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Ma³o poznany jest wp³yw ró¿nych b³on dializacyjnych w czasie hemodializy
(HD) oraz zabiegu hemodiafiltracji (HDF) na indukcjê stresu oksydacyjnego u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. Badalimy wp³yw dwóch ró¿nych
b³on dializacyjnych (regenerowanej celulozy i polisulfonowej) oraz zabiegu HDF
na aktywnoæ enzymów proteolitycznych (mieloperoksydaza , elastaza, kolagenoza, katepsyna B, katepsyna B i L) i CRP. Badaniem by³o objêtych 31 pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w trzech grupach: grupa 1 - pacjenci
leczeni HD przy u¿yciu dializatora z regenerowanej celulozy (RC), grupa 2 - pacjenci leczeni HD przy u¿yciu dializatora polisulfonowego (PS) i grupa 3 - pacjenci leczeni hemodiafiltracj¹ z u¿yciem dializatora polisulfonowego (HDF).
Próbki krwi by³y pobierane przed i bezporednio po zabiegach. Wyniki i wnioski: stê¿enia mieloperoksydazy i CRP w surowicy wzrasta³y w czasie hemodializy (HD) i hemodiafiltracji (HDF) i s¹ dobrymi wskanikami biozgodnoci b³on
dializacyjnych i zabiegu hemodializy niezale¿nie od techniki dializacyjnej. Poziomy elastazy, kolagenazy, katepsyny B, katepsyny B i L nie wzrasta³y czasie
HD i HDF i nie s¹ dobrymi wskanikami biozgodnoci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 63-66)
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Little is known of how different hemodialysis (HD) membranes and
haemodiafiltration (HDF) contribute to the oxidative stress induced by the dialysis procedure per se. We studied the influence of two different dialysis membranes (regenerated cellulose and polysulphone )and HDF procedure on the
activity of the proteolytic enzymes (myeloperoxidase, elastase, kolagenase,
cathepsin B, cathepsin B and L) and CRP. The study was carried on 31 patients
with end-stage renal failure in three groups: group 1 - patients received HD
using regenerated cellulose (RC), group 2 - patients received HD using
polysulphone (PS) and group 3 - patients received hemodiafiltration (HDF) using polisulfone membrane. Blood samples were taken before and just after dialysis in groups 1-3. Results and conclusions: plasma myeloperoxidase and
CRP levels increased after hemodialysis (HD) and hemodiafiltration (HDF) and
are good markers of dialysis membranes biocompatibility and HD procedures
independently on dialysis technique. Plasma elastase, collagenase, cathepsin
B, cathepsin B and L levels didn't increase during HD and HDF and are`nt the
markers of biocompatibility.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 63-66)

Wstêp
Biozgodnoæ oznacza brak wywo³ywania istotnej klinicznie odpowiedzi organizmu
na obecnoæ obcego materia³u, urz¹dzenia

lub uk³adu. Problem biozgodnoci dotyczy
zarówno b³on dializacyjnych jak te¿ wszystkich elementów dializacyjnego uk³adu kr¹¿enia zewn¹trz ustrojowego oraz p³ynów
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dializacyjnych i reinfuzyjnych(wu). Wypadkowa biozgodnoci wszystkich tych sk³adowych warunkuje ogóln¹ biozgodnoæ zabiegów dializy. Kontakt osocza oraz elementów morfotycznych krwi z b³on¹ dializacyjn¹ wykonan¹ z substancji biologicznie obcej jest szczególnie du¿y i powoduje szereg
reakcji takich jak aktywacja uk³adu dope³niacza, aktywacja uk³adu bezporedniego,
aktywacja uk³adu krzepniêcia, aktywacja
uk³adu cytokin [1,8,11,14,21]. U pacjentów
leczonych hemodializ¹ obserwuje siê wzrost
stresu oksydacyjnego. Nie do koñca poznany, mimo licznych badañ, jest wp³yw ró¿nych
b³on dializacyjnych na indukcjê stresu oksydacyjnego u pacjenta w czasie zabiegu hemodializy i na ró¿ne wskaniki ich biozgodnoci [6,9,11,12,18,24].
W przedstawionym badaniu ocenie
poddano aktywnoæ enzymów proteolitycznych (mielo-peroksydaza, elastaza, kolagenaza, katepsyna B, katepsyna B i L) oraz
CRP w hemodializie przy u¿yciu dwóch b³on
dializacyjnych (z regenerowanej celulozy i
polisulfonowej) oraz przy zabiegu hemodiafiltracji. Celem pracy by³a ocena wp³ywu
hemodializy przy zastosowaniu dwóch ró¿nych b³on dializacyjnych oraz zabiegu hemodiafiltracji z u¿yciem b³ony polisulfonowej na stê¿enie enzymów proteolitycznych
i CRP oraz ustalenie odpowiedzi na pytanie
czy enzymy proteolityczne oraz CRP s¹
dobrymi markerami biozgodnoci b³on dializacyjnych i zabiegów HD i HDF.
Pacjenci i metody

