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Wp³yw reutylizacji dializatorów kwasem
nadoctowym na nanostrukturê powierzchni
b³on dializacyjnych ocenian¹ technik¹
mikroskopii si³ atomowych
Szorstkoæ i nanostruktura powierzchni, sk³ad chemiczny oraz wspó³czynniki przepuszczalnoci masowej (KoA) i ultrafiltracji (Kufr) b³ony dializacyjnej
s¹ g³ównymi determinantami biozgodnoci oraz charakterystyki czynnociowej
dializatora. Celem pracy by³o porównanie struktury w skali nanometrów dwóch
najczêciej stosowanych w hemodializoterapii typów b³on dializacyjnych wykonanych z kuprofanu (KUP) i polisulfonu (PS) oraz ocena zmian ich nanostruktury w zale¿noci od krotnoci reutylizacji dializatora. Pomiarów szorstkoci powierzchni (wyra¿onej jako RMS, BR20%, BR80%) dokonano technik¹ mikroskopii si³ atomowych (AFM) badaj¹c nowe dializatory oraz po kolejnych reutylizacjach kwasem nadoctowym (po 1, 2, 3, 4 i 5  reutylizacji dla KUP oraz po 1, 3, 5,
7 i 10  reutylizacji dla PS). Wyniki: rednia wartoæ RMS powierzchni wewnêtrznej (pow. wewn.) dla PS wynosi³a  8,7 nm; dla KUP  4,1 nm; rednia wartoæ
wspó³czynnika zmiennoci (V%) dla RMS pow. wewn. PS wynosi³a 37,5%; dla
KUP  53,8%, tempo zmian (T%) dla RMS pow. wewn. PS wynosi³o 31,6%; natomiast dla KUP  wartoæ tego wspó³czynnika wzros³a do 99,9%. Wnioski: Szorstkoæ powierzchni wewnêtrznych i zewnêtrznych badanych b³on (wyra¿ona jako
rednia wartoæ RMS) uwidacznia asymetryczn¹ nanostrukturê b³ony PS i symetryczn¹ KUP. Reutylizacja dializatorów kwasem nadoctowym nie wp³ywa w
sposób istotny na zmianê nanostruktury powierzchni badanych b³on.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 100-105)

