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Leki stosowane w chorobach układu sefcowo-na-
czyniowego dzieli się dość sztucznie na działające na
serce oraz wpĘwające na obwodowe naczynia krwio-
nośne, szczegóInle rozkurczaląco (v as o di l a t antia).
Taki podział sugeruje możliwość ścisłego, ukierurrko-
wane go dziaŁanta leków. Układ l<r Ęenla, stanow i j ed-
nakżę całość tak pod względem anatomtcznym, jak i
czynno ścio!\rym ( 1 1, 1 6). Dlatego też zaburzenta czyt|,
nościowe którejkolwiek części tego układu wywołują
zmiany o charakterze wyrównawczym w pozostałych

j e go c z ę ś c i ach. O ty ch w ażny ch zale żno ś clach nale ży
pamiętać stosuj ąc jakiekolwiek leki.

Kardiotoniczne leki z grupy glikozydów nasercowych
(di git al o ida) nviększająszcze golnie silnie siłę skurczów
niewydolnego mięśnia sercowego, pobudliwość włókicn
oruz napięcie mię śniowe, a hamuj ą równocze śnie czę-
stośó skurczów oraz przewodnictwo bodźców w ukła-
dzie bodźco-przew odzącym serca. Męchaniznr dodat-
niego działania inotropowego glikozydów potrega na
hamowaniu czynności specyficznego receptora utozsa-
mianego z hamowaniem pompy sodowo-potasowej.
Hamowani e c zynno ś ci Na- - K- -ATP - azy (adenozy ny ń-
fosfatazy) zwiększa gromadzenie się jonów Na we
wnętrzu komórki, co nasila dopĘw jonów Ca2* do ko-
mórki ze środowiska zewnątrzkomórkowego na zasa-
dzie wymiany Na* na C*-. Zwiększone stęzenia C)a2*
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riasila przepĘw wolrryclr jonów Ca2' zrnagazynów re-
tikulum sarkoplazrrtatycznegcl i dodatkowo zwiększa
kurczliwość włókien mięśnia sercowego (5, 6).

Wśród leków o działanilnasercowym wyróżnia się
liczne grupy: lcki tonizującę czynność selca (cardio-
tonica), pobudzające czynność serca niewydolnego
(c ard io s t imul antia) przeciwarytmtczne (a ntia rrhy tmi-
cu) orazleki usprawniające krązerrie wieńcowe (c;oro

na1,o d i l at a nt i a) (,9).

Leki nasercowe, w tym kardit,itoniczne mogąpowo-
dować dodatnie lub ujernne działanlana czynności sa-
mego serca. Są to działania dodatnie: inotroporve (siła
skurczu rriewydolnego mięśrria), battrtotropowe (po-
budliwość drrrgo- lub trzecitlrzędowych ośroclków
bodzcotw ó r czy ch serca) oraz tclrrotropo,we (napięcie
mięśnia s eroowe go), D ziałaria uj ernne gliktlz5,dSyy ną
serce to wpływy chronotropr.irve (znrnicjszanie często-
ści skLlrczów serca) oraz działanie dromotropowe (ha-
mowanie przewodnictwa w układzie btldźco-przewo-
dzącynr serca) (1, 1B), Najtviększe znaczęnię leczni-
czerI|adziŃanieinotroporveglikozy-dórvnasercowych.
Dzlałanie to często decydrrje cl zmianach irrnych para-
nretró\Ąz czynności selca i całego układu krĘenla,przy
kwalifikacj i terapeutyczrrej lekórv nasercowych nale-
ży teżbrać pod uwagę ich wpływ rra metabolizm mię-
śnia sercowego (4,7).
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Ryc. l. Wzór ogólny budowy chemicznej glikozydów naser-
cowych

sta-
po-
ają-

komórki mięśnia sercowego oraz
dzący sefca. Glikozydy sąTwląz-

kami organicznymt składającymi się z fragmentu gli-
konowego o charakterze cukrów, eterów oraz agltko-
nu (geniny), zbudowanej z pierścienia steroidowego,
alkoholu, aldehydu bądź kwasu. To reszta bezcukrow-
cowa (aglikon) wykazuje właściwości lecznicze gli-
kozydu, po uwolnieniu się ze związku macierzystego
na drodze hydrolizy. Reszta cukrowcowa (glikon)
warunkuje działanie biologiczne aglikonu (ryc. 1),

m.in. jego rozplJszczalność w wodzie, szybkość wchła-
niania czywlązanie się związkuzbiałkamikrwi (8, 14).

