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Wp³yw reutylizacji dializatorów kwasem
nadoctowym na stopieñ biozgodnoci
wybranych b³on dializacyjnych
Ka¿dej seseji hemodializy (HD) towarzyszy pobudzenie uk³adu immunologicznego chorego, bêd¹cego odpowiedzi¹ na bezporedni kontakt krwi pacjenta
z b³on¹ dializacyjn¹ szczególnie o niskim stopniu biozgodnoci. Reakcja ta
przybiera g³ównie postaæ pobudzenia komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej
(PBMC) i sekrecji licznych cytokin. Aktualnie, uwa¿a siê, ¿e biozgodnoæ b³on
dializacyjnych jest jednym z zasadniczych czynników decyduj¹cych o adekwatnoci i bezpieczeñstwie HD. Celem pracy by³o: Ocena i porównanie biozgodnoci
b³on kuprofanowych (KUP) i polisulfonowych (PS) nowych i poddawanych reutylizacji za pomoc¹ kwasu nadoctowego w oparciu o oznaczania IL-6 oraz TNFa
w surowicy pacjenta oraz korelacja nanostruktury b³ony dializacyjnej ze
stê¿eniami markerów biozgodnoci. Pomiarów szorstkoci powierzchni
(wyra¿onej jako RMS) dokonano technik¹ mikroskopii si³ atomowych (AFM)
badaj¹c nowe dializatory oraz po kolejnych reutylizacjach (po 1, 2, 3, 4 i 5 
reutylizacji dla KUP oraz po 1, 3, 5, 7 i 10  reutylizacji dla PS) [23]. Uzyskane
wyniki skorelowano z wartociami stê¿eñ IL-6 i TNFa oznaczanych w surowicy
chorych w trakcie ka¿dej sesji HD (IL-6 oznaczano w czasie: t0 i t120; TNFa: t0 i
t90). Wyniki: Monitorowany przyrost IL-6 w trakcie dializy na nowym oraz
reutylizowanym KUP by³ znamienny statystycznie (p<0,048) dla ka¿dego u¿ycia
dializatora, w przypadku PS  przyrost stê¿eñ IL-6 nie osi¹gn¹³ znamiennoci
statystycznej w ¿adnym przypadku u¿ycia dializatora. Analogiczny przyrost TNFa
dla KUP i PS  nie osi¹gn¹³ znamiennoci statystycznej w ¿adnej krotnoci u¿ycia
badanych dializatorów. Wnioski: Reutylizacja badanych dializatorów kwasem
nadoctowym nie poprawia stopnia ich biozgodnoci ocenianej metod¹
monitorowania stê¿eñ IL-6 i TNFa. W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiêdzy szorstkoci¹ powierzchni badanych b³on (RMS) a ich
biozgodnoci¹ (IL-6 i TNFa).
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 106-111)

