0  (0) 0  (0) n (%) - 

Astma oskrzelowa 0  (0) 2  (10) n (%) 0,49 

Wyjściowa ocena 
kliniczna 

Tętno spoczynkowe 60 ± 18 74 ± 23 med.±IQR min-1 0,02 

Skurczowe ciśnienie tętnicze 120 ± 25 125 ± 25 med.±IQR mmHg 0,22 

Rozkurczowe ciśnienie tętnicze 80 ± 20 80 ± 5 med.±IQR mmHg 0,49 

Wzrost 176 ± 11 177 ± 7,5 med.±IQR cm 0,34 

Masa ciała 85,9 ± 14,2 86,4 ± 11,8 śr.±SD kg 0,92 

BMI 27,6 ± 8,1 26,7 ± 5,6 med.±IQR kg/m2 0,63 

Badania laboratoryjne 

Kreatynina 0,95 ± 0,16 0,9 ± 0,21 med.±IQR mg/dl 0,13 

GFR 119 ± 28 130 ± 31 śr.±SD ml/min 0,29 

Sód 141 ± 2 141 ± 2 med.±IQR mmol/l 0,51 

Potas 4,4 ± 0,4 4,3 ± 0,2 śr.±SD mmol/l 0,26 

Bilirubina 0,6 ± 0,5 0,8 ± 0,5 med.±IQR mg/dl 0,07 

AlAT 31 ± 30 29 ± 16 med.±IQR UI/l 0,98 

Echokardiografia 

LVEF 35 ± 10 62 ± 5 med.±IQR % < 0,001 

LVEDD 62,7 ± 6,1 51,5 ± 2,4 śr.±SD mm < 0,001 

LVESD 46 ± 9,8 31 ± 3,1 śr.±SD mm < 0,001 

IVS 10 ± 1 10 ± 0,5 med.±IQR mm 0,1 

Klasa czynnościowa 
NYHA I 12  (63) nd   n (%) - 

NYHA II 7  (37) nd   n (%) - 

Czynniki ryzyka 
chorób układu krążenia 

Nadciśnienie tętnicze 13  (68) 4  (20) n (%) 0,004 

Hipercholesterolemia 10  (53) 8  (47) n (%) 0,74 

Wywiad rodzinny 12  (63) 4  (20) n (%) 0,01 

Palenie aktualnie lub do 10 lat temu 15  (79) 8  (40) n (%) 0,02 

Otyłość 8  (42) 6  (30) n (%) 0,43 

Suma czynników ryzyka choroby wieńcowej 3 ± 2 1 ± 2 n < 0,001 

Tabela 2. Zestawienie parametrów wysiłku w obu grupach. 

Cecha 
Grupa 
badana 

n=19 

Grupa 
kontrolna 

n=20 
Miary Jednostka p 

Protokół MODBRUCE BRUCE  

Czas trwania wysiłku 11,7 ± 3,1 8,7 ± 1,8 śr.±SD min 0,02 

Tętno maksymalne 122 ± 17 155 ± 10 śr.±SD min
-1

 < 0,001 

Maksymalne skurczowe ciśnienie tętnicze 158 ± 30 179 ± 26 śr.±SD mmHg 0,03 

Maksymalne rozkurczowe ciśnienie tętnicze 90 ± 20 90 ± 20 med.±IQR mmHg 0,57 

Maksymalne obciążenie 7,9 ± 4,6 10,3 ± 1,2 med.±IQR MET < 0,001 

Praca 48 ± 21,2 56,6 ± 18,2 śr.±SD MET*min 0,18 

Wydatek energetyczny 69,5 ± 32,9 80,8 ± 25,7 śr.±SD kcal 0,24 

Powód przerwania próby wysiłkowej  

tętno docelowe 2  (11) 18  (90) n (%) 

< 0,001 

zmęczenie 11  (58) 0  (0) n (%) 

wskazania EKG 1  (5) 1  (5) n (%) 

spadek ciśnienia tętniczego 3  (16) 0  (0) n (%) 

wysokie ciśnienie tętnicze 2  (11) 1  (5) n (%) 
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Tabela 3. Liczba EPCs, stężenia NTproBNP, TNF-α i VEGF. 

