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Wp³yw alfa-tokoferolu na komórkow¹
i humoraln¹ odpowied immunologiczn¹
u chorych przewlekle hemodializowanych
 badanie randomizowane z zastosowaniem
podwójnie lepej próby
Liczne badania wykaza³y, ¿e alfa-tokoferol jest modulatorem uk³adu immunologicznego, a jego suplementacja mo¿e poprawiæ odpowied proliferacyjn¹
limfocytów T, wydzielanie cytokin, jak i produkcjê przeciwcia³ w odpowiedzi na
szczepienia. Celem pracy by³a ocena wp³ywu przewlek³ej suplementacji alfatokoferolu na czynnoæ uk³adu immunologicznego w populacji chorych hemodializowanych. Badaniem objêto 55 chorych, których randomizowano do dwóch
grup: grupy otrzymuj¹cej alfa-tokoferol w dawce 1500 mg trzy razy w tygodniu
(n=28) lub grupy otrzymuj¹cej placebo (n=27). Oceniano odpowied proliferacyjn¹ limfocytów T stymulowanych fitohemaglutynin¹ (PHA) i anty-CD3 (OKT3),
oraz zdolnoæ proliferacyjn¹ limfocytów B stymulowanych zawiesin¹ Staphylococcus aureus szczep Cowan (SAC) i ich zdolnoæ do produkcji przeciwcia³ w
odpowiedzi na mitogen szkar³atki (PWM), wyjciowo oraz po 3, 6, 12 i 24 miesi¹cach obserwacji. U wiêkszoci chorych stwierdzono upoledzenie odpowiedzi
typu humoralnego i komórkowego uk³adu immunologicznego: PHA by³ nieprawid³owy u 93%, test z SAC  u 91%, a produkcja przeciwcia³ w tecie z PWM  u
51% badanych. Jedynie odpowied proliferacyjna na anty-CD3 by³a u 91% prawid³owa. Badanie nie wykaza³o wp³ywu alfa-tokoferolu na odpowied proliferacyjn¹ limfocytów T i B u chorych hemodializowanych, mimo wyranego wzrostu
jego stê¿enia w surowicy (z 14,3 ± 3,9 do 17,6 ± 3,1 µg/ml; p=0,001). Jedynym
istotnym efektem by³a mniejsza redukcja zdolnoci do produkcji przeciwcia³ w
tecie PWM w grupie leczonej po 12 miesi¹cach obserwacji (p<0,05). Ten fakt,
oraz silna dodatnia zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem alfa-tokoferolu a PWM (r=0,36
p=0,007) mog³yby przemawiaæ za ochronnym dzia³aniem witaminy na postêpuj¹ce wraz z czasem trwania choroby nerek zaburzenia odpornoci humoralnej,
co wymaga jednak potwierdzenia w dalszych badaniach z wiêkszymi grupami
chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 86-90)
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The influence of alpha-tocopherol on humoral and
cellular immunological response in hemodialysis
patients: a randomized double-blind placebo- controlled
study
The patients with end-stage renal failure have an increased risk of infectious
and neoplasmic disease, and the abnormal response after vaccination, but the
pathogenesis of these disturbances is unclear. Various studies have suggested
a beneficial effects of alpha-tocopherol supplements on immunological response
in general population. The aim of our study was to examine the influence of the
long-term treatment with oral alpha-tocopherol on immunological function in
hemodialysis patients. A total of 55 clinically stable non-diabetic subjects, aged
55 ±13 years, were randomized into two groups: Group 1  receiving alphatocopherol (1500 mg per dose) and Group 2 receiving placebo, both administered three times a week, during dialysis. The lymphocytes T proliferation ability
was evaluated following stimulation with phytohaemagglutinin (PHA) and antiCD3 antibodies (CD3), whereas lymphocytes B proliferation ability was assessed
after stimulation with, strain Cowan (SAC). Additionally a test evaluating ability
to produce antibodies (PWM) was used for assay of humoral response. All the
tests were performed before and after 3, 6, 12, 24 months of the study. In the
treated patients serum alpha-tocopherol concentration increased from 14.3 ±
3.9 to 17.6 ± 3.1 µg/ml (p=0.001), whereas it remained stable in the placebo group.
The PHA test was abnormal in 93% patients, SAC test  in 91% patients, and
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PWM test  in 51%. Only the proliferation of lymphocytes T after anti-CD3 stimulation was normal in the majority (91%) of subjects. There was no effect of alpha-tocopherol on humoral and cellular response, except the smaller reduction
of capacity to produce antibodies in PWM test in the Group 1 after 12 months
(p<0.05). This observation together with a strong correlation between serum
alpha-tocopherol and PWM (p=0.007) could suggest some protective influence
of the vitamin on progressive disturbances of humoral response in patients
treated with hemodialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 86-90)