Mechanizm katdiotocznego działania
glikorydów naselcowych

Działanię glikozydów nasilające siłę skurczu mię-
śnia sercow ątrzko-
mórkowego l wpŁy-
waniuna ob białka-
mi regulacyjnymi albo aktywność białek kurczliwych
wiĘącychjony wapniowe (1I,I2). Wiadomo, żepo
zastosowaniu glikozydów nasercowych dochodzi do
hamowania aktywno ści AIP -azy (trifosfatazy adeno-
zyny) czyli pompy sodowej transporhrjącej Na* i K-,

Ryc. 2, Schemat funkcjonowania błonowych kanałów Ca**

biorących udział w zjawiskach pobudzenia do skurczu serca
ssaków. Kanały Na- (1) otwierają się w czasie pobudzenia
komórki i płynący do wewnątrz prąd Na+ depolaryzuje bło-
nę komórki. Depolaryzacja otwiera kanały Ca** (2), a prze-
pływające jony wapnia wywołują przesunięcie dodatkowych
jonów Ca** z retikulum sarkoplazmatycznego (3) do białek
kurczliwych (4). Leki blokujące kanały wapniowe hamują
przepływ jonów Cat* przez kanały wapniowe (2)

ewnętrznej błony komórko-
o) (2,10). Stwierdzone ist-
korelacj i pomiędzy wrażIi-

wością ęnzyml NlP-azy poszczegóInych mięśni so-

stężenie jonów Na* w
(Na'), a maleje stęże-

. Zwiększenie stężenia
jonów Na* w płynie wewnątrzkomórkowym prowa-
dzi do zwiększenia dopływu jonów Ca2* do komórki
(zwiększenie stężenia Cai). W wyniku otwarcia się
błonowych kanałów wapniowych dochodzi do wymia-
ny jonów Na* na Caz*. Komórkowe dztałanie glikozy-
dow wiąże się ze zwiększeniem stężenia i przepĘwu
Ca2* wewnątrzkomórkowego (Cai). Zwiększony na-
pływ jonów wapnia ze środowiska zewnątrzkomórko-
węgo nasila dodatkowo uwalnianie jonów Caz* rcti-
kulum sarkoplazm aty cznego i zmniej szenia wypłyvl,u
jonów ryapnia aha-
mowania pro z to
zwiększa się z Ca2*

w fazię skurczu jak i kurczliwość włokien mięśnia
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Ryc. 3. Zmiany w gospodarce jonowej Ca** kanału wapniowo-zależnego od pobu-
dzenia receptora komórkowego (R) przez hormony, neurotransmitery lub leki we
włóknach mięśnia §ercowego podczas depolaryzacji kanału wapniowego zależne-
go od potencjału czynnościowego komórki mięśnia sercowego (opis w tekście)
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nów Ca2* z organęIli retikulum pla-
zmaty cznego (o czym wy żej). Tak, że
ostatecznie osi€a stężenie wolnych
jonów Ca2* równe 1x 10 5 M (ryc. 3).

Uwolnione jony Ca2* penetrują
wnętrze miofibrylli, w których są
wychwytywane przez troponinę C,
będącą białkiem regula cyjnym, mv a-
ną wewnątrzkomórkowym specy-
ficznym receptorem wapniowym we
włóknach mięśnia sercowego. Tropo-
nina C jest białkiem wchodzącym w
skład tropomtozyny, a ta z kolei, w
warunkach spoczynkowych włókien
mi ę śni owy ch, zap ob ie ga,,śIiz gantu"
się filamentów aktyny tmiozyny, ja-
kie występuje podczas skurczu włó-
kien. Połączenie troponiny C z jonem
Ca2* - zachodzące przy stężeniu jo-
nów wapniowych wyższych od 1 x 1 0
1MlI- prowadzi do odłączeniapod-
jednostki troponiny (TN-D od akty-
ny i tropomlozyny i znosi działanię
hamujące przesuwanie się filamen-
tów aktyny i miozyny powodowane
przez tropomiozynę (ryc. 4). Proces
ten pozwalana zetknięcie i połącze-
nie się tych dwóch białek i wyzwo-
lenie się aktywności ATP-azy mio-
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Ryc. 4. Zmiana ukształtowania troponiny C po przyłączeniu
jonów Ca**, warunkująca interakcję miozyny z aktyną i wy-
zwolenie energii mechanicznej skurczu

s ercowe go. P rzy każdym skurczu mię śnia s ercowe go,
dochodzi ponadto do otwierania się kanałów wapnio-
lvych znajdujących się wbłonach komórkowych włó-
kienmięśnia sercowego (o czym już informowano po-
wy żęj) . P anuj ąc e w pĘni e zewnątr zkomórkowym stę -
żęnię Ca2* wynosi bowiem 1x 10 3 M, a wewnątrzko-
mórki 1x 10 7 M (14). Zwiększony napływ jonów Ca2*
do wnętrza komórki powoduje także uwalnianie jo-

