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W kontekście rosnącej ekspozycji środowiskowej na kadm
i szkodliwego działania ołowiu nawet w małych dawkach, za-
gadnienie oddziaływania tych metali na układ krążenia nabie-
ra szczególnego znaczenia z uwagi na to, że choroby tego ukła-
du są w krajach rozwiniętych główną przyczyną zgonów (1). 

W badaniach przeprowadzonych in vitro wykazano, że
kadm i ołów indukują zmiany w podstawowym napięciu
ścian naczyń oraz w kurczliwości naczyń (2), sprzyjające
rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Metale te mogą od-
działywać na ciśnienie tętnicze na drodze różnych mecha-
nizmów, za pośrednictwem ośrodkowego i obwodowego
układu nerwowego, wpływu na syntezę i uwalnianie hor-
monów i wazoaktywnych peptydów oraz regulując system
transportu błonowego jonów. Ołów ma zdolność łączenia
się z grupami sulfhydrylowymi enzymów i białek komórko-
wych, co prowadzi do zmian aktywności wielu enzymów
i uszkodzenia komórek (3). U szczurów z nadciśnieniem
wywołanym długotrwałym narażeniem na ołów stwierdza
się wzrost stężenia amin katecholowych i zwiększoną reak-
tywność receptorów α1-adrenergicznych (4). Jak wykazali
Chang i wsp. (5), zmiany zachodzą również w układzie od-

powiedzialnych za efekt wazodilatacyjny receptorów β2-ad-
renergicznych, w którym dochodzi do zmian gęstości
i wrażliwości receptorów.

Ołów i kadm mogą indukować wzrost aktywności renino-
wej osocza, prowadząc do wystąpienia nadciśnienia tętnicze-
go (6,7), chociaż przy stosowaniu kadmu w większych daw-
kach (8), podobnie jak w efekcie przewlekłego podawania
ołowiu w małych dawkach (9), obserwowana jest także hipo-
reninemia i/lub zmniejszenie aktywności enzymu konwer-
tującego angiotensynę I. W badaniach in vitro nad wpływem
metali na funkcję i strukturę śródbłonka naczyniowego w ho-
dowli wykazano występowanie interakcji między ołowiem
i kadmem w działaniu cytotoksycznym (10). Hipotetycznie
ołów i kadm  mogą więc wpływać na ciśnienie tętnicze przez
oddziaływanie na tkankowy układ renina-angiotensyna-aldos-
teron, zlokalizowany w śródbłonku naczyniowym. Działanie
metali może dotyczyć obecnego w śródbłonku enzymu kon-
wertującego, za pomocą którego dochodzi zarówno do
przekształcania angiotensyny I w angiotensynę II, działającą
wazopresyjnie, jak i do rozkładu kinin (w tym bradykininy)
(11).
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W badaniach przeprowadzonych in vitro w wyizolowa-
nych naczyniach trzewnych szczura wykazano, że kadm
zwiększa działanie endogennej A II, co może wynikać ze
zmian w uwalnianiu angiotensyny II pochodzenia śródbłon-
kowego (12). Z drugiej strony dysfunkcja śródbłonka związa-
na z zaburzeniami regulacji napięcia naczyniowego przez an-
giotensynę II jest opisywana jako konsekwencja nadciśnienia
tętniczego (13,14). Zmiany te prowadzą do zwiększonego
skurczu mięśniówki gładkiej naczyń, zależnej od receptora
AT-I oraz śródbłonka.

Ponieważ długotrwałe narażenie na ołów i kadm może
prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, a w leczeniu
nadciśnienia jednym z najczęściej stosowanych leków są inhi-
bitory enzymu konwertującego angiotensynę, problem oceny
aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron jest istot-
ny nie tylko w odniesieniu do układu ogólnoustrojowego, 
ale także tkankowego. Z praktycznego punktu widzenia
może to mieć znaczenie dla oceny skuteczności leków hipo-
tensyjnych u osób narażonych na działanie metali ciężkich. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu
pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kad-
mu w dawkach uznanych za hipertensyjne, na tkankowy
układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym preparacie
łożyska tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić
indukowaną syntezę angiotensyny II oraz reaktywność ścia-
ny naczyń na angiotensynę II i noradrenalinę stosowane
przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. 