Wstêp
Chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek charakteryzuj¹ istotne zaburzenia
odpornoci, co objawia siê m.in. czêstymi
infekcjami, nieprawid³ow¹ odpowiedzi¹ na
szczepienia, zwiêkszonym ryzykiem rozwoju
nowotworów i anergi¹. Zaburzona jest zarówno odpowied swoista, jak i nieswoista.
Za kluczowe zjawiska w rozwoju zaburzeñ
uk³adu odpornociowego uwa¿a siê obni¿enie odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów T
na mitogeny i zdolnoci do syntezy przez
nie interleukiny 2 (IL-2), zahamowanie proliferacji limfocytów B z upoledzeniem produkcji swoistych przeciwcia³ przez te komórki, wzrost syntezy IL-1, IL-6 i czynnika martwicy guza alfa (TNF alfa) przez monocyty
oraz zmniejszenie ich zdolnoci do prezentacji antygenu, wzrost produkcji reaktywnych
form tlenu (ROS), a tak¿e os³abienie zdolnoci do fagocytozy i aktywnoci przeciwbakteryjnej granulocytów obojêtnoch³onnych
[1,3,14].
Patogeneza zaburzeñ immunologicznych jest ma³o poznana. Jako istotne czynniki wymienia siê tu: toksemiê i zaburzenia
metaboliczne wynikaj¹ce z mocznicy, niedo¿ywienie, stosowane leki oraz charakteryzuj¹cy schy³kow¹ niewydolnoæ nerek,
przewlek³y stan zapalny i stres oksydacyjny
[3,6,7,15]. Uwa¿a siê, ¿e choæ hemodializa,
przez zmniejszenie nasilenia mocznicy, prowadzi do pewnej poprawy czynnoci uk³adu immunologicznego, to z drugiej strony
kontakt z niekompatybilnym tworzywem
sztucznym i zanieczyszczeniami p³ynu dializacyjnego mo¿e byæ istotna przyczyn¹ kolejnych zaburzeñ [2,6].
Alfa-tokoferol jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów obecnych w b³onach
komórkowych ustroju [5,10,12,13]. Komórki uk³adu immunologicznego maj¹ jego
szczególnie du¿o, ze wzglêdu na znaczn¹
zawartoæ wielonienasyconych kwasów
t³uszczowych, która czyni je wyj¹tkowo podatnymi na uszkodzenie oksydacyjne. Dotychczasowe badania sugeruj¹ korzystny
wp³yw suplementacji alfa-tokoferolu na czynnoæ komórek immunologicznych [8,9,11,
16,17]. Celem pracy by³a ocena wp³ywu przewlek³ego stosowania du¿ych dawek alfa-tokoferolu na komórkow¹ i humoraln¹ odpowied immunologiczn¹ oraz stan zapalny u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
leczonych przewlek³ymi hemodializami.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 55 chorych leczonych powtarzanymi hemodializami przez okres przynajmniej
3 miesiêcy. Z badania wy³¹czono osoby z cukrzyc¹, jawnymi klinicznie procesami zapalnymi, chorobami autoimmunologicznymi, nowotworami, niedo¿ywieniem (BMI <18 kg/m2), zaburzeniami czynnoci tarczycy, ciê¿kim uszkodzeniem w¹troby,

Tabela I
Podstawowe dane kliniczne i laboratoryjne.
Clinical and laboratory data of the studied patients.
Param etr

rednia ± SD

Zakres

Wartoci referency jne

Liczba badany ch

55

-

-

Wiek (lata)

49,7 ± 13,2

22 - 70

-

Kobiety /m ê¿czy ni

13/42

-

-

Cinienie skurczow e (m m Hg)

146 ± 13,9

100 - 170

< 130

Cinienie rozkurczow e (m m Hg)

86 ± 9,3

60 - 105

< 80

Czas dializ (lata)

4,9 ± 5,2

0,3 - 22

-

Album iny (g/dl)

4,36 ± 0,33

3,6 - 5,1

>4

Hem oglobina (g/dl)

10,3 ± 1,17

7.0 - 12,9

11 - 15

Kt / V

1,31 ± 0,25

0,78 - 1,85

>1,4

CRP (m g/l)

