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Ocena wp³ywu wybranych bia³ek ostrej fazy
i cytokin na wystêpowanie niedokrwistoci
w okresie schy³kowej niewydolnoci nerek
Przewlek³y proces zapalny odgrywa istotn¹ rolê w patogenezie niedokrwistoci w okresie schy³kowej niewydolnoci nerek (SNN). Celem pracy by³a ocena wp³ywu wybranych bia³ek ostrej fazy i cytokin na niedokrwistoæ, utrzymuj¹c¹ siê pomimo leczenia erytropoetyn¹ i ¿elazem, u chorych hemodializowanych.
Do badania w³¹czono 46 chorych leczonych przewlek³¹ hemodializ¹ (HD) oraz
46 zdrowych ochotników. W obu grupach oznaczono morfologiê krwi, stê¿enie
wybranych parametrów gospodarki ¿elazowej, tj. ¿elaza (FE), ferrytyny (FER),
ca³kowitej zdolnoci wi¹zania ¿elaza (TIBC) i saturacjê transferyny (TSAT), stê¿enie wybranych bia³ek ostrej fazy: bia³ka C-reaktywnego (CRP), haptoglobiny
(HP), transferyny (TF) oraz cytokin: interleukiny-1 (IL-1), intreleukiny-6 (IL-6),
czynnika martwicy nowotworów (TNF) oraz parametry gospodarki w¹trobowej:
stê¿enie bilirubiny (BIL) i aktywnoæ transaminaz (ALT i AST). U chorych leczonych HD stwierdzono wyk³adniki niedokrwistoci oraz cechy procesu zapalnego manifestuj¹cego siê podwy¿szonym stê¿eniem w surowicy krwi CRP (16,63
± 9,25 mg/l), HP (1,78 ± 1,14 g/l) i cytokin: IL-1 (4,15 ± 0,92 pg/ml), IL-6 (54,26 ±
10,16 pg/ml), TNF (27,12 ± 6,37 pg/l) oraz obni¿onym stê¿eniem TF (1456,25 ±
464,16 mg/l). U chorych w okresie SNN zaobserwowano istnienie statystycznie
istotnych zale¿noci (ujemna korelacja) pomiêdzy stê¿eniami HP i MCV, TNF i
HGB oraz stê¿eniem TNF i wartoci¹ HCT. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ istnienie procesu zapalnego i ponadto mog¹ sugerowaæ udzia³ HP i TNF w utrzymywaniu siê niedokrwistoci u chorych hemodializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 6-10)
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The influence of selected acute phase proteins
and cytokines on anemia in end-stage renal disease
Chronic inflammatory process plays an important role in the pathogenesis
of anemia in end-stage renal disease (ESRD). The aim of this study was the
assessment of the influence of the selected acute phase proteins and cytokines
on anemia, which lasts in hemodalysed patients, despite treatment with erythropoietin and iron. Forty six patients treated with maintenance hemodialysis
(HD) and forty six healthy volunteers were included to this study. In both studied
groups concentrations of blood cell count, selected iron metabolism parameters: iron (FE), ferritin (FER), total iron binding capacity (TIBC) and transferrin
saturation (TSAT), selected acute phase proteins such as C-reactive protein
(CRP), haptoglobin (HP) and transferrin (TF), cytokines: interleukin-1 (IL-1),
interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor (TNF) and also liver function parameters: bilirubin (BIL) and transaminases (ALT and AST) were evaluated. In
hemodialysed patients features of anemia and inflammatory process, followed
by the higher serum concentrations of CRP (16.63 ± 9.25 mg/l), HP (1.78 ± 1.14 g/
l) and cytokines IL-1 (4.1 ± 0.9 pg/ml), IL-6 (54.26 ± 10.1 pg/ml), TNF (27.1 ± 6.37
pg/ml), and the lower concentration of TF (1456.25 ± 464.16 mg/l) were disclosed.
In ESRD patients the negative correlations between concentrations of HP and
MCV, TNF and HGB, TNF and value of HCT were found. These above results
confirm existence of inflammatory process, and moreover, they may suggest
participation of HP and TNF in lasting anemia among hemodialysed patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 6-10)

