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IX STRESZCZENIE

Wstęp

Główną przyczyną

miażdżycy

w patogenezie choroby
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białkiem

Pentraksyna 3 jest

wieńcowej

wytwarzanym w miejscu zapalenia , wykazano
mięśnia

PTX 3 u osób z

mającymi wpływ
Materiał
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Na podstawie badania morfologii krwi i
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sercowego. Wszyscy stosowali kwas

kanału

receptorów beta adrenergicznych , nieliczni bloker
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jest nie tylko
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Progresji
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jest
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PTX- 3 a

stężeniem
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ujemną korelację między stężeniem

korelacji

i jest

że stężenie

między stężeniem

PTX- 3 a

PTX -3 a

stężeniem

pozostałymi

cholesterolu HDL. Nie stwierdzono

parametrami laboratoryjnymi takimi jak
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Wnioski

Stężenie

PTX-3

zależy

od stopnia zaawansowania klinicznego choroby

i jest większe u chorych z bardziej nasilonymi objawami
koreluje ze
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Stężenie
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do stwierdzenia,

chorób

że

PTX-3 ma

sercowo-naczyniowych.

SUMMARY
Introduction The main cause in pathogenesis of coronary disease is artheriosc1erosis. The

progres s of arteriosc1erosis and destabilization of artheriosc1erosis plaque is always
accompanied by inflammation process. Pentraxin 3 is a protein which is produced in the place
of inflammation. It was revealed that it is not only an earlier marker of irreversible damage
ofheart musc1e, but it could also be a prognostic marker offurther course.
Aim The major aim of this study was to assess the relationship between the plasma level

of Pentraxin 3 in people with stable coronary disease and the degree of its progress and to
confinn the relationship between plasma level of Pentraxin 3 and selected indices influencing
artheriosc1erosis.
Materiał

and methods The studied group involved 33 patients with the majority of men.

Most of them were treated for hypertension, hyperIipidemic, 50% of patients were treated for
diabetes mellitus, more than a half of them was after cardiac infarct. All of them used acetic
acid, statins, ACE-inhibitors, most of them used beta-blockers, a few Ca-blockers and
prolonged working nitrates. According to morphology and CRP level the inflammation in
patients was excIuded.
Resułts

According to the tests that were done, it was revealed that pentraxin3 plasma level

depends of the degree of coronary disease progress and is higher in people with severity
symptom s of it. Patients using prolonged working nitrates and smoking had higher level
of pentraxin 3. Positive relationship between level of pentraxin 3, cholesterol, LDL
cholesterol and CRP protein and negative correlation between pentraxin 3 level and HDL
cholesterol were revealed. There was no relationship between pentraxin 3 level and other
indices like age, morphology, natrium ,potassium, creatinine, weight and height or BMI.
Conclusions Pentraxin 3 level depends on the degree of chnical advance of coronary disease

and is higher in people with more severity of symptom s of this disease. Pentraxin 3 level is
connected with the level of cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and triglicerids.
Besides of that, the behavior of pentraxin 3 level in smoking people and these using Ca
antagonists, points to the relationship between pentraxin 3 level and dysfunction
of endothelium. This mechanism allows to confirm that pentraxin 3 has a strong connection
with cardio-vascular diseases factors.
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