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STRESZCZENIE 
 

 

            Przewlekłą niewydolność żylną (ang. Chronic Venous Insufficiency, CVI)    

stanowi zaburzenie transportu krwi w żyłach kończyn dolnych, dotykające coraz 

większej liczby osób w Polsce i pozostałych krajach Europy. Głównym objawem tego 

schorzenia jest występowanie żylaków kończyn dolnych, które definiowane są, jako 

wydłużone i poskręcane rozszerzenia żył powierzchniowych. Obecnie przyjmuje się 

dwie możliwe przyczyny rozwoju niewydolności żylnej. Jedną z nich jest zaburzona 

funkcja zastawek, a drugą zmniejszona wytrzymałość ściany naczyń żylnych na 

warunki panujące wewnątrz naczynia, wynikająca z zaburzeń w składzie i organizacji 

składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Do tej pory nie udało się ustalić, która 

z przyczyn jest początkowym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania 

niewydolności żylnej.  

            Celem niniejszej pracy doktorskiej była ocena roli kolagenu w rozwoju 

przewlekłej niewydolności żylnej, a w szczególności określenie różnic we 

właściwościach fizycznych pomiędzy wydolnymi i niewydolnymi odcinkami żył 

odpiszczelowych pobranych od pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością żylną.              

Analizie podlegał również aspekt wpływu płci, wieku i nadciśnienia na różnice między 

wydolnymi i niewydolnymi odcinkami żył.  

            Praca przedstawia charakterystykę termiczną wydolnych i niewydolnych 

odcinków żył odpiszczelowych pobranych od pacjentów ze zdiagnozowaną CVI oraz jej 

porównanie z wynikami dla naczyń grupy kontrolnej pacjentów, którzy zostali 

skierowani do operacji by-passów. Podczas tworzenia niniejszej dysertacji, zwrócono 

szczególną uwagę na rolę zmian właściwości kolagenu macierzy zewnątrzkomórkowej 

w odniesieniu do zmian chorobowych układu żylnego.  

            Materiał biologiczny stanowiły żyły odpiszczelowe pobrane od 65-ciu 

pacjentów z CVI w trakcie rutynowych operacji. Lokalizacji niewydolnych i wydolnych 

partii żył powierzchniowych dokonano za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. 

Grupę kontrolną stanowiły naczynia od 5-ciu osób ze zdiagnozowaną miażdżycą tętnic, 

skierowanych na operację by-passów z wykorzystaniem sprawnie funkcjonującej żyły 

odpiszczelowej. Badania prowadzono zarówno dla próbek całego przekroju żyły, jak 



i jej wydzielonych warstw anatomicznych - wewnętrznej (intima) i zewnętrznej 

(adventita). 

   Próbki naczyń żylnych pobranych od pacjentów z CVI przebadano za pomocą 

różnicowej kalorymetrii skaningowej (ang. Differentia Scanning Calorimetry, DSC) 

w zakresie temperatur od 15°C do 90°C w celu określenia parametrów termicznych 

procesu denaturacji białek zawartych w naczyniach. Z uzyskanych termogramów 

wyznaczono temperaturę denaturacji, szerokość połówkową i entalpię oraz obliczono 

energię aktywacji procesu. Ponadto, przeprowadzono analizę spektralną 

w podczerwieni (ang. Fourier-transform infrared spectroscopy , FTIR). 

   Właściwości fizyczne naczyń zależą bezpośrednio od zawartości i struktury 

kolagenu, który jako podstawowe białko tkanki łącznej współdziała z innymi 

składnikami ścian żył dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i sprężystości. 

Utrata tych właściwości może skutkować trwałym rozszerzeniem żył. 

             Na podstawie analizy otrzymanych danych stwierdzono istotne statystycznie 

różnice pomiędzy niewydolnym i wydolnym odcinkiem żyły odpiszczelowej 

pochodzącej od danego pacjenta. Stan żyły wpływa istotnie na proces denaturacji 

kolagenu w tkance. Zarówno temperatura denaturacji, entalpia, jak i energia aktywacji 

omawianego procesu w niewydolnych fragmentach żył były niższe niż w wydolnych. 

Zmniejszyła się również kooperatywność tego procesu. Wyniki dla grupy kontrolnej 

różniły się zarówno w stosunku do niewydolnych, jak i wydolnych próbek pacjentów 

z CVI, co wskazuje, że zmiany kolagenu spowodowane niewydolnością żylną są 

procesem uogólnionym dla całej żyły. Zmiana charakterystyki termicznej żył 

w niewydolnych odcinkach w stosunku do wydolnych u pacjentów z CVI oraz zmiany 

w stosunku do grupy kontrolnej wskazują na większą heterogeniczność i mniejszą 

stabilność populacji kolagenowych w chorych żyłach. 