Influence of dialysers reprocessing with peracetic acid
on dialysis membranes' nanostructure based on atomic
force microscopy
Internal surface roughness, chemical profile, molecular mass transfer (KoA)
and ultrafiltration coefficients (Kufr) of dialysis membrane are the main determinants of biocompatibility and functional profile of each dialyzer. The aim of
the study was comparison of cuprophane (CUP) and polysulfone (PS) dialysis
membranes' surface nanostructure along with their changes assessment depending on the number of dialyzer reuses. The dialysis membranes' surface
roughness measurements (RMS, BR20%, BR80%) were accomplished with
atomic force microscopy (AFM) for new CUP and after 1, 2, 3, 4, 5th reuse number
and for new PS and after 1, 3, 5, 7, 10th reuse number. Results: Mean RMS value
of internal PS surface was 8,7 nm and 4,1 nm of CUP, respectively. Mean value
of variable coefficient (V%) for RMS of PS internal surface was 37.5% and of
CUP  53.8%. The "change rate" (T%) for RMS of PS internal surface was 31.6%
but had risen significantly to 99.9% in CUP membranes. Conclusions: Internal
and external surface roughness of studied membranes discloses asymmetrical
nanostructure of PS and symmetrical one of CUP. Reuse of dialysis membranes
with peracetic acid does not affect their surface nanostructure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 100-105)
Wprowadzenie
Dominuj¹c¹ form¹ terapii nerkozastêpczej zarówno w Polsce, jak i w innych rozwiniêtych krajach wiata  pozostaje nadal
hemodializa. T¹ metod¹ na koniec 2005
roku w Polsce leczono 12166 pacjentów
czyli 92,9% wszystkich chorych ze SNN [7].
O skutecznoci i biozgodnoci przewlek³ej
hemodializoterapii decyduje w g³ównej mierze b³ona dializacyjna, która determinuje ja-
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koæ oraz powodzenie ca³ego procesu terapeutycznego. B³ony dializacyjne w zale¿noci od materia³u, z jakiego s¹ zbudowane
dziel¹ siê na trzy grupy: 1. B³ony zbudowane z niemodyfikowanej celulozy; 2. B³ony
zbudowane ze zmodyfikowanej celulozy
oraz 3. B³ony syntetyczne [1].
Powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze poprawy skutecznoci hemodializy pozostaje nadal niedoskona³a w swej strukturze oraz
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funkcji b³ona pó³przepuszczalna a tak¿e
bardzo wysoki koszt tej formy terapii. Reutylizacja dializatorów jako jedna z metod
obni¿enia kosztów hemodializaoterapii  jest
procedur¹ stosowan¹ niemal od pocz¹tku
wprowadzenia hemodializy. Jeszcze do niedawna panowa³ pogl¹d, ¿e wielokrotne u¿ycie dializatora nie powoduje ¿adnych negatywnych skutków, redukuje koszty leczenia
- a dodatkowo mo¿e przynieæ korzyci samym dializowanym miêdzy innymi poprzez
zmniejszenie nara¿enia chorego na ostre
reakcje pierwszego u¿ycia dializatora. Argumentowano, ¿e wytwarzaj¹cy siê podczas
dializy biofilm bia³kowy zwiêksza biozgodnoæ b³ony dializacyjnej [10,11].
Zale¿noci pomiêdzy nanostruktur¹ b³ony dializacyjnej a reakcjami ze strony organizmu pacjenta nie by³y jak dot¹d przedmiotem szczegó³owych badañ. Na istnienie zale¿noci pomiêdzy szorskoci¹ powierzchni b³ony dializacyjnej a stopniem jej biozgodnoci opisanej jako wskanik adhezywnoci p³ytek do jej powierzchni zwrócono po
raz pierwszy uwagê w 1999 roku [9]. Wobec pojawiaj¹cych siê w pimiennictwie sugestii, ¿e szorskoæ powierzchni b³ony (wyra¿ona jako wartoæ RMS) mo¿e cile wi¹zaæ siê z jej biozgodnoci¹ oczekiwano, ¿e
badania powierzchni kapilar technik¹ mikroskopii si³ atomowych powinny dostarczyæ
nowych dowodów na wp³yw fizycznej charakterystyki b³ony na to zjawisko.
Próby kompleksowego porównania wartoci RMS dwóch najczêciej stosowanych
w naszym kraju typów b³on dializacyjnych o
mniejszej biozgodnoci (kuprofan) oraz
uznanych za biozgodne (polisulfon), a ponadto poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:
Czy i w jaki sposób zmienia siê charakterystyka powierzchni badanych b³on po zabiegu hemodializy przy wielokrotnej reutylizacji kwasem nadoctowym  wyda³y siê interesuj¹ce z badawczego punktu widzenia.
Cel pracy
Celem pracy by³o: 1. Porównanie struktury w skali nanometrów dwóch czêsto stosowanych w hemodializoterapii typów b³on
dializacyjnych wykonanych z kuprofanu i
polisulfonu oraz 2. Ocena zmian ich nanostruktury w zale¿noci od krotnoci reutylizacji dializatora.
Materia³ i metody

I. Czêæ kliniczna pracy
1. Charakterystyka pacjentów
Badaniami objêto grupê 10 chorych w tym: 5
pacjentów leczonych hemodializami z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek w Oddziale Dializ Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego
(ODKN SU) w Krakowie oraz 5 dzieci leczonych w
Oddziale Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego (OD USD) w Krakowie.
2. Dializatory
Do badañ u¿yto dwóch, czêsto wykorzystywanych w Polsce rodzajów b³on dializacyjnych, wykonanych z kuprofanu i polisulfonu. Chorzy ODKN
SU dializowani byli przy u¿yciu niskoprzep³ywowych dializatorów polisulfonowych F7 i F8 firmy
Fresenius. Chorzy OD USD dializowani byli przy
u¿yciu dializatorów kuprofanowych NT 1375 firmy
Bellco.