10,8 ± 12,6

5 -84

<10

Fibry nogen (m g/dl)

440 ± 105

252 - 704

200 - 400

Ferry ty na (ng/m l)

684 ± 526

58 - 1993

15 - 275

Transfery na (m g/dl)

162 ± 34,31

98 - 247

200 - 360

IL-6 (pg/m l)

11,3 ± 13,2

0,0 - 69

3,13 - 12,5

zaburzeniami krzepniêcia oraz osoby otrzymuj¹ce doustne leki przeciwzakrzepowe, glikokortykosteroidy, hormony p³ciowe, witaminy E, C lub karnitynê. Sporód chorych przyjmuj¹cych leki hipolipemizuj¹ce, kwalifikowano tylko pacjentów przyjmuj¹cych okrelony preparat w sposób ci¹g³y, w
sta³ej dawce, przez minimalny okres ostatniego
roku. Podstawow¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek by³y przewlek³e glomerulopatie
(66%); do pozosta³ych przyczyn nale¿a³y: przewlek³e ródmi¹¿szowe zapalenie nerek, wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, amyloidoza, nefropatia nadcinieniowa i  u jednej osoby  rak nerki
leczony operacyjnie przed 10. laty. Wszyscy chorzy wyrazili wiadom¹ zgodê na badanie, a projekt uzyska³ akceptacjê Senackiej Komisji Bioetycznej do Spraw Badañ Naukowych Akademii Medycznej w Warszawie.
Badanie mia³o charakter podwójnie lepej próby. Chorych randomizowano do dwóch grup: grupy otrzymuj¹cej alfa-tokoferol w dawce 1500 mg
(n=27) lub grupy otrzymuj¹cej placebo (n=28). Oba
preparaty podawano 3 razy w tygodniu podczas
hemodializy. U wszystkich chorych technika dializacyjna by³a podobna. Zabiegi wykonywano trzy
razy w tygodniu po 3,5-5 godzin, za pomoc¹ dializatorów kapilarnych hemofanowych lub polisulfonowych i buforu dwuwêglanowego. U 92% chorych stosowano ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê (rednia dawka 100 j/kg mc/tydzieñ), 82%
badanych przyjmowa³o leki hipotensyjne, 4 osoby
przyjmowa³y fibraty, a jedna statynê. Dziewiêtnastu chorych by³o aktualnymi, a 16. by³ymi palaczami tytoniu.
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Przed badaniem i po 3, 6, 12 i 24 miesi¹cach
u wszystkich chorych wykonywano badania immunologiczne, w których oceniano zdolnoæ limfocytów T i B do proliferacji a tak¿e zdolnoæ limfocytów B do produkcji przeciwcia³. Jednoczenie oznaczono w surowicy: stê¿enie alfa-tokoferolu, stê¿enie markerów stanu zapalnego (bia³ka C-reaktywnego  CRP, fibrynogenu i IL-6), stê¿enie immunoglobulin, transferyny i ferrytyny. Krew do badañ
pobierano na czczo, z dostêpu naczyniowego,
przed pierwsz¹ w tygodniu sesj¹ hemodializy i
podaniem heparyny. Surowicê przeznaczon¹ do
oznaczeñ alfa-tokoferolu i IL-6 zamra¿ano w temperaturze -70°C, a badania wykonywano w wiêkszych seriach. Pozosta³e badania wykonywano na
bie¿¹co.
Badanie odpornoci komórkowej i humoralnej
przeprowadzono po izolacji komórek jednoj¹drzastych z heparynizowanej krwi obwodowej metod¹
wirowania. Dla oceny odpowiedzi proliferacyjnej
limfocytów T, komórki te stymulowano roztworem
fitohemaglutyniny (PHA), oraz przeciwcia³em antyCD3 (OKT 3), a dla oceny odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów B  zawiesin¹ bakterii Staphylococcus aureus szczep Cowan (SAC). Hodowlê
prowadzono przez 3 dni. Syntezê DNA w dziel¹cych siê komórkach mierzono stopniem wbudowywania tymidyny znakowanej trytem. Syntezê przeciwcia³ in vitro oceniano testem ³ysinkowym. Komórki jednoj¹drzaste aktywowano mitogenem
szkar³atki (PWM), a nastêpnie inkubowano. Aktywowane komórki jednoj¹drzaste ³¹czono z 30%
zawiesin¹ erytrocytów barana op³aszczonych bia³kiem A oraz roztworem króliczych przeciwcia³ skie87
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i testu Median oraz testu Ko³mogorowa-Smirnowa. Korelacje uzyskano przy u¿yciu testu Spearmana i testu c2. Dane wyra¿ano jako rednie ±
SD. Ró¿nice uznawano za istotne statystycznie
przy wartoci p<0,05.
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Rycina 1
Wyniki badañ czynnoci limfocytów.
Immunological characteristics of the studied patients
SAC  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów B pod wp³ywem zawiesiny Staphylococcus aureus szczep Cowan;
PWM  zdolnoæ limfocytów B do produkcji przeciwcia³ w odpowiedzi na mitogen szkar³atki;
PHA  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów T stymulowanych fitohemaglutynin¹;
OKT3  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów T stymulowanych przeciwcia³em anty-CD3)
wykres korelacji pomiêdzy PHA a SAC i OKT3
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Rycina 2
Wykres korelacji pomiêdzy PHA a OKT3 i SAC.
Correlations between PHA, OKT3 and SAC.
SAC  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów B pod wp³ywem zawiesiny Staphylococcus aureus szczep Cowan;
PHA  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów T stymulowanych fitohemaglutynin¹;
OKT3  zdolnoæ proliferacyjna limfocytów T stymulowanych przeciwcia³em anty-CD3)

