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Apoptoza u dzieci i m³odych doros³ych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)

Irena MAKULSKA1
Danuta ZWOLIÑSKA1

Apoptoza jest aktywn¹ form¹ niszczenia komórek w ¿ywym organizmie, inicjowan¹ przez liczne procesy stymuluj¹ce, które podlegaj¹ z³o¿onemu systemowi regulacyjnemu. Proces ten odgrywa znacz¹c¹ rolê w zaburzeniach uk³adu immunologicznego, równie¿ u pacjentów z PChN, zw³aszcza w jej schy³kowej fazie. Celem pracy by³a ocena stopnia nasilenia apoptozy w limfocytach
krwi obwodowej u dzieci i m³odych doros³ych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)
leczonych w Klinice Nefrologii Pediatrycznej AM we Wroc³awiu. Materia³ i Metody: Badaniami objêto 70 dzieci i m³odych doros³ych; 24 pacjentów w okresie
predializacyjnym (Pre), 13 leczonych HD, 14 DO oraz 19 osób zdrowych, jako
grupê kontroln¹. Oceniano stopieñ nasilenia apoptozy (faza wczesna i póna) w
limfocytach poddanych dzia³aniu Annexyny V-FITC, badano stê¿enie bia³ek b³onowych Fas Ligand i Bcl-2 przy pomocy swoistych przeciwcia³. Analizê przeprowadzono w cytometrze przep³ywowym. Wyniki: Najwiêkszy odsetek limfocytów w fazie wczesnej i pónej apoptozy stwierdzono u dzieci w okresie predializacyjnym. Aktywnoæ Fas Ligand by³a podobna we wszystkich badanych grupach, a wartoci Bcl-2 istotnie wy¿sze w grupie HD i DO w porównaniu do pozosta³ych grup. Wykazano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy Fas Ligand i Bcl-2 u pacjentów HD i leczonych zachowawczo, ujemna korelacja wyst¹pi³a pomiêdzy
natê¿eniem pónej fazy apoptozy i Bcl-2 u chorych poddanych HD i w grupie
kontrolnej. Wnioski: Najwiêksze natê¿enie apoptozy w limfocytach krwi obwodowej u dzieci wystêpuje w okresie predializacyjnym. Istotne podwy¿szenie aktywnoci bia³ka Bcl-2 u pacjentów dializowanych prawdopodobnie zapobiega
nadmiernemu nasileniu apoptozy w tej grupie chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 206-210)

Apoptosis in children and young adults with chronic
kidney disease (CKD)
Apoptosis is a set of programmed active and selective mechanisms of cell
death allowing the removal of cells in the living organisms. It is initiated by a
number of stimuli, which are subject to complicated regulating system. It is
proved that apoptosis plays a significant role in immunological disorders in
uremic patients. The aim of the study: was to estimate the activity of apoptosis
in peripheral blood lymphocytes of children and young adults with chronic kidney disease (CKD). Material and methods: 51 patients -13 undergoing haemodialysis (HD), 14 on peritoneal dialysis (PD) and 24 non-dialyzed (ND) CKD patients were enrolled into the study. The control group (Con) comprised 19 agemached healthy subjects. Activity of lymphocyte apoptosis, Fas Ligand and Bcl2 proteins expression were investigated. Results: The results show that cell
apoptosis, in early as well as in the late phase, was increased in ND CKD patients. The activity of Fas Ligand protein was similar in all groups and activity of
Bcl-2 protein was significantly higher in HD and PD patients as compared to
predialysis and healthy subjects. Positive correlations between Fas Ligand and
Bcl-2 in HD and ND children were identified. Negative correlations between late
phase of apoptosis and Bcl-2 in HD and control group were found. Conclusions:
The highest intensity of lymphocyte apoptosis occur in ND CKD children. The
significantly enhanced activity of Bcl-2 protein in dialysis patients probably protects from apoptosis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 206-210)

