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badanie typu cross-over badaj¹ce wp³yw
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Mia¿d¿yca zarostowa têtnic koñczyn dolnych (PAOD) pacjentów hemodializowanych (HD) jest jednym z wielu powodów zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wród tych chorych. Wiele tradycyjnych sposobów leczenia PAOD jest
nieskuteczna. Du¿a autohemoterapia ozonowa (MAHTO3) jest komplementarn¹
metod¹ medyczn¹ stosowan¹ w leczeniu tej choroby. Celem tego otwartego,
randomizowanego, kontrolowanego badania typu cross-over by³o zbadanie
wp³ywu pojedynczej dawki MAHTO3 na wzrost p³ynnoci b³ony erytrocytarnej
(DIe /DIm) pacjentów przewlekle HD z PAOD. U 14 pacjentów (6 K, 8 M) w wieku
61,14±1,55 lat podczas HD wykonano pojedynczy zabieg MAHTO3 (100 ml mieszaniny tlenowo-ozonowej o stê¿eniu ozonu 50 µg/ml rozpuszczone w 100 ml
krwi pacjenta). Grupy kontrolne stanowili ci sami pacjenci poddani zabiegowi
HD bez MAHTO3 i zabiegowi HD z du¿¹ autohemoterapi¹ z podaniem tlenu (MAHTO2). DIe/DIm mierzono metod¹ spektrofluorometryczn¹ (znakowanie DPyP).
Stwierdzono statystycznie znamienny wzrost DIe /DIm po 4 godzinach od zabiegu MAHTO3 oraz wzrost DIe /DIm po 4 h w stosunku do DIe /DIm przed zabiegiem
po MAHTO3 w stosunku do kontroli: zabiegu HD (0,157±0,05 vs 0,015±0,031;
p=0,02) i MAHTO2 (0,157±0,05 vs -0,014±0,017; p=0,002). Wyniki badania wskazuj¹ na mo¿liwoæ wp³ywu pojedynczej dawki ozonu na wzrost DIe/DIm. Przeprowadzenie badania kontrolowanego przy pe³nym cyklu leczenia mo¿e wskazaæ, czy zabiegi MAHTO3 wp³ywaj¹ na d³u¿szy i trwalszy wzrost DIe/DIm pacjentów HD, co z kolei mo¿na by wykorzystaæ w leczeniu PAOD.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 39-42)
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An open-label, randomized, controlled, cross-over study
to investigate the influence of single dose of major
ozonated autohemotherapy on erythrocyte's fluidity in
the chronic hemodialysed patients with peripheral artery
occlusive disease
Peripheral artery occlusive disease (PAOD) in hemodialyzed patients (HD) is
a one of many causes of death from cardio-vascular reasons among these
patients. Many traditional PAOD therapy methods is ineffective. Major ozonated
autohemotherapy (MAHTO3) is complementary medical approach in the treatment this disease. The aim this an open-label, randomized, controlled, crossover study was to investigate the influence of single dose of MAHTO3 on erythrocyte's membrane fluidity (DIe /DIm) in the chronic HD patients with PAOD. In
14 patients (6 F, 8 M) aged 61.14±1.55 years single MAHTO3 procedure was performed during HD session (100 ml oxygen-ozone mixture with ozone concentration 50 µg/ml dissolved in 100 ml of patient's blood). The control groups were
the same patients treated single HD session without MAHTO3 and major
autohemotherapy session with oxygen application (MAHTO2). DIe /DIm was assessed using fluorescence spectrometry (DPyP labeling). Statistically significant DIe /DIm increase after 4 hours after MAHTO3 and increase of DIe /DIm 4h
after MAHTO3 session in comparison to DIe /DIm before MAHTO3 session compare to controls: HD session (0.157±0.05 vs 0.015±0.031; p=0.02) and MAHTO2