rowanych przeciwko ludzkim immunoglobulinom
(Dako). Nastêpnie liczono obszary powsta³ej hemolizy (³ysinki). Liczbê uzyskanych ³ysinek przeliczano na 100 000 komórek jednoj¹drzastych (norma 960-1800).
Stê¿enie alfa-tokoferolu oznaczano metod¹
chromatografii cieczowej (norma 5-20 µg/ml); stê¿enie IL-6 (wartoci referencyjne 3,13-12,5 pg/ml)
i immunoglobulin (norma dla IgG 700-1600 mg/dl,
dla IgA 70-410 mg/dl, dla IgM 40-240 mg/dl) 
metod¹ ELISA. Stê¿enie CRP oznaczano metod¹
immunologiczn¹ przy u¿yciu analizatora (norma
<10 mg/l), stê¿enie fibrynogenu  metod¹ automatyczn¹ Claussa przy u¿yciu analizatora (norma
200-400 mg/dl), stê¿enie transferyny  metod¹ immunoturbidimetryczn¹ (norma 200-360 mg/dl), a
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ferrytyny  automatyczn¹ metod¹ chemiluminescencyjn¹ (norma 15-275 ng/ml).
Uzyskiwane dane gromadzono w arkuszach
kalkulacyjnych programu komputerowego Excell
7,0 (Microsoft) i poddawano analizie statystycznej
w programie Statistica. Pozwala³o to na uzyskanie rednich wartoci badanych parametrów i odchyleñ standardowych (SD). Poszczególne grupy
porównywano ze sob¹ parami (porównanie wartoci danego parametru u badanych pacjentów w
kolejnych fazach leczenia) przy zastosowaniu testu kolejnoci par Wilcoxona. Do oceny tendencji
zmian (malej¹ce lub rosn¹ce) u¿yto testu znaków
dla dwóch zmiennych zale¿nych. Dla porównania
niezale¿nych grup u¿yto testów nieparametrycznych: Manna-Whitneya, Kruskala- Wallisa ANOVA

