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Tętnice pełne życia
Andrzej SzczeKliK

(ciąg dalszy – str. 2)

Rok III

Słów zawartych w tytule użył Rainer Maria Rilke  
do wyrażenia tych rzadkich chwil, kiedy doświadczamy 
pełni własnego istnienia. Nie miał na myśli życia biolo-
gicznego, tętniącego w samych tętnicach, w ich ścia-
nach. Nikt zresztą, nie wyłączając biologów i medyków, 
nic wówczas o tym nie wiedział.

W przekrojonej poprzecznie tętnicy widzimy trzy war-
stwy. Na zewnątrz – włókna mocujące tętnicę w otoczeniu, 
a wśród nich nerwy i drobne naczynia krwionośne. Środ-
kową warstwę tworzą mięśnie. Najbardziej wewnętrznie 
leży błona, zbudowana z jednego rzędu płaskich komó-
rek. Nazywamy ją śródbłonkiem (endothelium). To ona 
kontaktuje się bezpośrednio z płynącą krwią. Wyścieła 
wnętrze tętnic i żył, a także olbrzymią powierzchnię na-
czyń włosowatych. Dostrzegł ją pierwszy Rudolf Virchow 
w 1860 r., gdy oglądał post mortem aortę człowieka. 
Przez cały następny wiek uważano ją za inertną tapetę 
wnętrza naczyń. Dopiero w 1945 r. Sir Howard Florey 
zauważył: „Endothelium to być może znacznie więcej niż 
płachta celofanu z powklejanymi jądrami komórkowymi”. 
Trzeba było czekać z górą 30 lat na potwierdzenie tych 
słów. Przyniosły je odkrycia prostacykliny i tlenku azotu, 
zapoczątkowując rewolucyjne przemiany w medycynie.

Prostacyklinę odkrył Ryszard Gryglewski w la-
boratorium Johna Vane’a w Londynie, we współpracy  
z Stewartem Buntingiem i Salvadorem Moncadą. Kiedy 
Gryglewski przyjechał w 1975 r. po raz trzeci na dłuższe 
stypendium do Johna Vane’a (1927–2004) – późniejsze-
go laureata Nagrody Nobla w fizjologii lub medycynie 
(1982) – przywiózł wyniki swoich badań nad hormonami 
kory nadnerczy. Nie były one w smak Vane’owi, który 
chciał, aby Gryglewski powtórzył badania w jego labo-
ratorium. Ale Gryglewski stanowczo odmówił, twierdząc, 
że nie przyjechał do Londynu, by powtarzać to, co zrobił 
w Krakowie (wyniki potwierdził wkrótce Roderick Flower). 
John Vane dał mu wówczas do przetestowania nietrwałe 

substancje o nazwie cykliczne nadtlenki prostaglandy-
nowe, które właśnie otrzymał ze Sztokholmu od Bengta 
Samuelssona. Samuelsson odkrył, iż z tych nietrwałych 
związków, które sam wyizolował, powstaje w najmniej-
szych komórkach krwi – trombocytach – substancja  

Przełomowe odkrycia i koncepcje po II wojnie światowej

Ryszard
Gryglewski

o potężnych właściwościach biologicznych, którą nazwał 
tromboksanem. Być może w odkryciu tym pomocne mu 
były wcześniejsze badania Vane’a i Gryglewskiego i stąd 
zdecydował się na ten szczodry gest. Gryglewski testo-
wał więc, z różnymi efektami, zmielone komórki (homo-
genaty) z różnych organów zwierzęcych, śledząc, czy 
nie powstaje z nich tromboksan. Używał przy tym jako  

