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ELASTYNA W TĘTNICACH –  
ROLA W FIZJOLOGII I PATOLOGII

ELASTIN IN THE ARTERIES – ROLE IN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY

Aleksandra KUZAN

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

Streszczenie: Elastyna jest białkiem strukturalnym, głównym elementem włókien sprężystych. Jest 
białkiem o wyjątkowo długim okresie półtrwania. Dzięki jej właściwościom elastycznym, determi-
nowanym przez obecność desmozyny i izodesmozyny, po rozciągnięciu tkanka wraca do pierwotnego 
stanu, co warunkuje właściwości biomechaniczne tętnic. Białko to spełnia wiele innych funkcji, tj. 
regulacja adhezji, migracji, proliferacji i organizacji cytoszkieletu komórek mięśni gładkich, budu-
jących środkową warstwę naczyń krwionośnych. Elastyna jest zaangażowana w różnorodne mecha-
nizmy anty-aterogenne, min. ograniczanie działania prozapalnego leukocytów, hamowanie migracji 
i proliferacji komórek mięśni gładkich. Odgrywa jednak również pewną rolę w patologicznych zmi-
anach w obrębie naczyń krwionośnych, min. ma udział w kalcyfikacji tętnic, a także podlega glikac-
ji, oba te procesy znacząco usztywniają tkankę. W blaszkach miażdżycowych, w których występuje 
duża aktywność mataloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej i innych enzymów elastolitycznych 
dochodzi do wzmożonej degradacji tego białka. Jednocześnie możliwa jest też tam ekspresja elast-
yny, pozostaje jednak wątpliwość czy białko produkowane w dorosłym organizmie może podlegać 
skomplikowanym procesom składania w fibryle, aby były one funkcjonalne. Dodatkowo, starzenie 
i nadciśnienie wpływają na strukturę i ilość elastyny, co ma konsekwencje w usztywnieniu tkanki 
i upośledzeniu funkcjonowania tętnic, co może prowadzić do niewydolności układu krążeniowego. 
Opracowywane są różnorodne strategie mające wpływać na tempo ekspresji, modyfikacji i degradacji 
tego białka, a także szacowana jest wartość diagnostyczna w chorobach układu sercowo-naczyniowe-
go przeciwciał anty-elastyna oraz peptydów pochodzących z rozpadu elastyny.

Słowa kluczowe: Elastyna, peptydy elastyno-pochodne, tętnice, miażdżyca, kalcyfikacja, glikacja

Summary: Elastin is the structural protein, the main component of elastic fibers. It is a protein with 
an exceptionally long half-life. Due to its elastic properties, determined by the presence of demosine 
and isodesmosine, after being stretched tissue returns to its original state, which allows to maintain the 
proper biomechanical properties of arteries. This protein has numerous other functions, ie. adjustment 
of adhesion, migration, proliferation, and cytoskeleton organization of smooth muscle cells, which 
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build a central layer of blood vessels. Elastin is involved in various anti-atherogenic mechanisms, 
among others reduction of proinflammatory action of leukocytes, inhibiting migration and prolifera-
tion of smooth muscle cells. However, it also plays a role in the pathological changes in blood vessels, 
for example is involved in calcification of arteries and is subject to glycation, both processes signifi-
cantly stiffen the tissue. In atherosclerotic plaques, where is high activity of matrix metalloproteinases 
and other elastolytic enzymes, increased degradation of the protein occurs. At the same time there may 
occur also elastin expression, remains a question whether the protein produced in the adult organism 
can be submitted in complicated process of fibrils forming that they are functional. In addition, aging 
and hypertension influence the structure and quantity of elastin which has consequences in stiffness of 
the tissue and impaired functioning of the arteries, which can lead to failure of the circulatory system. 
A variety of strategies have been developed to influence the rate of expression, modification, and 
degradation of this protein, and diagnostic value of the anti-elastin antibody and peptides derived from 
elastin degradation have been estimated in cardiovascular diseases.
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Wykaz stosowanych skrótów: AAA – tętniak aorty brzusznej (ang. Abdominal Aortic Aneurysm), 
ACE – konwertaza angiotensyny (ang. Angiotensin-Converting Enzyme), AGE – końcowe produkty 
zaawansowanej glikacji (ang. Advanced Glycation End-products), ALT-711 – chlorek 4,5-dimetylo-3-
(2-okso -2-fenylo-etylo)-tiazolu, DPTC – chlorek 4,5-dimetylo-3-fenylo-acy lo-tiazolu, EBP – białko 
wiążące elastynę (ang. Elastin Binding Protein), EDP – peptydy elastyno-pochodne (ang. Elastin De-
rived Peptides), IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (ang. Insulin-like Growth Factor-1), 
IL-1β – interleukina-1β, LDL – lipoproteina niskiej gęstości (ang. Low-Density Lipoprotein), LR-90 
– 4,40-(2-chloro-fe nylo-ureid), MMP – metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. Ma-
trix Metallo-Protease), SMC – komórki mięśni gładkich (ang. Smooth Muscle Cells), TGF-β – trans-
formujący czynnik wzrostu β (ang. Transforming Growth Factor Β), TIMP – tkankowe inhibitory 
MMP (ang. Tissue Inhibitors of MMPs), t-PA – tkankowy aktywator plazminogenu, u-PA – aktywator 
plazminogenu typu urokinazy.

