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S t r e s z c z e n i e

Autonomiczny układ nerwowy (AUN) odgrywa istotną rolę w kontroli i regulacji ogól-
noustrojowej homeostazy. Badania kliniczne i eksperymentalne wskazują, że ważnym ele-
mentem patomechanizmu chorób układu sercowo-naczyniowego, niewydolności nerek 
oraz takich stanów jak zespół kardiometaboliczny, otyłość i cukrzyca jest przewlekły wzrost 
aktywności części współczulnej AUN. Chociaż dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest 
dokładnie poznany, to istotną rolę przypisuje się zaburzeniom funkcjonowania: 1) obwodo-
wych receptorów, czyli baro-, chemo- i ergoreceptorów, 2) struktur centralnych kontrolują-
cych obwodową aktywność układu współczulnego, takich jak neurony obszaru przedniego 
brzuszno-bocznej części rdzenia przedłużonego (RVLM) oraz jądra przykomorowego pod-
wzgórza (PVN) oraz 3) dróg eferentnych. Proponowanych jest kilka innych czynników, które 
mogą chronicznie podwyższać aktywność części współczulnej AUN, należą do nich m.in.: 
zaburzenia funkcjonowania nerek, wzrost osmolarności płynów zewnątrzkomórkowych oraz 
wiele czynników humoralnych takich jak tlenek azotu (NO), angiotensyna II i reaktywne for-
my tlenu. Niniejszy artykuł przybliża aktualną wiedzę na temat udziału przewlekłej aktywacji 
układu współczulnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

S u m m a r y

The autonomic nervous system plays a pivotal role in the control and regulation of 
the body homeostasis. There is growing evidence that chronic abnormal activation of the 
sympathetic subdivision of autonomic nervous system is involved in the pathogenesis of 
several cardiovascular, renal and metabolic diseases. Although the precise mechanisms 
of sympathetic excitation are not fully understood, considerable evidence suggests that 
are likely related to changes in: 1) peripheral baroreceptors, chemoreceptors and ergo-
receptors reflexes, 2) central site that integrate sympathetic outflow, i.e. neurons of rostal 
ventrolateral medulaa (RVLM) and paraventricular nucleus (PVN) and 3) efferent signal 
transduction. However, the cardiovascular diseases are associated with increase in mean 
level of sympathetic activity and there other factors may be implicated e.g.: alter kidney 
activity, increase in extracellular fluid osmolarity, and host of humoral factors including NO, 
angiotensin II and reactive oxygen species. This review focused on the potential mecha-
nism underlying sympathetic activation in cardiovascular diseases.

WSTĘP
Autonomiczny układ nerwowy (AUN) jest głównym 

regulatorem ogólnoustrojowej homeostazy, w tym 
homeostazy układu sercowo-naczyniowego. W cza-
sie „odpoczynku i trawienia” (ang. rest and digest) 
przewagę regulacyjną zyskuje część przywspółczul-
na AUN, a w czasie „walki i ucieczki” (ang. fight and 

flight) – część współczulna. Aktywacja współczulna, 
związana z sytuacjami stresowymi, jest procesem 

krótkotrwałym, skutkującym szybko przemijającymi 
zmianami czynnościowymi. Natomiast długotrwała 
aktywacja współczulna jest zjawiskiem niekorzyst-
nym, uczestniczącym w rozwoju wielu chorób, w tym 
chorób układu sercowo-naczyniowego. W niniejszym 
artykule zostaną omówione następujące zagadnie-
nia: 1) związek między nadaktywnością współczul-
ną i chorobami układu krążenia, 2) czynnościowa or-
ganizacja AUN i koncepcja fizjologicznej równowagi 
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współczulno-przywspółczulnej oraz 3) mechanizmy 
przewlekłej aktywacji współczulnej w różnych stanach 
kardiologicznych.