session (0.157±0.05 vs -0.014±0.017; p=0.002). The results indicate the possibility influence single ozone dose on erythrocyte's membrane fluidity. The carry
out of controlled study with full therapy cycle may indicate if MAHTO3 influences longer and permanent erythrocyte's membrane fluidity increase in patients on HD and it may be introduced in PAOD treatment.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 39-42)
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Wstêp
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego
s¹ pierwsz¹ przyczyn¹ zgonu pacjentów ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
przewlek³¹ hemodializ¹ (HD). Jest to wynikiem szczególnego ich nara¿enia na rozwój
mia¿d¿ycy. Wród chorób sercowo-naczyniowych PAOD wystêpuj¹ca u oko³o 23%
pacjentów HD jest g³ówn¹ przyczyn¹ amputacji i jedn¹ z wielu przyczyn zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych pacjentów dializowanych [14]. Wiele tradycyjnych sposobów leczenia PAOD jest niestety nieskuteczna, szczególnie w przypadku rozsianych
zmian mia¿d¿ycowych. W zwi¹zku z tym
poszukuje siê innych, komplementarnych
metod leczenia. Jedn¹ z nich jest ozonoterapia - metoda leczenia stosowana powszechnie w takich krajach jak Niemcy,
W³ochy, czy Hiszpania. Od 2001 roku równie¿ nasz zespó³ prowadzi badania dotycz¹ce efektów leczenia ozonem u pacjentów HD
z PAOD. W tym celu stosujemy metodê leczenia zwan¹ du¿¹ autohemoterapi¹ ozonow¹ (major ozonated autohemotherapy MAHTO3), w której od pacjenta pobiera siê,
a nastêpnie przetacza z powrotem ozonowan¹ krew w³asn¹. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzilimy, ¿e ozon
stosowany w dawkach leczniczych powoduje wyd³u¿enie dystansu przechodzonego
przez pacjenta bez bólu w trakcie próby
marszowej [3, 20]. Ujawnia siê równie¿ korzystny wp³yw leczenia na profil lipidowy
osocza (spadek cholesterolu ca³kowitego i
frakcji LDL) [16]. Zaobserwowany zosta³
równie¿ stymuluj¹cy wp³yw leczenia miejscowego ozonem na gojenie ran u chorej z
kalcyfilaksj¹ (zwapniaj¹c¹ arteriolopati¹
mocznicow¹) [2]. Podczas ozonoterapii nie
ulegaj¹ zmianie w³asnoci agregacyjne p³ytek krwi [19], krzepniêcie krwi [1] oraz funkcje endotelium [16]. Ponadto ozonoterapia
nie ma wp³ywu na funkcjê komórek odpowiedzi immunologicznej (komórek NK) i nie
wp³ywa na odpowied zapaln¹ (CRP, IL-6)
[4, 18]. Co bardzo wa¿ne, ozonoterapia nie
stymuluje stresu oksydacyjnego [21]. Niezmieniona pozostaje równie¿ adekwatnoæ
dializy i funkcja przetoki dializacyjnej [17].
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Szukaj¹c przyczyn poprawy klinicznej u
pacjentów z PAOD wskazywano na poprawê parametrów reologicznych krwi po terapii ozonem [7, 11, 22]. Chc¹c zweryfikowaæ
tê hipotezê przeprowadzilimy badanie kontrolowane dotycz¹ce wp³ywu pojedynczej
dawki ozonu na zmiany p³ynnoci b³ony erytrocytarnej, która mo¿e z kolei prowadziæ do
³atwiejszego przechodzenia erytrocytów
przez zwê¿one mia¿d¿yc¹ naczynia i prowadziæ do lepszego ukrwienia i utlenowania tkanek.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 14 pacjentów przewlekle HD
(charakterystykê pacjentów podano w tabeli 1), u
których nie stwierdzano cech stanu zapalnego, z
wartociami hemoglobiny zgodnymi z zaleceniami w tej populacji (Hb=11-12 g/dl) i adekwatn¹ dawk¹ dializy (Kt/V>1,2). Przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek by³y: przewlek³e k³êbuszkowe