STRUKTURA, BIOSYNTEZA I DEGRADACJA  ELASTYNY

Elastyna jest drugim po kolagenie kluczowym białkiem budulcowym tkanki 
łącznej, szczególnie istotnym w tętnicach. Wyniki wskazują, że białko to stano-
wi ok. 30% masy tętnicy [30]. Elastyna odpowiada za sprężystość, elastyczność, 
umożliwia odkształcenia naczyń krwionośnych. Białko to, w przeciwieństwie do 
kolagenu reprezentuje jeden typ genetyczny, nie ma w swojej strukturze hydrok-
sylizyny ani sacharydów, a hydroksyproliny ma znacznie mniej. Ok. 40% amino-
kwasów stanowi glicyna, a 20% prolina. Duży udział aminokwasów mają reszty 
niepolarne (mniej niż 6% aminokwasów jest polarne), co sprawia, że cząsteczki 
białka mają wybitnie hydrofobowy charakter [37, 41].

Prekursorowa cząsteczka, tzw. tropoelastyna, ma masę 68-74 kDa. Dojrzewa-
nie tych cząsteczek polega na powstawaniu z reszt lizyny izomerycznych oligo-
aminokwasów: desmozyny i izodesmozyny, będącymi poprzecznymi łącznikami 
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łańcuchów polipeptydowych. Reakcję ich powstawania katalizuje oksydaza lizy-
nowa. Dzięki tym wiązaniom międzycząsteczkowym włókna sprężyste budowane 
przez elastynę są wyjątkowo podatne na rozciąganie – możliwe jest rozciągnięcie 
ich do osiągnięcia kilkakrotnej ich długości bez zerwania, a po ustaniu siły roz-
ciągającej włókna wracają do pierwotnej długości i kształtu [3, 29, 57] (ryc. 1).

Elastyna wytwarzana jest przez fibroblasty i komórki mięśni gładkich. Synteza 
tego białka zachodzi prawie wyłącznie w okresie prenatalnym i wczesnym dzieciń-
stwie, a czas półtrwania tego białka wynosi 40-70 lat (w zależności od źródła) [55, 
57]. Wyjątkiem od tej reguły wydaje się tworzenie blaszki miażdżycowej [2, 15, 32].

Biosynteza elastyny jest złożonym procesem. Ogólny plan syntezy tego białka 
przedstawia się następująco:
• Transkrypcja i translacja genu ELN – powstawanie tropoelastyny;
• Wiązanie tropoelastyny z białkiem wiążącym elastynę (ang. Elastin Binding 
Protein, EBP);
• Transport powstałych cząsteczek do macierzy zewnątrzkomórkowej;

RYCINA 1. Schematyczny rysunek struktury elastyny w stanie ściśniętym i rozciągniętym z zazna-
czeniem desmozyny (A) i izodesmozyny (B)
FIGURE 1. Scheme of elastin structure in compressed and stretched state with marked desmosin (A) 
and isodesmosin (B) 
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• Odłączanie się EBP od tropoelastyny  i powrót EBP do wnętrza komórki;
• Wiązanie się tropoelastyny do białek fibuliny 4 i fibuliny 5;
• Dołączanie do powstałego kompleksu fibryliny 1 i 2 (stabilizacja tropoelastyny);
• Katalizowanie przez oksydazę lizynową powstawania wiązań poprzecznych 
między cząsteczkami tropoelastyny;
• Asocjacja powstałych cząsteczek w mikrofibryle i włókna elastynowe [57].

Elastyna jest degradowana przez liczne enzymy różnych klas, min. proteazy 
serynowe (np. elastaza neutrofilowa i trzustkowa), proteazy cysteinowe (katep-
syny) oraz kilka białek z rodziny metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórko-
wej (ang. Matrix Metallo-Protease, MMP). Szczególnie MMP-1, MMP-2 oraz 
MMP-9 mają znaczący wpływ na stan włókien elastycznych w tętnicach. Zaob-
serwowano wzrost ekspresji tych białek w miejscach gdzie blaszki elastyczne są 
zdegradowane. Nie tylko wzrost ekspresji MMP sprzyja fragmentacji elastyny, ale 
także obniżenie ekspresji inhibitorów MMP, tzw. TIMPs (ang. Tissue Inhibitors 
of MMPs) [53].