WZROST AKTYWNOŚCI WSPÓŁCZULNEJ 
W CHOROBACH UKŁADU 
SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Wielu chorobom układu sercowo-naczyniowego 
(np. nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca) (1, 2), 
niewydolności nerek (3), a także zaburzeniom meta-
bolicznym (otyłość, cukrzyca, zespół kardiometabo-
liczy) (4) towarzyszy stan chronicznej nierównowagi 
współczulno-przywspółczulnej, który skutkuje prze-
wlekłą nadaktywnością części współczulnej AUN. 
Najlepiej to zagadnienie zostało scharakteryzowane 
w przypadku nadciśnienia tętniczego (NT) i niewydol-
ności serca (NS).

U chorych z NT spoczynkowa nadaktywność ukła-
du współczulnego przejawia się wzrostem stężenia 
noradrenaliny we krwi (2). Występuje ona już we wcze-
snym okresie u osób z NT granicznym (5) oraz u mło-
dych osób z rodzinną historią NT (6). Analiza regio-
nalnego uwalniania katecholamin pokazuje, że wzrost 
aktywności współczulnej dotyczy przede wszystkim 
serca i nerek, gdzie stężenie noradrenaliny wzrastało 
o odpowiednio 250 i 70% (7) i jest to prawdopodobnie 
wypadkową zwiększonego uwalniania noradrenaliny 
(wtórnie do zwiększonej aktywności nerwów współ-
czulnych) i jej upośledzonego wychwytu zwrotnego (8). 
O nadaktywności współczulnej u chorych z NT świad-
czy również wzrost aktywności nerwów współczulnych 
mięśni szkieletowych (ang. muscle sympathetic nerve 

activity – MSNA), szczególnie w grupie pacjentów z NT 
pierwotnym i naczyniowo-nerkowym (9, 10). W mode-
lach eksperymentalnych NT pokazano również wzrost 
aktywności nerkowych nerwów współczulnych (11).

Podobnie, spoczynkowa aktywność współczulna 
rośnie wraz z zaawansowaniem NS mierzonym w skali 
NYHA i stopniowo zyskuje przewagę nad aktywnością 
przywspółczulną. Objawia się to postępującym wzro-
stem stężenia noradrenaliny we krwi i sercu. W łagod-
nej postaci NS poziom podnosi się 3-4-krotnie, nato-
miast w schyłkowej postaci nawet 50-krotnie (1, 12). 
Tu również obserwujemy dysproporcje w uwalnianiu 
noradrenaliny, i tak: najwyższe stężenie neuroprze-
kaźnika występuje w sercu, mniejsze w nerkach, mię-
śniach szkieletowych, wątrobie i jelitach, a w płucach 
nie zmienia się (12). Sercowy wzrost uwalniania no-
radrenaliny towarzyszy już łagodnym postaciom NS, 
w nerkach i mięśniach wzrost pojawia się dopiero 
w zaawansowanym stadium NS (13). U pacjentów 
z niedokrwienną NS opisano również nadaktywność 
nerwów współczulnych mięśni szkieletowych (14), 
a u zwierząt z NS dodatkowo wzrost aktywności ner-
kowych nerwów współczulnych (15). Ze wzrostem 
aktywności sercowych nerwów współczulnych w NS 
związanych jest wiele niekorzystnych efektów, takich 
jak: (a) zaburzenia obiegu Ca2+ w kardiomiocytach, 
które prowadzą do spadku kurczliwości serca (16), 

(b) wzrost spontanicznego uwalniania Ca2+ z siateczki 
sarkoplazmatycznej, co sprzyja spontanicznej depo-
laryzacji, arytmiom i nagłej śmierci sercowej (17, 18) 
oraz (c) zwiększone ryzyko wystąpienia ostrych incy-
dentów wieńcowych (19).

Nadaktywność współczulna jest niekorzystnym 
zjawiskiem, per se, ale także dlatego, że skutkuje 
zwiększoną aktywacją układu renina-angiotensyna-
-aldosteron (RAA). Istnieje rodzaj dodatniego sprzę-
żenia zwrotnego między tymi układami. Pobudzenie 
współczulne, poprzez zwiększenie wydzielania reniny, 
skutkuje aktywacją układu RAA. Z kolei angiotensy-
na II (AT II) aktywuje układ współczulny na wszystkich 
jego poziomach, a zwłaszcza na poziomie centralnego 
układu nerwowego (ryc. 1A i B).