Wstêp
Bardzo du¿e zainteresowanie wród
badaczy budzi problem zaburzeñ uk³adu
odpornociowego u chorych z przewlek³¹
chorob¹ nerek. Wykazano, ¿e w przebiegu
mocznicy obserwuje siê sk³onnoæ do lim-
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fopenii, czym miêdzy innymi t³umaczy siê
zwiêkszon¹ podatnoæ na infekcje, czêstsz¹ zapadalnoæ na choroby nowotworowe
oraz upoledzon¹ odpowied na dzia³ania
antygenów wirusowych i bakteryjnych.
Stwierdzono, ¿e zmniejszona liczba limfo-
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cytów dotyczy zarówno populacji komórek
T jak i B [3,6]. Dowiedziono tak¿e, ¿e nasilenie zaburzeñ uk³adu odpornociowego
zale¿y od stopnia zaawansowania PChN
oraz zastosowanej metody leczenia nerkozastêpczego [1,7,18]. Jednym z g³ównych
czynników, które wp³ywaj¹ niekorzystnie na
liczbê i funkcjê limfocytów jest zjawisko
apoptozy. Apoptoza-zaprogramowana, aktywna i wysoce selektywna forma niszczenia komórek w ¿ywym organizmie jest inicjowana przez liczne czynniki stymuluj¹ce.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: uszkodzenie wewn¹trzkomórkowego bia³ka i DNA,
niektóre czynniki wzrostu oraz cytokiny (IL1, 2, 5, TNF-alfa, integryny, endotelina1)
[10]. Dziêki apoptozie utrzymana jest równowaga pomiêdzy liczb¹ proliferuj¹cych i
umieraj¹cych w organizmie komórek. Proces ten podlega z³o¿onemu systemowi regulacji. G³ównymi elementami tego systemu s¹ bia³ka b³onowe takie jak: bia³ko receptorowe Fas (APO-1, CD95) i jego ligand
o nazwie Fas Ligand (CD178), które po po³¹czeniu siê inicjuj¹ zjawisko apoptozy poprzez aktywacjê wewn¹trzkomórkowej kaskady enzymów proteolitycznych zwanych
kaspazami [16]. Przeciwne dzia³anie, czyli
hamowanie apoptozy, wykazuje bia³ko b³onowe Bcl-2, które znajduje siê wewn¹trz
komórki. Dotychczasowe badania dotycz¹ce apoptozy limfocytów u doros³ych chorych
na PChN wykaza³y, ¿e jest ona nasilona
zarówno u pacjentów leczonych zachowawczo jak i dializowanych obiema metodami
(hemodializ¹ i dializ¹ otrzewnow¹) [14].
Stwierdzono ponadto, ¿e u chorych hemodializowanych wp³yw na zjawisko apoptozy
ma rodzaj u¿ytej b³ony dializacyjnej. Matsumoto i Galli wykazali, ¿e najbardziej nasilona apoptoza wystêpuje przy u¿yciu dializatorów z b³on¹ kuprofanow¹ i hemofanow¹,
a wiêc przy zastosowaniu b³on o najmniejszej biozgodnoci, za przy u¿yciu b³on polisulfonowych czy AN69, odsetek komórek
apoptotycznych maleje [3,7,12,14].
Brak doniesieñ dotycz¹cych zjawiska
apoptozy u dzieci z PChN sk³oni³ nas do
podjêcia badañ, których celem by³o okrelenie stopnia apoptozy wczesnej i pónej limfocytów krwi obwodowej oraz ocena aktywnoci bia³ek b³onowych bior¹cych bezporedni udzia³ w tym zjawisku u dzieci i m³odych doros³ych chorych na PChN leczonych
zachowawczo i nerkozastêpczo powtarzanymi hemodializami (HD) i dializ¹ otrzewnow¹ (DO).

Rycina 1
Porównanie odsetka limfocytów apoptotycznych (faza wczesna) pomiêdzy badanymi grupami.
Comparison of the apoptotic lymphocytes percentage (the early phase) between examined groups.