Podczas hydrolizy elastyny uwalniane są peptydy elastyno-pochodne (ang. 
Elastin Derived Peptides, EDP), zazwyczaj z motywem xGxxPG, nazywane też 
elastokinami, których stężenie w osoczu jest wprost proporcjonalnie do stopnia 
nasilenia elastolizy [18]. Postuluje się, że EDP również odgrywają znaczącą rolę 
w patomechanizmie miażdżycy. 

LOKALIZACJA ELASTYNY W TĘTNICACH I JEJ FUNKCJE

W tętnicach elastyna jest głównym elementem tzw. włókien sprężystych. Dru-
gim składnikiem budulcowym tych struktur są mikrofibryle, złożone z białka fi-
bryliny [29]. Włókna sprężyste skoncentowane są głównie w dwóch warstwach: 
sprężystej wewnętrznej (membrana elastica interna) i zewnętrznej (membrana 
elastica externa) (ryc. 2). 

Najwięcej włókien sprężystych znajduje się w proksymalnej części aorty oraz 
początkowych gałęziach łuku aorty. W dalszych odcinkach układu krwionośnego 
zmieniają się proporcje między elastyną a kolagenem – włókien sprężystych uby-
wa, zwiększa się udział bardziej odpornego na zerwanie, ale mniej sprężystego 
kolagenu [31]. 

Główną funkcją elastyny w naczyniach krwionośnych jest zapewnianie odpo-
wiednich właściwości biomechanicznych, zwłaszcza elastyczności i plastyczności. 
Innymi funkcjami jest regulacja adhezji, migracji, proliferacji i organizacji cytosz-
kieletu komórek mięśni gładkich [7]. Wykazano, że włókna elastynowe wykazują 
działanie chemotaktyczne dla naczyniowych komórek mięśni gładkich i makrofagów, 
ograniczają działania prozapalne leukocytów i biorą udział w mechanizmach anty-za-
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krzepowych [57]. Postuluje się, że elastyna hamuje migrację i proliferację komórek 
mięśni gładkich (ang. Smooth Muscle Cells, SMC), pomagając komórkom utrzymać 
fenotyp skurczowy [43, 57]. Przy niedostatecznej ekspresji elastyny SMC zmieniają 
fentotyp na syntetyzujący, a przy całkowitym nokaucie genu elastyny u genetycznie 
modyfikowanych myszy, SMC aorty tracą orientację obwodową i kontakty komórka-
-komórka i nadmiernie proliferują, prowadząc do okluzowania światła naczynia [43].

Produkty degradacji elastyny działają przeciwstawnie do elastyny w kwestii 
wpływu na SMC – wiążąc się do receptorów elastyny/ lamininy, stymulują mio-
cyty medii do proliferacji i migracji [14, 18]. EDP posiadają również właściwo-
ści chemotaktyczne w stosunku do monocytów, neutrofilów i fibroblastów [21]. 
Wykazano również, że indukują produkcję reaktywnych form tlenu, co skutkuje 
stymulacją utleniania LDL (lipoproteina niskiej gęstości, ang. Low-Density Li-
poprotein), ale także indukują powstawanie tlenku azotu, co spowalnia rozrost 
blaszki miażdżycowej. Peptydy te stymulują również uwalnianie i aktywację 
MMP z leukocytów blaszki miażdżycowej [6].

RYCINA 2. Preparat odcinka piersiowego aorty, efekt immunohistochemicznej reakcji z użyciem 
przeciwciał anty-elastyna
FIGURE 2. The preparation of the thoracic aorta segment, the effect of immunohistochemical reaction 
with the use of anti-elastin antibodies
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ELASTYNA A WIEK

Zaobserwowano, że wraz z wiekiem organizmu, zwiększa się sztywność tęt-
nic [9]. Stąd liczne analizy, które mają wykazać czy jest to wynik wzrostu ilości 
kolagenu, spadku ilości elastyny, obu tych zmian czy też zaburzeń nie w ilości, 
a w strukturze tych białek. 