Obserwacje kliniczne i eksperymentalne (niektóre 
z nich zostaną omówione w obecnym numerze „Postę-
pów Nauk Medycznych”) wskazują na związek między 
poziomem dysfunkcji AUN a zwiększonym ryzykiem 
rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Świadczą 
o tym dwa rodzaje obserwacji. Po pierwsze, we wszyst-
kich stanach, którym towarzyszy nadaktywność części 
współczulnej AUN, koreluje ona z zaawansowaniem 
przerostu mięśnia sercowego oraz zwiększoną za-
chorowalnością i śmiertelnością sercowo-naczyniową. 
Po drugie, terapie przeciwdziałające aktywacji współ-
czulnej (leki β-adrenolityczne, inhibitory ACE, sartany, 
trening fizyczny, denerwacja tętnic nerkowych) mają 
korzystne działanie kliniczne, szczególnie dobrze udo-
kumentowane w NT i NS (20-22).

CZYNNOŚCIOWA ORGANIZACJA 
AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO

AUN nie podlega kontroli naszej świadomości, funk-
cjonuje na zasadzie odruchów i składa się z części 
współczulnej (sympatycznej) i przywspółczulnej (para-
sympatycznej). W skład łuków odruchowych wchodzą 
skupiska komórek nerwowych (jądra nerwowe, centra 
nerwowe) w rdzeniu przedłużonym i podwzgórzu oraz 
dośrodkowe (czuciowe, aferentne) i odśrodkowe (ru-
chowe, eferentne) drogi nerwowe.

Część centralna AUN

Aktywnością obwodową układu współczulnego bez-
pośrednio zawiaduje obszar przedni brzuszno-bocznej 
części rdzenia przedłużonego (ang. rostral ventrolate-

ral medulla – RVLM) oraz powiązane z nim jądro przy-
komorowe podwzgórza (ang. paraventricular nucleus 

– PVN) (ryc. 1A). Neurony RVLM wykazują sponta-
niczną aktywność i są swoistym rozrusznikiem gene-
rującym toniczne pobudzenia układu współczulnego. 
PVN z kolei pobudza za pośrednictwem interneuronów 
glutaminergicznych RVLM i przedzwojowe neurony 
współczulne oraz moduluje aktywność ośrodków pod-
wzgórza i rdzenia przedłużonego. Na aktywność wła-
sną RVLM nakładają się dodatkowo wpływy hamujące 
i aktywujące pochodzące z: kory mózgowej i podwzgó-
rza, receptorów obwodowych AUN (m.in. barorecepto-
rów tętniczych i sercowo-płucnych, chemoreceptorów 
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tętniczych i ergoreceptorów mięśniowych) oraz czyn-
ników humoralnych, takich jak angiotensyna II, tlenek 
azotu (NO) i wolne rodniki tlenowe (23, 24).

Obwodową aktywność układu przywspółczulne-
go kontroluje jądro pasma samotnego (ang. nucleus 

tractus solitarius – nTS). Jądro to pobudza obszar tyl-
ny brzuszno-przyśrodkowej części rdzenia przedłu-
żonego (ang. caudal ventrolateral medulla – CVLM) 
i poprzez CMLV wywiera toniczne działanie hamujące 
czynność RVLM i obwodową aktywność układu współ-
czulnego (ryc. 1A).

Drogi aferentne

Zaczynają się receptorami monitorującymi różne 
elementy homeostazy ustrojowej (np. ciśnienie krwi, 
skład gazowy krwi, stan rozciągnięcia jam serca, inten-
sywność pracy mięśniowej). Impulsy z tych receptorów 

biegną nerwowymi włóknami aferentnymi do ośrodko-
wego układu nerwowego. Impulsy z baroreceptorów 
tętniczych i sercowo-płucnych skutkują zwiększoną 
aktywacją przywspółczulną i równoczesnym hamo-
waniem aktywności współczulnej (ryc. 1A). Impulsy 
z chemoreceptorów tętniczych i ergoreceptorów mię-
śniowych pośrednio lub bezpośrednio aktywują RVLM, 
co skutkuje obwodową aktywacją współczulną.