Evaluation of dialysers reprocessing techniques with
peracetic acid on dialysis membranes' biocompatibility
Each hemodialysis session is accompanied by a patients' immunological
system activation which is a response to direct blood contact with dialysis membranes especially of low grade biocompatibility. The response mainly presents
as peripheral blood mononuclear cells (PBMC) activation and secretion of many
cytokines. Nowadays, biocompatibility of dialysis membranes is considered to
be one of the major and decisive factors determining HD safety and adequacy.
The aim of the study was assessment and comparison of biocompatibility degree of the studied new and reused with paracetic acid dialysis membranes
[cuprophane (CUP) and polysulfone (PS)] by monitoring IL-6 and TNFa concentrations in patients' serum and correlation of surface nanostructure (RMS) of
given dialysis membranes with biocompatibility markers' concentrations. The
dialysis membranes' surface roughness measurements expressed as RMS were
accomplished with atomic force microscopy (AFM) technique  using new
dialyzers and after consecutive (1, 2, 3 ,4, 5th for CUP and after 1, 3, 5, 7, 10th for
PS) dialyser use numbers [23]. The collected results then were correlated with
the values of IL-6 and TNFa which were determined in patients' serum during
each HD session (IL-6 concentrations were determined in t0 and t120; TNFa: in t0
and t90). Results: The increase of IL-6 concentrations during HD on new and
reused CUP dialyzer was statistically significant (p<0.048) in each HD session;
however in case of PS  the analogous increase of IL-6 did not reach the statistical significance in either HD session. The analogous increase of TNFa concentration during HD performed with new and reused CUP and PS dialyzers
was statistically significant in neither HD session. Conclusions: Reuse of studied dialysis membranes with peracetic acid has no postive influence on their
biocompatibility degree determined by monitoring IL-6 and TNFa concentrations.
No correlation between the dialysis membranes' surface roughness (RMS) and
their biocompatibility degree (IL-6 and TNFa) has been found in this study.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 106-111)
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Utrzymanie homeostazy ustroju przez
nerki jest procesem niezwykle z³o¿onym.
Zast¹pienie w pe³ni czynnoci w³asnych
nerek poprzez hemodializê (HD) nie jest w
chwili obecnej mo¿liwe z wielu powodów.
Jednym z nich jest niedoskona³oæ b³ony
dializacyjnej odgrywaj¹cej najwa¿niejsz¹
rolê w ca³okszta³cie procesu oczyszczania i
odwadniania. Rodzaj zastosowanej b³ony
dializacyjnej jest bezsprzecznie jednym z
najistotniejszych elementów decyduj¹cym o
skutecznoci, bezpieczeñstwie oraz adekwatnoci zabiegu hemodializy, ktory pozostaje dominuj¹c¹ form¹ terapii nerkozastêpczej zarówno w Polsce jak i w innych rozwiniêtych krajach wiata. T¹ metod¹ na koniec 2005 roku w naszym kraju leczono
12166 pacjentów czyli 92,9% wszystkich
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN) [31].
Wspó³czenie, kiedy uda³o siê osi¹gn¹æ
zadowalaj¹ce krótkoterminowe efekty hemodializoterapii - zaczêto zwracaæ uwagê
na odleg³e i d³ugoterminowe skutki tej formy leczenia. Aktualnie celem terapii nerkozastêpczej (w tym hemodializoterapii) jest
zapewnienie chorym ze SNN jak najlepszej
jakoci ¿ycia oraz zmniejszenie wci¹¿ bardzo wysokiej chorobowoci i miertelnoci
wynosz¹cej w populacji chorych dializowanych blisko 20% rocznie [5].
Z uwagi na fakt, ¿e blisko co pi¹ty chory
pozostaj¹cy w programie przewlek³ej terapii nerkozastêpczej umiera w ci¹gu roku,
nale¿y zadaæ sobie pytanie: Co mo¿e byæ
przyczyn¹ takiego stanu rzeczy? Dlaczego
wyniki s¹ tak z³e, skoro mamy do czynienia
z coraz to lepszymi urz¹dzeniami s³u¿¹cymi terapii nerkozastêpczej?
Powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze poprawy skutecznoci hemodializy pozostaje nadal niedoskona³a w swej strukturze oraz
funkcji b³ona pó³przepuszczalna a tak¿e
bardzo wysoki koszt tej formy terapii. Problematyce wielokrotnego u¿ycia dializatorów
jako metodzie obni¿aj¹cej koszty leczenia
nerkozastêpczego  powiêcono wiele artyku³ów oraz rozdzia³ów w podrêcznikach.
Jeszcze do niedawna panowa³ pogl¹d, ¿e
wielokrotne u¿ycie dializatora nie powoduje
¿adnych negatywnych skutków, redukuje
koszty leczenia  a dodatkowo poprzez poprawê biozgodnoci b³on o wyjciowo niskim
jej stopniu  mo¿e przynieæ korzyci samym dializowanym pacjentom [41,42]. W
wietle wspó³czesnej wiedzy, wydaje siê, ¿e
do pe³nej oceny biozgodnoci b³on dializacyjnych powinno siê stosowaæ metody równoczasowej oceny zarówno charakterystyki samej b³ony dializacyjnej jak i odpowiedzi
pacjenta na kontakt z dializatorem. W zwi¹zku z powy¿szym, badania nanostruktury
kapilar technik¹ AFM zosta³y w niniejszej
pracy poszerzone o ocenê i porównanie
stopnia biozgodnoci b³on polisulfonowych
(PS) i kuprofanowych (KUP) nowych i poddawanych wielokrotnej reutylizacji kwasem
nadoctowym  metod¹ monitorowania
zmian stê¿eñ IL-6 oraz TNFa w surowicy
pacjentów. Ponadto, podjêto próbê korelacji struktury b³ony dializacyjnej w skali nanometrów z wartociami stê¿enieñ badanych markerów biozgodnoci.
Cel pracy:
1. Ocena i porównanie biozgodnoci

b³on kuprofanowych i polisulfonowych nowych i poddawanych wielokrotnej reutylizacji za pomoc¹ oznaczania markerów biozgodnoci: IL-6 oraz TNFa.
2. Próba korelacji struktury b³ony dializacyjnej w skali nanometrów ze stê¿eniem
markerów biozgodnoci: IL-6 oraz TNFa.
Materia³ i metody

