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Ocena wpływu WPC-80 na proces krzepnięcia krwi w modelu zakrzepicy 

żylnej u szczurów 

Serwatka jest naturalnym produktem pochodzenia zwierzęcego powstającym 

w procesie produkcji sera. W badaniach wykorzystano koncentrat białek serwatkowych 

(WPC-80) zawierający około 80% białek serwatkowych, o określonych składzie (badania 

składu koncentratu wykonano w laboratorium SJ Hamilton Poland LTD, Gdynia, Polska). 

Może on pretendować do miana żywności funkcjonalnej. Opisano wiele prozdrowotnych 

właściwości białek serwatkowych, lecz dotychczas nie określono ich wpływu na rozwój 

zakrzepicy żylnej. Pomimo postępów w metodach  prewencji i terapii żylna choroba 

zakrzepowo zatorowa stanowi nadal poważny problem zdrowotny.  

Celem badań była ocena wpływu suplementacji WPC-80 na rozwój zakrzepicy żylnej 

oraz funkcję aorty w modelu zakrzepicy żylnej u szczurów.  

Badania przeprowadzono na szczurach Wistar, które podzielono na grupy 

niesuplementowane (kontrolne) i suplementowane WPC-80 w dawce 0,3g/kg oraz 

0,5 g/kg przez 7, 14 oraz 21 dni. Po zakończeniu suplementacji u połowy zwierząt 

podwiązano żyłę główną dolną w celu wywołania zakrzepicy żylnej (wg. Reyers i wsp. 1989, 

w modyfikacji Chabielskiej i wsp. 2005 oraz Gromotowicz i wsp. 2011), 

a u pozostałych wykonano operację pozorowaną. Materiał do badań stanowiły: zakrzep, 

fragmenty odcinka piersiowego aorty oraz krew. Wykonano badania wybranych parametrów 

układu krzepnięcia (koagulometrem), funkcji skurczowo-rozkurczowej aorty metodą kąpieli 

tkankowej, ocenę morfologii ściany aorty (H+E) oraz badania immunohistochemiczne. 

Otrzymane wyniki zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem programu 

GraphPad Prism 5.0. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zakrzepica żylna zaburza relaksację aorty 

zależną od śródbłonka naczyniowego. Suplementacja WPC-80 nie zmieniała funkcji 

skurczowo-rozkurczowej aorty u zwierząt zdrowych, zaś zapobiegała rozwojowi zaburzeń 

funkcjonalnych aorty w modelu zakrzepicy żylnej. Najbardziej wyraźne efekty uzyskano w 

grupie otrzymującej WPC-80 w dawce 0,3 g/kg przez 7 dni. Powyższe efekty WPC-80 zależą 

od tlenku azotu, kanałów potasowych oraz prostanoidów, co wskazuje na rolę śródbłonka 

naczyniowego w przedstawionym procesie. Ponadto, ani 1-godzinna zakrzepica żylna ani 



suplementacja WPC-80 nie zmieniały istotnie morfologii ściany aorty. Wykazano 

zmniejszoną immunoreaktywność kanałów potasowych KCNN4 oraz zwiększoną 

immunoreaktywność vWF w komórkach śródbłonka aorty u szczurów  

z zakrzepicą żylną, czemu zapobiegała suplementacja WPC-80. Obserwowano tendencję do 

ograniczenia rozwoju zakrzepicy po suplementacji WPC-80 w obu dawkach, jednak istotność 

statystyczną uzyskano jedynie dla 14- i 21-dniowego okresu podawania. 

WPC-80 wpływało na parametry układu krzepnięcia krwi, jednak pozostawały one  

w zakresie normy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano poniższe wnioski: 

1. W krótkotrwałej, 1-godzinnej zakrzepicy żylnej relaksacja aorty zależna od śródbłonka 

naczyniowego jest zaburzona, co wskazuje na obecność zależności pomiędzy dysfunkcją 

naczyń żylnych i tętniczych. 

2. WPC-80 skutecznie zapobiega dysfunkcji skurczowo-rozkurczowej aorty  

w przebiegu zakrzepicy żylnej, lecz nie zmienia funkcji skurczowo-rozkurczowej aorty, 

ani morfologii aorty u zdrowych zwierząt. 

3. WPC-80 zapobiega dysfunkcji aorty w przebiegu zakrzepicy żylnej w mechanizmach 

zależnych od tlenku azotu, kanałów potasowych oraz prostanoidów. 

4. WPC-80 (w obu badanych dawkach) stosowane przez 14 i 21 dni ogranicza tworzenie 

zakrzepu w modelu zakrzepicy żylnej u szczurów. 

5. Parametry układu krzepnięcia po zastosowaniu WPC-80 pozostają w zakresie normy. 

6. WPC-80 może być potencjalnym składnikiem stosowanym w profilaktyce żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej i chorób sercowo-naczyniowych. 

 

 