Drogi eferentne

Na zakończeniach zazwojowych nerwów współ-
czulnych uwalniana jest noradrenalina, która działa 
poprzez aktywację rodziny receptorów β oraz α. Uwal-
nianie noradrenaliny z zakończeń, obok impulsacji 
nerwowej, jest regulowane za pośrednictwem licznych 
receptorów obecnych na zakończeniach presynap-
tycznych. Dla przykładu, angiotensyna II zwiększa 

Ryc. 1. Uproszczony schemat równowagi współczulno-przywspółczulnej w normie (A) i w chorobach sercowo-naczyniowych (B).
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uwalnianie noradrenaliny poprzez presynaptyczne re-
ceptory AT1. Mediatorem układu przywspółczulnego 
jest acetylocholina działająca poprzez receptory mu-
skarynowe. Serce jest unerwione równocześnie przez 
eferentne włókna współczulne i przywspółczulne, tętni-
ce i żyły głównie przez nerwy współczulne, natomiast 
nerki tylko przez nerwy współczulne.

Układ krążenia znajduje się pod równoczesnym 
przeciwstawnym wpływem układu współczulnego 
i przywspółczulnego, a regulacja z udziałem AUN 
polega na zmianie wzajemnych proporcji aktywności 
obu części. W spoczynku przewagę ma część przy-
współczulna, o czym świadczy fakt, że blokada recep-
torów muskarynowych przy pomocy atropiny przy-
spiesza rytm serca o ~40 uderzeń/minutę, a blokada 
β-receptorów adrenergicznych rytm ten zwalnia jedy-
nie o ~15 uderzeń/min (25).

Klasycznym i najlepiej poznanym przykładem re-
gulacji układu krążenia poprzez zmianę równowagi 
współczulno-przywspółczulnej jest odruch z barore-
ceptorów tętniczych. Baroreceptory są zlokalizowa-
nymi głównie w zatoce szyjnej i łuku aorty mechano-
receptorami wrażliwymi na, spowodowane zmianami 
ciśnienia tętniczego, zmiany naprężenia w ścianie tętni-
cy. Wzrost ciśnienia tętniczego skutkuje pobudzeniem 
baroreceptorów, wzrostem częstotliwości pobudzeń 
w aferentnych włóknach nerwowych, aktywacją jądra 
nTS i następnie CMLV. W konsekwencji, aktywowany 
zostaje układ przywspółczulny, a RVLM i obwodowa 
aktywność współczulna ulegają częściowemu zaha-
mowaniu. W rezultacie układ przywspółczulny zyskuje 
przewagę nad układem współczulnym. Odwrotnie, na-
gły spadek ciśnienia tętniczego skutkuje mniejszą ak-
tywnością baroreceptorów, mniejszym pobudzeniem 
nTS i CMLV i mniejszym hamowaniem RVLM. W rezul-
tacie równowaga przesuwa się w kierunku zwiększonej 
aktywacji współczulnej.

Wzrost aktywacji współczulnej w odpowiedzi na spa-
dek ciśnienia tętniczego czy w czasie „walki i uciecz-
ki” ma na celu stabilizację ciśnienia centralnego krwi 
i utrzymanie odpowiedniej perfuzji kluczowych dla 
przeżycia narządów. Uwolniona z zakończeń zazwo-
jowych nerwów współczulnych noradrenalina poprzez 
receptory α-adrenergiczne prowadzi do skurczu tęt-
nic obwodowych i wzrostu oporu obwodowego. Efekt 
naczynio-skurczowy ma również miejsce w układzie 
żylnym, gdzie powoduje wzrost powrotu żylnego. Neu-
roprzekaźniki współczulne pobudzają także receptory 
β-adrenergiczne w sercu, co skutkuje przyspieszoną 
akcją serca i zwiększoną siłą skurczu mięśnia serco-
wego. Opisane efekty występują bardzo szybko (se-
kundy) i prowadzą do przejściowego wzrostu ciśnienia 
tętniczego krwi (minuty). Wtórnie do stymulacji współ-
czulnej wzrasta uwalnianie angiotensyny II i wazopre-
syny (minuty), które poprzez działanie naczyniokur-
czące i antydiuretyczne podtrzymują wzrost ciśnienia 
tętniczego (godziny). Aktywacja układu współczulne-
go jest podstawowym mechanizmem krótkookresowej 
regulacji i jej efekty pozostają bez wpływu na dalsze 

funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Na-
tomiast długotrwała aktywacja współczulna jest zjawi-
skiem niekorzystnym.