fot. Andrzej Kobos
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detektora niezwykle pomysłowego układu, zwanego „ka-
skadą Vane’a”. Kiedy dodał badane związki do homoge-
natów tętnic (mikrosomy aorty) – tromboksan nie powstał  
i nic się nie działo. Większość z nas przyjęłaby to za wynik 
negatywny i poszłaby dalej. Ale Gryglewski spostrzegł, 
że, mimo tego, dodawanych związków ubywa. Czyżby 
przekształcały się w coś innego? Radził się chemików, 
szukał w książkach, ale odpowiedzi nie znajdywał. Wtedy 
błysnęła mu myśl. A może powstaje coś tak ulotnego,  
iż rozkłada się natychmiast w temperaturze pokojowej? 
I na to „coś” zastawił pułapkę: powtórzył doświadczenie 
w osłonie lodu. Wówczas system detektorowy pokazał 
pojawienie się czegoś nieznanego. To była prostacyklina 
– zwiewna, ulotna efemeryda. W laboratorium brytyjskim, 
gdzie pracowaliśmy, nie chciano początkowo wierzyć  
w ten – jak go nazywano – „Polish hormone”, co to „niby 
jest, ale go nie ma”. W serii szybkich, pomysłowych eks-
perymentów Gryglewski dostarczył dowodów na istnienie 
prostacykliny – naturalnej, ważnej substancji chroniącej 
nasze tętnice. Działanie jej na ustrój ludzki określono 
później, w Krakowie, i tu wprowadzono ją do terapii. Dziś 
prostacyklina i jej stabilne analogi są lekami szeroko sto-
sowanymi w nadciśnieniu płucnym i zwężeniu tętnic koń-
czyn, zarówno miażdżycowym, jak i zapalnym.

Śródbłonkowa prostacyklina jest dwupierścienio-
wym lipidem, który powstaje na drodze enzymatycznej 
cyklizacji 20-węglowego, nienasyconego kwasu arachi-
donowego. Silnie rozszerza ona naczynia krwionośne 
i zapobiega krzepnięciu krwi, „odpędzając” agresywne 
trombocyty (i ich produkt – tromboksan) od ściany tętnic. 
Niektóre leki, popularne w kardiologii, wywierają swoje 
działanie terapeutyczne, uwalniając prostacyklinę z śród-
błonka.

Jakież było więc zdumienie, gdy, na fali entuzja-
zmu towarzyszącemu prostacyklinie, w kilka lat po jej 
odkryciu, amerykański farmakolog Robert F. Furchgott 
(1916–2009) zaczął głosić, iż endothelium wytwarza 
jeszcze inną niż prostacyklina substancję, podobnie jak  
i ona chroniącą tętnice. Miłemu, kulturalnemu, starsze-
mu panu, dobrze już po sześćdziesiątce, nie bardzo 
chciano wierzyć. No bo jak? Dwa grzyby w barszczu? 
Gdy w 1984 r. mówił w Tokio, tym swoim cichym głosem  
z lekkim południowym akcentem, niektórzy w wielkiej sali 
kongresowej wymieniali drwiące uśmiechy. A przecież 
Furchgott miał rację. Istnienie odkrytej i scharakteryzo-
wanej przez niego substancji EDRF (Endothelium-Derived 
Relaxing Factor) wkrótce potwierdzono. Okazała się tlen-
kiem azotu; jej odkrywcę uwieńczono w 1998 r. Nagrodą 
Nobla w fizjologii lub medycynie.

Samo odkrycie było szczęśliwym trafem. Furchgott 
spędził dziesiątki lat, badając kurczliwość tętnic. Wiedział 
dobrze, iż acetylocholina kurczy – wypreparowane przez 
niego misternie – preparaty. Aż pewnego dnia w miejsce 
skurczu zaobserwował rozkurcz. Jak się później okazało, 

laborant przygotowujący preparat przez pomyłkę usunął 
z tętnicy śródbłonek – źródło wzbudzanego przez ace-
tylocholinę, odkrytego następnie, EDRF.

Tlenek azotu (NO) wytwarzany jest w śródbłonku 
– na drodze enzymatycznej – z aminokwasu argininy.  
To nietrwały wolny rodnik, rozpadający się w sekundach. 
Jest, obok prostacykliny, drugim ulotnym śródbłonkowym 
obrońcą, który chroni tętnice przed miażdżycą. Tworzy 
się z molekuł azotu i tlenu, także wówczas, gdy biją pio-
runy lub wybucha dynamit. Uwalniany z tabletki nitrogli-
ceryny jest odpowiedzialny za jej działanie lecznicze.