Oznaczenia aktywnoci enzymów proteolitycznych (mieloperoksydaza, kolagenaza, elastaza,
katepsyna B, katepsyna B i L) oraz CRP wykonano przed i bezporednio po zabiegu dializy w trzech
nastêpuj¹cych grupach pacjentów:
Grupa 1 (n-11) leczon¹ hemodializami z u¿yciem b³ony dializacyjnej z regenerowanej celulozy.
Grupa 2 (n-10) leczon¹ hemodializami z u¿yciem b³ony dializacyjnej polisulfonowej low flux.
Grupa 3 (n-10) leczon¹ hemodiafiltracj¹ z u¿yciem b³ony polisulfonowej.
Podstawowe dane kliniczne przedstawiono w
tabela I.
Wszyscy chorzy otrzymywali heparynê drobnocz¹steczkow¹ przed zabiegiem (40 mg enoksaparyny) i mieli ultrafiltracjê w czasie zabiegu 1,52,0 litra.
Badaniem objêto 31 chorych leczonych hemodializami przez okres przynajmniej 3 miesiêcy.
Z badania wykluczono pacjentów z jawnymi klinicznie procesami zapalnymi, chorobami autoimmunologicznymi, nowotworami, niedo¿ywieniem
(BMI<18 kg/m2), zaburzeniami czynnoci tarczycy, ciê¿kim uszkodzeniem w¹troby, zaburzeniami
krzepniêcia oraz osoby otrzymuj¹ce doustne leki
przeciwzakrzepowe, glikokortykoidy, hormony
p³ciowe, karnitynê. Wszyscy chorzy wyrazili wiadom¹ zgodê na badanie a projekt uzyska³ zgodê
Komisji Bioetycznej Okrêgowej Izby Lekarskiej w
Warszawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Stê¿enie mieloperoksydazy granulocytów
oznaczono z zastosowaniem testu BIOXYTECH
MPO-EIA, opartym na metodzie immunoenzymatycznej ELISA. Antygen jest jest wychwytywany
przez przeciwcia³a monoklonalne stanowi¹ce fazê
sta³¹ mikrop³ytki. Nastêpnie antygen wi¹zany jest
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Tabela I
Charakterystyka pacjentów.
Characteristic of the patients.
Grupa

Wiek

Kt / V

Okres dializoterapii

BM I

1

62,36 ± 17,54

1,12 ± 0,17

53,09 ± 38,07

25,82 ± 2,79

2

65,2 ± 9,5

1,05 ± 0,33

67,5 ± 47,8

26,8 ± 2,57

3

63,5 ± 13,84

1,24 ± 0,2

59,5 ± 31,93

27,4 ± 2,72
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Rycina 1
Stê¿enia mieloperoksydazy przed i po zabiegu w 3 grupach.
Myeloperoxidase concentrations before and after procedure in 3 groups.
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Rycina 2
Stê¿enia kolagenzy przed i po zabiegu w 3 grupach.
Colagenase concentrations before and after procedure in 3 groups.
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Rycina 3
Stê¿enia elastazy przed i po zabiegu w 3 grupach.
Elastase concentrations before and after procedure in 3 groups.