MECHANIZMY PRZEWLEKŁEJ AKTYWACJI 
UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO

Przyczyna przewlekłej aktywacji współczulnej towa-
rzyszącej różnym stanom chorobowym jest prawdopo-
dobnie wieloczynnikowa. Proponowane są następują-
ce trzy mechanizmy (ryc. 1B):

1. Mechanizm obwodowy związany z nieprawidło-
wym funkcjonowaniem receptorów AUN. Badania 
kliniczne i eksperymentalne wykazały osłabienie 
wrażliwości baroreceptorów tętniczych (NT, NS) 
i baroreceptorów sercowo-płucnych (NS) oraz 
wzrost aktywności chemo- i ergoreceptorów (NS), 
jak również nadaktywność receptorów nerko-
wych (niewydolność nerek, NT).

2. Mechanizm centralny związany z mózgową 
nadekspresją angiotensyny II, co prowadzi do 
inaktywacji mózgowego NO i mniejszego hamo-
wania RVML przez NO. Badania głównie ekspery-
mentalne sugerują występowanie tego mechani-
zmu w NS i NT.

3. Mechanizm związany z nieprawidłowym dzia-
łaniem eferentnej części układu współczulne-
go, np. w postaci zwiększonego uwalniania i/lub 
zmniejszonego wychwytu zwrotnego mediatorów 
i/lub większej tkankowej wrażliwości na mediatory.

Dość dobrze zostały poznane mechanizmy zwią-
zane z zaburzeniami odruchu z baroreceptorów tętni-
czych i z zaburzeniami ekspresji i aktywności mózgo-
wego układu renina-angiotensyna. Ostatnio jesteśmy 
świadkami znacznego postępu w zrozumieniu innych 
równie istotnych mechanizmów regulujących aktyw-
ność AUN, m.in. roli nerek i zwiększonej podaży soli.

O S Ł A B I E N I E  O D R U C H U  Z  B A R O R E C E P T O R Ó W 
T Ę T N I C Z Y C H

Baroreceptory biorą udział zarówno w krótko-, jak 
i długookresowej kontroli ciśnienia tętniczego i aktyw-
ności układu współczulnego (23, 26). W długookreso-
wej regulacji biorą udział receptory związane z wolno 
przewodzącymi włóknami typu C (27), które są bar-
dziej wrażliwe na utrzymujące się zmiany ciśnienia 
niż na krótkotrwałe fluktuacje. Ważnymi modulatora-
mi aferentnego sygnału związanego z włóknami C są 
katecholaminy i angiotensyna II (26). Baroreceptory 
wpływają przede wszystkim na aktywność sercowych 
i nerkowych nerwów współczulnych. U psów pokaza-
no, że trwałe odbarczenie baroreceptorów (mieszany 
model odnerwienia jednej z zatok szyjnych i łuku aorty 
oraz ograniczenia przepływu przez drugą z zatok szyj-
nych) prowadzi do wzrostu średniego ciśnienia tętni-
czego, czemu towarzyszą przyspieszenie czynności 
serca i zwiększona aktywność reninowa osocza (28). 
Również u ludzi obserwowano długookresowy wzrost 
aktywności układu współczulnego po wyłączeniu od-
ruchu z baroreceptorów – denerwacja lub usunięcie 
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receptorów prowadziły do wzrostu średniego ciśnienia 
tętniczego (29) lub wysokiej dobowej zmienności ci-
śnienia (30), a efekty utrzymywały się od kilku miesięcy 
do nawet dwóch lat.