Rycina 2
Porównanie odsetka limfocytów apoptotycznych (faza póna) pomiêdzy badanymi grupami.
Comparison of the apoptotic lymphocytes percentage (the late phase) between examined groups.

Materia³ i metody

Badaniami objêto 51 pacjentów z PChN w wieku od 22 miesiêcy do 25 lat (r. wieku -10,5 lat), w
tym 36 ch³opców i 34 dziewczynki. Pacjentów podzielono na 4 grupy. Do grupy I  (PRE) zaliczono
24 chorych leczonych zachowawczo (11 ch³opców,
13 dziewczynek, r. wiek - 13 lat), rednia wartoæ
klirensu kreatyniny wynosi³a 35ml/min/1,73 m2.
Grupê II  (HD) stanowi³o 13 pacjentów (7 ch³opców, 6 dziewczynek, r. wiek  18,3 lat) w schy³kowej fazie PChN leczonych powtarzanymi hemodializami. Zabiegi wykonywano 3 x w tygodniu po
3-4,5 godziny z u¿yciem dializatorów polisulfonowych. W grupie III  (DO) znalaz³o siê 14 dzieci (6
ch³opców, 8 dziewczynek, r. wiek  10,3 lat) leczonych dializ¹ otrzewnow¹ z zastosowaniem ze-

Rycina 3
Porównanie aktywnoci bia³ka Fas Ligand pomiêdzy badanymi grupami.
Comparison of the Fas Ligand activity between examined groups.

stawów do cyklera typu HomeChoice firmy Baxter.
U pacjentów tych stosowano p³yny o ró¿nym stê¿eniu glukozy w zale¿noci od wskazañ klinicznych. U 4 dzieci stosowano p³yn zawieraj¹cy polimer glukozy- Extraneal do jednej d³ugiej wymiany.
Grupê kontroln¹-IV, stanowi³o 19 dzieci zdrowych
(8 ch³opców, 11 dziewczynek, r. wiek  12,5 lat).
W badanej populacji u 28 pacjentów przyczyn¹
PChN by³a wada uk³adu moczowego, u 15 k³êbuszkowe zapalenie nerek, u 5 przewlek³e odmiednicz-
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kowe zapalenie nerek, 2 dzieci przeby³o zespó³ hemolityczno-mocznicowy, u 1 rozpoznano wrodzon¹ tubulopatiê. W momencie wykonywania oznaczeñ u ¿adnego z pacjentów nie stwierdzono objawów choroby infekcyjnej. Od ka¿dego pacjenta
powy¿ej 15 roku ¿ycia oraz od opiekunów uzyskano pisemn¹ zgodê na wykonywanie badañ oraz
zgodê Komisji Bioetycznej AM we Wroc³awiu.
Krew pobierano rano na czczo przy okazji rutynowych badañ.
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Rycina 4
Porównanie aktywnoci bia³ka Bcl-2 pomiêdzy badanymi grupami (p=0,002).
Comparison of the Bcl-2 activity between examined groups (p=0.002).

Rycina 5
Korelacje pomiêdzy Fas Ligand i Bcl-2 u pacjentów HD (p=0,01).
Relationship between Fas Ligand and Bcl-2 activity in HD patients (p=0.01).

Rycina 6
Korelacje pomiêdzy Fas Ligand i Bcl-2 u pacjentów leczonych zachowawczo (PRE) (p=0,008).
Relationship between Fas Ligand and Bcl-2 activity in patients treated conservatively (PRE)
(p=0.008).