Wstêp
Niedokrwistoæ stanowi powa¿ny problem w grupie chorych w okresie schy³kowej niewydolnoci nerek (SNN) leczonych
przewlek³¹ powtarzan¹ hemodializ¹ (HD). O
istocie tego problemu wiadcz¹ dane epidemiologiczne, wed³ug których w momencie rozpoczêcia dializoterapii u 85 % chorych
6

obserwuje siê cechy niedokrwistoci [22].
Istotn¹ rolê w patogenezie niedokrwistoci odgrywa miêdzy innymi przewlek³y proces zapalny wystêpuj¹cy powszechnie u
chorych leczonych HD [14,18,19]. Wyró¿nia siê czynniki zewn¹trz- i wewn¹trzpochodne, które wp³ywaj¹ na utrzymywanie siê
stanu zapalnego u tych chorych [21].
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Do czynników zewn¹trzpochodnych,
zwi¹zanych z leczeniem HD, zalicza siê
endotoksyny wystêpuj¹ce w ska¿onym p³ynie dializacyjnym, które stymuluj¹ wydzielanie cytokin i inicjuj¹ odpowied zapaln¹ w
organizmie, sztuczne naczynia stosowane
do tworzenia dostêpów naczyniowych oraz
niektóre rodzaje b³on dializacyjnych (b³ony
kuprofanowe i poliwêglanowe) [21,24].
Czynniki wewn¹trzpochodne zale¿¹ od
mocznicy per se. Istniej¹ liczne dowody na
to, ¿e chorzy leczeni HD s¹ nara¿eni na stres
oksydacyjny [6,14,20]. W badaniach prowadzonych in vitro zidentyfikowano wiele czynników wewn¹trzpochodnych nasilaj¹cych to
zjawisko, takich jak lipopolisacharydy, utlenione lipoproteiny o niskiej gêstoci (oxLDL), koñcowe produkty zaawansowanej
glikacji bia³ek oraz bia³kowe produkty zaawansowanego utleniania. D³ugotrwa³a ekspozycja na ox-LDL nasila produkcjê cytokin
prozapalnych, moleku³ adhezyjnych oraz
chemokin [23] i prowadzi do ogólnoustrojowej odpowiedzi ostrej fazy, która obejmuje
zmianê stê¿eñ niektórych bia³ek (tzw. bia³ek ostrej fazy) w surowicy krwi. Synteza tych
bia³ek jest regulowana przede wszystkim
poprzez sieæ cytokinow¹, g³ównie interleukinê-1 (IL-1), interleukinê-6 (IL-6), czynnik
martwicy nowotworów (TNF) oraz poprzez
produkty rozpadu uszkodzonych tkanek [2].
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Rycina 2
Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem HP [g/l] a MCV [fl] w surowicy krwi chorych leczonych HD.
Correlation between serum concentration of HP [g/l] and MCV [fl] in patients treated with HD.
r = -0,375, p= 0,02
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Do badania zakwalifikowano 46 chorych (w
wieku 55±14 lat) w okresie SNN leczonych przez
przynajmniej jeden miesi¹c HD. Zabiegi HD by³y
wykonywane 3 razy w tygodniu przez 4 godziny
przy u¿yciu dializatorów kapilarnych, polisulfonowych o powierzchni 1,2 m2. Przep³yw krwi przez
dializator by³ sta³y i wynosi³ rednio 200 ml/min, a
przep³yw p³ynu dializacyjnego wynosi³ 500 ml/min.
U wszystkich chorych stosowano konwencjonalny
wêglanowy p³yn dializacyjny o nastêpuj¹cym sk³adzie: Na+ 135 mmol/l; K+ 2,0 lub 3,0 mmol/l; Ca2+
1,25 mmol/l; Mg2+ 1,0 mmol/l; Cl- 108,5 mmol/l;
CH3COO- 6,0 mmol/l; NaHCO3- 39 mmol/l. Po zabiegu HD wszyscy chorzy otrzymywali do¿ylnie
rHuEPO w redniej dawce tygodniowej 4260±2846
IU oraz ¿elazo w postaci kompleksu sacharozy i
wodorotlenku FE(III) w redniej dawce tygodniowej 106 ± 84 mg.
Do badania nie zakwalifikowano chorych zaka¿onych wirusem HBV, HCV i CMV, chorych, u
których wykryto proces nowotworowy oraz tych, którzy w ci¹gu szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie przebyli jak¹kolwiek ostr¹ chorobê zapaln¹.
Do grupy zdrowych ochotników zakwalifikowano 46 osób (w wieku 42 ± 5 lat), które w okresie
badania nie wykazywa³y cech niedokrwistoci oraz
cech ostrych i/lub przewlek³ych chorób zapalnych
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Rycina 1
Przyczyny wywo³uj¹ce SNN oraz liczebnoæ badanych grup.
The causes of ESRD and the cardinality of examined groups.
HD  chorzy leczeni powtarzan¹ hemodializ¹; ZDR  zdrowi ochotnicy