NT i NS towarzyszy osłabienie odruchu z barorecep-
torów (23). Na skutek nieprawidłowego działania recep-
torów obwodowych (np. anomalia w budowie, spadek 
wrażliwości) lub błędnego przetwarzania aferentnych 
sygnałów w obrębie centralnego układu nerwowego 
maleje toniczne hamowanie RVLM i w rezultacie do-
chodzi do wzrostu aktywności układu współczulnego. 
Podejmowane są próby przywrócenia prawidłowego/
silnego odruchu z baroreceptorów, który będzie skut-
kował zahamowaniem układu współczulnego. Poka-
zano np. u pacjentów z opornym na leczenie NT, że 
utrzymująca się stymulacja elektryczna barorecepto-
rów zatok tętnic szyjnych skutkuje obniżeniem ciśnie-
nia tętniczego oraz zwolnieniem rytmu serca (31). Do-
datkowo analiza zmienności rytmu zatokowego (HRV) 
wskazuje, że obwodową przewagę regulacyjną zy-
skuje układ przywspółczulny (31). Stymulacja barore-
ceptorów zwiększała także przeżywalność psów z NS, 
czemu towarzyszył spadek stężenia noradrenaliny 
i angiotensyny II w krążeniu (32).

A K T Y W A C J A  U K Ł A D U  R E N I N A - A N G I O T E N S Y N A 
W  M Ó Z G U

Angiotensyna II jest bardzo aktywnym biologicznie 
peptydem, który może długookresowo zwiększać ak-
tywność układu współczulnego. Angiotensyna II po-
wstaje w wyniku działania enzymu konwertującego 
na angiotensynę I, która jest produktem degradacji 
angiotensynogenu przez reninę. Kluczowe znaczenie 
dla uwalniania angiotensyny II ma zatem renina, któ-
rej uwalnianie z komórek aparatu przykłębuszkowego 
nerek jest regulowane ciśnieniem w tętniczce dopro-
wadzającej oraz stężeniem NaCl w płynie kanaliko-
wym. Dodatkowo pobudzenie układu współczulnego 
poprzez receptory β-adrenergiczne bezpośrednio sty-
muluje aparat przykłębuszkowy do wydzielania reniny. 
Angiotensyna II z kolei pobudza korę nadnerczy do 
wydzielania aldosteronu. Angiotensyna II ma istotny 
wpływ na dynamiczną regulację ciśnienia tętniczego, 
jak również aktywność współczulną, działając na re-
ceptory zlokalizowane obwodowo w układzie serco-
wo-naczyniowym lub znajdujące się w ośrodkowym 
układzie nerwowym (33). Obwodowo angiotensyna II 
wywiera silny efekt naczyniokurczący (krótkookreso-
wo) oraz poprzez aldosteron, który zatrzymuje sód 
i wodę, utrzymuje właściwą objętość płynów wewnątrz-
naczyniowych (długookresowo).

Badania eksperymentalne dostarczają wiedzy na 
temat wpływu ośrodkowej puli angiotensyny II na ak-
tywność układu współczulnego (ryc. 2). U zwierząt 
z NT i NS obserwujemy zwiększone stężenie angio-
tensyny II (3) oraz podwyższoną ekspresję recep-
torów angiotensynowych AT1 w obszarach mózgu 
odpowiedzialnych za kontrolę układu współczulne-
go (34). Pokazano, że mikroiniekcja angiotensyny II 