U wszystkich badanych oznaczano m.in. surowicze stê¿enie mocznika i kreatyniny, stosuj¹c
standardowe metody laboratoryjne. Apoptozê limfocytów krwi obwodowej, fazê wczesn¹ i pó¿n¹,
badano przy u¿yciu Annexin V-FITC, aktywnoæ
bia³ka Fas Ligand stosuj¹c przeciwcia³a monoklonalne anti-human Fas Ligand (CD178)-Phycoerythrin oraz bia³ka Bcl-2 stosuj¹c Monoclonal Mouse Anti-Human BCL2 Oncoprotein.
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Przygotowanie komórek jednoj¹drzastych
- limfocytów
Limfocyty izolowane by³y z pe³nej, heparynizowanej krwi przez odwirowanie w gradiencie Ficoll/Hypaque (Lymphoflot-Biotest). Osocze usuwano, komórki pod postaci¹ ko¿uszka przemywano
dwukrotnie roztworem PBS (phosphate-buffered
saline) i zawieszano w buforze wi¹¿¹cym [ 10mM
hydroxyethylpiperazine ethanesulfonic amid (HE-

PES)/NaOH, pH 7,4; 140 mMNaCl; 2,5 mMCaCl2]
w stê¿eniu 1x106 komórek.
Badanie apoptozy wczesnej i pónej
Annexyna-V FITC
Do wyizolowanych limfocytów w iloci 105-106
komórek (ods¹czonych) dodawano 10µl buforu
wi¹¿¹cego, 1µl Annexin V-FITC, 10µl jodku propidyny (PI) i 79µl wody destylowanej. Inkubowano przez 15 min. w temp. pokojowej. Zatrzymanie
reakcji nastêpowa³o po dodaniu 450 µl zimnego
buforu wi¹¿¹cego. Nastêpnie odczytywano wyniki
na cytometrze przep³ywowym EPICS XL firmy Coulter w ci¹gu godziny. Wynik podawano jako odsetek komórek dodatnio barwi¹cych siê z Annexyn¹ V-FITC (nie PI) i komórek barwi¹cych siê PI
(nie Annexyn¹ V-FITC). Dodatnia reakcja z Annexyn¹, która ma du¿e powinowactwo do fosfatydylseryny (PS), wskazywa³a na obecnoæ komórek
we wczesnej fazie apoptozy. Przemieszczenie PS
z podstawnej do powierzchownej czêci b³ony cytoplazmatycznej komórki jest wstêpnym etapem
rozpoczynaj¹cej siê apoptozy. Dodatnia reakcja na
jodek propidyny wskazywa³a na komórki w pónej
fazie apoptozy. Komórki barwi¹ce siê Anneksyn¹
znajdowa³y siê w prawym, dolnym polu wykresu,
a komórki barwi¹ce siê PI wystêpowa³y w jego prawym górnym polu.
Oznaczanie Fas Ligand
Krew pe³n¹ pobran¹ na EDTA p³ukano 3 razy
PBS+0,5%BSA. Po wyizolowaniu limfocytów metoda podan¹ powy¿ej, do ich zawiesiny w iloci 57x103/µl dodawano 10µl odczynnika CD45 FITC
(f-my Beton Dickinson) oraz antyFas Ligand (f-my
R&D System) 10µl. Ca³oæ inkubowano przez 45
min. w lodówce w temp. 2-8 stopni C, nastêpnie
dodawano odczynnik Opti LyseC (f-my Beckman
Coulter) w iloci 250µl celem uzyskania lizy erytrocytów. Inkubacja trwa³a 12 min. W dalszej kolejnoci dodawano roztwór PBS i ponownie inkubowano przez 12 min. Po odwirowaniu (1000 obr/
5min) zlewano nads¹cz, zawieszano go w 250µl
PBS. Liczono odsetek komórek, w których stwierdzano ekspresjê bia³ka b³onowego Fas Ligand (CD
178) w oparciu o reakcjê bia³ka ze swoistym p-cia³em znakowanym phycoerytryn¹. Obecnoæ wiecenia i jego natê¿enie oceniano przy u¿yciu cytometru przep³ywowego EPICS XL f-my Coulter.
Oznaczanie Bcl-2
Do izolowanych ( jak wy¿ej ) limfocytów -50µl
(5-7x103/µl) dodawano 10µl HLA-ABC PE (f-my
PharMingen A Beton Dickinson Comp) uzyskuj¹c
próbkê badan¹. Kontrolê stanowi³o 50 µl limfocytów z dodatkiem 10 µl IgG1 PE. Próbki inkubowano przez 30 min. Nastêpnie dodawano po 100µl
odczynnika A (Dako Intrastain kit) celem utrwalenia, inkubowano przez 15 min. W dalszej kolejnoci p³ukano i dodawano 500µl PBS, wirowano
(1000 obr/min) przez 5 min. Zlewano nads¹cz.
Permeabilizowano dodaj¹c po 100 µl odczynnika
B (f-my Dako Intrastain kit). Dodawano 5µl odczynnika Bcl-2-FITC (f-my Dako Cytomation) do próbki
badanej i 10µl IgG1 FITC do kontroli. Inkubowano
przez 30 min., p³ukano i odczytywano w cytometrze w ci¹gu 15 min. Oceniano odsetek komórek
barwi¹cych siê pod wp³ywem swoistego p-cia³a
anty-Bcl-2.
Analiza statystyczna
We wszystkich badanych grupach oznaczano wartoci rednie, odchylenie standardowe i
I. Makulska i wsp.

