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Streszczenie 

 

Wstęp  

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rolą mikroflory przewodu pokarmowego w 

zachowaniu zdrowia oraz w rozwoju chorób. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest 

metabolom bakterii jelitowych. Mikroorganizmy mogą produkować szereg związków 

chemicznych oraz metabolizować substancje docierające do nich wraz z pokarmem lub 

produkowane przez organizm. Metabolity bakterii jelitowych mogą być wchłaniane i wraz z 

krwią docierać do odległych tkanek i narządów, wywierając w nich działanie fizjologiczne 

lub uczestniczyć w patogenezie chorób [1, 9]. Większość metabolitów bakteryjnych trafia z 

krążeniem wrotnym do wątroby. W ostatnich latach wzrasta zachorowalność na przewlekłe 

choroby zakaźne, autoimmunologiczne i metaboliczne wątroby, które prowadzą do rozwoju 

marskości tego narządu i nadciśnienia wrotnego [87, 90, 91].     

Celem podjętych badań była ocena wpływ dwóch metabolitów bakterii jelitowych, 

siarkowodoru i indolu na krążenie wrotne i systemowe u szczurów zdrowych oraz w modelu 

nadciśnienia wrotnego indukowanego marskością wątroby.  

 

Publikacja 1 

W przeprowadzonych badaniach oceniono wpływ szybko uwalniającego donora 

siarkowodoru - siarczku sodu (Na2S), podanego do żyły obwodowej (IV), do żyły wrotnej 

(IVP) oraz dookrężniczo (IC) na krążenie wrotne i systemowe u szczurów zdrowych oraz z 

nadciśnieniem wrotnym indukowanym marskością poprzez pojenie tioacetamidem [93]. 

Siarkowodór zwiększył ciśnienie w żyle wrotnej poprzez wzrost oporów w krążeniu 

wątrobowym, jednocześnie powodując istotną hipotensję w krążeniu systemowym. U 

szczurów z marskością wątroby stwierdzono wyższe wartości ciśnienia wrotnego oraz 

większe spadki ciśnienia systemowego. Obserwowane zmiany hemodynamiczne były 

analogiczne do tych obserwowanymi w zespole hiperdynamicznym w przebiegu nadciśnienia 

wrotnego związanego z marskością wątroby, w którym stwierdza się hipotensję [34, 58, 



80].W pracy porównano również zdolność homogenatów wątroby zdrowej i marskiej do 

produkcji siarkowodoru w środowisku zawierającym L-cysteinę oraz oceniono ekspresję 

enzymów zaangażowanych w endogenną syntezę oraz rozkład H2S.W wątrobach marskich 

zaobserwowano istotnie większą ilość siarkowodoru w porównaniu do zdrowych wątrób, za 

co prawdopodobnie odpowiadała zmniejszona ekspresja rodanazy - enzymu rozkładającego 

siarkowodór. Była to możliwa przyczyna większych zmian hemodynamicznych 

obserwowanych u szczurów z nadciśnieniem wrotnym indukowanym marskością wątroby po 

podaniu H2S. 

 

Publikacja 2 

Wykazano, że dożylne podanie indolu w wyższych dawkach powodowało wzrost ciśnienia 

tętniczego, natomiast jego podanie do komory bocznej mózgu wywoływało obwodowy efekt 

hipotensyjny. Opisanym zmianom hemodynamicznym nie towarzyszyły istotne zmiany w 

częstości skurczów serca. Zbadano również wpływ głównego wątrobowego metabolitu indolu 

- siarczanu indoksylu podanego dożylnie i do komory bocznej mózgu. W przypadku podania 

dożylnego stwierdzono hipertensyjny efekt działania siarczanu indoksylu.    

Ze względu na podobieństwo efektów hemodynamicznych indoli i serotoniny oceniono rolę 

receptorów serotoninowych, w powstaniu hemodynamicznych efektów działania indolu i 

siarczanu indoksylu. Zbadano trzech antagonistów receptorów serotoninowych: flupentixol, 

ondansetron oraz pizotifen. Podanie flupentixolu i ondansetronu znosiło hemodynamiczne 

efekty działania indolu i siarczanu indoksylu zarówno w podaniu dożylnym jak i do komory 

bocznej mózgu.  

Podsumowując, indol wywierał istotny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi. Efekt 

hemodynamiczny zależał od dawki oraz drogi podania. Działanie indolu oraz siarczanu  

indoksylu zależne było od ośrodkowych i obwodowych receptorów dla serotoniny. 

 

Publikacja 3 

Zbadano wpływ indolu w podaniu dookrężniczym na ciśnienie wrotne i systemowe oraz 

przepływ krwi w żyle wrotnej u szczurów zdrowych oraz z nadciśnieniem wrotnym 

spowodowanym marskością wątroby. Podanie indolu w niskich dawkach wywoływało 

umiarkowany lecz długotrwały wzrost ciśnienia wrotnego, natomiast w dawkach wyższych 

wzrost ten był gwałtowny oraz krótkotrwały i towarzyszyła mu znaczna, długotrwała 

hipotensja obwodowa. Jednocześnie zaobserwowano wzrost przepływu krwi w żyle wrotnej, 



co wskazywało na zwiększony napływ krwi z jelit do wątroby. Zmiany u szczurów chorych 

były podobne do obserwowanych u szczurów zdrowych.  

W kolejnym etapie oznaczono stężenia tryptofanu, indolu i jego pochodnych w krwi wrotnej 

oraz żylnej obwodowej przed i po podaniu indolu do okrężnicy. U szczurów z marskością 

wątroby obserwowano zwiększoną przepuszczalność bariery jelitowej dla indolu i jego 

metabolitów oraz zmniejszoną biotransformację indolu do siarczanu indoksylu.  

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że szczury otrzymujące dietę bogatotryptofanową 

miały wyższe ciśnienie wrotne oraz wyższe stężenie tryptofanu, indolu oraz jego metabolitów 

we krwi w porównaniu do szczurów na diecie ubogotryptofanowej. 

Podsumowując, indol podwyższał ciśnienie wrotne, mogąc pogarszać przebieg nadciśnienia 

wrotnego. W nadciśnieniu wrotnym i marskości wątroby dochodziło do zwiększonej 

przepuszczalność bariery jelito-krew oraz zmniejszonej biotransformacji indoli. Dieta bogata 

w tryptofan może przyczyniać się do wzrostu stężenia indolu we krwi i wyższego ciśnienia w 

żyle wrotnej. 

 

Podsumowanie 

Wyniki przedstawionych badań sugerują istotną rolę metabolitów bakterii jelitowych w 

regulacji krążenia wrotnego i systemowego. Niniejsze badania wykazały, że siarkowodór oraz 

indol podnoszą ciśnienie wrotne oraz obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Taki obraz zmian 

hemodynamicznych koresponduje z nadciśnieniem wrotnym i hipotensją systemową 

obserwowanymi w marskości wątroby. Nieefektywna biotransformacja siarkowodoru i indolu 

oraz akumulacja tych związków w wątrobie marskiej mogą uczestniczyć w patogenezie i 

progresji nadciśnienia wrotnego oraz jego powikłań. Wyniki moich badań wskazują na 

potencjalną możliwość dietetycznej lub farmakologicznej modyfikacji wytwarzania indolu i 

siarkowodoru jako metody obniżenia ciśnienia wrotnego.  

 