Cel pracy
Celem pracy by³a ocena, w jakim stopniu wybrane wskaniki zapalenia, takie jak
haptoglobina, transferyna, interleukina 1,
interleukina 6 oraz czynnik martwicy nowotworów rzadziej oznaczane w praktyce klinicznej mog¹ wp³ywaæ na niedokrwistoæ
utrzymuj¹c¹ siê pomimo podawania ludzkiej
rekombinowanej erytropoetyny (rHuEPO) i
¿elaza, u chorych w okresie SNN leczonych
powtarzan¹ hemodializ¹.
Materia³ i metody
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Rycina 3
Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem TNF [pg/ml] a HGB [g/dl] w surowicy krwi chorych leczonych HD.
Correlation between serum concentration of TNF [pg/ml] and HGB [g/dl] in patients treated with HD.
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w badaniach laboratoryjnych, a w badaniu przedmiotowym nie stwierdzano u nich odchyleñ od stanu prawid³owego.
Przyczyny wywo³uj¹ce SNN w grupie chorych
leczonych nerkozastêpczo oraz liczebnoæ badanych grup przedstawiono na rycinie 1.
Próbki krwi do badañ pobierano w obu grupach rano, na czczo. U chorych dializowanych
badanie odbywa³o siê przed rozpoczêciem drugiego w tygodniu zabiegu HD.
Stê¿enie hemoglobiny (HGB) [g/dl], iloæ krwinek czerwonych (ERY) [1012/l], redni¹ objêtoæ
krwinki czerwonej (MCV) [fl], redni¹ masê HGB
w krwince czerwonej (MCH) [pg], wskanik hematokrytowy (HCT) [%] oznaczano metod¹ konduktometryczn¹ przy u¿yciu analizatora hematologicznego Sysmex K-4500 firmy ICN, Stany Zjednoczone.
Stê¿enie FE [mmol/l] oraz wartoci wskanika ca³kowitej zdolnoci wi¹zania ¿elaza (TIBC)
[mmol/l] oznaczano metod¹ kolorymetryczn¹ z ferrozyn¹ przy u¿yciu analizatora biochemicznego
Cobas Integra 400, firmy Roche, Szwajcaria. Stê¿enie ferrytyny (FER) [ng/ml] oznaczano metod¹
elektrochemiluminescencyjn¹ (ECL) z monoklonalnymi przeciwcia³ami mysimi przeciwko ferrytynie,
przy u¿yciu analizatora immunochemicznego Elecsys 2010, firmy Roche, Szwajcaria. Saturacjê transferyny (TSAT) [%] obliczano na podstawie wzoru
Fe/TIBC.
Do oznaczenia stê¿enia bia³ka C-reaktywnego (CRP) [mg/l] u¿yto metody immunonefelometrycznej, wykorzystuj¹c testy o wysokiej czu³oci
high sensitivity CRP (hsCRP) i nefelometr DADE
Behring Analyzer II, Stany Zjednoczone.
Stê¿enie haptoglobiny (HP) [g/l] i transferyny
(TF) [mg/l] oznaczano metod¹ immunoelektroforezy rakietkowej wg Laurella [10], wykorzystuj¹c
przeciwcia³a firmy DAKTOPATTS, Dania.
Stê¿enie IL-1 [pg/ml], IL-6 [pg/ml] oraz TNF
[pg/ml] oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹
(ELISA) przy u¿yciu zestawu Quantikine human,
firmy R&D Systems, Stany Zjednoczone.
Stê¿enie bilirubiny (BIL) [mmol/l] oznaczano
metoda kolorymetryczn¹ diazo z dwumetylosulfotlenkiem (DMSO), przy u¿yciu analizatora biochemicznego Cobas Integra 400, firmy Roche, Szwajcaria. Natomiast aktywnoci transaminaz ALT [U/
l] i AST [U/l] oznaczano metod¹ kinetyczn¹ wg
IFCC (International Federation for Clinical Chemistry) bez fosforanu 5-pirydoksylu (P-5-P), w temperaturze 37oC, przy u¿yciu analizatora biochemicznego Cobas Integra 400, firmy Roche, Szwajcaria.
Analiza statystyczna wyników objê³a statystykê opisow¹, badania istotnoci zale¿noci miêdzy
zmiennymi oraz badanie ró¿nic miêdzy grupami.
W zakresie parametrów dotycz¹cych statystyki
opisowej zosta³a obliczona rednia i odchylenie
standardowe (SD). Zgodnoæ z rozk³adem normalnym dla wszystkich zmiennych zbadano za pomoc¹ testu Shapiro-Wilka. Dla zmiennych zgodnych
z rozk³adem normalnym zastosowano testy parametryczne. Zale¿noci poszczególnych parametrów zbadano za pomoc¹ wspó³czynnika Pearsona oraz regresji liniowej, natomiast ró¿nice by³y
badane za pomoc¹ testu t-Studenta. Dla zmiennych nie wykazuj¹cych zgodnoci z rozk³adem
normalnym zastosowano testy nieparametryczne.
Ocena istotnoci ró¿nic pomiêdzy badanymi gru-
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Rycina 4
Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem TNF [pg/ml] a HCT [%] w surowicy krwi chorych leczonych HD.
Correlation between serum concentration of TNF [pg/ml] and HCT [%] in patients treated with HD.