cer

przeciwcia³ami poliklonalnymi anty-MPO sprzê¿onymi z biotyn¹, po czym biotyna wi¹zana jest z
awidyn¹ sprzê¿on¹ z fosfataz¹ alkaliczn¹. Po dodaniu substratu pNNPP (fosforan p-nitrofenolu)
fosfatazy alkalicznej absorbancja odczytywana jest
na czytniku typu ELISA przy d³ugoci fali 405 nm.
Stê¿enie MPO uzyskiwane jest z krzywej standardowej. Standart stanowi liofilizowana mieloperoksydaza granulocytowa.
Aktywnoæ katepsyny B w surowicy mierzona
by³a fluorymetrycznie z zastosowaniem Z-Arg-AMC
(Z=N-CO2-benzyloxycarbonyl, N-CO2-Larginyloarginina-7-amido-4-metylokumaranem) jako substratu. Enzym odcina C- koniec argininy i uwalnia
grupê wysoko fluoryzuj¹c¹ 7-amino-4-metylokumaran(AMC).
Aktywnoæ katepsyny Bi L ³¹cznie mierzona
by³a fluorymetrycznie z zastosowaniem Z-phenylanyl-arginine-7-amino-4-metylokumaranem jako
substratu. Enzym odcina C-koniec argininy i uwalnia grupê wysoko fluoryzuj¹c¹ AMC.
Aktywnoæ kolagenazy oznaczono fluorymetrycznie z zastosowaniem syntetycznego substratu sukcynylo-Gly-Pro-Leu-gly-Pro-AMC. Substrat
pod wp³ywem kolagenaz ulega hydrolizie w miejscu wi¹zania Leu-Gly. Uwalniany Gly=Pro-AMC
pod wp³ywem obecnej w badanym materiale nadmiarze X-propylo dipeptylo-aminopeptydazy (X-Pro
DAP), ulega nastêpnie hydrolizie do Gly-Pro i do
wolnej grupy AMC. Iloæ uwolnionego amidometylokumaranu jest proporcjonalna do aktywnoci
enzymu proteolitycznego w badanym materiale.
Aktywnoæ elastazy oznaczana by³a metod¹
fluorymetryczn¹ z zastosowaniem syntetycznego
substratu Ac-Ala-Ala-Pro-Ala-AMC. Enzym odcina
substrat przy C-koñcu alaniny i uwalnia AMC, grupê o wysokiej fluorescencji.
Aktywnoæ enzymatyczna katepsyny B, katepsyny B iL, kolagenazy, elastazy zosta³y przedstawione w IU/ml.
W pracy zastosowano statystyki opisowe oraz
test nieparametryczny Wilcoxona dla porównania
wartoci przed i po dializie. Przyjêto poziom istotnoci p=0,05. Obliczenia wykonano w programie
SPSS v.12
Wyniki
Stê¿enia enzymów proteolitycznych i
CRP przed i po hemodializie oraz hemodiafiltracji w trzech grupach zosta³y przedstawione na rycinach od 1-6.
Stwierdzilimy wzrost stê¿eñ mieloperoksydazy (MPO) oraz CRP zarówno po zabiegu hemodializy przy u¿yciu obydwu badanych b³on dializacyjnych jak i po zabiegu
hemodiafiltracji (HDF). W grupie 2 i 3 nast¹pi³ znamienny statystycznie wzrost stê¿eñ dla mieloperoksydazy (MPO) p=0,038
i p= 0,038 i dla CRP p=0,028 i p=0,005.
W grupie 1 stwierdzono wzrostow¹ tendencjê dla stê¿eñ mieloperoksydazy oraz
CRP nie uzyskano istotnoci statystycznej.
Powy¿szy fakt t³umaczymy du¿¹ zmiennoci¹ uzyskiwanych wyników mieloperoksydazy i CRP.
W przypadku pozosta³ych enzymów (kolagenoza,elastaza, katepsyna B, katepsyna
B i L) nie obserwowalimy wzrostu stê¿eñ
po zabiegach hemodializy i hemodiafiltracji.
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Rycina 4
Stê¿enia katepsyny B przed i po zabiegu w 3 grupach.
Cathepsin B concentrations before and after procedure in 3 groups.
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Rycina 5
Stê¿enia katepsyny Bi L przed i po zabiegu w 3 grupach.
Cathepsin B i L concentrations before and after procedure in 3 groups.
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Rycina 6
Stê¿enia CRP przed i po zabiegu w 3 grupach.
CRP concentrations before and after procedure in 3 groups.