3. Reutylizacja dializatorów
Dializatory (zarówno kuprofanowe jak i polisulfonowe) reutylizowano automatycznie, przy u¿yciu maszyny Renatron RS 8300 (Renal Systems,
Minneapolis, USA), zgodnie z wytycznymi producenta [5]. Do reutylizacji u¿ywano substancji Renalin® (Renal Systems, Minneapolis, USA) rozcieñczaj¹c stê¿ony roztwór zgodnie z zaleceniem
producenta [4]. Podczas automatycznej czêci reutylizacji wyznaczana by³a tzw. objêtoæ po p³ukaniu (PPV) w nowych dializatorach równa objêtoci
wi¹zki kapilar (FBV). W przypadku stwierdzenia
wartoci PPV poni¿ej 80% FBV, zgodnie z zaleceniami Gotch'a, dializator dyskwalifikowano od ponownego u¿ycia [3].
II. CZÊÆ POMIAROWA PRACY
1. Badanie nanostruktury powierzchni b³on
dializacyjnych przy wykorzystaniu AFM
Badaniom poddano kapilary dializatorów kuprofanowych i polisulfonowych pozyskane natychmiast po zabiegu hemodializy po danej, ustalonej
wczeniej liczbie reutylizacji. Ocenê zmian nanostruktury powierzchni b³ony kuprofanowej dokonywano poddaj¹c badaniom dializatory nowe oraz
po 1, 2, 3, 4 i 5-krotnej reutylizacji. Natomiast ocenê zmian nanostruktury powierzchni b³ony polisulfonowej dokonywano poddaj¹c badaniom dializatory nowe oraz po 1, 3, 5, 7 i 10-krotnej reutylizacji. Do badañ wykorzystano 60 dializatorów: 30
kuprofanowych i 30 polisulfonowych.
Badanie zmian zachodz¹cych w strukturze
powierzchni b³on dializacyjnych wykonywano przy
wykorzystaniu techniki AFM, mikroskopem firmy
Thermomicroscopes Autoprobe CP. Do badania
ka¿dego dializatora losowo wybierano po 7 w³ókien, na których wykonywano 14 obrazów powierzchni (7 powierzchni wewnêtrznej i 7 powierzchni zewnêtrznej). Obrazy powierzchni zewnêtrznej jak i wewnêtrznej w³ókien kuprofanowych
wykonywane by³y przy u¿yciu trybu kontaktowego. Obrazowanie powierzchni zewnêtrznej b³ony
polisulfonowej odbywa³o siê w trybie bezkontaktowym, natomiast powierzchni wewnêtrznej  w trybie kontaktowym. £¹cznie zgromadzono po 420
obrazów powierzchni (210 obrazów powierzchni
wewnêtrznej i 210 obrazów powierzchni zewnêtrznej) zarówno kapilar kuprofanowych i polisulfonowych. Sumarycznie z mikroskopu AFM uzyskano
840 obrazów powierzchni kapilar.

A

B

Rycina 1
Schemat ciêcia kapilary, celem udostêpnienia jej
powierzchni wewnêtrznej dla ostrza mikroskopu.
A - powierzchnia zewnêtrzna kapilary;
B - powierzchnia wewnêtrzna kapilary.
Schematic presentation of capillary cutting to render avaliable it's internal and external surface for
cantilever tip.
A - external capillary's surface;
B - internal capillary's surface.
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2. Analizowane parametry szorstkoci
powierzchni
Badanie charakterystycznych cech b³on dializacyjnych z wykorzystaniem mikroskopu AFM polega w znacznej mierze na wyliczaniu i porównywaniu wartoci okrelonych parametrów opisuj¹cych w³aciwoci powierzchni zarejestrowanej w
postaci obrazu AFM [6].
W niniejszej pracy wykorzystano nastêpuj¹ce
parametry: odchylenie RMS (Root Mean Square,
odchy³ka redniokwardratowa) odpowiadaj¹ce
szorstkoci powierzchni oraz BR (Bearing Ratio)
 propocjê pokrycia. BR z podaniem liczby procentowej punktów (BR 20%, BR 80%) oznacza
znalezienie takiej wartoci zmiennej z (wysokoæ
nad p³aszczyzn¹ wyznaczan¹ przez osie x i y trójwymiarowej przestrzeni), dla której podany procent
ogólnej liczby punktów obrazu AFM ma wartoæ
wiêksz¹ od tej wartoci lub jej równ¹.
2