I. Czêæ kliniczna pracy
Charakterystykê pacjentów, rodzaj stosowanych dializatorów, metodykê ich reutylizacji, metodologiê badania nanostruktury powierzchni b³on
dializacyjnych oraz uzyskane wyniki  szczegó³owo opisano w poprzedniej pracy [23].
II. Czêæ pomiarowa pracy
1. Metodologia oceny biozgodnoci badanych
b³on dializacyjnych
Oceny stopnia biozgodnoci b³on kuprofanowych i polisulfonowych dokonano poprzez monitorowanie stê¿eñ interleukiny 6 (IL-6) oraz czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFa) w surowicy
chorych w czasie sesji hemodializ, wykorzystuj¹c
w tym celu dializatory nowe 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).
W eksperymentalnym badaniu przeprowadzonym w warunkach in vivo, w którym oceniano kinetykê procesu wydzielania cytokin po zadzia³aniu na organizm ludzki bakteryjnym lipopolisachrydem (LPS)  stwierdzono, ¿e maksymalne stê¿enie IL-6 zostaje osi¹gniête w 120. minucie, natomiast maksymalne stê¿enie TNFa  stwierdzono
pomiêdzy 60 a 90 minut¹ od momentu podania
pacjentowi tej substancji [32,45].
Od pacjentów pobierano oko³o 1,5 ml krwi (w
celu oznaczenia zarówno stê¿eñ TNFa i IL-6)
przed rozpoczêciem sesji HD a nastêpnie tak¹
sam¹ iloæ krwi pobierano po 90 minutach w celu
oznaczenia stê¿enia TNFa i po 120 minutach w
celu oznaczenia stê¿enia IL-6  krew pobierano
przed dializatorem.
Stê¿enia IL-6 oznaczano metod¹ immunoradiometryczn¹ (IRMA), przy u¿yciu gotowego zestawu Interleukin-6-IRMA (Immunoradiometric Assay) [3]. Pomiarów radioaktywnoci dokonywano
w automatycznym liczniku scyntylacyjnym promieniowania gamma Wallac 1470 WIZARD®, firmy
PerkinElmer, USA.
Stê¿enia TNFa oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA), przy u¿yciu gotowego zestawu Tumor Necrosis-a CB ELISA (TNFa CB) [4].
Pomiarów absorbancji próbek dokonywano metod¹ jednofalow¹ przy u¿yciu filtra 650 nm w automatycznym czytniku mikrop³ytek Universal Microplate Reader Elx800NB firmy BIO-TEK Instruments, INC.
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 poddanych analizie te-
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stem t-Studenta dla ma³ych prób z uwzglêdnieniem
równoci wariancji  szczegó³owo przedstawiono
w poprzedniej pracy [23].
2. Analiza statystyczna wyników oceny
biozgodnoci b³on dializacyjnych
Zmiany wartoci stê¿eñ IL-6 i TNFa w trakcie
dializy na nowym oraz 1, 2, 3, 4, 5- krotnie reutylizowanym dializatorze kuprofanowym a tak¿e na
nowym oraz 1, 3, 5, 7, 10-krotnie reutylizowanym
dializatorze polisulfonowym analizowano testem tStudenta dla ma³ych prób w badaniach zale¿nych.
Istotnoæ statystyczn¹ zmian stê¿eñ IL-6 oraz
TNFa (DIL-6; DTNFa) po kolejnych reutylizacjach
dializatora kuprofanowego oraz polisulfonowego
wzglêdem zmiany stê¿enia odpowiednio IL-6 i
TNFa dla nowych b³on analizowano testem Wilcoxona dla zmiennych zale¿nych z uwzglêdnieniem ma³ej liczebnoci grupy.
Porównanie redniej wartoci stê¿enia IL-6
oraz TNFa uzyskanych w grupie kontrolnej z profilami wydzielania odpowiednio IL-6 (w czasie t 0 i
t120) i TNFa (w czasie t0 i t90) po kolejnych krotnociach reutylizacji dializatorów kuprofanowych i
polisulfonowych analizowano testem t-Studenta dla
ma³ych prób z uwzglêdnieniem równoci wariancji.
Istotnoæ statystyczn¹ ró¿nic w wartociach
rednich IL-6 oraz TNFa uzyskanych w czasie t0 i
t120 (dla IL-6) oraz w czasie t0 i t90 (dla TNFa) w
obydwu grupach pacjentów (dializowanych przy
u¿yciu b³on kuprofanowych oraz polisulfanowych)
pomiêdzy badanymi grupami analizowano testem
t-Studenta dla grup niezale¿nych. Za poziom istotnoci we wszystkich obliczeniach przyjêto p<0,05.
Zgoda Komisji Bioetycznej
Przed rozpoczêciem badañ sformu³owano i
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.
Wyniki
I. Ocena nanostruktury b³on
dializacyjnych
1. Parametry szorstkoci
Parametry szorstkoci powierzchni wewnêtrznej b³ony polisulfonowej wskazuj¹ na
wiêksz¹ szorstkoæ tej powierzchni w porównaniu do powierzchni wewnêtrznej b³ony kuprofanowej. Wartoci parametrów
szorstkoci powierzchni zewnêtrznej b³on
kuprofanowych i polisulfonowych wskazuj¹
na znacznie wiêksz¹ szorstkoæ (czyli porowatoæ) b³ony polisulfonowej w porównaniu do b³ony kuprofanowej. Szczegó³owe
wyniki oceny nanostruktury b³on dializayjnych (RMS, BR20%, BR80%)  przedstawiono w poprzedniej pracy [23].
II. Wyniki badania biozgodnoci b³on
dializacyjnych
1. Interleukina 6 (IL-6)
Przyrost IL-6 w trakcie dializy na nowym oraz 1, 2, 3, 4, 5-krotnie reutylizowanym dializatorze kuprofanowym okaza³ siê
znamienny statystycznie (p<0,048) dla ka¿dego u¿ycia dializatora. Reutylizacja kwasem nadoctowym dializatorów kuprofanowych nie wp³ywa na poprawê stopnia ich
biozgodnoci (rycina1).
Natomiast przyrost stê¿eñ IL-6 w trakcie dializy na nowym oraz 1, 3, 5, 7, 10- krotnie reutylizowanym dializatorze polisulfono-
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Rycina 2
Dializatory polisulfonowe. Zmiany wartoci stê¿eñ
IL-6 w trakcie dializy na nowym oraz 1, 3, 5, 7, 10krotnie reutylizowanym dializatorze.
Polysulfone dialyzers. IL-6 level reminders during HD
on new and after consecutive (1, 3, 5, 7, 10) - dialyser reuse numbers.