Dyskusja
U chorych z przewlek³¹ niewynolnoci¹
nerek (PNN) leczonych hemodializami dochodzi do przewlek³ych powik³añ, które
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mog¹ prowadziæ do wyniszczenia i rozwoju
powik³añ zarówno sercowo-naczyniowych
jak i amyloidozy [8,9,15]. Poznanie patogenezy tych powik³añ jest podstaw¹ do popra-
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wy jakoci zabiegów hemodializy(HD). Rozwijaj¹cy siê czêsto przewlek³y stan zapalny, indukcja produkcji B2-mikroglobuliny, cytokin, aktywacja uk³adu dope³niacza i inne
s¹ istotn¹ przyczyn¹ rozwoju powik³añ
przede wszystkim przyspieszonej mia¿d¿ycy i wyniszczenia [5,8,22]. Uwalnianie i produkcja enzymów proteolitycznych bior¹cych
udzia³ w wielu procesach fizjologicznych i
patologicznych jest wynikiem tzw. stresu
oksydacyjnego i mo¿e byæ parametrem biozgodnoci dializy. Ocena ich aktywnoci pozwala okreliæ rolê enzymów w progresji powik³añ u pacjentów leczonych hemodializami jak te¿ biozgodnoci zabiegu [7,8,17,
21,22].
Mieloperoksydaza od kilku lat jest przedmiotem badañ oceniaj¹cych biozgodnoæ
zabiegów hemodializy oraz generacji stresu oksydacyjnego. Mieloperoksydaza jest
g³ównym bia³kiem ziarnistoci azurofilnych
ludzkich leukocytów wieloj¹drzastych o ciê¿arze cz¹steczkowym 150 000. Katalizuje
utlenowanie anionu chlorkowego do powstania kwasu podchlorawego w obecnoci nadtlenku wodoru produkowanego podczas aktywacji granulocyta. Odgrywa kluczow¹ rolê
w obronie komórki gospodarza przed patogennymi mikroorganizmami [14,19,21,25].
Autorzy zajmuj¹cy siê mieloperoksydaz¹ s¹ zgodni co do wzrostu stê¿enia tego
enzymu w czasie zabiegu hemodializy. Ró¿nice w stê¿eniach mieloperoksydazy wynikaj¹: z czasu pobrania próbki krwi w czasie
hemodializy, miejsca pobrania( przed lub za
dializatorem), krwi ¿ylnej lub têtniczej
[17,25]. Autorzy zwracaj¹ uwagê na inne
czynniki mog¹ce zwiêkszaæ stres oksydacyjny w czasie hemodializy takie jak: wielkoci ultrafiltracji, rodzaju koncentratu, pompa krwi [17,25].
W badaniu Krietera wzrost stê¿enia
MPO obserwowano po 5 minutach, szczyt
stê¿enia MPO osi¹gniêto w 30 minucie zabiegu hemodializy, nastêpnie obserwowano
obni¿anie siê poziomu enzymu nie osi¹gaj¹c poziomu wyjciowego mimo trwania zabiegu w tym ekspozycji na b³onê. W badaniu tym obserwowano ró¿nice stê¿enia MPO
we krwi têtniczej i ¿ylnej [17]. W badaniu
Wu C.C. nie obserwowano szczytu stê¿enia MPO w 30 min. [25]. Krieter w cytowanym badaniu stosowa³ b³onê heliksonow¹
oraz tzw. ultraczysty p³yn. Tym mo¿e byæ
t³umaczony mniejsze stê¿enie mieloperoksydazy. Wzrosty na pocz¹tku zabiegu, jak