Rozważając zagadnienie związku między zawartością elastyny w tętnicach a wie-
kiem pacjentów należy mieć na uwadze że, jak zasygnalizowano wcześniej, elastyna 
ekspresjonowana jest głównie w okresie prenatalnym i około urodzeniowym, a okres 
jej półtrwania wynosi ok. 40 lat [57], stąd wniosek, że jej ilość powinna zmniejszać 
się o połowę po ukończeniu każdych 4 dekad życia. Z drugiej strony argumentem za 
tym, że ilość elastyny w tętnicach jednak przyrasta, a nie spada wraz z wiekiem, jest 
postulat, że komórki budujące ścianę naczynia, zarówno SMC, komórki śródbłonka 
jak i fibroblasty, są zdolne do ekspresji tego białka w odpowiedzi na zwiększenie stre-
su mechanicznego związanego z wiekiem [26]. 

Zarkovic i wsp. wykonali analizę 60 aort odcinka brzusznego, wybarwiając m.in. 
elastynę, w pracy zamieszczając porównanie aort osoby 3 letniej z aortą osoby 83-let-
niej. Aorta pochodząca od dziecka zawierała równolegle ułożone, gęste i delikatne 
włókna elastyczne, podczas gdy w przypadku osoby w podeszłym wieku włókna były 
cienkie, pofragmentowane, z zaburzonym, nierównoległym przebiegiem [58]. 

Przedmiotem analizy w pracy Watanabe i wsp. były pochodne aminokwasów 
wchodzące w skład wiązań poprzecznych elastyny, tj. desmozyna, izodesmozyna 
i oxodesmozyna oznaczane metodą HPLC oraz wybarwiane włókna elastyny metodą 
Massona. Wyniki wskazywały na spadek ilości aminokwasów wchodzących w skład 
wiązań poprzecznych elastyny wraz z wiekiem osób, od których pochodziła próbka 
[53]. Histologiczne barwienia wykazały, że w aortach pochodzących od niemowląt 
włókna elastyczne są cienkie i rzadko rozmieszczone, u dwuletnich dzieci włókna 
te są już znacznie grubsze i gęściej rozmieszczone w tkance. W tętnicach pacjentów 
50-letnich obserwowano postępujący spadek liczby włókien elastycznych oraz wzrost 
liczby włókien kolagenowych. W tętnicach pacjentów 80-letnich obserwowano już 
drastyczny spadek liczby włókien elastycznych [54]. 

Na modelu hodowli komórkowej wykazano, że ilość elastazy – enzymu rozkłada-
jącego elastynę, rośnie wraz z ilością pasaży, co przekłada się na wiek komórek [42]. 
Co więcej, peptydy, które są produktem rozpadu elastyny stymulują syntezę MMP 
oraz produkcję reaktywnych form tlenu, co wskazuje na mechanizm pozytywnego 
sprzężenia zwrotnego prowadzącego do coraz szybszej degradacji elastyny [17]. 

W efekcie licznych innych badań powstają prace badawcze dostarczające wielu 
dowodów na to, że ilość elastyny przyrasta wraz z wiekiem [25, 26, 47], np. Keeley 
i wsp. donoszą, że w warunkach normalnych elastyna i kolagen są akumulowane 
w tętnicy rosnących szczurów, a Enapril hamuje ten proces [25]. Praktycznie tak 
samo dużo można znaleźć publikacji świadczących o teorii wprost przeciwnej [8, 
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20, 30]. Nie brak również prac dowodzących braku związku między ilością elastyny 
w tętnicach a wiekiem [51, 52]. Jest prawdopodobne, że można mówić o niezależno-
ści syntezy i degradacji elastyny od wieku [32]. Podobnie sytuacja wygląda ze sto-
sunkiem ilościowym między kolagenem a elastyną. Z badań Cantini i wsp. wynika, 
że stosunek tych białek do siebie nie zmienia się wraz z wiekiem, mimo, że obserwuje 
się wzrost sztywności ścian badanych tętnic związany z wiekiem [9]. 

ELASTYNA A MIAŻDŻYCA

Wykazano, że elastyna jest degradowana w przebiegu miażdżycy przez MMP, 
proteazy serynowe oraz proteinazy aspartylowe i cysteinowe, które są uwalnia-
ne w dużych ilościach przez komórki budujące blaszkę miażdżycową: komórki 
mięśni gładkich, płytki krwi, monocyty, makrofagi oraz limfocyty typu T [2, 15]. 
Wynika stąd, że wraz z postępem rozwoju zmian miażdżycowych ilość tego biał-
ka w tętnicach powinna spadać. Z drugiej jednak strony dowodzi się, że komórki 
budujące ścianę naczynia, zarówno SMC, komórki śródbłonka jak i fibroblasty są 
zdolne do ekspresji tego białka w odpowiedzi na zwiększenie stresu mechanicz-
nego, jaki jest wywierany na ściany naczynia w konsekwencji nadciśnienia [26]. 
Również komórki układu odpornościowego rezydujące w blaszce miażdżycowej 
syntetyzują pewną ilość tropoelastyny, jednak cząsteczki te nie są zdolne do sie-
ciowania i formowania dojrzałych włókien elastycznych [32]. 