N

1

3

5

7

4

5

T0 T90

10

8

-2

7
6

Rycina 4
Dializatory polisulfonowe. Istotnoæ statystyczna
zmian stê¿eñ IL-6 (IL-6) po kolejnych reutylizacjach
dializatora w porównaniu do IL-6 dla nowej b³ony.
Polysulfone dialyzers. Statistical significance of IL6 level reminders (IL-6) after consecutive dialyser
reuse comparing to IL-6 for a new membrane.
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wym nie osi¹gn¹³ znamiennoci statystycznej w ¿adnym przypadku u¿ycia dializatora.
Reutylizacja kwasem nadoctowym dializatorów polisulfonowych nie ma wp³ywu na ich
wysoki stopieñ biozgodnoci (rycina 2).
Przyrosty stê¿eñ IL-6 po kolejnych reutylizacjach b³ony kuprofanowej oraz polisulfonowej w porównaniu do zmiany stê¿enia
IL-6 odnotowanego dla nowych b³on  nie
osi¹gnê³y istotnoci statystycznej po ¿adnej
krotnoci reutylizacji tych dializatorów. Nie
uzyskano oczekiwanej poprawy stopnia biozgodnoci b³on kuprofanowych poddawanych procesowi reutylizacji kwasem nadoctowym. Reutylizacja dializatorów kuprofanowych kwasem nadoctowym nie wp³ynê³a w
sposób istotny na zmianê stopnia ich biozgodnoci ocenianej metod¹ monitorowania
stê¿eñ IL-6. W przypadku dializatorów polisulfonowych reutylizacja kwasem nadoctowym równie¿ nie wp³ynê³a w sposób istotny
na zmianê stopnia ich wysokiej biozgodnoci, ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ IL-6 (rycina 3, 4).
rednia wartoæ IL-6 w grupie kontrolnej wynosi³a 4,9 pg/ml, natomiast rednia
wartoæ IL-6 w okresie przed rozpoczêciem
HD (w czasie t0) u wszystkich 10 pacjentów
poddanych badaniu by³a 2,5-krotnie wiêksza  wynosi³a bowiem 12,3 pg/ml. W drugiej godzinie po rozpoczêciu zabiegu HD (w
czasie t120) rednia wartoæ
IL-6 u wszystkich 10 pacjentów poddanych badaniu wynosi³a 17,35 pg/ml  zatem
by³a ponad 3,5-krotnie wiêksza w porównaniu do grupy kontrolnej (rycina 5).
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Rycina 6
Dializatory kuprofanowe. Zmiany wartoci stê¿eñ
TNFa w trakcie dializy na nowym oraz 1, 2, 3, 4, 5krotnie reutylizowanym dializatorze.
Cuprophane dialyzers. TNFa level reminders during
HD on new and after consecutive (1, 2, 3, 4, 5) - dialyser reuse numbers.

0
-1

Dializatory polisulfonowe - reutylizacja

1

2

1

-5

N

1

Dializatory kuprofanowe - reutylizacja

2

0

108

0

-4

10

2
1

-3

20

3

N

Rycina 3
Dializatory kuprofanowe. Istotnoæ statystyczna
zmian stê¿eñ IL-6 ( IL-6) po kolejnych reutylizacjach
dializatora w porównaniu do IL-6 dla nowej b³ony.
Cuprophane dialyzers. Statistical significance of IL6 level reminders (IL-6) after consecutive dialyser
reuse comparing to IL-6 for a new membrane.
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Rycina 1
Dializatory kuprofanowe. Zmiany wartoci stê¿eñ IL6 w trakcie dializy na nowym oraz 1, 2, 3, 4, 5-krotnie
reutylizowanym dializatorze.
Cuprophane dialyzers. IL-6 level reminders during
HD on new and after consecutive (1, 2, 3, 4, 5) - dialyser reuse numbers.
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Rycina 7
Dializatory polisulfonowe. Zmiany wartoci stê¿eñ
TNFa w trakcie dializy na nowym oraz 1, 3, 5, 7, 10krotnie reutylizowanym dializatorze.
Polysulfone dialyzers. TNFa level reminders during
HD on new and after consecutive (1,3, 5, 7, 10) dialyser reuse numbers.
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Rycina 5
Zestawienie urednionych wartoci stê¿eñ IL-6 uzyskanych w obydwu badanych grupach pacjentów ze
redni¹ wartoci¹ IL-6 uzyskan¹ w grupie kontrolnej.
Comparision of mean IL-6 concentrations reached
in both studied patients' cohorts with the mean value of IL-6 obtained in control group.

2. Czynnik martwicy nowotworów
(TNFa)
Przyrost TNFa w trakcie dializy na nowym oraz 1, 2, 3, 4, 5-krotnie reutylizowanym dializatorze kuprofanowym oraz nowym
oraz 1, 3, 5, 7, 10-krotnie reutylizowanym
dializatorze polisulfonowym nie osi¹gn¹³
znamiennoci statystycznej w ¿adnej krotnoci u¿ycia wymienionych dializatorów (rycina 6, 7).
Zmiany stê¿eñ TNFa obserwowane po
kolejnych reutylizacjach b³ony kuprofanowej
oraz polisulfonowej w porównaniu do zmiany stê¿enia TNFa obserwowanego dla nowych b³on  nie osi¹gnê³y istotnoci statystycznej po ¿adnej krotnoci reutylizacji tych
dializatorów (rycina 8, 9).
Nie uzyskano oczekiwanej poprawy
stopnia biozgodnoci b³on kuprofanowych
poddawanych reutylizacji kwasem nadoctowym. Reutylizacja dializatorów kuprofa-
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Rycina 8
Dializatory kuprofanowe. Istotnoæ statystyczna
zmian stê¿eñ TNFa (DTNFa) po kolejnych reutylizacjach dializatora w porównaniu do TNFa dla nowej b³ony.
Cuprophane dialyzers. Statistical significance of
TNFa level reminders (DTNFa) after consecutive dialyser reuse comparing to TNFa for a new membrane.