do RVLM prowadzi do aktywacji współczulnej i wzro-
stu ciśnienia tętniczego, czemu zapobiegało podanie 
antagonisty receptorów AT1 (lozartanu) (35). Spadek 
ciśnienia tętniczego, częstotliwości rytmu serca oraz 
współczulnej aktywności nerwu nerkowego obser-
wowano również po podaniu antagonisty w różnych 
modelach chorób sercowo-naczyniowych (36, 37). 
Za ośrodkowe efekty angiotensyny II może odpo-
wiadać anionorodnik ponadtlenkowy produkowany 
przez NADPH oksydazę. U zwierząt z NT (38), jak 
i NS (34) obserwujemy podwyższoną ekspresję pod-
jednostek NADPH oksydazy oraz produkcję anio-
norodnika ponadtlenkowego w RVLM, a podanie 
inhibitora enzymu (apocyniny) i zmiatacza wolnych 
rodników (tempolu) obniża aktywność nerkowego 
nerwu współczulnego (34). Anionorodnik ponad-
tlenkowy może zmniejszać biodostępność NO, który 
jest silnym inhibitorem układu współczulnego (39). 
NO w dużych stężeniach znajduje się w obszarach 
mózgu odpowiedzialnych za kontrolę aktywności 
współczulnej (3), gdzie może modulować aktywność 
neuronów w RVLM, nTS i podwzgórzu w mechani-
zmie zależnym od receptorów GABA-ergicznych. 
Dodatkowo pokazano, że NS charakteryzuje się ob-
niżoną ekspresją neuronalnej syntazy NO (nNOS) 
i spadkiem produkcji NO (33). Podsumowując, an-
giotensyna II poprzez wzrost produkcji wolnych 
rodników prowadzi do spadku dostępności NO, co 
skutkuje większą pobudliwością neuronów w pod-
wzgórzu i rdzeniu przedłużonym, i w rezultacie więk-
szą aktywnością układu współczulnego. Dodatko-
wym efektem działania angiotensyny II jest spadek 
wrażliwości baroreceptorów, co może być związane 
z bezpośrednim wpływem peptydu na obwodowe re-
ceptory lub na ośrodkowy układ nerwowy. Obserwo-
wano, że mikroiniekcja angiotensyny II do obszarów 
mózgu odpowiedzialnych za kontrolę aktywności 
RVLM osłabia odruch z baroreceptorów, natomiast 
podanie ACE I znosi ten niekorzystny efekt (40).

Ryc. 2. Proponowany mechanizm aktywacji układu współczulnego 
przez angiotensynę II.
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Davern i Head (41) oraz Lohmeier i wsp. (42) prze-
prowadzili serie badań nad wpływem krótkookresowej 
(godziny) oraz długookresowej (dni) infuzji angioten-
syny II na aktywność różnych regionów ośrodkowego 
układu nerwowego. Wyniki te pokazują, że ośrodki 
integrujące odruch z baroreceptorów nTS i CVLM są 
aktywne przez 3-5 dni. Natomiast, co najmniej 14-dnio-
wą pobudliwość wykazywały neurony zlokalizowane 
w obszarze narządów przykomorowych i podwzgórzu. 
Autorzy konkludują, że to te obszary mózgu są zaan-
gażowane w długookresową regulację aktywności 
układu współczulnego.

W Z R O S T  A K T Y W N O Ś C I  W S P Ó Ł C Z U L N Y C H 
N E R W Ó W  N E R K O W Y C H

Nerki są jednym z elementów systemu regulującego 
homeostazę układu sercowo-naczyniowego poprzez 
wpływ na gospodarkę sodową, wodną oraz układ 
RAA i są one kontrolowane wyłącznie przez układ 
współczulny. Wzrost aktywności nerwów eferentnych, 
poprzez receptory α1-adrenergiczne, prowadzi do 
skurczu naczyń, a w rezultacie do spadku przepływu 
nerkowego i filtracji kłębuszkowej oraz nasilonej re-
sorpcji sodu (spadek natiurezy). Natomiast pobudze-
nie receptorów β-adrenergicznych skutkuje aktywacją 
układu RAA z jego obwodową i centralną aktywnością 
oraz w samych nerkach angiotensyna II zwiększa re-
sorpcję wody w cewce proksymalnej (spadek diurezy). 
Odwrotnie, spadek aktywności układu współczulnego 
prowadzi do wzrostu natiurezy i diurezy oraz spadku 
aktywności RAA. W obrębie nerek zlokalizowanych 
jest szereg baro- i chemoreceptorów i nerki mogą 
wysyłać aferentne impulsy bezpośrednio do ośrod-
ków podwzgórza (43). W tym kontekście w badaniach 
eksperymentalnych pokazano, że uszkodzenia nerek 
(niedokrwienne lub chemiczne) (44, 45), jak również 
5/6 nefrektomia (46) prowadzą do przewlekłej nadak-
tywności współczulnej, o czym świadczy zwiększone 
uwalnianie noradrenaliny w podwzgórzu oraz wzrost 
ciśnienia tętniczego. Efektów tych nie obserwowano 
u zwierząt z denerwacją nerek. Przewlekłą aktywa-
cję współczulną obserwuje się również u pacjentów 
z niewydolnością nerek (47), a stopień pobudzenia 
koreluje dodatnio z zaawansowaniem choroby (48). 
Badania populacyjne pokazują, że aktywność nerwów 
współczulnych mięśni szkieletowych koreluje ujem-
nie z współczynnikiem przesączania kłębuszkowego 
GFR (48). Nerki mogą również pośrednio wpływać na 
aktywność układu współczulnego poprzez angiotensy-

