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Zawartość kwasu askorbowego, miedzi i hydroksyproliny w ścianie tętniaka 

aorty jest niższa niż w ścianie aorty kontrolnej. Świnka morska jest jedynym 

zwierzęciem doświadczalnym nie syntetyzującym kwasu askorbowego. Próba 

wywołania eksperymentalnego tętniaka u świnki morskiej znajdującej się na 

diecie nie zawierającej kwasu askorbowego może przyczynić się do wyjaśnienia 

patomechanizmu powstawania tej choroby. 
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O wytrzymałości mechanicznej i elastyczności tętnic decyduje głównie kolagen i 

elastyna. Defekty w strukturze tych białek są przyczyną zmian patologicznych, 

między innymi przyczyną powstawania tętniaków (1-3). Prawidłowa struktura 

kolagenu i elastyny zależy w znacznym stopniu od hydroksylacji reszt prolilowych 

(3, 4). Proces ten zachodzi z udziałem kwasu askorbowego i jonów miedzi (5, 6). 

 

 

MATERIAŁY I METODY 

 

Celem pracy jest prezentacja własnych i zaczerpniętych z piśmiennictwa danych 

dotyczących zawartości kwasu askorbowego, miedzi i hydroksyproliny w ścianie 

tętniaka aorty jako przesłanki do podjęcia prób wywołania eksperymentalnego 

tętniaka aorty u świnki morskiej przebywającej na diecie nie zawierającej kwasu 

askorbowego. 

Materiał do badań stanowiły ściany tętniaków aorty uzyskane od chorych 

operowanych w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji UM w Białymstoku. 

Aorty kontrolne pobrano od dawców narządów do transplantacji. W homogenatach 

tych aort oznaczano zawartość kwasu askorbowego  metodą kolorymetryczną (6), 

zawartość miedzi metodą spektrometrii atomowo-absorpcyjnej (7), a zawartość 

hydroksyproliny metodą Prockopa i Udenfrienda (8).  

Uzyskane wyniki były poddane analizie statystycznej testem t-Studenta. Wartość 

p<0,05 przyjęto jako różnicę istotną statystycznie. 
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

 

Zawartość kwasu askorbowego, miedzi i hydroksyproliny w ścianie tętniaka aorty 

jest niższa niż w ścianie aorty kontrolnej (tab. I).  

 

 
T a b e l a  I .  Zawartość kwasu askorbowego (6), miedzi (7), hydroksyproliny (8) w ścianie tętniaka aorty i ścianie aorty kontrolnej 
 

T a b l e  I .  The content of the ascorbic acid (6), copper (7) and hydroxyproline (8) in aortic aneurysm wall and  in control aorta wall 
 

 

* p<0,05. 

 

 

Znaczenie obniżonej zawartości kwasu askorbowego, miedzi i hydroksyproliny w 

ścianie tętnic w powstawaniu tętniaka aorty podejmowało wielu autorów (2, 6, 9, 

10). Badania te obejmowały zarówno chorych obarczonych tętniakiem, jak i 

zwierzęta laboratoryjne, u których wywołano tętniak eksperymentalny. 

Wieloczynnikowe przyczyny powstawania tętniaka utrudniają jednak interpretację 

wyników, wskazanie racjonalnej profilaktyki oraz leczenia dietetycznego i 

farmakologicznego. 

Człowiek a spośród zwierząt eksperymentalnych świnka morska, nie syntetyzuje 

kwasu askorbowego. Celem dalszych badań będzie określenie podatności na 

powstanie eksperymentalnego tętniaka aorty u świnki morskiej znajdującej się na 

diecie nie zawierającej  kwasu askorbowego. Próby wywołania tętniaka będą 

polegały między innymi na wywoływaniu systemowego nadciśnienia tętniczego i 

powodowaniu lokalnych mechanicznych zaburzeń przepływu w aorcie.   

 

 

WNIOSKI 

 

1. Zawartość kwasu askorbowego, miedzi i hydroksyproliny w ścianie tętniaka 

aorty jest niższa niż w aorcie kontrolnej. 

2. Celowe jest podjęcie próby wywołania eksperymentalnego tętniaka aorty u 

świnki morskiej znajdującej sie na diecie nie zawierającej kwasu askorbowego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczany parametr 
Ściana 

tętniak aorty aorta kontrolna 

Kwas askorbowy, µg/g 13,4 ± 0,18 (n=22)* 27,10 ± 0,37 (n=7) 

Miedź, µg/g 2,32 ± 0,32 (n=6)* 5,24 ± 1,61 (n=6) 

Hydroksyprolina, µg/g 120,0 ± 15,5 (n=16)* 140,0 ± 32,9 (n=9) 
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SIGNIFICANCE OF ASCORBIC ACID DEFICIENCY IN THE DIET IN THE FORMATION OF 

AORTIC ANEURYSM 

 

Summar y  

            

The content of the ascorbic acid, copper and hydroxyproline within aortic aneurysm wall is 

considerably lower than in control aorta. Guinea pig is the only experimental animal that does not 

synthesize ascorbic acid. The probation development of experimental aneurysm in the guinea pig not 

having ascorbic acid in their diet can contribute to the explanation of pathogenesis of formation of this 

disease. 
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