pami chorych wykonana zosta³a przy u¿yciu testu
Manna-Whitney`a, a zale¿noæ miêdzy zmiennymi zbadano za pomoc¹ wspó³czynnika korelacji
Spearmana. Hipotezy w wy¿ej wymienionych testach by³y weryfikowane na poziomie istotnoci
p<0,05. Analizê wykonano przy u¿yciu pakietu statystycznego STATISTICA v. 6.0.
Wyniki
Chorzy w okresie SNN leczeni HD wykazywali cechy niedokrwistoci makrocytarnej i hiperchromicznej, manifestuj¹cej siê
obni¿onym stê¿eniem HGB, zmniejszon¹
liczb¹ ERY, podwy¿szonymi wskanikami
krwinkowymi MCV i MCH oraz obni¿onym
wskanikiem HCT. Stê¿enie FE i TF w surowicy krwi oraz wartoæ wskanika TIBC
by³y obni¿one, a stê¿enie FER podwy¿szone. Porównanie stê¿eñ ocenianych wskaników hematologicznych w badanych grupach przedstawiono w tabeli I.
Stê¿enie CRP i HP oraz stê¿enie cytokin IL-1, IL-6 i TNF w surowicy krwi osób
leczonych HD by³o istotnie statystycznie
wy¿sze w porównaniu z osobami zdrowymi. Porównanie stê¿eñ bia³ek ostrej fazy
oraz cytokin w surowicy krwi w badanych
grupach zosta³o przedstawione w tabeli II.
Analiza zale¿noci wykaza³a, ¿e u chorych leczonych HD wraz ze wzrostem stê¿enia HP w surowicy krwi dochodzi do
zmniejszenia objêtoci krwinki czerwonej
(r=-0,31, p=0,025) (rycina 2).
Ponadto zaobserwowano, ¿e wraz ze
wzrostem stê¿enia TNF obni¿a siê stê¿enie HGB (r=-0,375, p=0,02) (rycina 3) oraz
wartoæ wskanika HCT (r=-0,41, p=0,01)
(rycina 4). Zmiany stê¿eñ IL-1 i IL-6 wykazywa³y podobne zale¿noci w stosunku do HGB
i HCT, ale nie by³y to korelacje statystycznie
istotne, co przedstawiono w tabeli III.
Nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy grupami w zakresie funkcji w¹troby (tabela IV).
Dyskusja
U badanych chorych stwierdzono cechy

