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Procesy oksydacyjne oraz poziom siarki
zwi¹zanej i siarczanów w osoczu chorych
w okresie predializacyjnym i poddawanych
dializie otrzewnowej
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W osoczu chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN) w okresie predializacyjnym (ND) oraz chorych poddawanych ci¹g³ej ambulatoryjnej dializie
otrzewnowej (CAPD) a tak¿e w grupie kontrolnej zosta³y przeprowadzone badania, które mia³y na celu oceniæ i porównaæ 1) natê¿enie procesów oksydacyjnych przez pomiar dialdehydu malonowego (MDA) i karbonylacji bia³ek, 2) poziom siarki sulfanowej zwi¹zanej i siarczanów. Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e
u chorych ze SNN poddawanych CAPD w stosunku do chorych w okresie predializacyjnym (ND) obserwuje siê mniejsze nasilenie stresu oksydacyjnego, jak
równie¿ prawid³owe stê¿enie siarki sulfanowej zwi¹zanej, co nale¿y uznaæ za
korzystny efekt dzia³ania terapeutycznego CAPD. Nie zaobserwowano natomiast
ró¿nic u chorych ND i poddawanych CAPD w stê¿eniu siarczanów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 225-230)

Oxidative processes and the level of bound sulfur and
sulfate in plasma of patients either in predialysis period
or treated with peritoneal dialysis
The present studies were conducted in order to evaluate and compare: 1)
intensity of oxidative processes by measuring malondialdehyde concentration
and protein carbonylation level and 2) "bound" sulfane sulfur level and sulfate
content in plasma of terminal renal failure (TRF) patients in predialysis period
(ND), in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
and in control group. The obtained results demonstrated that TRF patients
treated with CAPD showed oxidative stress of lesser intensity compared with
ND patients and normal "bound" sulfane sulfur concentration which should be
considered to be a beneficial effect of therapeutic action of CAPD. There were
no differences in the concentration of sulfates between ND and CAPD patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 225-230)
Wstêp
Stres oksydacyjny definiuje siê jako zaburzenie fizjologicznej równowagi w komórkach pomiêdzy antyoksydantami i prooksydantami. Schy³kowa niewydolnoæ nerek
(SNN) jest stanem patologicznym, któremu
towarzyszy nadprodukcja wolnych rodników
i pojawiaj¹cy siê stres oksydacyjny, co powoduje arteriosklerozê, przyspieszony proces starzenia siê, polineuropatiê, amyloidozê i inne schorzenia [16, 20, 28, 32, 37, 41].
Przyczyn¹ nasilenia oksydacyjnych uszkodzeñ obserwowanych u chorych ze SNN jest
zarówno wadliwy metabolizm zwi¹zany z
procesem chorobowym jak i powtarzaj¹ce
siê dializy. Do generowania reaktywnych
form tlenu (RFT) jak i do powstawania substancji prozapalnych dochodzi u chorych
hemodializowanych (HD) w wyniku bezporedniego kontaktu krwi ze sztuczn¹ b³on¹
dializacyjn¹ [16]. Z kolei u chorych poddawanych ci¹g³ej ambulatoryjnej dializie
otrzewnowej (CAPD) stres oksydacyjny jest
spowodowany ograniczon¹ zgodnoci¹ biologiczn¹ p³ynów dializacyjnych, czyli brakiem