ELASTYNA A TĘTNIAKI

Aortę brzuszną definiuje się jako tętniakową, jeśli jej średnica jest powiększo-
na 1,5 razy w stosunku do sąsiedniej lub oczekiwanej normalnej średnicy aorty 
(przyjmuje się zazwyczaj powyżej 5,5 cm średnicy dla mężczyzn i 5,0 cm u ko-
biet). Patologiczne trwałe rozszerzenie w obszarze aorty nazywa się tętniakiem 
aorty brzusznej (ang. Abdominal Aortic Aneurysm, AAA) [11, 50].

Przyczyn powstawania tętniaków upatruje się głównie w degradacji włókien 
kolagenu i elastyny przy zwiększonej ilości i aktywności enzymy proteolitycznych, 
szczególnie MMP-9 i MMP-2, a także w niekorzystnych warunkach hemodynamicz-
nych oraz aktywnym lokalnie odczynie autoimmunologicznym. Czynnikami ryzyka 
są również czynniki środowiskowe, takie jak dym tytoniowy, a także płeć męska, hi-
perlipidemia, nadciśnienie i obciążenie genetyczne. Proces miażdżycowy może, ale 
nie musi inicjować patologicznego rozszerzania się tętnicy [28, 50]. 

Analiza proteomiczna wykazuje, że próbki aorty pochodzące od pacjentów 
z tętniakiem różnią się głównie zawartością właśnie elastyny i białek związanych 
z elastyną: 4 białkiem związanym z mikrofibrylami (ang. Microfibrillar-Associa-
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ted Protein 4, MFAP4) i oksydazą lizynową. Co ciekawe tętniakom aorty towa-
rzyszy raczej zwiększona zawartość w/w białek, prawdopodobnie w ramach me-
chanizmu kompensacyjnego [28].

O tym jak kluczową rolę w powstawaniu tętniaka pełni elastyna świadczy 
choćby to, że jedną z najpopularniejszych metod inicjowania modelu ekspery-
mentalnego tętniaka jest dostarczanie elastaz do ściany naczynia [5]. Enzyma-
mi zaangażowanymi w patofizjologiczny proces powstawania tętniaka są przede 
wszystkim metaloproteinazy, ale również elastaza neutrofilowa, proteinazy se-
rynowe np. tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA) i aktywator plazminogenu 
typu urokinazy (u-PA) [24]. 

KALCYFIKACJA A ELASTYNA

Kalcyfikacja jest procesem właściwym dla formowania kośćca. Proces 
ten polega na tworzeniu się w tkankach granul złożonych z hydroksyapatytu 
[Ca10(OH)2(PO4)6]. Gdy zachodzi w naczyniach krwionośnych jest procesem 
patologicznym prowadzącym do usztywnienia naczyń i zmniejszenia ich wydol-
ności. Co więcej, stopień skalcyfikowania tętnic w sposób zasadniczy wpływa na 
zachorowalność i śmiertelność na choroby sercowo-naczyniowe [13, 39].

Postuluje się, że kalcyfikacja może mieć ścisły związek z elastyną. Sugeruje 
się, że grupy karbonylowe elastyny służą jako zarodki krystalizacji dla soli wap-
nia, z drugiej strony wydaje się, że apolarna natura tego białka nie faworyzuje 
wiązania wapnia [46]. 

W kalcyfikujących naczyniach krwionośnych depozyty wapnia tworzą się często 
wzdłuż blaszek sprężystych zbudowanych z elastyny. Udowodniono, że mineraliza-
cja aorty u myszy z zablokowanym genem MGP (ang. Matrix Gla Protein; białko 
Gla macierzy, białko będące inhibitorem mineralizacji macierzy zewnątrzkomórko-
wej) zachodzi intensywniej w odcinku piersiowym niż brzusznym, gdzie ilość ela-
styny jest większa. Udowodniono również, że zablokowanie genu MGP (Mgp-/-) 
i częściowe wyciszenie genu elastyny (Eln+/-) u myszy opóźnia zapoczątkowanie 
kalcyfikacji naczyń u zwierząt i hamuje progresję procesu. Dane te wskazują na to, 
że elastyna jest czynnikiem stosunkowo mocno determinującym kalcyfikację naczyń 
krwionośnych, będącym jednym z czynników inicjujących proces [27]. 