zapalenie nerek (n=4), nefropatia nadcinieniowa
(n=2), nefropatia niedokrwienna (n=2), wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (n=2), cewkowo-ródmi¹¿szowe zapalenie nerek (n=1), przyczyna nieznana (n=3). ¯aden z pacjentów nie chorowa³ na
cukrzycê. PAOD zdiagnozowano na podstawie
wype³nionego kwestionariusza upoledzenia chodzenia (walking impairtment questionnare), badania ultrasonograficznego lub angiograficznego.
Wszyscy pacjenci mieli stabilne chromanie przestankowe (stadium II wed³ug Fontain'a), zdefiniowane jako ból w jednej lub obu nogach wystêpuj¹cy po wysi³ku i ustêpuj¹cy po 10 minutach odpoczynku. Chromanie przestankowe uznano jako stabilne, je¿eli przez ostatnie 6 miesiêcy nie uleg³o
zmianie.
Pacjenci byli HD 3 razy w tygodniu przez 4-5
godzin z wykorzystaniem przetoki têtniczo-¿ylnej,
techniki dwuig³owej, dializy wodorowêglanowej,
polisulfonowych dializatorów niskoprzep³ywowych.
Przed rozpoczêciem ka¿dej dializy pacjent otrzymywa³ heparynê (LMWH) drobnocz¹steczkow¹
(Fragmin®, Phizer Health AB, USA). Wszyscy pacjenci byli leczeni czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê (ESA).
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Podawanie ozonu (du¿a autohemoterapia
ozonowa - MAHTO3)
Zabieg leczenia za pomoc¹ ozonu wykonano
za pomoc¹ techniki MAHTO3 zgodnie z wymaganiami Madryckiej Deklaracji Leczenia Ozonem [12].
Zabieg wykonywano po pod³¹czeniu pacjenta do
uk³adu drenów dializacyjnych, przed rozpoczêciem
HD i po podaniu antykoagulacji (LMWH). W tym
celu 100 ml krwi pacjenta pobierano pod cinieniem do sterylnej, szklanej butelki (Ozonosan®,
Dr J.Hänsler GmbH, Iffezheim, Germany) zawieraj¹cej roztwór antykoagulantu - cytrynianu sodu.
Nastêpnie w generatorze ozonu (ATO-3, Kriometrum, Warszawa, Polska) atestowanego przez Ministerstwo Zdrowia, produkowano 100 ml mieszaniny tlenowo-ozonowej o stê¿eniu ozonu 50 µg/
ml (³¹czna dawka ozonu 5000 µg na zabieg) i z
pomoc¹ aseptycznej techniki podawano strzykawk¹ i rozpuszczano we krwi pacjenta w butelce.
Butelka by³a zaopatrzona w mikroperlator, który automatycznie, bez koniecznoci mieszania krwi w
butelce, rozpuszcza³ ozon we krwi. Nastêpnie ozonowana krew by³a podawana metod¹ kroplow¹ za
pomoc¹ drenów pod³¹czonych do ig³y dializacyjnej, którymi wczeniej by³a pobrana od pacjenta.
£¹czny czas trwania zabiegu MAHTO3 nie przekracza³ 5 minut.
Podawanie tlenu (du¿a autohemoterapia
z podaniem tlenu - MAHTO2)
Zabieg wykonywano tak samo jak w przypadku zabiegu MAHTO3. Ró¿nic¹ by³o podanie 100
ml tlenu, zamiast 100 ml mieszaniny tlenowo-ozonowej.
Protokó³ badania
Badanie by³o przeprowadzone zgodnie z Deklaracj¹ Helsiñsk¹. Badanie uzyska³o zgodê Niezale¿nej Komisji Bioetycznej do Spraw Badañ
Naukowych przy Gdañskim Uniwersytecie Medycznym. Ka¿dy pacjent udzieli³ wiadomej zgody na
wykonanie badania. Zaplanowano otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie typu cross-over.
Pacjenci w randomizowany sposób, w odstêpach
tygodniowych poddawani byli kolejno zabiegom:
pierwszej kontroli - zabieg HD, drugiej kontroli zabieg HD po³¹czony z MAHTO2 oraz zabiegowi
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Rycina 1
Wp³yw zabiegu MAHTO3 na p³ynnoæ b³ony erytrocytarnej (DIe /DIm).
The influence of MAHTO3 on erythrocyte's membrane fluidity (DIe /DIm).