MATERIA£ I METODY

Badania przeprowadzono na 64 szczurach szczepu Buffalo,
płci męskiej, w wieku od 6 do 8 tygodni o masie ciała
195–245 g. Zwierzęta hodowano w warunkach o stałej tem-
peraturze i wilgotności. Podaż karmy oraz wody była nieo-
graniczona. Średnia masa ciała szczurów w poszczególnych
tygodniach zatruwania wahała się od 265 do 296 g.
Zwierzęta podzielono na cztery grupy: pierwszej podawano
co siedem dni, przez siedm tygodni, przez sondę
dożołądkową octan ołowiu: (CH3COO)Pb•3H2O firmy Flu-
ka w postaci 1,6% roztworu wodnego w dawce 35 mg Pb/kg
m.c./tydzień (n = 16), drugiej chlorek kadmu: CdCl2•2,5
H2O firmy Fluka w postaci 0,253% roztworu wodnego
w dawce tygodniowej 5mg/kg m.c., (n = 15), trzeciej chlorek
kadmu i octan ołowiu, w wymienionych dawkach (n = 15).
Szczury kontrolne (czwarta grupa) (n = 18) otrzymywały
dożołądkowo 2,3% roztwór wodny octanu sodu i 0,9 %
roztwór NaCl w objętości 4 ml/kg m.c. /tydzień.

Doświadczenia iinn  vviittrroo
Po znieczuleniu szczura bioketanem (3ml/kg m.c.), cięciem
wzdłuż linii białej i przemieszczeniem jelit uzyskiwano
dostęp do jamy brzusznej. Tętnicę krezkową górną izolowa-
no na odcinku ok. 1 cm od miejsca odejścia od aorty i wpro-
wadzano do niej polietylenowy dren (venocath 18°) wy-
pełniony roztworem heparyny (1000 U/kg m.c.), przez na-

ciętą tętnicę główną. Łożysko tętnicy krezkowej górnej wraz
z rozgałęzieniami było preparowane przez odcięcie krezki
wzdłuż jej brzegu jelitowego według metody opisanej przez
Mc’Gregora (15). Wyizolowany preparat naczyniowy u-
mieszczano w łaźni o temp. 31° C i perfundowano go zmo-
dyfikowanym płynem Krebsa o następującym składzie (w
mM): NaCl 112,0; KCl 5,0; NaHPO4 1,0; MgCl2 0,5; CaCl2
2,5; Na HCO3 25,0; D(+)glukoza 11,2 (16). 

Płyn używany do perfuzji był stale wzbogacany w tlen
i ogrzewany do temperatury 31°C. Osmolarność płynu wyno-
siła 284 mOsm, ph 7,4. Perfuzję naczyń krezkowych prowa-
dzono przy użyciu mikropompy perystaltycznej (typ 335 b),
tłoczącej płyn w stałej objętości 8 ml/min. Ciśnienie perfuzyj-
ne mierzono przy użyciu przetwornika ciśnienia typu Stat-
ham i monitorowano w sposób ciągły za pomocą miernika
ciśnienia 8041 współpracującego z monitorem Trendscope
8031 (Unitra Biazet). Po rozpoczęciu perfuzji płynem Kreb-
sa czekano 30–60 min, uzyskując stabilizację ciśnienia per-
fuzyjnego w naczyniach. Średnie ciśnienie w perfundowa-
nym łożysku naczyniowym po stabilizacji wynosiło 72.6 ±
9,1 mmHg (n = 64). 

Zmiany w oporze naczyń krezkowych indukowane przez
norepinefrynę (NE), a następnie przez angiotensynę II (A II)
były mierzone jako zmiany ciśnienia perfuzyjnego w układzie
o stałym przepływie. Preparaty te podawano w objętości 20
µl. NE w dawce 4,0 µg, następnie A II w dawce 0,4 µg stoso-
wano kolejno na tle infuzji płynu Krebsa, enzymu konwer-
tującego angiotensynę I (ACE – 0,0004 j./ml/min) oraz lo-
sartanu stosowanego w dawce 50 µg/ml/min.

Do analizy wyników zastosowano analizę wariancji 
ANOVA/MANOVA z wykorzystaniem testu Fishera. Dla
wszystkich grup danych obliczono średnie arytmetyczne i od-
chylenia standardowe (SD), a następnie błąd standardowy.
Do oceny istotności różnic średnich wykorzystano test Neu-
mana-Keulsa. Za istotną statystycznie przyjmowano różnicę
na poziomie p < 0,05. W przeprowadzonych obliczeniach
posługiwano się pakietem programów statystycznych STA-
TISTICA 5.0.