ELASTYNA A NADCIŚNIENIE

Sztywność naczyń jest istotnym, niezależnym czynnikiem prognostycznym 
śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnie-
niem [53]. Ciśnienie krwi ma kluczowe znaczenia dla elastyczności naczyń. Przy 
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niskim ciśnieniu tętnica jest rozciągana małymi siłami, a napięcie rozkłada się 
głównie na włókna elastyczne, a sztywność tętnicy jest mała. Przy dużym ciśnie-
niu napięcie przenosi się również na kolagen, co skutkuje zwiększeniem sztywno-
ści tkanki [31]. Im sztywniejsza jest tętnica tym większe ciśnienie jest potrzebne, 
by rozciągnąć tkankę, aby prawidłowo przeprowadzić krew z serca do odległych 
naczyń [53]. Jest logiczne, że elastyna jako białko determinujące sprężystość na-
czyń, zapobiega powstawaniu nadciśnienia. Zaburzenia w metabolizmie elastyny 
powodują wzrost sztywności naczyń, co prowadzi z kolei do nadciśnienia.

Dowodem na bezpośredni związek ilości elastyny w tętnicach a chorobą nad-
ciśnieniową są wyniki eksperymentów z transgenicznymi myszami pod wzglę-
dem genu elastyny. Okazuje się, że u heterozygotycznych myszy z wyciszonym 
genem elastyny (Eln+/-) wykształca się nadciśnienie [36]. U osobników z zablo-
kowanym całkowicie genem elastyny (Eln-/-) już w późnym rozwoju embrional-
nym ciśnienie krwi jest dwukrotnie większe niż u kontroli, a sztywność aorty jest 
znacząco większa; giną one niedługo po urodzeniu na skutek niewydolności ukła-
du krążeniowego [53].

Wynika stąd, że przyczyną nadciśnienia może być wzmożona degradacja ela-
styny. Wniosek ten koresponduje z danymi dotyczącymi enzymów elastolitycz-
nych, np. zaobserwowano znacząco wyższy poziom MMP-9 u pacjentów z nad-
ciśnieniem, a także wykazano związek między poziomem MMP-2 i MMP-10 
a uszkodzeniem organów tj. tętnic, serca i nerek na skutek nadciśnienia [48]. 

ELASTYNA A GLIKACJA

Sztywność białek macierzy zewnątrzkomórkowej może być zwiększona po-
przez glikację. Jest to nieenzymatyczny proces, w którym cukry redukujące oddzia-
łują z grupami aminowymi białek, szczególnie argininą i lizyną. Ze względu na to, 
że tylko mała część cukrów występuje w postaci łańcuchowej, czyli zawierającej 
wolną grupę aldehydową, która może brać udział w reakcji, proces ten w warunkach 
fizjologicznych zachodzi bardzo powoli, w ciągu wielu tygodni bądź miesięcy [45]. 
Dlatego też problem nieprawidłowego funkcjonowania glikowanych struktur doty-
czy głównie białek z długim okresem półtrwania, szczególnie elastyny, dla której 
okres ten wynosi 40-70 lat [55, 56]. Na skutek wieloetapowych, skomplikowanych 
oddziaływań i przegrupowań między sąsiadującymi cząsteczkami białek mogą po-
wstawać wiązania krzyżowe. Takie wiązania nie tylko usztywniają tkankę, ale też 
powodują zmniejszoną rozpuszczalność i obniżenie podatności na trawienie enzy-
matyczne [3]. Ponadto pojawiające się również modyfikacje łańcuchów bocznych 
aminokwasów białek włókienkowych powodują zmiany nie tylko w strukturze ale 
i w lokalizacji ładunków elektrostatycznych w cząsteczkach, co może wpływać na in-
terakcje z innymi białkami [22]. Wszystko to upośledza funkcjonowanie tętnic. 
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Nie jest wykluczone, że wyniki niektórych badań dotyczących zawartości 
elastyny i innych białek macierzy zewnątrzkomórkowej, szczególnie uzyskanych 
technikami immunoenzymatycznymi, mogą być obarczone błędem przy braku 
uwzględnienia glikacji białek, dlatego ten aspekt należy mieć na uwadze przy 
planowaniu badań i interpretacji wyników [34]. 