lv]etabol zm

Wydżie]ani€

horrnonów oraż

neUroprzekaźnikóW

zynowej. Miozyna bowiem pełni w tych procesach
czynność enzymu katalizującego ATP. Energia uwol-
niona zrozpadu ATP powoduje skurcz sarkomeru, w
którlrm na kształt teleskopów sąze sobąsprzężonewłó-
kienka aktyny i miozyny. Skurcz sarkomeru zmięnia
się w rozkuraz przy obniżeniu ilości wolnych jonów
Ca2* do wartości niższejniż lxl0 ? Mil. Kardiotoniki
(glikozydy nasercowe, leki pobudzające receptor beta-
adr ener gtczny or az metyloksan§ny) poprzez wpĘw
na kanały wapniowe lmagazyny wapnia w retikulum
endoplazm aĘ cznym zw iększaj ą stężeni e j onów C a2*

w cltosolu (I2). Bezpośrednio po uwolnieniu jonów
Ca2* są one wychwytywane przezpęcherzyki. Nastę-
puje to znowu przy ldziale energii uwolnionej z roz-
kładu ATP. Ilość zużytej energii w czasie rozkurczu
stanowi około 1110 energii koniecznej do wywołania
skurczu, Na związanię 2Ca2* konieczna jest energia z
rozpadl I cząśeózki ATP,

Działanie farmakologiczne

Glikozydy nasercowe wykazuj ą d ziałanię kardioto-
nlcznę jedynie w warunkach patologicznych, a więc
na serce chore (niewydolne). Ich działanie cechuje re-
guła ,,3R": zwalnianie czynności serca (relentie),
zwiększanie siĘ skurczów (renforce) oraz regiacja
akcji skurczowej serca (regularise) (13). Zwiększając
siłę skurczów mięśnia sercowego (dodatnie działanie
inotropowe) glikozydy zwiększająrównież amplitudę

Troponina C



§ch skurczów oraz pojemność wyrzutową serca. Na-
stępstwem tego działania jest zwiększenie dopĘwu
krwi do narządów orazzwiększony odpĄłv lrwtzżył.
Ustępują zastoje żylne i obrzęki, dochodzi do prze-
mieszczenia się płynów do naczyń.

Poglikozydowe zu,olnienie czynności serca (dzia-
łanie chronotropowe ujemne) jest następstwem hamu-
jącego ich działantanawęzeł zatokowy i pobudzenia
receptorów nerwu błędnego oraz zmniejszenia wraż-
liwości receptorów adrenergicznych (down regulation)
(4). Jednakze niektórzy utrzymują iż oddziĄwante
glikozydów na serce prżez układ autonomiczny jest
niewielkie (7,I9).

W wyniku działania hamującego glikozydów na
pęczek Hissa zwolnieniu ulega przewodnictwo przed-
sionkowo-komorowe (w węźle A-V),Nasila się rów-
nięż działanie cholinerglczne nerwu błędnego w sercu
powodujące bradykardię. To powodować może blok
przedsioŃowo-komorowy (A-V) (1). Następna groź-
ba poglikozydowych zaburzeń jest następstwem zwięk-
szenia pobudliwości pozazatokolvych ośrodków bodź-
c otwórczych (działanie b atmotrop owe dodatnie). Po-
mimo zwiększenia wydolności skurczowej serca, ci-
śnienie tętnicze krwi albo się nie zmienia, albo zwięk-
sza się umiarkowanie, Jednakże glikozydy mogą po-
gorszyc bilans tlenowy serca. Nie wywierającbezpo-
średnie go wpĘrłu na naczynia wieńcowe s erc a, mo gą
zw tększać j e g o tl enow e zap otr zebow ani e w zw tązku
ze zwiększeniem pracy skurczowej serca i kompensa-
cyj nym j ego przerostem, przy spieszanym przez stopień
wysyc enia glikozydowe go ( 1 3 ). Zw tększone zap otrze -
bowanie serca na tlen zostaje chociaż częściowo wy-
równane przez poprawę ukrwienia serca.

Pozasereowe działanie glikorydów nasercowych

Po stosowaniu glikozydów dochodzi do nattturezy
i zwiększenia diurezy, powiązanych tęż z ich wpły-
wem na aktyvność Na'-K*-ATP-azy (10) i osłabienie
wnikania jonów Na* do komórek kanalikowych.
Zwtększa się przepĘw nerkowy orazwchłanianie pły-
nu przesiękowego oraz ustępowanie obrzęków.