Rycina 7
Korelacje pomiêdzy Fas Ligand i Bcl-2 w grupie kontrolnej (p=0,005).
Positive correlation between Fas Ligand and Bcl-2 activity in control group (p=0.005).

Rycina 8
Korelacje pomiêdzy odsetkiem apoptotycznych limfocytów (faza póna) i Bcl-2 u chorych HD (p=0,03).
Correlation between apoptotic lymphocytes percentage (late phase) and Bcl-2 in HD patients (p=0.03).

medianê. Porównywano te wartoci miêdzy badanymi grupami. Poszukiwano istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy wartociami rednimi badanych grup z wykorzystaniem metody LSD (Least
Significant Differences) przy za³o¿onym poziomie
istotnoci 95% (p=0,05). Grupy badano parami.
Stosuj¹c test Kruskal-Wallis analizowano hipotezê zerow¹, wskazuj¹c¹ ¿e mediany w ka¿dej z
badanych cech s¹ identyczne. Oceniono korelacje liniowe pomiêdzy badanymi parametrami, a po
ich stwierdzeniu dokonano analizy regresji z u¿yciem testu lack-of-fit ANOVA.
Wyniki
Wykazano, ¿e najwiêkszy odsetek limfocytów w fazie wczesnej apoptozy wystêpowa³ u pacjentów w okresie predializacyjnym w porównaniu z grup¹ chorych leczonych HD i DO oraz grup¹ kontroln¹. Jednak ró¿nice nie by³y istotne statystycznie (rycina 1). W fazie pónej apoptozy, najwiêkszy odsetek limfocytów wystêpowa³ równie¿
u chorych w okresie predializacyjnym. Wykazano ró¿nicê pomiêdzy pacjentami z tej grupy i
leczonymi dializ¹ otrzewnow¹ na granicy istotnoci statystycznej (p=0,06) (rycina 2).
Aktywnoæ bia³ka b³onowego Fas Ligand we wszystkich badanych grupach by³a
podobna. Nie wykazano miêdzy nimi ró¿nic
istotnych statystycznie (rycina 3).
Aktywnoæ bia³ka Bcl-2 w badanych lim-