ELASTYNA W TĘTNICACH A FARMAKOTERAPIA

Wiedza o roli elastyny w naczyniach krwionośnych pozwala na opracowywa-
nie strategii terapeutycznych, mających obniżyć sztywność tętnic i zahamować 
postęp miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Najprostsza strategia 
– aplikowanie elastyny bądź tropoelastyny pacjentom z nadciśnieniem i sztyw-
nością tętnic nie przynosiłaby pożądanych skutków ze względu na stopień skom-
plikowania macierzy, do której miałoby być zinternalizowane to białko [53]. 
Większe nadzieje wiążą się ze strategią związaną z podawaniem czynników, które 
stymulują endogenną syntezę elastyny, np. kortykosteroidów, transformującego 
czynnika wzrostu β (ang. Transforming Growth Factor, TGF-β), insulinopodob-
nego czynnika wzrostu 1 (ang. Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1), interleuki-
ny-1β (IL-1β), glukokortykoidów i kwasu retinowego [53]. 

Inna strategia polega na hamowaniu degradacji elastyny. Wiąże się tu nadzieje 
z różnorodnym inhibitorami MMP. Lokalne doprowadzenie TIMP-1 na zwierzę-
cym modelu doświadczalnym wydaje się odnosić obiecujące rezultaty [1]. Dokso-
cyklina jest skutecznym inhibitorem wielu MMP, szczególnie wpływa na stosunek 
ilości MMP-2 do TIMP-2 i wykazano na szczurzym modelu doświadczalnym, że 
hamuje rozwój nadciśnienia i zapobiega pogrubianiu ścian naczyń krwionośnych 
[10]. Wiele innych związków wpływa na syntezę i aktywność MMP, min. leki 
przeciwzapalne, cyklosporyna A, metotreksat, inhibitory ACE (konwertaza an-
giotensyny, ang. Angiotensin-Converting Enzyme) np. kaptopril, blokery kanałów 
wapniowych, leki z grupy antybiotyków, np. minocyklina [23].

Degradacji elastyny prowadzącej do powstawania tętniaków planuje się też 
zapobiegać przez dwa niestandarowe postępowania: (1) terapię genową polegają-
cą na ekspresji tropoelastyny przy użyciu adenowirusów [28], bądź (2) przez po-
dawanie przeciwciała BA4, które wiąże się do elastynowej sekwencji VGVAPG, 
co w testach laboratoryjnych znacząco hamowało rozszerzanie aorty, fragmenta-
cję elastyny i ekspresję MMP [11].

Pojawiają się również propozycje strategii terapeutycznych celowanych w ha-
mowanie sztywności tętnic powodowanej przez kalcyfikację elastyny i jej glika-
cję. Trwają badania nad wpływaniem na kalcyfikację, między innymi przez inhi-
bitory ACE, białko Gla macierzy, witaminę K, pioglitazone, doksocyklinę [53]. 
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Z problemem glikacji można zmierzyć się w dwójnasób: doprowadzając do ustro-
ju leki hamujące nieenzymatyczny proces, tzw. AGE blockers np. aminoguanidy-
nę i pirydoksaminę, jak i leki rozbijające powstałe wiązania krzyżowe pomiędzy 
cząsteczkami białek macierzy, tzw. AGE breakers, np. fenylotiazol, DPTC (chlorek 
4,5-dimetylo-3-fenylo-acy lo-tiazolu), ALT-711 (chlorek 4,5-dimetylo-3-(2-okso -2-
fenylo-etylo)-tiazolu) oraz LR-90 (4,40-(2-chloro-fe nylo-ureid). Aktualnie jednak 
żaden lek tej grupy nie przeszedł pozytywnie testów klinicznych [30, 33]. 

ELASTYNA A DIAGNOSTYKA CHORÓB  
SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Rozważa się monitorowanie dwóch parametrów związanych z elastyną w dia-
gnostyce chorób sercowo-naczyniowych: osoczowe stężenie przeciwciał anty-e-
lastyna oraz peptydów pochodzących z rozpadu cząsteczek elastyny. 

Peptydy pochodzące z degradacji elastyny są obecne w osoczu w stężeniu 
nano- bądź mikrogramowym (/mL) w zależności od stanu pacjenta oraz metody 
oznaczania [18]. Generalnie ilość EDP jest wyższa u pacjentów z miażdżycą niż 
u osób zdrowych, nawet u dzieci z rodzin z dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-
-naczyniowych ich poziom jest podniesiony. Nie mniej jednak z różnorodności 
mechanizmów miażdżycowych i typów blaszek wynika to, że nie zawsze te cho-
roby są związane z elastolizą, a więc wysokim poziomem EDP. Z badań Petersen 
i wsp. wynika, że wysoki poziom peptydów jest związany z tętniakami, blaszkami 
z owrzodzeniami, ale już nie z okluzjami tętniczymi [40]. Również Dale i wsp. 
oraz Shinohara i wsp. donoszą, że w surowicy pacjentów z AAA stwierdzono 
podwyższoną zawartość EDP, a wzrost ich poziomu jest czynnikiem prognostycz-
nym rozrostu i pęknięcia tętniaka [11, 44]. Z badań Tzvetanov i wsp. wynika, że 
EDP, ale także przeciwciała anty-EDP są wyższe u symptomatycznych pacjentów 
z stenozą tętnicy szyjnej niż u pacjentów niesymptomatycznych [49]. Wykaza-
no również, że poziom peptydów pochodzących z elastolizy jest wyższy u dzieci 
z chorobami naczyniowymi będącymi następstwami cukrzycy [38].