RMS =

1 n
å ( zi - z )
n i =1

gdzie:
zi  wynik i-tej obserwacji w próbie
z  rednia arytmetyczna wyznaczona
na podstawie próby
n  liczba wykonanych obserwacji
n - 1  liczba stopni swobody (liczba
niezale¿nych obserwacji, których
mo¿na u¿yæ do obliczenia danej
charakterystyki)
Wspó³czynnik zmiennoci oraz wskaniki
dynamiki zmian
Do szczegó³owej oceny zmiennoci szorstkoci powierzchni badanych b³on wykorzystano
wspó³czynnik zmiennoci oraz wskaniki dynamiki zmian:
Wspó³czynnik zmiennoci  stosunek odchylenia standardowego parametru szorstkoci
(RMS, BR 20%, BR 80%) do jego redniej arytmetycznej. V% = (SD / rednia arytmetyczna) x 100%
Wskaniki dynamiki zmian:
 tempo zmian  stosunek przyrostu absolutnego dla RMS obserwowanego po kolejnych
reutylizacjach do wartoci obserwowanej dla nowej b³ony. T% = PA/N x 100%.
 jednopodstawowy wskanik zmian - stosunek wartoci RMS obserwowanych po kolejnych
regeneracjach do wartoci obserwowanych dla
nowej b³ony. JWZ% = R/N x 100%.
III. Analiza statystyczna uzyskanych
wyników
Wszystkie obliczenia statystyczne zamieszczone w niniejszej pracy wykonano przy wykorzystaniu programu StatsDirect Statistical Software
wersja 2.3.8 (numer licencji: m1640s824653
qk18hd5295l1a).
1. Analiza statystyczna wyników pomiarów
szorstkoci powierzchni b³on dializacyjnych
Wyniki parametrów szorstkoci powierzchni
dla dwóch badanych grup dializatorów: kuprofanowych i polisulfonowych poddano analizie testem
t-Studenta dla ma³ych prób z uwzglêdnieniem równoci wariancji.
Zgoda Komisji Bioetycznej
Przed rozpoczêciem badañ sformu³owano i
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Wyniki
Obrazy AFM powierzchni b³on
kuprofanowych i polisulfonowych

nm

przed³o¿ono do Komisji Bioetycznej Collegium
Medicum UJ wniosek o wyra¿enie opinii dotycz¹cej
przeprowadzenia niniejszego eksperymentu badawczego oraz zgody na jego wykonanie. Komisja wyda³a pozytywn¹ decyzjê nr KBET/337/B/2002.
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Rycina 2
Kuprofan (b³ona symetryczna).
Powierzchnia wewnêtrzna (AFM). Materia³ w³asny.
Cuprophane (symmetrical membrane). Internal surface (AFM). Authors' ownership.

Rycina 6
Kuprofan  rednie wartoci: RMS, BR20%, BR80 - powierzchnia wewnêtrzna.
Cuprophane  mean values of: RMS, BR20%, BR80 - internal surface.
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Rycina 3
Kuprofan (b³ona symetryczna). Powierzchnia zewnêtrzna (AFM). Materia³ w³asny.
Cuprophane (symmetrical membrane) external surface (AFM). Authors' ownership.
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Rycina 7
Kuprofan  rednie wartoci: RMS, BR20%, BR80%  powierzchnia zewnêtrzna.
Cuprophane  mean values of: RMS, BR20%,BR80%  external surface.
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Rycina 4
Polisulfon (b³ona asymetryczna). Powierzchnia wewnêtrzna (AFM).
Materia³ w³asny. Polysulfone (asymmetrical membrane). Internal surface (AFM). Authors' ownership.
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Rycina 8
Polisulfon  rednie wartoci: RMS, BR20%, BR80%  powierzchnia wewnêtrzna.
Polysulfone  mean values of: RMS, BR20%, BR80%  internal surface.