Poglikozydowe zwiększenie napięcia mięśniówki
naczyń krwionośnych jest następstwem hamowania
procesu wymiany jonów Na*-Ca2*. Nieznaczne zwięk-
szenie ciśnienia krwi jest wynikiem skurczu brzlsz-
ny ch naczyhkrwionośnych. Wymioty i biegunka mogą
być następstwem kurczącego działania glikozydów na
mięśniówkę gładką przewodu pokamrowego (1 7).

Toksycznośó

S erc e c echuj e gatunkow o r óżna wr ńliwo ś ć na dzia-
łanie glikozydów. U człowieka, kota i psa, w celu spo-
wodowania dodatniego efektu inotropowego potrze-
ba 10'M strofanĘny/l osocza, U świnki morskiej i
żaby I04 }dllr, a |L szczura już I0: M strofantyny/l.
Różnice te zależąodwrażliwości NIP-azy na te leki u
poszczegolnych gatunków zwierząt, Istnieją tęż róż-
nice w czasie przebywania glikozydu w organizmie, a

więc i jego toksyczności. Wykazano ścisłą wspołza-
lezno ść pomiędzy okresem biologicznego półtrwania
glikozydu a jego toksycznością(8, 15).

Do głównych objawów towarzyszących zatructu
glikozydami na|eżą patologiczne zwolnienie czynno-
ści serca, występowanie skurczów dodatkowych, mi-
gotanie komór (bardzo niebezpieczne), odrywanie się
zaY,rzepow umiejscowionych w sercu, skutkiem cze-
go j est mozliwość powstania zator ów tętniczych (moz-
gowych, nerkowych, krezkowych), Dotyczy to jed-
nak chorych z wadąmitralną lub niemiarowością zu-
pełną.

Glikozydy podane w wysokich dawkach mogąbez,
po średnio zmniejszaó generowanie impulsó w w ęzła
zatokowego, a pośrednio w wyniku zwiększenia jego
wrażliwości na acetylcholinę (ACh), która nasila prze-
kaźnictwo impulsów hamujących w układzie przewo-
dzącym, a równocześnie - tez pośrednio - zmniejsza-

j ą napi ę c i e układu adr ener giczne go unerwiaj ąc e go wę -

zły orazwłokna przewodzące mięśnia sercowego (9).
Po zwiększeniu wrazliwości przedsionków na ACh w
sercu chorym zwiększa się przewodzenie przedsion-
kowe, co moze prowadzić do wystąpienia arytmii
przedsionkowej (1, 9, 13).

Postępowanie z glikozydami nasetoowymi

Glikozydy nasercowe stosuje się tylko wtedy, gdy
i stni ej e mo zliwo ś ć b ezp o średniej ob s erwa cji zw ierzę-
cta. Lękarz p o c zątkuj ący nie p owinien sto s ować wię-
cej jak 1 lub 2 glikozydy (dla nabrania doświadcze-
nia). Ponadto powinien je stosować raczej per os, Gli-
kozydy należy stosować wielokrotnie i to przez dłlgt
okresu czasu w celu utrzymanta stałego stęzenia w
osoczu. Bar dzo w ażnym j est stosowanie odpowied-
niej dawki. Zbytnia ostrożność może doprowadzió do
tego, że nigdy nie dojdzie do osiągnięcia wymagane-
go stęzenia terapeuĘcznego. Jednak za wysoka daw-
ka może doprowadzić do zatrucia zwierzęcia.

Ustalenie dawki glikozydu nie jest łatwe, gdyż ist-
nieją duże różnicę w indywidualnej reakcjt zwterząt.
Podając pojedynczą dawkę leku należy doprowadzić
do skutecznego stężenia glikozydu w organizmie (na-
sycenia go). Pamiętaćna|eży o możliwości kumulacji
niektórych z gllkozydów tj. nie należy się spodzie-
wać efektu np. digoksyny jń po kilku minutach od
zastosowania leku. Digoksyna stosowana jest i.v, lub
per os, Widoczny efekt leczniczy występuje w 5-30
min. po iniekcji i.v. Bó1 i martwica w miejscu iniekcji
wykluczają stosowanie i.m. lel<ll. Po podaniu doust-
nym leku, efekt terapeutyczny obserwuje się po upĘ-
wte I-2 ha. W ustaleniu dawki pomaga obserwacja
objawów klinicznych, głównie częstości uderzeń ser-
ca. Następnie należy podtrzymywać te zmiany stosu-
jąc dawkę podtrzymuj ącą(7 ,I3).