Tabela I
Stê¿enia wybranych parametrów hematologicznych
w badanych grupach.
Concentrations of selected hematological variables
in studied groups.
Zm ienna

rednie stê¿enie ± SD

p

HD

ZD R

ER Y
[1012/l]

3,27 ± 0,51

4,63 ± 0,83

<0,00001

HCT
[%]

33,27 ± 5,16

44,26 ± 7,2

<0,00001

HG B
[g/dl]

10,68 ± 1,57

14,95 ± 2,03

<0,00001

M CH
[pg]

33,13 ± 5,22

29,30 ± 3,30

<0,00001

M CV
[fl]

98,74 ± 5,97

89,52 ± 8,58

<0,00001

TSAT
[%]

36,68 ± 25,77

32,51 ± 6,52

0,21

TI B C
[m m ol/l]

41,84 ± 8,34

57,98 ± 13,38

<0,00001

TF
[m g/l]

1456,25
± 464,16

3525,15
± 757,25

0,00001

FE
[m m ol/l]

14,40 ± 2,51

18,73 ± 9,09

0,01

FE R
1608,13 ± 168,2 188,23 ± 95,32 <0,00001
[ng/m l]

SD  odchylenie standardowe
p  wspó³czynnik poziomu istotnoci statystycznej
HD  chorzy leczeni powtarzan¹ hemodializ¹
ZDR  zdrowi ochotnicy

niedokrwistoci makrocytarnej. Potwierdza
to spostrze¿enia przedstawione w innych
doniesieniach, w których zaobserwowano,
¿e makrocytarny typ odnowy krwinek czerwonych jest stosunkowo czêstym zjawiskiem u chorych w okresie SNN [12].
Pomimo systematycznego uzupe³niania
¿elaza u badanych chorych stwierdzono
obni¿one stê¿enie tego pierwiastka w surowicy krwi. Przyczyny tego stanu mog¹ byæ
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Tabela II
Stê¿enia wybranych bia³ek ostrej fazy oraz cytokin.
Concentrations of selected acute phase proteins and
cytokines.
Zm ienna

rednie stê¿enie ± SD
HD

ZD R

p

Tabela III
Zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem IL-1 i IL-6 w surowicy krwi a wybranymi wskanikami hematologicznymi u chorych leczonych HD.
Correlations between concentration of IL-1 and IL-6
and selected hematological variables in patients treated with HD.

CRP [m g/l]

16,63 ± 9,25

2,28 ± 0,56 0,00001

Zale¿noci

r

p

HP [g/l]

1,78 ± 1,14

1,075 ± 0,57 0,0003

IL-1 / HGB

-0,26

0,06

IL-1 [pg/m l]

4,15 ± 0,92

0,64 ± 0,01 0,00001

IL-1 / HCT

-0,23

0,09

IL-6 [pg/m l] 54,26 ± 10,16 4,31 ± 0,67 0,0007

IL-6 / HGB

-0,29

0,07

IL-6 / HCT

-0,31

0,08

TNF [pg/m l] 27,12 ± 6,37

1,25 ± 0,11

0,005

SD  odchylenie standardowe
p  wspó³czynnik poziomu istotnoci statystycznej
HD  chorzy leczeni powtarzan¹ hemodializ¹
ZDR  zdrowi ochotnicy