Rycina 5
Polisulfon (b³ona asymetryczna). Powierzchnia zewnêtrzna (AFM).
Materia³ w³asny.Polisulfone (asymmetrical membrane) external surface (AFM). Authors' ownership.
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Rycina 10
Kuprofan i polisulfon - zestawienie rednich RMS powierzchni wewnêtrznych.
Cuprophane and polisulfone - comparision of RMS values of internal surfaces

Rycina 11
Kuprofan i polisulfon - zestawienie rednich wartoci RMS powierzchni zewnêtrznych.
Cuprophane and polisulfone - comparision of mean
RMS values of external surfaces.
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Rycina 9
Polisulfon  rednie wartoci: RMS, BR20%, BR80%  powierzchnia zewnêtrzna.
Polysulfone  mean values of: RMS, BR20%,BR80%  external surface.
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Analizuj¹c wartoci RMS, BR20% oraz
BR80% powierzchni wewnêtrznych i zewnêtrznych b³on kuprofanowych oraz polisulfonowych (rycina 6, 7, 8, 9)  poza znacznym rozrzutem wyników i po odrzuceniu
wartoci skrajnych  widoczny jest brak istotnych zmian szorstkoci powierzchni obydwu
badanych b³on w odniesieniu do kolejnych
krotnoci reutylizacji oraz bardzo cis³a korelacja wszystkich trzech mierzonych parametrów (RMS, BR20% i BR80%).
Parametry szorstkoci powierzchni wewnêtrznej b³ony polisulfonowej (rednia wartoæ RMS: 8,7 nm) wskazuj¹ na wiêksz¹
szorstkoæ tej powierzchni w porównaniu do
powierzchni wewnêtrznej b³ony kuprofanowej (rednia wartoæ RMS: 4,1 nm). Analizuj¹c wartoci parametrów szorstkoci powierzchni zewnêtrznej b³on kuprofanowych
i polisulfonowych mo¿na zauwa¿yæ znacznie wiêksz¹ szorstkoæ (czyli porowatoæ)
b³ony polisulfonowej (rednia wartoæ RMS
powierzchni zewnêtrznej: 36,8 nm) w porównaniu do b³ony kuprofanowej (rednia wartoæ RMS powierzchni zewnêtrznej: 3,4 nm;
rycina 10.11).
2. Wspó³czynnik zmiennoci (V%)
rednia wartoæ RMS powierzchni wewnêtrznej nowej b³ony kuprofanowej wynosi³a 4,2 nm, przy czym zakres zmienia³ siê
od 1,1 do 12,5 nm. Jest to bardzo wysokie

zró¿nicowanie parametrów pocz¹tkowych
RMS powierzchni wewnêtrznej tej b³ony, której wspó³czynnik zmiennoci (V%) wynosi³
a¿ 111%. Po kolejnych reutylizacjach parametr RMS powierzchni wewnêtrznej b³ony
kuprofanowej zachowywa³ siê bardzo niestabilnie - co znalaz³o odzwierciedlenie we
wspó³czynniku zmiennoci, który po kolejnych 5 reutylizacjach kszta³towa³ siê od 11%
do 112%. Wartoci RMS powierzchni wewnêtrznej nowej b³ony polisulfonowej s¹ stabilne, przyjmuj¹c wartoci od 4,6 do 10,6
nm. Wyliczona wartoæ wspó³czynnika
zmiennoci V% dla tej b³ony wynosi³a 30%.
Najwiêkszy, obserwowany wspó³czynnik
zmiennoci RMS powierzchni wewnêtrznej
b³ony polisulfonowej wynosi³ 58%; najmniejszy  28% (rycina 12,13).
Dane przedstawione w tabeli I wskazuj¹, ¿e rednia wartoæ wspó³czynnika zmiennoci V% dla RMS powierzchni wewnêtrznej b³ony polisulfonowej wynosi³a 37,5%,
natomiast rednia wartoæ wspó³czynnika
zmiennoci V% dla RMS powierzchni wewnêtrznej b³ony kuprofanowej wynosi³a a¿
53,8%. Podobnie kszta³towa³y siê wartoci
wspó³czynnika zmiennoci dla RMS powierzchni zewnêtrznych badanych b³on.
rednia wartoæ wspó³czynnika zmiennoci
V% dla RMS powierzchni zewnêtrznej b³ony polisulfonowej wynosi³a 25%, natomiast
rednia wartoæ wspó³czynnika zmiennoci
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V% dla RMS powierzchni zewnêtrznej b³ony kuprofanowej wynosi³a a¿ 36,2% (rycina
14, 15; tabela I)
3. Wskaniki dynamiki zmian
Wartoci tempa zmian (T%) po kolejnych reutylizacjach dla wszystkich obserwowanych parametrów szorstkoci (RMS,
BR20% i BR80%) w przypadku b³ony polisulfonowej by³y stabilne i przewidywalne
(rednia wartoæ T% dla RMS powierzchni
wewnêtrznej  31,4%, dla powierzchni zewnêtrznej  31,5%)  co potwierdza du¿¹
odpornoæ polimeru polisulfonowego na
czynniki zewnêtrzne, zwi¹zane z u¿ytkowaniem tego typu dializatorów. Natomiast w
przypadku b³ony kuprofanowej parametr
tempa zmian by³ zmienny, niestabilny i po
kolejnych regeneracjach charakteryzowa³
siê du¿ymi wzrostami i spadkami (rednia
wartoæ T% dla RMS powierzchni wewnêtrznej  99,9%, dla powierzchni zewnêtrznej 
91,3%), co wiadczy o braku trwa³oci celulozy i odpornoci tego tworzywa na czynniki zwi¹zane z klinicznym u¿ytkowaniem i
procesem reutylizacji tego typu dializatorów
(tabela II).
Porównanie wartoci jednopodstawowego wskanika zmian (JWZ%) w stosunku do
wartoci obserwowanych dla nowej b³ony
równie¿ potwierdza fakt du¿ej stabilnoci,
jednorodnoci i przewidywalnoci parame-
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Rycina 13
Polisulfon  V% dla RMS, BR 20%, BR 80%  powierzchnia wewnêtrzna.
Polisulfone  V% for RMS, BR 20%, BR 80%  external surface.
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Rycina 12
Kuprofan - V% dla RMS, BR 20%, BR 80%  powierzchnia wewnêtrzna.
Cuprophane - V% for RMS, BR 20%, BR 80%  internal surface.
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Rycina 14
Zestawienie V% dla RMS dla b³on kuprofanowych i polisulfonowych  powierzchnie wewnêtrzne.
Comparision of V% for RMS of cuprophane and polysulfone membranes  internal surfaces.