Cecha 
Grupa 
badana 
n=19 

Grupa 
kontrolna 

n=20 
Miary Jednostka p 

EPCs wyjściowo 1,7 ± 1,7 2,1 ± 1,9 med.±IQR n/µl 0,24 

EPCs 15 min po wysiłku 2,3 ± 1,1 3,2 ± 1,4 śr.±SD n/µl 0,03 

EPCs 60 min po wysiłku 1,4 ± 1,5 1,9 ± 2,3 med.±IQR n/µl 0,16 

Różnica liczby EPCs między 15 min po wysiłku a wyjściową 0,8 ± 1,4 1,1 ± 1,9 med.±IQR n/µl 0,44 

Różnica liczby EPCs między 60 min po wysiłku a 15 min po wysiłku -1 ± 1,8 -1,2 ± 0,9 med.±IQR n/µl 0,22 

Różnica liczby EPCs między 60 min po wysiłku a wyjściową -0,1 ± 1 -0,1 ± 1,4 śr.±SD n/µl 0,99 

NTproBNP wyjściowo 40 ± 58 10 ± 16 med.±IQR fmol/ml 0,02 

NTproBNP 15 min po wysiłku 26 ± 57 11 ± 34 med.±IQR fmol/ml 0,19 

NTproBNP 60 min po wysiłku 36 ± 55 10 ± 14 med.±IQR fmol/ml 0,004 

Różnica stężenia NT-proBNP między 15 min po wysiłku a wyjściowym 0 ± 23 1 ± 33 med.±IQR fmol/ml 0,23 

TNF-α wyjściowo 13,7 ± 35,1 8,3 ± 19,6 med.±IQR pg/ml 0,42 

TNF-α 15 min po wysiłku 6,6 ± 15,2 16,7 ± 32,2 med.±IQR pg/ml 0,16 

TNF-α 60 min po wysiłku 7,2 ± 20,3 16,6 ± 37,2 med.±IQR pg/ml 0,2 

VEGF wyjściowo 1198 ± 760 730 ± 448 śr.±SD pg/ml 0,04 

VEGF 15 min po wysiłku 1159 ± 733 856 ± 570 śr.±SD pg/ml 0,16 

VEGF 60 min po wysiłku 1087 ± 672 767 ± 490 śr.±SD pg/ml 0,14 

 

Nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy 
w liczbie EPCs między grupami przed wy-
siłkiem i 60 min po wysiłku, natomiast liczba 
EPCs 15 min po wysiłku była istotnie statys-
tycznie większa w grupie kontrolnej (tabela 3, 
rys. 3). 

W grupie badanej wykazano istotną ujemną 
korelację między LVEF a liczbą EPCs w 15 min 
po wysiłku (R Spearmana -0,57; p=0,01). Wyj-
ściowe stężenia NT-proBNP i VEGF były wyż-
sze u chorych z HF. Nie odnotowano istotnej 
zmiany stężeń NT-proBNP, VEGF i TNF-α po 
wysiłku fizycznym ani korelacji VEGF i TNF-α 
z liczbą EPCs. 

5 WNIOSKI 

 Zarówno u chorych z niewydolnością serca 
w klasie NYHA I i II, jak i u osób zdrowych, 
dochodzi do zwiększenia liczby krążących 
EPCs 15 min po krótkotrwałym submaksy-
malnym wysiłku fizycznym. 

 Liczba krążących EPCs po krótkotrwałym 
submaksymalnym wysiłku fizycznym u cho-
rych z niewydolnością serca w klasie NYHA 
I i II jest mniejsza niż u osób zdrowych, przy 
braku istotnej statystycznie różnicy między 
tymi grupami przed wysiłkiem. 

 U chorych z niewydolnością serca w klasie 
NYHA I i II frakcja wyrzutowa lewej ko-
mory koreluje ujemnie z liczbą EPCs 15 min 
po krótkotrwałym submaksymalnym wysiłku 

fizycznym – im niższa LVEF tym większa 
liczba krążących EPCs po wysiłku. 

 Zarówno u chorych z niewydolnością serca 
w klasie NYHA I i II, jak i u osób zdrowych 
nie wykazano korelacji między liczbą krążą-
cych EPCs 15 min po wysiłku a parametrami 
wysiłku, takimi jak maksymalne obciążenie 
wyrażone w MET, czy wydatek energe-
tyczny wyrażony w kilokaloriach. 

 Chorzy z niewydolnością serca mają wyższe 
spoczynkowe stężenie NT-proBNP i VEGF. 

 Stężenia NT-proBNP, TNF-α i VEGF nie 
zmieniają się istotnie po krótkotrwałym wy-
siłku fizycznym, zarówno u chorych z nie-
wydolnością serca w klasie NYHA I i II, jak 
i u osób zdrowych. 

 Nie zachodzą korelacje między stężeniami 
TNF-α i VEGF a liczbą krążących EPCs, za-
równo u chorych z niewydolnością serca 
w klasie NYHA I i II, jak i u osób zdrowych. 
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