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Rozwiązać miażdżący problem 
Za „wspólników przestępstwa” w  rozwoju miażdżycy uważa się podwyższony 
poziom cholesterolu oraz stan zapalny. Naukowcy z  Katedry Farmakologii UJ 
sprawdzają, jak na te procesy działają wybrane leki.

Przez długi czas uważano, że miażdżyca – najczęstsza przyczyna powstawania cho-
rób układu krążenia, jest wyłącznie przewlekłą chorobą zwyrodnieniową. Bez wątpie-
nia związana jest ona z wysokim poziomem cholesterolu krążącego we krwi. Ale czy 
z  czymś jeszcze? „Długo brakowało spektakularnego i  jednoznacznego dowodu na 
istotny wpływ procesów zapalnych na rozwój miażdżycy” – wyjaśnia dr hab. Jacek 
Jawień. „Dowodu tego dostarczyły specjalne szczepy myszy z  zastosowaną wobec 
nich techniką celowania genowego, za której opracowanie Mario R. Capecchi, Martin 
J. Evans oraz Oliver Smithies otrzymali w 2007 roku Nagrodę Nobla z medycyny” – 
dodaje Jawień.

Nowy model choroby

Zdrowy organizm broni się przed chorobami na różne sposoby. Z miażdżycą rozpra-
wia się m.in. apolipoproteina E, która bierze udział w transporcie tłuszczów we krwi 
oraz specjalne receptory komórkowe, które wychwytują tzw. „zły cholesterol” (LDL). 
Myszom, które miały rozwinąć proces miażdżycowy, wyłączono (inaczej znokauto-
wano lub wyciszono) geny, które odpowiadają za powstanie apolipoproteiny E oraz 
receptora LDL. 

Nowe spojrzenie 

Ta podwójnie znokautowana mysz (apoE/LDLR – double knockout mice) zmieniła 
oblicze badań nad powstawaniem miażdżycy, którą traktuje się obecnie jako przewlekłą chorobę zapalną, w większości przy-
padków zapoczątkowaną i rozwijaną pod wpływem podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. 

Po raz pierwszy w Polsce

Ten najlepszy na świecie, eksperymentalny mysi model miażdżycy, jako pierwszy w Polsce wdrożony został przez dr hab. Jacka Jawie-
nia w Katedrze Farmakologii Collegium Medicum w 2004 roku. Przeprowadził on na nim szereg udanych przedklinicznych prób 
farmakologicznych. Testowano leki, które w świetle nowej teorii zapalnej miażdżycy są nadzieją na to, że będziemy potrafili zahamo-
wać proces tworzenia blaszki miażdżycowej w tętnicach.

„Chcemy poszerzyć doświadczenia o  bardziej złożony model myszy miażdżycowych, u  których wyłączony zostanie gen dla apoli-
poproteiny E oraz gen dla enzymu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (apoE/eNOS – double knockout mice). Takie myszy w jeszcze 
większym stopniu rozwijają proces miażdżycowy, który ponadto jest też bardziej podobny do tego, jaki zachodzi u ludzi” – o planach 
mówi dr Jawień.
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