te¿ ró¿nice uzyskiwane w krwi ¿ylnej i têtniczej t³umaczy³ innymi czynnikami ni¿ kontakt z b³on¹ dializacyjn¹ a raczej wynikiem
dzia³ania np. pompy krwi. Jednak ró¿nica
przy u¿yciu ró¿nych b³on w pracy Wu i wsp.
przemawia za tym, ¿e rola b³ony dializacyjnej w procesie biozgodnoci ma jednak zasadnicze znaczenie [17,25]. W naszej pracy nie wykazano ró¿nicy miêdzy b³onami,
jednak ca³a metodyka pracy by³a inna a
oznaczanie po zabiegu (nie w jego trakcie)
w za³o¿eniu mia³ wykazaæ wp³yw b³ony dializacyjnej chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ dializy jako ca³oci. Fakt, ¿e zarówno stwierdzano wzrost w HD jak i HDF (zupe³nie ró¿nymi technikami dializacyjnymi)przemawia
za g³ównym wp³ywem b³ony dializacyjnej.
Warunki wykonania zabiegów hemodializy
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by³y podobne pod wzglêdem dawek enoksaparyny i ultrafiltracji.
Borawski J. bada³ rolê stosowania heparyn dla uwalniania MPO. Stwierdzi³ uwalnianie MPO ze cian naczyñ t³umacz¹c tym
czêciowo wzrost jego stê¿eñ po podaniu
heparyny i w tym mechanizmie ochronne,
przeciwmia¿d¿ycowe dzia³anie heparyny na
naczynia. Problem i wyniki bardzo interesuj¹ce wymagaj¹ce dalszych badañ. W naszej
pracy wszyscy chorzy otrzymywali enoksaparynê w podobnej dawce [4].
Badanie powierzchniowych produktów
degranulacji granulocytów nie wykaza³o
przydatnoci dla oceny wp³ywu dializy na
degranulacjê granulocytów [9]. W odró¿nieniu od Inose K. i wsp. nie stwierdzilimy w
naszym badaniu wp³ywu zabiegu dializy na
stê¿enia elastazy [1,11,13,14]. Mo¿na wiêc
stwierdziæ ¿e jest to ma³o czu³y marker biozgodnoci.
Inne enzymy proteolityczne badane w
pracy (katepsyny B i katepsyny B i L) nie
zmienia³y siê istotnie co sugeruje ich ma³¹
przydatnoæ w ocenie biozgodnoci. Inni
autorzy nie badali zachowañ tych enzymów
[2,3,23].
Potwierdza siê w naszej pracy zachowanie metaloproteinaz (kolaganaza), których stê¿enie nie wzrasta³o podobnie jak w
pracy Chou F.P. i wsp. [7,15,20]. W pracy
tej stwierdzono wzrost inhibitorów proteinaz
[7]. Istotnym stwierdzeniem naszej pracy
jest potwierdzenie przydatnoci oznaczania CRP jako markera biozgodnoci [5]. Badanie to ze wzglêdu na sw¹ dostêpnoæ i
prostotê mo¿e mieæ du¿e znaczenie praktyczne w ocenie biozgodnoci b³ony dializacyjnej i zabiegu hemodializy.
Wnioski
Wzrost aktywnoci mieloperoksydazy i
CRP bezporednio po dializie jest dobrym
wyznacznikiem biozgodnoci ró¿nych b³on
dializacyjnych i zabiegu hemodializy, niezale¿nie od techniki dializacyjnej.
Stê¿enia katepsyny B, katepsyny B i L,
elastazy, kolagenazy nie wzrastaj¹ po zabiegu hemodializy i hemodiafiltracji i nie s¹
dobrymi wyznacznikami biozgodnoci.
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