Wyniki
Podstawowe dane kliniczne i biochemiczne przedstawiono w tabeli I. Wród 55
badanych by³o 13 kobiet i 42 mê¿czyzn,
redni ich wiek wynosi³ 50 ± 13 lat (22-70
lat), a okres leczenia dializami 58 ± 62 miesi¹ce (4-264 miesiêcy). redni okres obserwacji wynosi³ 12,0 ± 8,0 miesi¹ca (od 1 do
24 miesiêcy). Roczny okres obserwacji
ukoñczy³o 30 osób, a dwuletni 15 osób.
W badanej grupie stwierdzono g³êbokie
upoledzenie odpowiedzi typu humoralnego i komórkowego uk³adu odpornociowego ustroju, polegaj¹ce na zmniejszeniu zdolnoci proliferacyjnej limfocytów T i B oraz
zdolnoci do produkcji przeciwcia³ w porównaniu do wyników uzyskiwanych u zdrowych
dawców krwi. Zaburzenia proliferacji limfocytów T po stymulacji za pomoc¹ PHA obserwowano u 93%, proliferacji limfocytów B
po dodaniu SAC  u 91%, a produkcji przeciwcia³ w tecie PWM  u 51% badanych.
Proliferacja limfocytów T stymulowanych
anty-CD3 by³a prawid³owa u 91% chorych
(patrz rycina 1). Stwierdzono tak¿e: (1) dodatni¹ zale¿noæ pomiêdzy odpowiedzi¹
proliferacyjn¹ limfocytów T stymulowanych
przeciwcia³em OKT3 a takimi markerami
stanu zapalnego, jak CRP i IL-6 (odpowiednio: r=0,37, p=0,005 i r=0,23, p=0,04), (2)
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy zdolnoci¹ limfocytów B do produkcji przeciwcia³ w tecie
PWM a stê¿eniem CRP i fibrynogenu (odpowiednio: r=0,47, p=0,003 i r=0,34 p=0,01)
oraz stê¿eniem alfa-tokoferolu (r=0,36
p=0,007). Ponadto obserwowano istotn¹
dodatni¹ zale¿noæ pomiêdzy wynikami testu PHA a wynikami testów SAC i OKT3
(odpowiednio: r=0,28 p=0,04 i r=0,33
p=0,01) (patrz rycina 2).
U wiêkszoci chorych stê¿enie immunoglobulin by³o prawid³owe. Jedynie stê¿enie IgM korelowa³o istotnie dodatnio ze zdolnoci¹ do proliferacji limfocytów T pod wp³ywem OKT3 (r=0,27; p=0,04). rednie stê¿enie CRP wynosi³o 10,8 ± 12,6 mg/l. Podwy¿szone wartoci stwierdzono u 14 osób
(26%), jednak u nikogo nie stwierdzono stê¿enia CRP <5 mg/l. Podwy¿szone stê¿enie
fibrynogenu stwierdzono u 36 osób (66%);
rednio wynosi³o ono 440 ± 105 mg/dl. Stê¿enie IL-6 znajdowa³o siê powy¿ej górnej
granicy zakresu wartoci referencyjnych u
18 osób (33%); rednie wartoci w ca³ej
badanej grupie wynosi³y 11,3 ± 13,2 pg/ml
(0-69 pg/ml). Stê¿enie CRP oraz stê¿enia
IL-6 i fibrynogenu dodatnio ze sob¹ korelowa³y (odpowiednio: r=0,5 p=0,0002 i r=0,43
p=0,001). Podwy¿szone stê¿enie ferrytyny
stwierdzono u 44 badanych (80%) a obni¿one stê¿enie transferyny u 47 chorych
(86%). rednie ich wartoci wynosi³y odpowiednio: 684 ± 526 ng/ml i 162 ± 34 mg/dl.
Oba te parametry wykazywa³y wzajemn¹
cis³¹ ujemn¹ zale¿noæ (r=-0,41; p=0,002).
W czasie badania nie obserwowano
istotnych zmian w zakresie odpowiedzi immunologicznej i wp³ywu na stan zapalny,
poza: przejciowym zmniejszeniem stê¿e-
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Rycina 3
Stê¿enie alfa-tokoferolu w surowicy w badanych grupach w trakcie obserwacji.
Serum alpha-tocopherol concentration in studied groups.
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Rycina 4
Zdolnoæ do produkcji przeciwcia³ w tecie PWM w obu grypach.
Ability of lymphocytes B to produce antibodies in PWM test in studied groups.

nia fibrynogenu w grupie leczonej po 6 miesi¹cach obserwacji (p=0,04) oraz mniejsz¹
zdolnoci¹ do produkcji przeciwcia³ (PWM)
w grupie leczonej po 12 miesi¹cach obserwacji (p<0,05) (patrz rycina 4).
Poza czterema chorymi, u których
stwierdzono podwy¿szone wartoci, wyjciowe stê¿enie alfa-tokoferolu w surowicy
u badanych by³o prawid³owe; wynosi³o ono
rednio 14,0 ± 4,4 µg/ml (6,3 do 27,2 µg/
ml) (patrz rycina 3). Stwierdzono siln¹ dodatni¹ zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem alfatokoferolu w surowicy a stê¿eniem fibrynogenu (r=0,32 p=0,02). U chorych leczonych
alfa-tokoferolem obserwowano istotny
wzrost jego stê¿enia w surowicy (rednio z
14,3 ± 3,9 do 17,6 ± 3,1 µg/ml), podczas
gdy w grupie placebo wartoci te pozosta³y
na tym samym poziomie. W grupie leczonej stê¿enia te by³y wy¿sze w stosunku do
grupy placebo we wszystkich badanych
okresach (patrz rycina 3). Nie stwierdzono
istotnych korelacji pomiêdzy stê¿eniem alfatokoferolu a markerami stanu zapalnego po
leczeniu.