WYNIKI

Podczas doświadczeń ciśnienie perfuzyjne w naczyniach
krezkowych rejestrowano przed, w trakcie i po 15-minutowej
infuzji enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE)
w stężeniu 0,0004 j/ml/minutę. Przed infuzją ACE ciśnienie
perfuzyjne (PP0) we wszystkich grupach szczurów było podo-
bne (tabela I). ACE podawany w infuzji indukował niewielkie
zmiany ciśnienia perfuzyjnego (∆PP), nieróżniące się zna-
miennie między badanymi grupami. Po 15 minutach zaobser-
wowano jednak niewielką zwyżkę ciśnienia perfuzyjnego
u szczurów zatruwanych kadmem (tabela I).

Norepinefryna (NE) podawana w iniekcji w dawce 4,0 µg
na tle infuzji ACE powodowała w naczyniach wszystkich
szczurów odpowiedź  presyjną, która w grupie szczurów za-
truwanych ołowiem była większa niż u pozostałych (ryc. 1).
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A II w dawce 0,4 µg, podawana podczas infuzji ACE in-
dukowała skurcz naczyń krezkowych, który najsilniej wy-
rażony był w grupie szczurów zatruwanych kadmem (ryc. 2).

Podczas doświadczeń ciśnienie perfuzyjne w naczyniach
krezkowych rejestrowano również podczas 15-minutowych
infuzji blokera receptorów AT-1 (losartanu w stężeniu 50
µg/ml/min.). Nie ujawniono statystycznie istotnych różnic
w zmianach ciśnienia perfuzyjnego między poszczególnymi
grupami badanych naczyń, obserwując jednak nieznacznie
większe ciśnienie perfuzyjne w naczyniach szczurów zatru-
wanych kadmem (tabela II).

Odpowiedź naczyń krezkowych na NE podawaną w i-
niekcji w dawce 4,0 mg podczas infuzji losartanu była mniej-
sza w łożysku naczyniowym wszystkich grup szczurów niż
przed infuzją blokera receptorów AT-1 (ryc. 3).

Losartan podawany w infuzji zniósł presyjne działanie
angiotensyny II w naczyniach szczurów zatruwanych kad-
mem oraz prawie zahamował odpowiedź naczyń na A II
w naczyniach pozostałych grup szczurów (ryc. 4).

OMÓWIENIE

W zastosowanym modelu doświadczalnym metale podawa-
no w takich dawkach i przez taki okres czasu, które według

Tabela I. Podstawowe ciśnienie perfuzyjne, mierzone przed podaniem ACE (PP0) oraz indukowane przez ACE zmiany ciśnienia perfuzyjnego (∆PP)
w poszczególnych grupach szczurów. Wyniki są podawane jako średnie ± błąd standardowy
Table I. Basal perfusion pressure measured before ACE infusion (PP0) and changes of perfusion pressure induced by ACE (∆PP) in each group of rats.
Results are given as mean ± standard error

Ciśnienie perfuzyjne
Perfusion pressure

Grupa kontrolna
Control group

Grupa Cd
Cd-treated group

(5mg/kg mc.)

Grupa  Pb
Pb-treated group
(35mg/kg mc)

Grupa Cd+Pb
Cd+Pb-treated group 

(5 mg/kg mc.Cd +
35mg/kg mc.Pb)

ACE
(0,004 j/ml/min)

PP0
(mmHg)

86,8 ± 6,5
n =9

97,5 ± 11,5
n =8

93,6 ± 12,6
n =7

82,3 ± 6,5
n =7

∆PP
(mmHg)

-0,5 ± 3,3
n =6

6,4 ± 4,4
n =8

-1,3 ± 1,4
n =8

-0,6 ± 1,2
n =7

n – liczba szczurów.
n – number of rats.

Grupa
Group

Kontrola
Control

Cd
5 mg/kg mc

Pb
35mg/kg mc

Cd + Pb
5mg/kg

+35mg/kg

NE na tle infuzji ACE
NE against ACE
infusion

69,3 ± 9,5 
n = 9

81,1 ± 14,2
n = 8

98,5 ± 10,3 
n = 8

74,3 ± 11,8 
n = 7

n – liczba szczurów.
n – number of rats.
Ryc. 1. Bezwzględne zmiany ciśnienia perfuzyjnego (w mmHg; średnie ±
błąd standardowy), indukowane przez norepinefrynę (NE) podawaną
w iniekcji (4,0 µg) podczas infuzji enzymu konwertującego angiotensynę
(ACE). 
Fig. 1. Direct changes of perfusion pressure (in mmHg; mean ± standard
error) induced by norepinephrine (NE) (4.0µ g) injected during angioten-
sin coverting enzyme (ACE) infusion. 