W 1866 r. Alfred Nobel wytworzył substancję wybu-
chową – dynamit – na którą składa się nitrogliceryna i sta-
bilizujący ją absorbent. Przyniosła mu ona fortunę, którą 
przeznaczył na nagrody związane z jego nazwiskiem. 
W ostatnich latach życia, gdy jego lekarz przepisał mu 
tabletki nitrogliceryny przeciwko bólom niedokrwiennym 
serca, Nobel napisał do przyjaciela: „Wydaje się to ironią 
losu, abym ja miał przyjmować nitroglicerynę doustnie”. 
W ponad sto lat później Robert Furchgott, odbierając 
w Sztokholmie Nagrodę Nobla, powiedział: „Dzisiejszy 
dzień nie wydaje się ironią losu, lecz jego spełnieniem”.

I tak, śródbłonek okazał się nie tylko gładką taflą, 
po której ślizga się strumień krwi, pędzony skurczami 
serca, lecz także narządem wydzielania wewnętrznego. 
Poznajemy nowe związki przez niego wytwarzane, choć 
żaden z nich nie dorównuje wagą prostacyklinie i tlenkowi 
azotu, których relacje potrafią być nadzwyczaj złożone. 
W patologicznych sytuacjach (np. metylacja argininy do 
asymetrycznej dwumetyloargininy) zamiast biosyntezy 
oczekiwanego NO może pojawić się w śródbłonku tok-
syczny nadtlenoazotyn (ONOO-), który dewastuje pro-
dukcję prostacykliny. Przeciwdziałanie tej patologii to 
nowy rozdział w zapobieganiu i leczeniu chorób układu 
krążenia. Aby zachować „tętnice pełne życia”.

ANDRZEJ SZCZEKLIK

Robert F. Furchgott fot. Zubrovich 



Str. 3PAUza Akademicka Nr 89, 16 września 2010

Imago Poloniae
Tomasza Niewodniczańskiego
w Zamku Królewskim
Andrzej M. KoboS

 W 1969 r. w Warszawie dr Tomasz Niewodniczański  
(1933–2010), wówczas fizyk jądrowy w IBJ w Świerku,  
rozpoczął kolekcjonowanie dawnych widoków miast i daw-
nych map. Pierwszą pozycją w jego kolekcji był ofiaro-
wany mu przez Żonę, dr Marie-Luise Niewodniczańską, 
widok Damaszku z atlasu miast Civitates Orbis Terrarum 
(t. I) Brauna i Hogenberga, wydanego w Kolonii w r. 1575.  
Państwo Niewodniczańscy mieszkali wówczas w Warsza-
wie. Tak to się wszystko zaczęło. A później niebywale rozwi-
nęło się w Bitburgu, niedaleko Trewiru (Trier) w Niemczech.

 14 czerwca 2010 w pieczołowicie odrestaurowanej 
Bibliotece Królewskiej Zamku profesorowie Andrzej Rot-
termund i Marie-Luise Niewodniczańska uroczyście otwo-
rzyli Gabinet Rycin, Map, Dokumentów Historycznych  
i Rękopisów z kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego. 
Gabinet pomieści przekazane zbiory, pracownię badań 
naukowych, a przed wewnętrzną szklaną ścianą – wy-
stawę obiektów z tej kolekcji, zmieniającą się co pół roku  
i dostępną dla publiczności. Pierwsza wystawa, otwarta 
tego dnia, pokazuje kilkadziesiąt map Polski – od mapy 
Marcusa Beneventanusa (Rzym, 1507), na której po raz 
pierwszy pojawiła się nazwa „Polonie”, do mapy ściennej 
Rzeczypospolitej Rizzi-Zannoniego (1772) – oraz kilka 
bardzo rzadkich sztychowanych widoków miast, wśród 
nich Krakowa Matthäusa Meriana (wyd. 1640) i akwaforty 
Warszawy (1771–1774) Bernarda Bellotta.
 W swoim przemówieniu prof. Andrzej Rottermund 
zobowiązał się do opieki nad kolekcją i zapowiedział dal-
sze naukowe jej opracowywanie i publikacje. 