Omówienie wyników
Liczne badania wykaza³y, ¿e alfa-tokoferol jest czynnikiem niezbêdnym do prawid³owego funkcjonowania uk³adu immunologicznego, a jego suplementacja w populacji
ogólnej u starszych osób z niedoborami pokarmowymi i niskimi jego stê¿eniami w surowicy, mo¿e poprawiæ odpowied proliferacyjn¹ komórek T, wydzielanie cytokin, jak
i produkcjê przeciwcia³ w odpowiedzi na
szczepienia [10,11,17].
U wiêkszoci badanych przez nas osób
stwierdzono istotne upoledzenie odpowiedzi humoralnej i komórkowej ustroju, co
wydaje siê byæ zwi¹zane z chorob¹ podstawow¹. Zdolnoæ proliferacyjna limfocytów T
po stymulacji za pomoc¹ PHA by³a nieprawid³owa u 93%, zdolnoæ proliferacyjna limfocytów B po dodaniu SAC  u 91%, a zdolnoæ do produkcji przeciwcia³ w odpowiedzi
na PWM  u 51% badanych. Jedynie odpowied proliferacyjna limfocytów B po stymulacji anty-CD3 by³a u wiêkszoci chorych
(91%) prawid³owa.
Nie stwierdzono opisywanego przez niektórych autorów, niedoboru witaminy E oraz
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istotnego wp³ywu stosowania witaminy E na
przewlek³y stan zapalny. Wyjciowe stê¿enie witaminy E u wszystkich badanych chorych pozostawa³o powy¿ej dolnej granicy
normy, a rednie stê¿enie CRP, fibrynogenu i IL-6 nie uleg³o w ci¹gu leczenia istotnym zmianom. U badanych pacjentów zwraca uwagê podwy¿szenie stê¿enia markerów
stanu zapalnego u znacznej grupy chorych,
choæ z badania wykluczono pacjentów z
aktywnymi procesami zapalnymi.
Badanie nie wykaza³o jednoznacznie
spodziewanego korzystnego wp³ywu leczenia alfa-tokoferolem na czynnoæ immunologiczn¹ chorych z mocznic¹. W zakresie
odpowiedzi komórkowej i humoralnej, obserwowano jedynie przejciowe wahania w
obu grupach (po 3 i 12 miesi¹cach). Jedynym istotnym efektem, co wydaje siê mo¿e
nieco zaskakuj¹ce, by³a mniejsza redukcja
zdolnoci do produkcji przeciwcia³ w grupie
leczonej po 12 miesi¹cach obserwacji
(p<0,05). Obserwowano równie¿ siln¹ dodatni¹ zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem alfatokoferolu a zdolnoci¹ limfocytów B do produkcji przeciwcia³ w odpowiedzi na mitogen
szkar³atki (PWM; r=0,36; p=0,007) . Wydaje siê to potwierdzaæ dotychczasowe wstêpne sugestie, przemawiaj¹ce za ochronnym
dzia³aniem alfa-tokoferolu na postêpuj¹ce
wraz z czasem trwania mocznicy, zaburzenia odpornoci typu humoralnego, opieraj¹ce siê na pojedynczych badaniach eksperymentalnych i paru pracach dotycz¹cych
populacji ogólnej. Podobna poprawa odpowiedzi na mitogeny pod wp³ywem alfa-tokoferolu by³a opisywana u zwierz¹t oraz u
chorych w przebiegu zatrucia o³owiem
[4,16]. Lee i wsp. stwierdzili immunostymulacyjny wp³yw witaminy E na proliferacjê limfocytów T w hodowli [9].
Podsumowuj¹c: chorzy przewlekle dializowani z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek maj¹ g³êbokie upoledzenie, zarówno humoralnego, jak i komórkowego
typu odpowiedzi immunologicznej. Du¿e
dawki witaminy E nie poprawiaj¹ odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów T i B na mitogeny. Wp³yw leczenia witamin¹ E na odpowied humoraln¹ wymaga dalszych badañ.
Du¿e dawki witaminy E nie wywieraj¹ istotnego wp³ywu na przewlek³y proces zapalny
w tej populacji. Nie stwierdzono tak¿e istotnego zwi¹zku pomiêdzy paleniem tytoniu, a
zaburzeniami immunologicznymi w badanej
populacji chorych.
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