focytach by³a najwy¿sza w grupie pacjentów leczonych HD i DO. Wykazano znamienn¹ statystycznie ró¿nicê pomiêdzy grup¹ chorych HD a grup¹ pacjentów leczonych zachowawczo i grup¹ kontroln¹
(p=0.002). Aktywnoæ bia³ka Bcl-2 u pacjentów leczonych DO nie ró¿ni³a siê istotnie od
chorych w pozosta³ych grupach. (rycina 4).
Analizuj¹c zale¿noæ badanych parametrów
stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
Fas Ligand i Bcl-2 u pacjentów leczonych
HD (p=0.01) (rycina 5), u chorych w okresie predializacyjnym (p=0.008) (rycina 6) i
w grupie kontrolnej (p=0,005) (rycina 7).
Ujemn¹ korelacjê wykazano pomiêdzy odsetkiem komórek apoptotycznych w fazie
pónej a bia³kiem Bcl-2 w grupie leczonych
HD (p=0.03) (rycina 8) oraz w grupie kontrolnej (p=0.005) (rycina 9) (tabela I).
Dyskusja
W PChN dochodzi do zaburzeñ w uk³adzie odpornociowym, co wyra¿a siê miêdzy innymi zmniejszon¹ iloci¹ komórek jednoj¹drzastych i wieloj¹drzastych krwi obwodowej. Jedn¹ z przyczyn tego zjawiska mo¿e
byæ nasilony proces apoptozy [3,13,11,20].
Wyniki badañ w³asnych wykaza³y, ¿e u dzieci i m³odych doros³ych z PChN, leczonych
zachowawczo, odsetek limfocytów apoptotycznych w fazie wczesnej i pónej tego procesu, by³ najwy¿szy w porównaniu z grup¹
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dzieci zdrowych i z grup¹ pacjentów dializowanych, choæ ró¿nica by³a na granicy
istotnoci statystycznej. Najwy¿sze wartoci obserwowano u dzieci z najbardziej upoledzon¹ funkcj¹ nerek, co jest zgodne z
doniesieniami Ankersmit i wsp., którzy u
chorych doros³ych z PChN wykazali ujemn¹ korelacjê pomiêdzy natê¿eniem apoptozy komórek jednoj¹drzastych a klirensem
kreatyniny [9]. Wielu autorów dowiod³o, ¿e
mocznica per se jest odpowiedzialna za zjawisko limfo- i neutropenii [8,11,20]. Prawdopodobnie za ten stan rzeczy odpowiedzialne s¹ toksyny mocznicowe. Jako najbardziej szkodliwe wymienia siê: parathormon, p-krezol, poliamidy, produkty aminoguanidyny, angiogeninê [5,9,13]. Do innych
czynników odpowiedzialnych za zjawisko
apoptozy nale¿¹: niedo¿ywienie, prze³adowanie organizmu ¿elazem, podwy¿szony
poziom wapnia wewn¹trzkomórkowego,
podwy¿szone stê¿enie utlenionych cz¹steczek LDL-cholesterolu czy niedobór cynku
[15,19]. U pacjentów hemodializowanych
wielu badaczy obserwowa³o istotne nasilenie apoptozy limfocytów, stwierdzaj¹c znacz¹ce powi¹zanie tego zjawiska z rodzajem
u¿ytej b³ony dializacyjnej. Przy mniej biozgodnych b³onach (kuprofan, hemofan) odsetek limfocytów apoptotycznych by³ znacz¹co wy¿szy ni¿ w przypadku u¿ycia b³ony polisulfonowej czy AN69 [3,4,7,13]. U
badanych przez nas pacjentów, odsetek limfocytów apoptotycznych, zarówno w fazie
wczesnej jak i pónej, nie ró¿ni³ siê istotnie
pomiêdzy poszczególnymi grupami. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, ¿e u
wszystkich pacjentów poddanych HD, zastosowano dializatory polisulfonowe, o du¿ej biozgodnoci. Odsetek limfocytów apoptotycznych u dzieci leczonych metod¹ dializy otrzewnowej by³ podobny jak w grupie
HD. Odmienne obserwacje poczynili Malo i
wsp. [13] oraz Ankersmit i wsp. [2], lecz w
obu przypadkach, grupy chorych DO porównywano do populacji pacjentów HD przy u¿yciu b³on mniej biozgodnych ni¿ zastosowane w badaniach w³asnych. Dowiedziono, ¿e
kluczow¹ rolê w inicjowaniu apoptozy w komórce odgrywa system bia³ek b³onowych
Fas/Fas Ligand. Stwierdzono, ¿e oprócz
receptora Fas i jego ligandu, zwi¹zanych z
b³on¹ komórkow¹, wystêpuj¹ formy rozpuszczalne tych bia³ek. S¹ to odpowiednio: sFas
i sFas Ligand, które ³¹cz¹c siê ze sob¹ hamuj¹ swoj¹ proapoptotyczn¹ aktywnoæ
[16]. W stanie zdrowia zachowana jest miêdzy nimi równowaga. W mocznicy i u pacjentów leczonych HD Perianayagam i wsp.
wykazali znacz¹co wy¿sze stê¿enie sFas w
porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nie stwierdzono natomiast ró¿nicy w iloci osoczowego sFas Ligand [17]. W badanej przez
nas populacji najni¿sz¹ aktywnoæ Fas Ligand wykazano u pacjentów leczonych HD,
choæ ró¿nica nie by³a istotna statystycznie.
Przemawia to za w³¹czeniem siê mechanizmów blokuj¹cych proces apoptozy. Maj¹c
na celu mo¿liwie pe³n¹ ocenê zjawiska apoptozy w limfocytach krwi obwodowej, oznaczano aktywnoæ bia³ka Bcl-2, uwa¿anego
za g³ówny inhibitor apoptozy. U doros³ych
pacjentów w okresie predializacyjnym Fernandez-Fresnedo i wsp. stwierdzili obni¿on¹ aktywnoæ bia³ka Bcl-2 wi¹¿¹c to zjawisko ze spadkiem liczby limfocytów B we krwi
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Rycina 9
Korelacje pomiêdzy odsetkiem apoptotycznych limfocytów (faza póna) i Bcl-2 w grupie kontrolnej (p=0,005).
Correlation between apoptotic lymphocytes percentage (late phase) and Bcl-2 in control group
(p=0.005).
Tabela I
Analiza regresji. Korelacje pomiêdzy badanymi parametrami (podano korelacje istotne statystycznie p<0,05).
Regression analysis. Correlations between study parameters (only significant correlations was shown p<0.05)
Correlation
FasLigand