nę II oraz zmiany objętości i osmolarności krwi (vide 
poniżej).

O istotnym znaczeniu nerkopochodnego wzrostu 
aktywności układu współczulnego w rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych świadczą również obserwowa-
ne korzyści denerwacji nerek (uszkodzenie włókien afe-
rentnych i eferentnych) u pacjentów z NT i NS (21, 22).

W Z R O S T  O S M O L A R N O Ś C I  P Ł Y N Ó W 
Z E W N Ą T R Z K O M Ó R K O W Y C H

Wraz ze wzrostem konsumpcji soli (NaCl) wzrasta 
zachorowalność na choroby „salt-sensitive”, do których 
zaliczamy NT i NS. Wzrost stężenia Na+ i osmolarności 
prowadzi do wzrostu aktywności układu współczulne-
go. W tym kontekście pokazano, że podanie pacjentom 
hipertonicznego roztworu NaCl i wzrost osmolarności 
osocza o ~10 mosM prowadzi do wzrostu aktywno-
ści nerwów współczulnych mięśni szkieletowych oraz 
podwyższenia stężenia noradrenaliny w krążeniu. 
Odwrotnie, spadek osmolarności osocza pociągał za 
sobą spadek aktywności współczulnej (49). W bada-
niach eksperymentalnych po podaniu hipertoniczne-
go roztworu NaCl obserwowano dodatkowo wzrost 
aktywności nerkowych nerwów współczulnych oraz 
wzrost średniego ciśnienia krwi (50). Pobudzenie ner-
wów nerkowych (vide powyżej) prowadzi do resorpcji 
wody i niewielkiej ilości Na+, co jest wynikiem dodat-
kowego uwalniania oksytocyny przez przysadkę (51). 
Mechanizm ten jest istotny w utrzymaniu prawidłowej 
objętości krwi podczas ograniczonej podaży płynów.

Osmoreceptory, które odpowiedzialne są m.in. za regu-
lację wydzielania hormonu antydiuretycznego i pragnie-
nia, zlokalizowane są w obrębie narządów okołokomoro-
wych, które pozbawione są bariery krew-mózg – narząd 
naczyniowy blaszki krańcowej (ang. organum vasculosum 

laminae terminalis – OVLT) oraz narząd podsklepieniowy 
(ang. subfornical organ – SFO) (51, 52). Stymulacja OVLT 
i SFO skutkuje wzrostem aktywności układu współczul-
nego (52, 53), natomiast podanie agonisty receptorów 
GABA-ergicznych do OVLT hamuje aktywację współczul-
ną po podaniu hipertonicznego roztworu NaCl (50). OVLT 
i SFO przekazują informację do jądra PVN, które z kolei 
aktywuje RVLM lub bezpośrednio stymuluje współczulne 
neurony przedzwojowe w rdzeniu kręgowym (52, 53). Po-
kazano również, że wzrost spożycia soli zwiększa pobu-
dliwość neuronów RVLM oraz nasila odpowiedź układu 
współczulnego (m.in. wzrostem ciśnienia tętniczego) na 
iniekcję L-glutaminianu i angiotensyny II do ośrodkowego 
układu nerwowego (54).
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