ró¿norodne, m.in. prosty niedobór ¿elaza
[9,11], czynnociowy niedobór ¿elaza cechuj¹cy siê niskim wysyceniem transferyny
(TSAT <20%), prawid³owym lub podwy¿szonym stê¿eniem ferrytyny (100-700 ng/dl)
oraz podwy¿szon¹ zawartoci¹ hipochromicznych krwinek czerwonych (>10%) w
surowicy krwi [15], a tak¿e niedobór ¿elaza
spowodowany blokiem na poziomie uk³adu
monocytowo-makrofagowego [18].
Mo¿na przyj¹æ, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹
niedoboru ¿elaza w surowicy krwi badanych
chorych by³ blok na poziomie uk³adu monocytowo-makrofagowego wywo³any procesem zapalnym. Wysokie stê¿enie ferrytyny
w surowicy krwi oraz niska wartoæ wskanika TIBC potwierdzaj¹ to przypuszczenie,
choæ nie mo¿na pomin¹æ wp³ywu prostego
i/lub czynnociowego niedoboru ¿elaza (u
czêci badanych chorych stwierdzono wartoæ TSAT poni¿ej 20%).
W praktyce klinicznej jednym z parametrów biochemicznych, które s¹ czêsto wykorzystywane do oceny stanu zapalnego jest
CRP [19]. W badanej grupie chorych stê¿enie CRP w surowicy krwi by³o wy¿sze ni¿ w
grupie osób zdrowych, co potwierdza istnienie procesu zapalnego u tych chorych.
Ponadto u chorych hemodializowanych
stwierdzono obni¿enie stê¿enia transferyny
(TF) w surowicy krwi w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Wiadomo, ¿e TF odgrywa istotn¹ rolê w transporcie ¿elaza i nale¿y do negatywnych bia³ek ostrej fazy. Jej
obni¿one stê¿enie mo¿e mieæ wp³yw na
utrzymywanie siê niedokrwistoci pomimo
leczenia rodkami pobudzaj¹cymi erytropoezê u badanych chorych.
Kolejnym ocenianym bia³kiem by³a nale¿¹ca do pozytywnych bia³ek ostrej fazy
haptoglobina (HP), odpowiedzialna za wi¹zanie i transport hemoglobiny pozakrwinkowej [1]. U badanych chorych stê¿enie HP w
surowicy krwi by³o wy¿sze ni¿ u zdrowych
ochotników, co równie¿ mo¿e wiadczyæ o
obecnoci procesu zapalnego. Ponadto w
naszym badaniu wykazano, ¿e wraz ze wzrostem stê¿enia tego bia³ka w surowicy krwi
zmniejsza siê objêtoæ krwinki czerwonej.
Omówione powy¿ej zmiany w zakresie
stê¿eñ badanych bia³ek ostrej fazy (wzrost
stê¿eñ CRP i HP oraz obni¿enie stê¿enia
TF) u chorych leczonych HD, potwierdzaj¹
istnienie procesu zapalnego u badanych
chorych, pomimo braku klinicznych cech

p  wspó³czynnik poziomu istotnoci statystycznej
r  wspó³czynnik korelacji Pearsona

zapalenia.
W 1983 roku powsta³a hipoteza interleukinowa, zgodnie z któr¹, cytokiny powstaj¹ce w trakcie leczenia nerkozastêpczego s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie podczas zabiegu dializy niekorzystnych objawów klinicznych (ostrych i przewlek³ych) [3,
4,5]. Sporód ponad 20 cytokin produkowanych przez komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej istotny wp³yw na rozwój objawów
niepo¿¹danych podczas leczenia HD maj¹
IL-1, IL-6 oraz TNF. W badaniach dowiadczalnych stwierdzono, ¿e IL-1 i TNF hamuj¹ wytwarzanie erytropoetyny i obok IL-6 s¹
g³ównymi stymulatorami syntezy bia³ek
ostrej fazy [8,9].
Interleukina-1 nale¿y do g³ównych regulatorów swoistej odpowiedzi immunologicznej i zapalnej [2], wp³ywa porednio na gospodarkê ¿elazow¹ poprzez zwiêkszenie
wytwarzania apoferrytyny i laktoferryny. Laktoferryna razem z TF konkuruje o ¿elazo i
wzmaga jego wychwyt przez makrofagi, jednak charakteryzuje siê znacznie wiêkszym
powinowactwem do FE ni¿ TF. ¯elazo zwi¹zane z laktoferryn¹ jest wychwytywane
przez aktywowane makrofagi zaopatrzone
w receptory dla tego bia³ka. W trakcie trwania procesu zapalnego, ekspresja tych receptorów zostaje upoledzona [2]. ¯elazo
jest pierwiastkiem niezbêdnym do rozwoju
licznych mikroorganizmów, st¹d jego gromadzenie w laktoferrynie, hemosyderynie czy
ferrytynie uznaje siê za element obrony
przeciwko infekcjom.
Ponadto IL-1 hamuje wytwarzanie puli
ukierunkowanych komórek macierzystych
szeregu czerwonokrwinkowego [16], co
mo¿e dodatkowo pog³êbiaæ niedokrwistoæ.
W naszym badaniu zaobserwowano
statystycznie istotny wzrost stê¿enia IL-1 w
grupie chorych leczonych HD w porównaniu z osobami zdrowymi, potwierdzaj¹cy wystêpowanie procesu zapalnego. Jednoczenie stwierdzono, ¿e u badanych chorych
wraz ze wzrostem stê¿enia IL-1 w surowicy
krwi obni¿a³o siê stê¿enie HGB i wartoæ
wskanika HCT, choæ by³y to wyniki na granicy istotnoci statystycznej, odpowiednio
p=0,06 i p=0,09.
Wzrost stê¿enia IL-6 w surowicy krwi u
chorych w okresie SNN zale¿y od wielu
czynników, m.in. mocznicy i zjawiska stresu oksydacyjnego [13]. Syntezê IL-6 indukuje g³ównie IL-1, ale równie¿ lipopolisacha-
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Tabela IV
Stê¿enia wybranych parametrów gospodarki w¹trobowej.
Concentrations of selected liver variables.
Zm ienna