nowych kwasem nadoctowym nie wp³ynê³a w sposób istotny na zmianê stopnia ich
biozgodnoci, ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ TNFa. W przypadku dializatorów polisulfonowych reutylizacja kwasem
nadoctowym równie¿ nie wp³ynê³a w sposób istotny na zmianê stopnia ich wysokiej
biozgodnoci, ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ TNFa.
rednia wartoæ TNFa w grupie kontrolnej wynosi³a 0,00 pg/ml, natomiast rednia
wartoæ TNFa w okresie przed rozpoczêciem HD (czas t0) u wszystkich 10 pacjentów poddanych badaniu by³a oko³o 4-krotnie wiêksza  wynosi³a bowiem 4,23 pg/ml.
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Dializatory polisulfonowe - reutylizacja

Rycina 9
Dializatory polisulfonowe. Istotnoci statystyczna
zmian stê¿eñ TNFa (DTNFa) po kolejnych reutylizacjach dializatora w porównaniu do TNFa dla nowej b³ony.
Polysulfone dialyzers. Statistical significance of
TNFa level reminders (DTNFa) after consecutive dialyser reuse comparing to TNFa for a new membrane.
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Rycina 10
Zestawienie urednionych wartoci stê¿eñ TNFa
uzyskanych w obydwu badanych grupach pacjentów ze redni¹ wartoci¹ TNFa uzyskan¹ w grupie
kontrolnej.
Comparision of averaged TNFa concentrations reached in both studied patients' cohorts with the
mean value of TNFa obtained in control group.

W 90. minucie od rozpoczêcia zabiegu HD
(czas t90) rednia wartoæ TNFa u wszystkich 10 pacjentów poddanych badaniu wynosi³a 4,2 pg/ml  zatem równie¿ by³a 4krotnie wiêksza w porównaniu do grupy kontrolnej (rycina 10).
W grupie pacjentów dializowanych przy
u¿yciu nowych i reutylizowanych b³on kuprofanowych stwierdzono wysoce statystycznie znamiennie wiêksze (oko³o 19- krotnie) przyrosty stê¿enia IL-6 w porównaniu
do chorych dializowanych przy u¿yciu kapilar polisulfonowych, pomimo odwrotnej korelacji wartoci RMS z parametrami aktywnoci uk³adu immunologicznego. Analogicznej zale¿noci nie stwierdzono dla TNF?
(tabela I).
3. Korelacja parametrów szorstkoci
badanych b³on dializacyjnych
z wartociami markerów biozgodnoci
Nie znaleziono oczekiwanej korelacji
pomiêdzy wartociami parametrów szorstkoci powierzchni wewnêtrznej b³on kuprofanowej i polisulfonowej (RMS) w kolejnych
krotnociach ich reutylizacji a profilem wydzielania IL-6 oraz TNFa oznaczanymi w
surowicy chorych hemodializowanych (tabela II, III). Na podstawie przedstawionych powy¿ej wyników nale¿y wnioskowaæ, ¿e reutylizacja dializatorów kwasem nadoctowym
nie wp³ywa w sposób istotny na stopieñ ich
biozgodnoci ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ IL-6 i TNFa. Analizuj¹c du¿¹,
gdy¿ blisko dwudziestokrotn¹ ró¿nicê w
rednim przyrocie stê¿enia IL-6 u chorych
dializowanych przy u¿yciu b³on kuprofanowych w porównaniu do chorych dializowanych przy u¿yciu b³on polisulfonowych i jednoczenie bior¹c pod uwagê niewielk¹ ró¿nicê w parametrach szorstkoci tych kapilar, ponadto odwrotn¹ do ró¿nicy w pobudzeniu uk³adu immunologicznego pacjenta,

mo¿na stwierdziæ brak, lub co najwy¿ej s³aby zwi¹zek pomiêdzy szorstkoci¹ powierzchni b³ony a jej biozgodnoci¹, co  w
za³o¿eniu pracy  mia³o byæ jedn¹ z g³ównych przyczyn pobudzaj¹cych reakcje immunologiczne pacjenta [6].
Omówienie wyników
Przewlek³a hemodializoterapia stanowi
istotny czynnik odpowiedzialny za aktywacjê procesu zapalnego  a za element odgrywaj¹cy najistotniejsz¹ rolê w stymulowaniu odpowiedzi immunologicznej uwa¿a siê
rodzaj zastosowanej b³ony dializacyjnej. Pod
wp³ywem kontaktu z b³onami dializacyjnymi
(zw³aszcza wykonanymi z niemodyfikowanej celulozy) dochodzi do zwiêkszonej ekspresji cz¹stek adhezyjnych na powierzchni
komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej
(PBMC) oraz wydzielania przez te komórki
szeregu prozapalnych cytokin (m.in. IL-1b,
IL-2, IL-6, IL-8, TNFa i MCP-1) a tak¿e licznych czynników wzrostowych [13, 38]. IL-1,
TNFa  a przede wszystkim IL-6  nale¿¹ do
cytokin, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w
patogenezie systemowej odpowiedzi zapalnej (SIRS), bêd¹cej odpowiedzi¹ ustroju na
kontakt z bioniezgodnymi tworzywami [13].
Problem biozgodnoci b³on dializacyjnych dyskutowany jest ju¿ od wielu lat. Z
uwagi na fakt, ¿e indukcja sekrecji cytokin
jest powszechnie zaakceptowanym parametrem oceny stopnia biozgodnoci ró¿nych
typów b³on dializacyjnych [13], w niniejszej
pracy monitorowano zmiany stê¿eñ niektórych z nich w trakcie rutynowego leczenia
powtarzan¹ hemodializ¹, u¿ywaj¹c standardowo reutylizowanych dializatorów.
Wyniki licznych, opublikowanych w
ostatnich latach badañ [1,7,15,19,22,30,43]
dotycz¹cych biozgodnoci b³on dializacyjnych  sk³aniaj¹ do zadania pytania, która z