             Charakterystyki termiczne próbek naczyń od chorych kobiet i mężczyzn nie 

różniły się. Na różnice pomiędzy wydolną i niewydolną częścią żyły wpływał natomiast 

wiek pacjentów. Zmiany nasilały się w grupie osób powyżej 55 roku życia. Dotyczy to 

zarówno parametrów termicznych w poszczególnych warstwach ściany żyły, jak 

i istotności różnic pomiędzy warstwami. Nasilenie zmian związanych z niewydolnością  

u osób starszych stwierdzono również na podstawie analizy widm FTIR.  

             Wpływ warunków hemodynamicznych na właściwości ściany żył oceniano 

porównując grupę pacjentów z nadciśnieniem współistniejącym z CVI i grupę 

pacjentów z ciśnieniem normalnym. U pacjentów z nadciśnieniem zanikały różnice 



pomiędzy wydolnymi i niewydolnymi odcinkami chorych żył, ponadto zmniejszały się 

różnice pomiędzy warstwami żyły.  

             Spektroskopia w podczerwieni nie wykazała przesunięć spektralnych 

w wydolnych i niewydolnych odcinkach żył. Natomiast zmianom ulegała ilościowa 

zawartość drugorzędowych struktur białek zawartych w ścianie żył, co może 

wskazywać na zmiany ilościowe kolagenu w stosunku do pozostałych białek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

            Chronic venous insufficiency (CVI) is a disorder of blood flow in the lower 

limbs, affecting more and more people in Poland and other European countries. The 

main sympthoms of this condition are varicose veins, which are defined as elongated 

and twisted veins of the superficial veins. Two possible causes of venous insufficiency 

are currently being considered: one of them is impaired function of the valve and the 

other, reduced strength of the venous wall to the conditions inside the vessel, resulting 

from disturbances in the composition of the components of the extracellular matrix. So 

far, it is not established which one is the primary factor contributing to venous 

insufficiency. 

             The purpose of this thesis was to assess the role of collagen in the development 

of chronic venous insufficiency and to determine the differences in physical properties 

between sufficient and insufficient parts of the saphenous veins obtained from patients 

diagnosed with venous insufficiency. The effects of gender, age and hypertension on the 

differences between sufficient and insufficient veins were also analyzed. 

             The PhD thesis presents the thermal characteristics of sufficient and insufficient 

veins taken from patients with diagnosed CVI and compared to those of the control 

group of patients who were referred for bypass surgery. Particular attention was paid to 

the role of changes in the properties of extracellular matrix collagen in relation to 

lesions of the venous system.               

   Biological material consisted of saphenous veins taken from 65 patients with 

CVI during routine operations. Insufficient and sufficient parts of veins were located 

using doppler ultrasonography. The control group consisted of five patients with 

atherosclerotic arterial classified for bypass operation using a well-functioning 

saphenous vein. The study was carried out both for samples of the whole vein as well as 

for its separate anatomical layers – internal (intima) and external (adventita).    

   Venous samples obtained from patients with CVI were analyzed by differential 

scanning calorimetry (DSC) at a temperature range of 15 ° C to 90 ° C to determine the 

thermal parameters of the denaturation process of the proteins in the vessel wall. It was 

possible to define temperature of denaturation, half-width of peak and enthalpy as well 



as to calculate the process’ activation energy. In addition, an infrared spectral analysis 

(FTIR) was performed. 

            The physical properties of the vessels depend directly on the content and 

structure of collagen, which, as a fundamental connective tissue protein, and that 

interacts with other components of the vein walls to provide adequate strength and 

elasticity. The loss of these properties can result in permanent vein enlargement. 

             On the basis of received data analysis, significant differences between the 

insufficient and sufficient saphenous vein of the patient were recognized. The condition 

of the vein significantly influences the process of collagen denaturation in the tissue. 

The denaturation temperature, the enthalpy and the activation energy of the discussed 

process in insufficient parts of the veins were lower than those of sufficient. The 

cooperative nature of this process also decreased. The results for the control group 

differed for both insufficient and sufficient patients with CVI, suggesting that collagen 

change due to venous insufficiency is a generalized process for the vein throughout its 

full length.  

             Changes of thermal characteristics of insufficient vein in comparison with 

sufficient veins of patients with CVI as well as changes in relation to the control group 

indicate greater heterogeneity and less stability of the collagen population in diseased 

veins.  

               The thermal characteristics of the vascular samples from ill female and male 

patients did not differ. However, the age of the patients indeed affected the differences 

between the healthy and dysfunctional parts of the vein. The changes were greater in the 

group of patients over 55 years old. This concerns both the thermal parameters in the 

individual layers of the vein wall and the significance of the differences between the 

layers. The severity of changes related to venous insufficiency of older patient's group 

was also found on the FTIR spectra.              

           The effect of haemodynamic conditions on properties of venous wall validity 

was assessed by comparing a group of patients with hypertension coexisting with CVI 

and a group of patients with normal venous pressure. In patients with hypertension, the 

differences between sufficient and insufficient parts of veins disappeared, and the 

differences between vein layers decreased. 

               Infrared spectral analysis did not show spectral shifts in the sufficient and 

insufficient parts of veins. However, the amount of protein secondary structures 



contained in the vein wall was altered, which may indicate changes in the amount of 

collagen in relation to the other proteins. 

 