Pani Marie-Luise Niewodniczańska powiedziała m.in.:
Każdy człowiek musi w życiu znaleźć coś, co robi 
naprawdę z pasją, co go fascynuje. To służy za 
pewnego rodzaju kręgosłup życia. Dla mego Męża 
była to historia. Z wykształcenia był fizykiem, potem 
stał się przedsiębiorcą, ale w gruncie rzeczy był za-
chwycony historią. Przez jego zbiory ta historia była 
obecna i żyła. Poświęcał tej pasji nie tylko całe swoje 
pieniądze, ale cały swój wolny czas. Dysponował 
ogromną wiedzą. […] Dla mojego Męża zbieranie 
dokumentów z historii Polski było jak osobiste kró-
lestwo, do którego mieli dostęp jego współpracow-
nicy i wybrane, przeważnie bardzo ciekawe osoby  
z całego świata1.

 Z mojego [AMK] doświadczenia 25 lat przyjaźni, 
bezpośrednich kontaktów i współpracy z Tomaszem 
wiem, że był On nie tylko fizykiem, przedsiębiorcą i ko-
lekcjonerem, ale i znakomitym historykiem kartografii 
ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miał oryginalne, 
syntetyczne koncepcje, jak ta kartografia rozwijała się,  
jak genealogicznie rozwijały się przez stulecia różne gru-
py map Polski. Dostrzegał ich ciągłość i różnice; zbie-
rał wszystkie stany (wersje) poszczególnych map. A że 
dawnych map ziem Polski było więcej niż np. dawnych 
map Hiszpanii czy Szwajcarii, pole działania i kolekcja 
Tomasza były ogromne. Kilkakrotnie wygłosił referaty 
na międzynarodowych kongresach historii kartografii. 
Nie doprowadził swych koncepcji do końca, niemniej 
z kilkoma współpracownikami wydał dziesięć naukowo 

 Gdy 18 lutego 2009, w imieniu chorego męża,  
prof. Marie-Luise Niewodniczańska, za pośrednictwem 
Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, 
przekazała w depozyt prawie kompletną jego kolekcję 
Imago Poloniae do zbiorów Zamku Królewskiego w War-
szawie, była to największa prywatna kolekcja dawnych 
map ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rycin 
miast, dokumentów historycznych i rękopisów. Akt przeka-
zania podpisali: dyrektor Zamku Królewskiego prof. dr An-
drzej Rottermund, a ze strony tej Fundacji profesorowie 
Andrzej Tomaszewski i Gottfried Kiesow. W uroczystości 
wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego RP  
Bogdan Zdrojewski, który wówczas powiedział: „Kolekcja 
Niewodniczańskiego posiada ogromną wartość materialną 
i historyczną. […] W tych dokumentach są zawarte emocje 
oraz dowody na potęgę państwa polskiego w różnych 
okresach historycznych, niezwykle istotne świadectwa 
naszej historii”. 

Tomasz Niewodniczański, 1989 fot. Andrzej Kobos

(ciąg dalszy – str. 4)
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opracowanych katalogów swojej kolekcji, zwykle związa-
nych z wystawami, wśród nich dwa duże tomy z wystaw 
Imago Poloniae w Polsce (2002–2003)2, oraz Dantiscum 
Emporium Totius Europae Celeberrimum w Gdańsku 
(2004–2005). Nie wydał jednak planowanego zbiorcze-
go katalogu map ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów  
w języku angielskim.
 Jego zbiory w Bitburgu doprawdy stały się międzyna-
rodowym centrum badawczym historii kartografii. Praco-
wali tam, sponsorowani przez niego, historycy i archiwiści 
z Polski; odwiedzali go historycy kartografii i kolekcjone-
rzy z całego świata. Organizował kwerendy najrzadszych 
map Polski w największych bibliotekach Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Tą drogą w Houghton Library, Harvard 
University, w 1986 r. odkryto drugi stan mapy Poloniae… 
Wacława Grodeckiego (Bazylea, 1570).
 Obok dawnych map i atlasów Tomasz – „Dr Niewo”  
– zbierał ryciny miast, rytowane portrety polskich postaci 
historycznych, starodruki, przywileje królewskie, doku-
menty, listy, rękopisy literackie, znaczki pocztowe itd.  
Zbierał także mapy morskie (miał m.in. dwa unikatowe por-
tolany Morza Śródziemnego, 1588, oraz Bałtyku i Morza  
Północnego, 1588), dawne mapy Niemiec i Luksemburga. 
 We współpracy z historykami literatury i archiwistami 
wydał dwa tomy mickiewiczianów i tom Utworów niezna-
nych Juliana Tuwima z jego kolekcji oraz opracowanie 
przywilejów królewskich z tejże. Katalog rękopisów z jego 
kolekcji oczekuje na wydanie.
 W Bibliotece Królewskiej można teraz obejrzeć 
„Album Moszyńskiego” (o burzliwej wczesnej i późnej 
historii), tj. zbiorek rękopisów Adama Mickiewicza, zawie-
rający 42 jego utwory: sonety, elegie, ballady, bajki, ero-
tyki i tłumaczenia z J.W. Goethego), kilka XVII-wiecznych 
książek polskich i jeden z przywilejów królewskich. 