Tabela I
B³ona kuprofanowa i polisulfonowa. rednie wartoci stê¿eñ IL-6 w czasie T0 i T120 oraz redni przyrost stê¿enia IL-6 wraz z rednimi wartociami TNFa w czasie T0
i T90 oraz redni przyrost stê¿enia TNFa.
Cuprophane and polysulfone membrane. Mean values of IL-6 concentrations in T0, T120 and mean increase of IL-6 concentration together with TNFa concentrations
in T0, T90 and mean increase of TNFa concentration.
Interleukina - 6 (IL-6)

Czy nnik m artw icy now otw orów alfa (TNFa )

T0 rednie

T120 rednie

D IL-6 rednie

Grupa kontrolna

T0 rednie

T90 rednie

D TNFa rednie

Grupa kontrolna

CUP

6,7

16,3

9,6

4,9

3,47

3,46

-0,01

0,0

PS

17,9

18,4

0,5

4,9

4,99

4,94

-0,06

0,0
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0
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0
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0
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0
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-0,41
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0

-0,20
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-0,22
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0

-0,38
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-0,30
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0

0,60

NS
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Tabela II
B³ona kuprofanowa i polisulfonowa. Zestawienie
wartoci RMS powierzchni wewnêtrznej z wartociami stê¿eñ IL-6 po kolejnych reutylizacjach dializatorów.
Cuprophane and polysulfone membrane. Comparision of internal surface RMS values with IL-6 concentrations after consecutive dialysers reuse numbers.
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Tabela III
B³ona kuprofanowa i polisulfonowa. Zestawienie wartoci RMS powierzchni wewnêtrznej z wartociami stê¿eñ TNFa po kolejnych reutylizacjach dializatorów.
Cuprophane and polysulfone membrane. Comparision of internal surface RMS values with TNFa concentrations after consecutive dialysers reuse number.
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t
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0

-0,175
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-0,193
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0

0,855

0,06

90

0,626
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0

-0,011
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0,180
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0

-0,027
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90

0,779

0,12

0

-0,621

NS

90

-0,412

NS

0

0,355

NS

90

-0,836

0,08

cytokin: IL-6 czy TNFa jest bardziej czu³ym
i swoistym markerem stopnia biozgodnoci
dializatorów? Czy te¿, aby uzyskaæ pe³ny
obraz stanu immunologicznego pacjenta,
nale¿y równolegle monitorowaæ stê¿enia
obydwu tych cytokin?
W surowicy chorych poddawanych hemodializoterapii stê¿enia IL-6 s¹ znamiennie
wy¿sze w porównaniu do wartoci stwierdzanych u chorych dializowanych otrzewnowo,
u chorych z PNN lecz pozostaj¹cych jeszcze
w okresie przeddializacyjnym a tak¿e w populacji ludzi zdrowych [8,14,25,37]. Ponadto
analiza regresji wielokrotnej przeprowadzona przez Kaizu i wsp. [18] wykaza³a, ¿e stê¿enie IL-6 oceniane przed sesj¹ hemodializy
koreluje z czasem leczenia nerkozastêpczego, wiekiem chorych oraz tworzywem, z którego wykonano b³ony dializacyjne (w przypadku b³on celulozowych stê¿enie IL-6 przed
sesj¹ HD by³o znamiennie wiêksze ani¿eli w
przypadku b³on syntetycznych).
rednia wartoæ IL-6 w grupie kontrolnej w niniejszym badaniu wynosi³a 4,9 pg/
ml, natomiast rednia wartoæ IL-6 w okresie przed rozpoczêciem sesji hemodializy u
wszystkich 10 pacjentów poddanych badaniu by³a 2,5-krotnie wiêksza  wynosi³a bowiem 12,3 pg/ml. Jednak po up³ywie 2 godzin od rozpoczêcia zabiegu HD rednia
wartoæ IL-6 u wszystkich 10 pacjentów poddanych badaniu wynosi³a 17,35 pg/ml  zatem by³a ponad 3,5-krotnie wiêksza w porównaniu do grupy kontrolnej. Ma to istotne
znaczenie prognostyczne, gdy¿ wiele danych w pimiennictwie wskazuje, ¿e wysokie stê¿enia IL-6 s¹ zwi¹zane z niekorzystnym odleg³ym rokowaniem tych chorych
[28].
Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem IL-6 a
wiekiem chorych wykazan¹ przez Kaizu i
wsp. [18] mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w niniejszej pracy. W grupie chorych, dializowanych
przy u¿yciu b³on kuprofanowych, których
rednia wieku stanowi³a 18 lat  rednie
przeddializacyjne stê¿enie IL-6 wynosi³o 6,7
pg/ml, natomiast w grupie chorych dializo110
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0
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0