Rycina 15
Zestawienie V% dla RMS dla b³on kuprofanowych i polisulfonowych - powierzchnie zewnêtrzne.
Comparision of V% for RMS of cuprophane and polisulfone membranes - external surfaces.

Tabela I
Zestawienie rednich wartoci parametrów szorstkoci powierzchni (RMS, BR 20%, BR 80%) i wspó³czynnika zmiennoci (V%) dla RMS b³on polisulfonowych i
kuprofanowych.
Comparision of mean surface roughness parameters' values (RMS, BR 20%, BR 80%) and variable coefficient (V%) for RMS of polisulfone and cuprophane membranes.
B³ona kuprofanow a
RM S

BR 20%

BR 80%

V% R M S

RM S

BR 20%

BR 80%

V% R M S

pow. w ew.

4,1

23,5

17,9

53,8%

8,7

44,9

30,5

37,5%

pow. zew.

3,4

22,4

15

36,2%

36,8

201,1

146,1

25%

Tabela II
rednie wartoci T% dla RMS i JWZ% dla RMS  b³ony polisulfonowe i kuprofanowe
Polisuylfone and cuprophane membranes: mean
values of CR% and FBI% for RMS.

trów szorstkoci powierzchni b³ony polisulfonowej (rednia wartoæ JWZ% dla RMS
powierzchni wewnêtrznej  131,4%, dla powierzchni zewnêtrznej  131,5%) oraz o braku tych cech w przypadku b³ony kuprofanowej (rednia wartoæ JWZ% dla RMS powierzchni wewnêtrznej  199,9%; dla powierzchni zewnêtrznej  191,3%).
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B³ona polisulfonow a

B³ona polisulfonow a

B³ona kuprofanow a

pow. w ew.

pow. zew.

pow. w ew.

pow. zew.

T% R M S

31,4%

31,5%

99,9%

91,3%

JWZ% RM S

131,4%

131,5%

199,9%

191,3%

Omówienie wyników
Rodzaj reakcji biochemicznych zachodz¹cych w momencie kontaktu krwi pacjenta z kapilar¹ dializatora determinowany jest
przez liczne w³asnoci samej b³ony. Zarówno szorstkoæ powierzchni wewnêtrznej b³ony jak i sk³ad chemiczny kapilary (czyli rodzaje grup funkcyjnych) kontaktuj¹cej siê z

krwi¹ chorego s¹ g³ównymi determinantami biozgodnoci oraz charakterystyki funkcjonalnej dializatora. Adhezja komórek
(g³ównie p³ytek krwi i leukocytów) oraz licznych bia³ek na powierzchni b³ony dializacyjnej odbywa siê zarówno na drodze fizycznych jak i chemicznych oddzia³ywañ
[1,2].