Niestety na razie nie ma spójności danych odnośnie tego, czy przeciwciała 
anty-elastyna korelują dodatnio czy ujemnie wraz ze stopniem zaawansowania 
miażdżycy i ryzykiem schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Generalnie two-
rzone są w odpowiedzi na uszkodzenie włókna elastycznego i przenikania EDP do 
krwi. Lee i wsp. wykazali, że  niski poziom przeciwciał anty-elastyna jest związa-
ny z chorobą wieńcową, a także ze sztywnością tętnic. Wykazano również zwią-
zek z innymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, tj. płeć męska, 
nadciśnienie, cukrzyca i hiperlipidemia. Przypuszcza się, że zależność ta może 
wynikać z adaptacyjnego wyciszenia układu odpornościowego w celu zmniejsze-
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nia degeneracyjnych zniszczeń naczyń krwionośnych [35]. Podobne wyniki przed-
stawiają Stein i wsp. [19]. Baydanof i wsp. wykazują związek również z wiekiem 
pacjentów – u osób młodych stężenie tych przeciwciał jest duże, u starszych małe 
[4]. Badanie Fülöp i wsp. wykazało natomiast zależność odwrotną – stężenie tych 
przeciwciał było większe u osób z niedokrwienną chorobą serca i miażdżycą zaro-
stową tętnic [16]. W innym badaniu poziom przeciwciał był z kolei związany z de-
stabilizacją blaszek w tętnicy szyjnej [49]. Prawdopodobnie różnice te wynikają 
z różnej metodologii, różnego doboru grup badanych, innego typu chorób sercowo-
-naczyniowych. Dalsze badania są niezbędne do ustalenia precyzyjnie typu grupy 
docelowej pacjentów, dla której wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał an-
ty-elastyna byłaby odpowiednio duża. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Macierz zewnątrzkomórkowa, złożona głównie z kolagenu i elastyny, była 
przez długi czas uważana za bierną biochemicznie substancję odpowiadającą wy-
łącznie za utrzymywanie odpowiednich właściwości biomechanicznych tkanek 
i organów. Dziś już mamy świadomość, że jest to dynamiczna struktura oddzia-
łująca ściśle z różnorodnymi komórkami, ulegająca licznym różnorodnym proce-
som, w wyniku czego zachodzi regulacja w ustroju. 

Głównymi funkcjami tętnic jest rozprowadzanie krwi z serca do tkanek oraz 
amortyzowanie, czyli zmienianie pulsacyjnego, uwarunkowanego cykliczną pracą 
serca przepływu krwi w aorcie wstępującej na ciągły, stały przepływ w mikrokrą-
żeniu. Elastyna jest kluczowym białkiem warunkujący sprężystość, która pozwala 
spełniać tą funkcję. Zmiany w strukturze czy stosunku ilości elastyny do innych 
białek macierzy zewnątrzkomórkowej, następujące przez ich nadekspresję, bądź 
wzmożoną degradację, a także ich modyfikacje, np. przez glikację, mogą mieć 
poważne konsekwencje objawiające się powstawaniem zmian miażdżycowych. 
Aktualnie trwają prace badawcze nad dogłębnym poznaniem patomechanizmu 
powstawania patologii w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Główny nacisk 
w badaniach położony jest na białka stanu zapalnego oraz elementy metaboli-
zmu lipidów, jednak coraz więcej pojawia się doniesień naukowych o roli białek 
macierzy zewnątrzkomórkowej w powstawaniu zmian miażdżycowych i innych 
zmianach degeneracyjnych tętnic. Trwają ciągle prace badawcze nad tym jaki jest 
udział elastyny, peptydów pochodzących z rozpadu elastyny i przeciwciał anty-ela-
styna w tworzeniu blaszek miażdżycowych i innych procesach zwyrodnień tętnic. 
Jednocześnie planuje się strategie terapeutyczne celujące w zahamowanie degra-
dacji elastyny, jej kalcyfikacji i glikacji, a także trwa szacowanie wartości diagno-
stycznej parametrów związanych z miażdżycą w celu monitorowania stanu tętnic. 
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