0,324

NS

90

0,315

NS

0
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0
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NS
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wanych przy u¿yciu b³on polisulfonowych,
których rednia wieku stanowi³a 54,2 lat 
rednie przeddializacyjne stê¿enie IL-6 wynosi³o a¿ 17,9 pg/ml, przy czym ró¿nica ta
by³a istotna statystycznie.
Analogicznie analizuj¹c rednie wartoci
stê¿eñ TNFa uzyskanych w obecnej pracy 
równie¿ stwierdzono znamienn¹ statystycznie ró¿nicê w stê¿eniach tej cytokiny pomiêdzy m³odsz¹ grup¹ chorych dializowanych
przy wykorzystaniu b³on kuprofanowych a
starszymi chorymi, dializowanymi na biozgodnych b³onach polisulfonowych (3,5 vs 5 pg/ml).
Poprawa stopnia biozgodnoci b³on dializacyjnych mia³a byæ (obok oczywistych
wzglêdów ekonomicznych) jednym z g³ównych i najwa¿niejszych celów reutylizacji dializatorów. Postulowano, ¿e kolejne u¿ycie tej
samej b³ony dializacyjnej jest korzystniejsze
dla pacjenta ze wzglêdu na ochronne dzia³anie bia³ek osadzaj¹cych siê na wewnêtrznej powierzchni b³ony filtracyjnej [34, 41, 42].
Potwierdzeniem tej tezy s¹ wyniki badañ
uzyskane przez Pietrzyka i wsp., w których
wykorzystuj¹c technikê mikroskopu immunofluorescencyjnego udowodniono, ¿e wielokrotne u¿ycie dializatora kuprofanowego  a
tak¿e polisulfonowego  powoduje osadzanie siê na wewnêtrznej powierzchni kapilar i
we wnêtrzu ich cian depozytu bia³kowego,
sk³adaj¹cego siê g³ównie z fibrynogenu, sk³adowej C4 dope³niacza, immunoglobuliny G
oraz albuminy [27]. Z drugiej jednak strony
wiadomo, ¿e kwas nadoctowy jest rodkiem
silnie utleniaj¹cym, który w trakcie procesu
reutylizacji tylko czêciowo usuwa bia³ka osadzone na powierzchni b³ony. Pozosta³e proteiny ulegaj¹ denaturacji i utlenieniu, co prowadzi do powstania ujemnych ³adunków na
powierzchni b³ony [34,44]. W trakcie kolejnego u¿ycia dializatora zamiast spodziewanej poprawy biozgodnoci dochodzi nie tylko do intensywnej aktywacji monocytów i
gwa³townego wydzielania cytokin (m.in. IL1b, IL-6) ale tak¿e do aktywacji czynnika
Hagemana, wydzielania kallikreiny i innych
kinin [20].