rednie stê¿enie ± SD

p

HD

ZD R

ALT
[U/l]

22,3 ± 16,8

20,3 ± 10,3

0,48

AST
[U/l]

18,5 ± 9,2

18,2 ± 8,2

0,87

BI L
[m m ol/l]

8,8 ± 5,67

11,1 ± 4,9

0,12

SD  odchylenie standardowe
p  wspó³czynnik poziomu istotnoci statystycznej
HD  chorzy leczeni powtarzan¹ hemodializ¹
ZDR  zdrowi ochotnicy

ryd, TNF, interferony i wirusy. W stanach zapalnych stê¿enie IL-6 w surowicy krwi mo¿e
siê zwiêkszyæ siê nawet 1000-krotnie, dlatego pocz¹tkowo cytokina ta by³a uwa¿ana
za prozapaln¹. Obecnie jednak wiadomo,
¿e wykazuje ona wiele dzia³añ przeciwzapalnych [4]. W badanej grupie chorych zaobserwowano istotny wzrost stê¿enia IL-6
w surowicy krwi, który na granicy istotnoci
statystycznej korelowa³ z obni¿eniem stê¿enia HGB oraz obni¿eniem wartoci wskanika HCT, odpowiednio p=0,07 i p=0,08.
Kolejn¹ oznaczan¹ cytokin¹ by³ czynnik
martwicy nowotworów (TNF). Hamuje on
wytwarzanie ukierunkowanych komórek
macierzystych szeregu czerwonokrwinkowego poprzez pobudzenie komórek podcieliska szpiku kostnego do syntezy interferonu-b [7,8]. U badanych chorych zaobserwowano podwy¿szone stê¿enie TNF w
surowicy krwi w porównaniu z osobami zdrowymi. Stan ten sprzyja utrzymywaniu siê
niedokrwistoci. Ponadto wykazano istnienie statystycznie istotnych zale¿noci, o
charakterze ujemnych korelacji, pomiêdzy
stê¿eniem TNF a stê¿eniem HGB i wielkoci¹ wskanika HCT.
Wnioski
1. Istnienie zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami haptoglobiny i czynnika martwicy nowotworów w surowicy krwi a wybranymi
wskanikami morfologii krwi mo¿e sugerowaæ ich wp³yw na utrzymywanie siê niedokrwistoci u chorych leczonych przewlek³¹
hemodializ¹.
2. Podwy¿szone stê¿enia cytokin (interleukiny-1, interleukiny-6, czynnika martwicy nowotworów) i bia³ek ostrej fazy (bia³ka
C-reaktywnego i haptoglobiny) oraz obni¿one stê¿enie transferyny w surowicy krwi
potwierdzaj¹ istnienie procesu zapalnego u
badanych chorych.
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