M. Miklaszewska i wsp.

Tsunoda i wsp. badali wp³yw szorstkoci powierzchni b³ony (ocenianej technik¹
AFM) piêciu rodzajów b³on celulozowych na
stopieñ adhezji p³ytek krwi [9]. W cytowanej
pracy wykazano, ¿e w przypadku b³on charakteryzuj¹cych siê wiêkszym stopniem
szorstkoci dochodzi³o do wiêkszej adhezji
p³ytek krwi a same b³ony by³y mniej biozgodne, natomiast kapilary o g³adszych powierzchniach cechowa³y siê mniejszym nasileniem trombogenezy i wiêkszym stopniem
biozgodnoci.
W badaniach w³asnych wykazano, ¿e
szorstkoæ powierzchni wewnêtrznej b³ony
polisulfonowej (rednia wartoæ RMS: 8,7
nm) by³a wiêksza w porównaniu do powierzchni wewnêtrznej b³ony kuprofanowej
(rednia wartoæ RMS: 4,1 nm). Powo³uj¹c
siê na wyniki uzyskane przez Tsunodê i wsp.
mo¿na by wysnuæ fa³szywe wnioski o wiêkszej biozgodnoci b³ony kuprofanowej [9].
Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e decyduj¹cym o biozgodnoci b³ony dializacyjnej
czynnikiem jest przede wszystkim sk³ad chemiczny materia³ów, z których wykonano kapilary, a szczególnie struktura chemiczna
warstwy maj¹cej bezporedni kontakt z krwi¹
pacjenta. Szorstkoæ powierzchni kontaktuj¹cej siê z krwi¹ chorego odgrywa równie¿
bardzo istotn¹ rolê, niemniej jednak w przypadku wartoci RMS kszta³tuj¹cych siê na
poziomie 8,7 nm i 4,1 nm parametr ten nie
jest na tyle znacz¹cy, aby móg³ wp³yn¹æ na
stopieñ biozgodnoci b³on.
Natomiast analizuj¹c wartoci parametrów szorstkoci powierzchni zewnêtrznej
b³on kuprofanowych i polisulfonowych mo¿na zauwa¿yæ znacznie wiêksz¹ szorstkoæ
(czyli porowatoæ) b³ony polisulfonowej
(rednia wartoæ RMS powierzchni zewnêtrznej: 36,8 nm) w porównaniu do b³ony
kuprofanowej (rednia wartoæ RMS powierzchni zewnêtrznej: 3,4 nm). Wraz ze
wzrostem wartoci RMS wi¹¿e siê zwiêkszenie pola powierzchni, co miêdzy innymi mo¿e
t³umaczyæ fakt doskona³ej adsorpcji endotoksyn bakteryjnych z dializatu na powierzchni zewnêtrznej b³ony polisulfonowej oraz
brak takiej mo¿liwoci w przypadku b³ony kuprofanowej. Ponadto, porównuj¹c wartoci
RMS b³ony polisulfonowej (RMS powierzchni
wewnêtrznej  8,7 nm i RMS powierzchni
zewnêtrznej  36,8 nm)  wyranie uwidacznia siê asymetryczna nanostruktura tej b³ony, czego nie mo¿na stwierdziæ analizuj¹c
analogiczne wartoci symetrycznej b³ony
kuprofanowej: (RMS powierzchni wewnêtrznej - 4,1 nm i RMS powierzchni zewnêtrznej
 3,4 nm).
Brak trendu zmian szorstkoci powierzchni badanych b³on po kolejnych reutylizacjach mo¿na t³umaczyæ faktem, i¿ reutylizacjê prowadzono przy wykorzystaniu
kwasu nadoctowego, który w przeciwieñ-