W obecnej pracy, w której dokonano
próby weryfikacji stanowiska o pozytywnym
wp³ywie reutylizacji dializatorów na stopieñ
ich biozgodnoci  nie osi¹gniêto poprawy
biozgodnoci b³on kuprofanowych ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ IL-6 i
TNFa w surowicy dializowanych pacjentów.
Zmiany stê¿eñ IL-6 (D IL-6: czyli ró¿nica
pomiêdzy stê¿eniem tej cytokiny oznaczanym w czasie t120 a t0) po kolejnych reutylizacjach b³ony kuprofanowej w porównaniu
do zmiany stê¿enia IL-6 dla nowej b³ony kuprofanowej  nie by³y znamienne statystycznie po ¿adnej krotnoci reutylizacji dializatora. Zatem reutylizacja dializatorów kuprofanowych kwasem nadoctowym nie
wp³ynê³a w sposób istotny na zmianê stopnia ich biozgodnoci ocenianego metod¹
monitorowania stê¿eñ IL-6. Podobny wynik braku znamiennoci statystycznej uzyskano w przypadku analizy ró¿nicy stê¿eñ
TNFa (DTNFa: czyli ró¿nicy pomiêdzy stê¿eniem tej cytokiny oznaczanym w czasie
t90 a t0) po kolejnych reutylizacjach b³ony
kuprofanowej w porównaniu do zmiany stê¿enia TNFa dla nowego dializatora.
W wietle doniesieñ wspó³czesnego pimiennictwa [7,15,30,43] a tak¿e na podstawie w³asnych wyników uzyskanych w
niniejszej pracy, w której przyrost stê¿eñ IL6 w trakcie dializy na nowym oraz kilkakrotnie reutylizowanym dializatorze kuprofanowym by³ znamienny statystycznie w ka¿dym przypadku u¿ycia dializatora (przy jednoczesnym braku wyranego pobudzenia
monocytów w grupie chorych dializowanych
na dializatorach polisulfonowych)  stosowanie biozgodnych b³on dializacyjnych powinno byæ priorytetowym zaleceniem w kontekcie jak najd³u¿szego uchronienia chorych przed wyst¹pieniem licznych, powa¿nych powik³añ zwi¹zanych z hemodializoterapi¹ a tak¿e - zminimalizowania ich skutków. Blisko dwudziestokrotnie wiêkszy
redni przyrost stê¿enia IL-6 (9,6 vs 0,5 pg/
ml) u chorych dializowanych przy u¿yciu
b³on kuprofanowych w porównaniu do b³on
polisulfonowych wiadczy o du¿ej bioniezgodnoci tych pierwszych.
W obecnej pracy nie wykazano znamiennych statystycznie ró¿nic w zakresie
wartoci stê¿eñ TNFa oznaczanych przed
i po 90 minutach trwania sesji HD w ¿adnej
z badanych grup. Przyczyna tego zjawiska
byæ mo¿e uwarunkowana zaburzeniem w
zakresie wewn¹trzkomórkowego przekazywania sygna³u zale¿nego od receptorów
Toll  podobnych w komórkach jednoj¹drzastych krwi obwodowej u dializowanych chorych z PNN [11,16,21,23,33,36,39].
Analizuj¹c wyniki uzyskane w niniejszej
pracy, w której rednie stê¿enie IL-6 obliczone dla wszystkich badanych chorych hemodializowanych by³o prawie 3,5-krotnie
wy¿sze od poziomu tej cytokiny stwierdzonego w grupie kontrolnej, natomiast rednie stê¿enie TNFa w grupie objêtych badaniem pacjentów  przekracza³o 4-krotnie stê¿enie stwierdzane w grupie kontrolnej  a tak¿e wyniki przytoczonych powy¿ej doniesieñ pimiennictwa mówi¹cych o
stopniu pobudzania komórek immunokompetentnych przez poszczególne rodzaje
b³on dializacyjnych  nie nale¿y zapominaæ
o konsekwencjach klinicznych takiej sytuacji.
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Siêgaj¹c po b³onê dializacyjn¹, która silnie aktywuje odpowied immunologiczn¹
ustroju nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e wysokie stê¿enia prozapalnych cytokin (w tym IL6 i TNFa) przyczyniaj¹ siê do znacznego
pogorszenia rokowania chorych hemodializowanych poprzez negatywny wp³yw na
utrzymanie resztkowej funkcji nerek, na stan
od¿ywienia bia³kowo-energetycznego a tak¿e na czêstoæ i nasilenie powik³añ infekcyjnych [26,35,38].
Pomimo ogromnego postêpu, jaki dokona³ siê w ostatnich latach w dziedzinie dializoterapii, miertelnoæ chorych przewlekle
dializowanych nadal pozostaje od 4 do 5 razy
wiêksza ani¿eli w analogicznej wiekowo populacji ogólnej [2]. Cytokiny wydzielane podczas zabiegów hemodializ s¹ czynnikami o
postulowanym negatywnym wp³ywie na
prze¿ycie i miertelnoæ chorych z PNN leczonych nerkozastêpczo [9,12,17]. Nale¿y
mieæ wiadomoæ, ¿e na odleg³e rokowanie
chorych przewlekle dializownych maj¹ wp³yw
zarówno dawka dializy jak¹ zaoferujemy
pacjentowi  innymi s³owy wspó³czynnik
przepuszczalnoci u¿ytego filtra (low vs high
flux) a tak¿e stopieñ biozgodnoci b³ony dializacyjnej. Obydwa wymienione czynniki
mog¹ dzia³aæ jako niezale¿ni sprzymierzeñcy cz³owieka przewlekle dializowanego ale
tak¿e mog¹ staæ siê poredni¹ (lecz najistotniejsz¹) przyczyn¹ zwiêkszonej chorobowoci i miertelnoci w tej populacji chorych.
Na podstawie uzyskanych w niniejszej
pracy wyników a tak¿e po analizie pimiennictwa nale¿y przyj¹æ stanowisko, ¿e reutylizacji nie nale¿y ju¿ d³u¿ej traktowaæ jako
metody poprawy biozgodnoci b³on dializacyjnych z uwagi na coraz szersze zastosowanie wysoce biozgodnych b³on syntetycznych oraz istotne zmniejszenie czêstoci wystêpowania zespo³u pierwszego u¿ycia dializatorów [29]. Aczkolwiek w przypadku dializatorów typu high-flux reutylizowanych przy pomocy renaliny nie tylko s¹ zachowane doskona³e w³aciwoci filtracyjne
tych b³on lecz równie¿ dochodzi do zmniejszenia nasilenia zjawiska tzw. wstecznej ultrafiltracji a co za tym idzie  do zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego, co kompleksowo przek³ada siê na lepsze rokowanie dializowanych pacjentów [40].
Wnioski
1. W grupie pacjentów dializowanych
przy u¿yciu nowych i reutylizowanych b³on
kuprofanowych stwierdzono statystycznie
znamiennie wiêksze (oko³o 19-krotnie) przyrosty stê¿enia IL-6 w porównaniu do chorych dializowanych przy u¿yciu kapilar polisulfonowych, co wiadczy o bardzo niskim
stopniu biozgodnoci b³on kuprofanowych.
Analogicznej zale¿noci nie stwierdzono dla
TNFa, którego stê¿enie nie ulega³o zmianom
w trakcie badania.
2. Reutylizacja badanych dializatorów
kwasem nadoctowym nie poprawia stopnia
ich biozgodnoci ocenianej metod¹ monitorowania stê¿eñ IL-6 i TNFa.
3. Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy
szorstkoci¹ powierzchni badanych b³on dializacyjnych wyra¿on¹ wartociami RMS a ich
biozgodnoci¹ wyra¿on¹ wartociami stê¿eñ
IL-6 i TNFa.
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