Grupa
Group

Kontrola
Control

Cd
5 mg/kg mc

Pb
35mg/kg mc

Cd + Pb
5mg/kg

+35mg/kg

A II na tle infuzji ACE
A II against ACE
infusion

36,4 ± 6,2 
n = 9

53,1 ± 6,83 
n = 8

44,4 ± 6,95 
n = 8

33,6 ± 5,38 
n = 7

n – liczba szczurów.
n – number of rats.
Ryc. 2. Bezwzględne zmiany ciśnienia perfuzyjnego (w mmHg; średnie ±
błąd standardowy) indukowane przez angiotensynę II (A II) (0,4 µg) poda-
waną podczas infuzji enzymu konwertującego aniotensynę (ACE). 
Fig. 2. Direct changes of perfusion pressure (in mmHg; mean ± standard
error) induced by angiotensin II (A II) (0.4 µg) injected during angiotensin
converting enzyme (ACE) infusion. 
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danych z piśmiennictwa, powodują w organizmie szczura ut-
rwalony wzrost ciśnienia tętniczego (17,18,19,20). Układ na-
czyniowy szczura jest pod względem funkcjonalnym zbliżony
do ludzkiego, podobnie jak układ naczyniowy małpy i świni,
dlatego też zmiany obserwowane w łożysku tętnicy krezko-
wej szczurów zatruwanych metalami mogą występować
także w naczyniach osób narażonych na działanie tych meta-

li. Zmiany te mogą być związane z mechanizmami nadciśnie-
nia tętniczego, które jest obserwowane u pracowników zat-
rudnionych w narażeniu na ołów i kadm (21), jak również
w badaniach epidemiologicznych w populacjach środowisko-
wo narażonych na ołów (22). 

W obecnie przeprowadzonych badaniach, enzym kon-
wertujący angiotensynę I podawany przez 15 minut powodo-
wał wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach
szczurów zatruwanych kadmem i to w niewielkim stopniu
(średnio o 6 mmHg). Wynika stąd, że synteza tkankowej A II
i/lub rozkład tkankowej bradykininy, przebiegają sprawniej
w łożysku tętnicy krezkowej szczurów otrzymujących kadm,
niż szczurów zatruwanych ołowiem lub kadmem i ołowiem
jednocześnie. Nieco (nieistotnie statystycznie) większa reak-
cja na egzogenną A II podawaną na tle infuzji ACE może
także wynikać zarówno z silniejszego działania A II, jak i na-
silonego rozkładu kinin w naczyniach szczurów narażonych
na działanie kadmu. Za mechanizmem kininowym przema-
wia niewielki wzrost ciśnienia perfuzyjnego uzyskany w efek-
cie zastosowania blokera receptora AT-1, losartanu. Za me-
chanizmem angiotensynowym przemawia z kolei jednoz-
naczne i zupełne (w odróżnieniu od pozostałych grup) zaha-
mowanie przez losartan reakcji presyjnej na A II. Presyjne
działanie ACE i zahamowanie reakcji na AII przez losartan
w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych kadmem
wskazują na większy udział mechanizmu angiotensynowego
(kininowego) w regulacji oporu naczyniowego niż

Infuzja
Infusion

Losartan
(50 µg/ml/min)

Grupa
Group

n

Kontrola
Control

6 -0,8 ± 1,5

Cd 
(5 mg/kg)

8 4,3 ± 1,9

Pb 
(35 mg/kg)

8 -1,3 ± 1,5

Cd  (5mg/kg) 
+ Pb (35 mg/kg)

7 0,1 ± 1,9

Tabela II. Zmiany ciśnienia perfuzyjnego (w mmHg) obserwowane po 15
minutach stosowania losartanu w infuzji (50 µg/ml/min.) w naczyniach
krezkowych poszczególnych grup szczurów (średnie ± błąd standardowy)
Table II. Changes in perfusion pressure (in mmHg) observed after 15 min
of losartan infusion, (50 µg/ml/min) in mesenteric vessels of each rat gro-
up (mean ± standard error)

n – liczba szczurów.
n – number of rats.

n – liczba szczurów.
n – number of rats.
Ryc. 4. Bezwzględne zmiany ciśnienia perfuzyjnego (w mmHg; średnie ±
błąd standardowy) indukowane przez angiotensynę II (A II) podawaną w i-
niekcji (0,4 µg) podczas infuzji losartanu (50 µg/ml/min.). 
Fig. 4. Direct changes of perfusion pressure (in mmHg; mean ± standard
error) induced by antiotensin II (AII) (0.4 µg) injected during losartan in-
fusion (50 µg/ml/min).