Pani Marie-Luise Niewodniczańska kontynuowała:
Pomyślałam sobie, że dla króla Stanisława jego 
gabinet rycin, biblioteka, kolekcja rysunków i ma-
lowideł architektów z całej Europy, zaproszonych  
do Warszawy […], były wielką pasją, która dawała 
mu oparcie i siłę w polityce reform – nieskutecz-
nej, gdyż miał bardzo niebezpiecznych i potężnych 
sąsiadów: Katarzynę, u nas nazywaną Wielką,  
i Fryderyka, króla Prus. Wyobrażam sobie, że tutaj 
szukał oparcia, tu przychodził wieczorami, cieszył 
się swoimi książkami, tu spotykał ciekawych ludzi, 
artystów, architektów, malarzy. Ta sala jest pełna hi-
storii. Jestem przekonana, że ta wspaniale odrestau-
rowana biblioteka fascynowałaby nie tylko mojego 
Męża, ale też wszystkie Osoby, które dla niego pra-
cowały w naszym archiwum, albo które sprzedały 
mu swoje zbiory.

 Tomasz Niewodniczański miał rozmaite plany co do 
przyszłości swojej kolekcji Imago Poloniae, która wzbu-
dzała ogromne zainteresowanie i podziw światowych ko-
lekcjonerów, ekspertów i uczonych. Jej przekazanie do 
Polski (która w wyniku działań wojennych i późniejszych 
zmian terytorialnych utraciła prawie wszystkie zbiory  
dawnej kartografii) wiązał ze zwrotem przez Polskę 
Niemcom Biblioteki Pruskiej, tzw. „Berlinki”, znalezionej 
w 1945 r. na Dolnym Śląsku i odtąd przechowywanej  
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Rok przed śmier-
cią zmienił zdanie3.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Imago Poloniae...

Znowu Pani Marie-Luise:
Jestem bardzo szczęśliwa, że dwa lata temu uda-
ło mi się przekonać Męża, aby jego zbiory poszły 
do Zamku Królewskiego, mimo że to, co było jego 
wielkim życzeniem, nie spełniło się: „Berlinka” 
jeszcze nie wróciła. Uważałam, że naj ważniejsze 
jest, aby jego zbiory były właśnie tu, w Warszawie,  
w tym fantastycznym miejscu. Nad powrotem „Ber-
linki” z Biblioteki Jagiellońskiej do Berlina musimy 
jeszcze pracować. Jestem przekonana, że uda się 
znaleźć rozwiązanie, dobre dla obu stron, sąsiadów 
we wspólnej Europie, którzy chcą zostać partnerami, 
a nawet przyjaciółmi.

ANDRZEJ M. KOBOS

1 Cytaty pochodzą z mojego nagrania podczas uroczystości  
14 czerwca 2010. (AMK)
2 Pierwsza wystawa Imago Poloniae Tomasza Niewodniczań-
skiego odbyła się w Collegium Maius UJ we wrześniu 1981.
3 Wcześniej Tomasz Niewodniczański podarował Szczecinowi 
ponad 100 dawnych map Pomorza, a wrocławskiemu Ossoli-
neum 218 map Śląska. Obdarował także muzea historyczne  
w Gdańsku i Wilnie.

Marie-Luise Niewodniczańska,
Biblioteka Królewska, 14 czerwca 2010

fot. Andrzej Kobos
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