Apoptosis L

Bcl-2

p

R2

r

HD

0.01

43.2

0.65

ND

0.008

27.7

0.52

Con

0.005

37.5

-0.61

HD

0.03

35.6

0.59

Con

0.005

37.7

0.61

p- poziom istotnoci; r- wspó³czynnik korelacji; R2- R kwadrat (%)

obwodowej [6]. Podobne obserwacje poczynili Buemi i wsp. oraz Koller i wsp. u przewlekle hemodializowanych chorych [4,11].
W badaniach w³asnych stwierdzono najni¿sze stê¿enie Bcl-2 u pacjentów leczonych
zachowawczo, u których apoptoza by³a najbardziej nasilona. U pacjentów HD i DO stê¿enie Bcl-2 by³o istotnie wy¿sze, co mo¿na
by t³umaczyæ mniejszym nasileniem apoptozy w tych grupach. Podobne wyniki, w odniesieniu do komórek wieloj¹drzastych, uzyskali Sardenberg i wsp. [19]. Wykazanie, w
badaniach w³asnych, dodatniej korelacji pomiêdzy Fas Ligand i Bcl-2 i ujemnej pomiêdzy odsetkiem komórek apoptotycznych a Bcl2, wskazywaæ mo¿e na istotne wspó³dzia³anie
ze sob¹ tych mediatorów apoptozy.
Z przedstawionych badañ wynika, ¿e
proces apoptozy komórek jednoj¹drzastych
u pacjentów z PChN jest bardzo z³o¿ony. Dla
jego pe³nego zrozumienia konieczna jest ich
kontynuacja.
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Wnioski
1. U dzieci i m³odych doros³ych z PChN
wystêpuje nasilona apoptoza limfocytów krwi
obwodowej. Proces ten jest najbardziej wyra¿ony u pacjentów leczonych zachowawczo, co mo¿e mieæ zwi¹zek z retencj¹ toksyn mocznicowych.
2. Istotne podwy¿szenie aktywnoci bia³ka Bcl-2, w limfocytach pacjentów przewlekle dializowanych, prawdopodobnie zapobiega nasileniu apoptozy w tej grupie chorych
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