U koni np. zaleca się l.v. dawkę początkową digi-
toksyny wynoszącą 0,0 1 -0,0 1 5 mglkg m. c, i kon§mu-
owanie leczenia dawką podtrzymuj ącą wynoszącą
0,005-0,007 5 mglkg m.c,



U psów (I2 kg m.c.) można podac digitoksynę w
dawce 0,25 mgl24h/I2kgm.c. w 2porcjach. Po 7-10
dniach dochodzi do ustalenia stężenia terapeutyczne-
go. Takie postępowanie powinno cechować leczenie
lekkiej wady ktĘenia. Przy średnio cięzkiej niewy-
dolności zaleca się w ciągu pierwszego dnia 0,75 mg
(0,063 mgikg m.c,) w 3 dawkach a0,25 mg leku/zwie-
rzę, drugiego dnia. Przy takim postępowaniu można
uzyskać efekt terapeutyczny po 48 h od rozpoczęcia
leczęnia.

!nterakcje

Chinidyna podana równocześnie z digoksyną albo
di gitoksyną powoduj e zwiększeni e ż - 4 -Ł.ł otne stęże -

nia glikozydów w następstwie wypierania tch z połą,
częńzbiałkami osocza, co może prowadzic do zatru-
cia (1). Diuretyki nie oszczędzające potasu wlłvołują
zatructę glikozydami z powodu hipokaliemii. Równo-
czesne stosowanie beta-adrenomimetyków zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia arytmii. Amfotery-
cyna B moze również powodować hipokaliemię iprzez
to nasilać toksyczne działantę glikozydów naserco-
lvych.

Postępowanie tetapeutyczne

Glikozydy naparstnic stosowane zazwyczaj w przę-
wlekłych niewydolnościach serca podaw ane najczę-
ściej per os w dawce uderzeniowej (nasycającej) roz,
poczynajądziałanie po około 3 h. Działanie maksy-
malne osiągająpo upływie około 5 h. W różnym stop-
niu wiążąsięzbiałkami krwi i dopiero po ich wysyce-
niu wolna frakcja Iekll działaterapeuĘcznie. W zasa-
dzie stosowane są one do wolnej digttalizacji (1, 15).

Glikozydy strofantusa i sama strofantyna stosowane
sąi.v. Najczęściej w ostrej niewydolności serca. Dzia-
łająpo upŁywie 2-10 min. Maksymalne dziŃaniewy-
stępuje po 30-60 min. Stosowane są one do tzw. szyb-
kiej digitalizacji.

P o stępowanie terap euty czne wy maga cz ę sto r ozp o -

c zęcia Ie czenia gliko zydem s zybki e go dzlałania z r ów,
noczesnym podaniem glikozydu kumulującego się w
organizmte (w dawce nasycającej), po czym przecho-
dzi się do stosowania gllkozydu kumulującego się
podawanego w dawce podtrzymującej. Należałoby cią-
gle kontrolować stan kliniczny oraz obraz EKG serca
zwierzęcia leczonego glikozydami nasercowymi.

Postępowanie przy zatruGiu
gl ikorydami nasetcowymi

Standardowo wykonuje się płukanie żołądka, poda-
je się KCl doustnie lub w infuzji i.v. w dawce około
20 mglkg m.c., wersenian w celu związantajonów
wapnia, stosuje się też atropinę, metyloksantyny, izo-
prenalinę (w b loku s erc a) b ądź pr okainamid, aj malinę
lub B-adrenolityki przy częstoskurczu napadowym.
Ostatnio pisze się o mozliwości stosowania przeciw-
ciaŁ przeciwnaparstnicowych ( 1 2).

Stosowanie glikozydów u zwieżąt

Naparstnice stosowane sąw celu przywrócenia od-
powiedniego krążenia u zwierzątz zastoinową niewy-
dolno ś ci ą ser c a (zaw ał s erc a), ni ewydolno ś cią krąże-
nia (słaba czynność skurczowa), albo w celu obniże-
nia częstości skurczu komór w leczeniu arytmii po-
chodzenia nadkomorowego, takich jak migotanie lub
trzepotanie przedsionków. Oba zespoĘ wymagaj ą dłu-
gotrwałego leczenia glikozydami kardiotoni cznymi (3,

18). Szczegółowy opis postępowania klinicznego (wy-
bór glikozydu i preparatu, sposób prowadzenia digita-
Iizacji doustnej i pozajelitowej) u zwterząt dużych i
małych or az le częnie przedawkowania glikozydowe-
go wymaga odrębnego opracowania.
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