stwie do podchlorynu sodu, wyp³ukuj¹cego
PVP (poliwinylopirolidon) z polimeru polisulfonowego oraz niszcz¹cego strukturê b³on
kuprofanowych na skutek chemicznej reakcji pomiêdzy ³ugiem a celuloz¹, nie narusza³ struktury chemicznej badanych b³on
dializacyjnych [8,12,13].
Uzyskane w niniejszej pracy wartoci
wspó³czynnika zmiennoci powierzchni wewnêtrznej nowej b³ony kuprofanowej (V% 
111%) oraz znaczne zró¿nicowanie tego parametru po kolejnych u¿yciach dializatora
(od 11% do 112%) mo¿e wiadczyæ o braku jednorodnoci i powtarzalnoci nanostruktury tej b³ony, ocenianej na podstawie
pomiarów szorstkoci kapilar pobieranych
z ró¿nych czêci pêczka dializatora, a tak¿e o ich bardzo znacznej podatnoci na
czynniki zewnêtrzne, wymuszone warunkami pracy dializatorów (TMP, QB, QD) oraz
samym procesem reutylizacji. Fakt ten
mo¿e rzutowaæ na zmianê charakterystyki
parametrów b³on kuprofanowych, co nie tylko skutkuje dostarczeniem choremu niewystarczaj¹cej dawki dializy, lecz tak¿e zmniejsza bezpieczeñstwo, przewidywalnoæ i biozgodnoæ zabiegu hemodializy.
Z kolei stabilne wartoci wspó³czynników zmiennoci powierzchni wewnêtrznej
nowej (V%  30%) i reutylizowanej b³ony
polisulfonowej (od 28% do 58%) mog¹
wiadczyæ o wiêkszej jednorodnoci i powtarzalnoci nanostruktury tej b³ony oraz o
mniejszej jej podatnoci na czynniki zewnêtrzne zwi¹zane z u¿ytkowaniem tych
dializatorów w normalnych warunkach klinicznych. Stabilny parametr wspó³czynnika
zmiennoci b³ony polisulfonowej zapewnia
bardziej przewidywalne i jednolite warunki
prowadzonej dializy, gwarantuje dostarczenie choremu po¿¹danej dawki dializy oraz
bezpieczeñstwo i maksymaln¹ biozgodnoæ
samego zabiegu. Idea wielokrotnego i jednoczenie bezpiecznego wykorzystywania
dializatorów le¿a³a u podstaw tworzenia b³ony polisulfonowej. Na podstawie przedstawionych powy¿ej wyników nale¿y wnioskowaæ, ¿e reutylizacja dializatorów kwasem
nadoctowym nie wp³ywa w sposób istotny
na zmianê nanostruktury powierzchni badanych b³on.
Polimer polisulfonu charakteryzuje siê
wieloma zaletami, niezbêdnymi we wspó³czesnej dializoterapii, których nie spe³niaj¹
nie tylko b³ony naturalne ale tak¿e i inne syntetyczne polimery. B³ony polisulfonowe z
uwagi na swoj¹ bardzo wysok¹ biozgodnoæ
oraz bardzo dobre parametry czynnociowe zosta³y nazwane z³otym standardem
wród syntetycznych b³on dializacyjnych
[1,2]. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy
[wartoci wspó³czynnika zmiennoci (V%),
parametru tempa zmian (T%) oraz jednopodstawowego wskanika dynamiki zmian
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(JWZ%)] w pe³ni potwierdzaj¹ tê opiniê.
Wnioski
1. Szorstkoæ powierzchni wewnêtrznej
i zewnêtrznej badanych b³on dializacyjnych
wyra¿ona jako rednia wartoæ RMS uwidacznia asymetryczn¹ nanostrukturê b³ony
polisulfonowej i symetryczn¹ b³ony kuprofanowej.
2. rednie wartoci wspó³czynnika
zmiennoci dla RMS oraz wskaniki dynamiki zmian dla RMS zarówno powierzchni
wewnêtrznych jak i zewnêtrznych badanych
b³on wiadcz¹ o wiêkszej jednorodnoci i
stabilnoci nanostruktury nowej i reutylizowanej b³ony polisulfonowej w porównaniu do
b³ony kuprofanowej.
3. Reutylizacja dializatorów kwasem nadoctowym nie wp³ywa w sposób istotny na
zmianê nanostruktury powierzchni badanych b³on.
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