Grupa
Group

Kontrola
Control

Cd
5 mg/kg mc

Pb
35mg/kg mc

Cd + Pb
5mg/kg

+35mg/kg

NE na tle infuzji
losartanu 
NE against losartan
infusion

53.7 ± 9.9 
n = 9

58 ± 6.3
n = 8

77.9 ± 13.9 
n = 8

48.3 ± 8.4 
n = 7

n – liczba szczurów.
n – number of rats.
Ryc. 3. Bezwzględne zmiany ciśnienia perfuzyjnego (w mmHg; średnie ±
błąd standardowy) indukowane przez  norepinefrynę (NE) podawaną w i-
niekcji (4,0 µg) podczas infuzji losartanu (50 µg/ml/min.). 
Fig. 3. Direct changes of perfusion pressure (in mmHg; mean ± standard
error) induced by norepinephrine (NE) (4.0 µg) injected during losartan
infusion (50 µg/ml/min).

Grupa
Group

Kontrolna
Control

Cd
5 mg/kg mc

Pb
35mg/kg mc

Cd + Pb
5mg/kg

+35mg/kg

A II na tle infuzji
losartanu 
A II against
losartan infusion

7 ± 3.9 
n = 9

0 ± 0
n = 8

10 ± 4.8 
n = 7

6.9 ± 2.9 
n = 8
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u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kad-
mem oraz kontrolnych.

Wcześniej przeprowadzone badania wykazały, że stęże-
nie A II w osoczu szczurów zatruwanych kadmem w dawce
analogicznej, jak w obecnej pracy, było większe niż
u szczurów z grupy kontrolnej (23). Kolejne badania
szczurów zatruwanych tym metalem wykazały osłabienie re-
aktywności  naczyń trzewnych na egzogenną angiotensynę II
(24). Obecnie przeprowadzone doświadczenia z użyciem en-
zymu konwertującego angiotensynę I przemawiają za
zwiększonym działaniem stymulowanej angiotensyny II w
ścianie naczyń szczurów zatruwanych kadmem. Opisane
wcześniej osłabienie kurczącego działania egzogennej  A II
w naczyniach  zwierząt, mogłoby więc wynikać z podwyższo-
nego stężenia A II w osoczu i w tkance naczyniowej, jak
również ze zmniejszonej odpowiedzi receptorów angiotensy-
nowych na angiotensynę. Podobne zmiany, cechujące się
podwyższonym poziomem czynnika wazoaktywnego
i słabszą reaktywnością naczyń krezkowych obserwowano
w badaniach dotyczących działania endoteliny u szczurów
(25). Zmiany dotyczące stężenia i aktywności A II w naczy-
niach szczurów otrzymujących kadm (szczególnie wzrost
stężenia w osoczu, prawdopodobnie wzrost stężenia formy
indukowanej w ścianie naczyń, presyjny efekt działania ACE
in vitro) mogą powodowć silniejsze naczyniorozszerzające
działanie inhibitorów ACE, niż u szczurów zatruwanych oło-
wiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych.

Silniejsze presyjne działanie egzogennej NE w naczy-
niach szczurów zatruwanych ołowiem, opisywane wielokrot-
nie w różnych badaniach, występowało także i w obecnych
doświadczeniach, jakkolwiek różnice w presyjnym działaniu
NE w odniesieniu do innych grup nie były statystycznie istot-
ne. Po zablokowaniu receptorów AT-1 przez losartan, działa-
nie NE było podobne we wszystkich grupach szczurów, słab-
sze niż przed infuzją losartanu. Także w doświadczeniach
przeprowadzonych ex vivo przez Cachofeiro i wsp. (26), lo-
sartan redukował naczyniokurczące działanie NE w skraw-
kach aorty szczurów z nadciśnieniem. Takie działanie nie
występowało w skrawkach pozbawionych śródbłonka. Wyni-
ki tych badań wskazują na udział receptorów AT-1 w mecha-
nizmie presyjnego działania egzogennej norepinefryny. 

W obecnie przeprowadzonych badaniach losartan zniósł
różnicę w odpowiedzi naczyń na działanie NE między grupą
szczurów zatruwanych ołowiem i kontrolną. Wyniki te nasu-
wają przypuszczenie, że zwiększone presyjne działanie NE
u szczurów zatruwanych ołowiem, oprócz dobrze znanej
nadreaktywności postsynaptycznych receptorów α1-adrener-
gicznych, może być związane z receptorem AT-1.

WNIOSKI
Udział mechanizmu angiotensynowego (kininowego) w regu-
lacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem
w dawkach hipertensyjnych jest większy niż u szczurów zat-
ruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kon-
trolnych.

Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętni-
czym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz
leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób
nienarażonych na działanie tego metalu.
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