40

B. Biedunkiewicz i wsp.

Tabela I
Kliniczna i laboratoryjna charakterystyka pacjentów.
Clinical and laboratory characteristics of the patients.

P a ra m e tr

Wa rto  c i

Pacjenci (liczba)

14

P³eæ (liczba K/M )

6/8

Wiek (lata)

61,14 ± 1,55 (55 - 74)

Czas leczenia hem odializ¹ (m iesi¹ce)

78,07 ± 28,98 (6 - 365)

Hem oglobina (g/dl)

10,83 ± 0,17

CRP (m g/l)

4,07 ± 0,48

Kt / V

1,59 ± 0,07

Wyniki zosta³y przedstawione jako rednia ± standardowy b³¹d pomiaru (SEM) wraz z zakresem wyników.

Tabela II
Zmiana wartoci p³ynnoci b³ony erytrocytarnej po zabiegu MAHTO3, MAHTO2 i zabiegu HD w stosunku do wartoci wyjciowych (DIe /Dm4h - DIe /DIm0h).
Change of erythrocyte's membrane fluidity value after MAHTO3, MAHTO2 and HD session in comparison to baseline values (DIe /DIm4h - DIe /DIm0h).
P a ra m e tr

M AH T O 3

M AH T O 2

Z a b ie g H D

Zm iana w artoci p³y nnoci b³ony ery trocy tarnej (D Ie /D Im 4h - D Ie /D Im 0h)

0,157±0,05

-0,014±0,017

0,015±0,031

Wyniki zosta³y przedstawione jako rednia ± standardowy b³¹d pomiaru (SEM).
MAHTO3 vs MAHTO2 (p=0,002); MAHTO3 vs HD (p=0,02); MAHTO2 vs HD (p=0,39).

HD po³¹czonemu z MAHTO3 (terapia badana).
Zabiegi MAHTO3 i MAHTO2 przeprowadzone by³y
tu¿ przed rozpoczêciem rodkowego, drugiego w
tygodniu zabiegu HD, po podaniu LMWH. Podczas wszystkich etapów badania (HD, MAHTO2,
MAHTO3) pobierano 3 próbki krwi (przed rozpoczêciem procedury po 2 i 4 godzinach od jej rozpoczêcia) na oznaczenie DIe /DIm.
Metody laboratoryjne
Uzyskanie b³on erytrocytów
Pobrano 10 ml krwi na cytrynian (ACD), któr¹
nastêpnie wirowano przy 3000 obrotów/min przez
10 min w temp. 4°C. Usuniêto osocze, erytrocyty
przep³ukano buforem fosforanowym (PBS) dwukrotnie. Zawieszono erytrocyty w buforze do koñcowego hematokrytu 50%. Komórki hemolizowane by³y w 20 mM buforze fosforanowym EDTA (sól
dwusodowa kwasu etylenodiaminoczterooctowego) i PMSF (fluorek fenylosulfonylu). B³ony zawieszono w 5 mM buforze fosforanowym [8].
Oznaczenie p³ynnoci b³on erytrocytów
Do 500 µl uprzednio przygotowanych b³on
erytrocytów dodano 10 µl znacznika DPyP (89 µM
1,3-di(1-pyrenylo)propan, przygotowany przez rozpuszczenie 2 mg DPyP w 50 ml etanolu). Próbê
lep¹ stanowi³o 500 µl b³on erytrocytów zawieszonych w 5 mM buforze fosforanowym bez dodanego znacznika. Próby badane i lepe inkubowano
w ³ani ultradwiêkowej w temperaturze pokojowej przez 10 minut, nastêpnie wytrz¹sano przez
24 godziny w lodówce. Po dodaniu do objêtoci 3
ml 5 mM buforu fosforanowego, próby inkubowano w ³ani ultradwiêkowej w temperaturze pokojowej przez 10 minut. Nastêpnie mierzono próby
badane i lepe za pomoc¹ spektrofluorymetru Perkin-Elmer (LS 50B) przy d³ugoci fali wzbudzenia
329 nm i dwóch d³ugociach fali emisji: monomeru: 379 nm (Im) i excimeru: 480 nm (Ie). W celu
obliczenia p³ynnoci b³ony dokonano obliczeñ. W
tym celu pomiar próby badanej przy d³ugoci fali
emisji monomeru 379 nm (Im) pomniejszono o
wartoæ próby lepej uzyskuj¹c ró¿nicê (DIm). Nastêpnie pomiar próby badanej przy d³ugoci fali
emisji excimeru 480 nm (Ie) pomniejszono o wartoæ próby lepej uzyskuj¹c ró¿nicê (DIe). Wskanik stosunku DIe do DIm wskazuje na p³ynnoæ

b³on erytrocytów (DIe /DIm) - im ten stosunek jest
wy¿szy, tym p³ynnoæ b³ony erytrocytarnej jest wy¿sza [13].
Statystyka
Dane prezentowane s¹ w pracy jako rednia
± standardowy b³¹d pomiaru. Analizy normalnoci
zmiennych dokonano przy pomocy testu ShapiroWilka. Zmiany p³ynnoci b³ony erytrocytarnej obliczane by³y przy pomocy analizy wariancji (ANOVA) z procedur¹ post-hoc Bonferoniego. P<0,05
(dwuogoniaste) traktowano jako znamienne statystycznie. Analizy dokonano przy pomocy programu STATISTICA® wersja 9.0 (StatSoft Inc.).
Wyniki
W trakcie przeprowadzonego badania
stwierdzono statystycznie znamienny wzrost
p³ynnoci b³ony erytrocytarnej po 4 godzinie od zabiegu MAHTO3. Stwierdzany po 2
godzinach wzrost nie by³ statystycznie znamienny (rycina 1). Zmianê wartoci p³ynnoci erytrocytów po 4 godzinach od momentu przeprowadzenia zabiegu (HD, MAHTO2,
MAHTO3), w stosunku do wartoci wyjciowych (DIe /DIm4h - DIe /DIm0h) przedstawiono w tabeli II. Stwierdzono statystycznie
znamienny wzrost wartoci DIe /DIm4h - DIe
/DIm0h po zabiegu MAHTO3 w stosunku do
kontroli: zabiegu HD (0,157 ± 0,05 vs 0,015
± 0,031; p=0,02) i MAHTO2 (0,157 ± 0,05
vs -0,014 ± 0,017; p=0,002). Nie stwierdzono natomiast statystycznie znamiennej ró¿nicy miêdzy badaniami kontrolnymi, tzn.
miêdzy MAHTO2 a zabiegiem HD (-0,014 ±
0,017 vs 0,015 ± 0,04; p=0,39).
Dyskusja
Schy³kowa niewydolnoæ nerek oraz
zabiegi HD mog¹ prowadziæ do niekorzystnych zmian sk³adu i funkcji b³ony erytrocytów. Zabieg HD wp³ywa na niekorzystn¹
zmianê sk³adu wolnych kwasów t³uszczowych wchodz¹cych w sk³ad b³ony erytrocytarnej prowadz¹c¹ do ich wiêkszej sztywnoci i wzrostu indeksu sztywnoci erytrocytów [9,15], aktywacjê wolnych rodników i
utratê antyoksydantów [10], zwiêkszon¹ kruchoæ i wysokie prawdopodobieñstwo rozpadu erytrocytów [6]. Mo¿e to prowadziæ do
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pogorszenia w³asnoci reologicznych krwi
pod wp³ywem zabiegu HD, co w po³¹czeniu
z mia¿d¿yc¹ têtnic znacznie zwiêksza ryzyko rozwoju zmian niedokrwiennych. Wczeniejsze badania z zastosowaniem MAHTO3 wykaza³y, ¿e ozon mo¿e poprawiaæ
w³asnoci reologiczne krwi (spadek lepkoci krwi, wzrost przes¹czalnoci krwi oraz
spadek stê¿enia fibrynogenu) u pacjentów
z PAOD bez niewydolnoci nerek [7, 11, 22].
Wynik obecnego badania wskazuje, ¿e pojedynczy zabieg MAHTO3 wp³ywa na wzrost
p³ynnoci b³ony erytrocytarnej pacjentów
hemodializowanych z PAOD. Zastosowanie
podwójnej kontroli potwierdzi³o, ¿e wzrost
ten jest skutkiem podania ozonu, a nie nastêpstwem procedur zwi¹zanych z dializ¹
lub podaniem tlenu. Poprawa p³ynnoci b³ony erytrocyta mo¿e przyczyniaæ siê do wiêkszej jej odkszta³calnoci i u³atwiaæ przechodzenie erytrocytów przez zwê¿one têtnice.
Mo¿e to prowadziæ do obserwowanego w
naszych poprzednich badaniach wyd³u¿enia przechodzonego dystansu bez chromania przestankowego. Z drugiej strony zwiêkszenie p³ynnoci b³ony erytrocytów mo¿e
wp³ywaæ na zwiêkszone ryzyko uszkodzenia b³ony erytrocytarnej i hemolizy. W wietle przeprowadzonych wczeniej badañ zastosowanie ozonu w dawkach do 80 µg/ml
jest jednak bezpieczne i nie powoduje wyst¹pienia hemolizy [5]. Przeprowadzone
przez nas inne badania nad wp³ywem leczenia ozonem wskazuj¹, ¿e nie prowadzi
on równie¿ do aktywacji procesów oksydacyjnych, co mog³oby prowadziæ do zmian
sk³adu i funkcji b³ony erytrocytarnej [21].
Wynik przeprowadzonego badania po raz
kolejny wskazuje na mo¿liwoæ korzystnego, leczniczego dzia³ania ozonu. Aczkolwiek, w badaniu naszym widaæ tylko dzia³anie pojedynczego zabiegu ozonowania krwi
powoduj¹cego wzrost p³ynnoci b³ony erytrocytarnej. Przeprowadzenie badania kontrolowanego po zastosowaniu pe³nego cyklu leczenia wska¿e, czy zabiegi MAHTO3
wp³ywaj¹ na d³u¿szy i trwalszy wzrost p³ynnoci b³on erytrocytów pacjentów HD.
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