kompatybilnoci. Wykazano, ¿e kontakt b³ony otrzewnowej z p³ynem dializacyjnym o
wysokiej osmolarnoci glukozy i niskim pH
(mleczan) prowadzi do nasilonego tlenowego metabolizmu peryferyjnych fagocytów [43].
W literaturze istniej¹ przeciwstawne
dane dotycz¹ce natê¿enia stresu oksydacyjnego jaki wystêpuje u chorych poddawanych terapii hemodializ¹ (HD) oraz u chorych poddawanych ci¹g³ej ambulatoryjnej
dializie otrzewnowej (CAPD). Wprawdzie
istniej¹ informacje wskazuj¹ce, ¿e procesy
oksydacyjne w obu przypadkach przebiegaj¹ na tym samym poziomie to jednak zdecydowana wiêkszoæ doniesieñ wskazuje na
wiêksze nasilenie stresu oksydacyjnego u
chorych poddawanych HD [16,46].
W warunkach stresu oksydacyjnego
powstaj¹ce RFT mog¹ modyfikowaæ makrocz¹steczki takie jak: lipidy, kwasy nukleinowe i bia³ka. Jednym z czêsto wystêpuj¹cych
uszkodzeñ w bia³kach jest powstawanie
grup karbonylowych, spowodowane utlenieniem reszt aminokwasowych. Z kolei dialdehyd malonowy (MDA) jest drobnocz¹-
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Rycina 1
Poziom produktów peroksydacji lipidów (MDA) w osoczu osób zdrowych (C) oraz chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek w okresie predializacyjnym (ND) i dializowanych otrzewnowo (CAPD)
**p < 0,01; ***p < 0,001 w porównaniu z kontrol¹; ÑÑÑp < 0,001 porównuj¹c CAPD z ND
The level of malondialdehyde (MDA) in plasma nondialysed (ND) and CAPD patients.
**p < 0,01; ***p < 0,001 compared with control subjects
ÑÑÑp < 0,001 nondialysed (ND) compared with peritoneal dialysis (CAPD)
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steczkowym aldehydem powstaj¹cym w
wyniku ataku reaktywnych form tlenu (RFT)
na nienasycone kwasy t³uszczowe. Zarówno nasilenie karbonylacji bia³ek jak i wzrost
poziomu MDA stanowi¹ biologiczne wskaniki stresu oksydacyjnego.
U chorych ze SNN oprócz nasilenia procesów oksydacyjnych i powstawania prooksydacyjnych toksyn mocznicowych obserwuje siê równie¿ zaburzony profil aminokwasowy w komórkach i w osoczu. Jest to spowodowane diet¹ niskobia³kow¹ oraz zak³óconym katabolizmem bia³ek i aminokwasów
[5, 10], a tak¿e zaburzonym transportem
miêdzynarz¹dowym [14, 48]. W uremii ca³kowita iloæ wszystkich aminokwasów osocza w porównaniu do osób zdrowych jest
najczêciej podwy¿szona. Jednak tylko w
przypadku aminokwasów siarkowych t.j.
cysteiny i homocysteiny zmiany te s¹ szczególnie wysokie co w konsekwencji mo¿e
prowadziæ do zaburzeñ w potencjale redoksowym osocza [2].
Metabolizm siarki cysteiny mo¿e byæ
tlenowy tzn. prowadz¹cy do siarczanów i
tauryny, w którym atom siarki przyjmuje najwy¿szy (+6) stopieñ utleniania. Równoczenie przebiega metabolizm beztlenowy prowadz¹cy do biosyntezy zredukowanej siarki sulfanowej wystêpuj¹cej na 0 lub -1 stopniu utleniania i zawsze zwi¹zanej z innym
atomem siarki (schemat 1) [18, 44]. Na
szczególne zwrócenie uwagi zarówno wród
nefrologów jak i biochemików zas³uguje fakt,
¿e cech¹ charakterystyczn¹ nerek w warunkach fizjologicznych jest: 1) najwy¿sze stê¿enie cysteiny [1], 2) najwy¿sze stê¿enia
siarki sulfanowej [35], jak równie¿ 3) najwy¿sz¹ aktywnoæ g-glutamylotranspeptydazy
[17], enzymu odpowiedzialnego za metabolizm glutationu i poziom cysteiny w komórkach. Wskazuje to, ¿e nerki pe³ni¹ niezwyk³¹ i nie zawsze dostatecznie podkrelan¹ i
wyjanion¹ rolê w metabolizmie siarki cysteiny. Powy¿sze informacje, jakkolwiek s¹
w pe³ni udokumentowane to jednak wci¹¿
do koñca nieznane s¹ tego przyczyny jak i
skutki. Stanowi³o to dla nas inspiracjê do
równoczesnego podjêcia oznaczeñ poziomu jednej z frakcji siarki sulfanowej, tzw.
zwi¹zanej, czyli tej jej czêci, która mo¿e
modyfikowaæ grupy -SH bia³ek osocza
(g³ównie albuminy) do wodoronadsiarczków
(B-S-SH) [36]. Tego rodzaju kowalencyjna
modyfikacja grup -SH bia³ek zwiêksza moc
antyoksydacyjn¹, jak równie¿ umo¿liwia z
udzia³em albuminy transport siarki sulfanowej do ró¿nych tkanek i narz¹dów, a tak¿e
detoksykacjê cyjanku. Dlatego wydawa³o siê
nam niezwykle interesuj¹cym podjêcie badañ maj¹cych na celu wykazaæ jak na tle
oksydacyjnych uszkodzeñ zmienia siê równie¿ poziom siarki zwi¹zanej oraz jaki
wp³yw na jej poziom bêdzie mia³a dializa
otrzewnowa.
W przedstawionej pracy w osoczu chorych ze SNN w okresie predializacyjnym
(ND), oraz w grupie chorych poddawanych
CAPD, a tak¿e w grupie kontrolnej (zdrowej) przeprowadzono ocenê intensywnoci
stresu oksydacyjnego poprzez pomiar stê¿enia MDA i nasilenia karbonylacji bia³ek.
Równoczenie w osoczu przeprowadzono
oznaczenia stê¿enia siarki zwi¹zanej (BS-S*-H) oraz siarczanów (SO 4-2). Zatem
celem przeprowadzonych badañ by³o po-
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Rycina 2
Poziom bia³kowych grup karbonylowych w osoczu osób zdrowych (C) oraz chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w okresie predializacyjnym (ND) i dializowanych otrzewnowo (CAPD)
***p < 0,001 w porównaniu z kontrol¹; ÑÑÑp < 0,001 porównuj¹c CAPD z ND
The level of protein carbonyl groups in plasma nondialysed (ND) and CAPD patients.
***p < 0,001 compared with control subjects; ÑÑÑp < 0,001 nondialysed (ND) compared with peritoneal
dialysis (CAPD)

Tabela I
G³ówne parametry w grupie kontrolnej oraz w grupie chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek niedializowanych (ND) oraz w grupie poddawanej dializie otrzewnowej (CAPD ESRF).
General parameters in control, nondialysed chronic kidney disease (ND CKD) and continuous ambulatory
peritoneal dialysis end-stage renal failure (CAPD ESRF) patients.
Param etry

Controls (n=33)

ND CKD (n=33)

CAPD ESRF (n=33)

Wiek (lata)

57,67±9,61 (42-84)

65,11±9,70 (38-80)

59,61±15,03 (26-84)

P³eæ (kobiety /m ê¿czy ni)

14/19

15/18

18/15

Bia³ko ca³kow ite (g/L)

69,25±4,69

73,14±5,14

66,12±5,13

Kreaty nina (m m ol/L)

73,85±10,0

194,58±98,82

642,27±185,74

eGFR (m L/m in)

91,30±15,75

35,45±16,02

5,6±3,4

P. W³odek i wsp.

znanie i porównanie wp³ywu na wszystkie
powy¿sze parametry, schy³kowej niewydolnoci nerek (SNN) u chorych w okresie predializacyjnym (ND) oraz u chorych poddawanych terapii CAPD.

ÑÑÑ
? ??

75
nm ol /m l

Materia³y i metody

***

60
45
30
15
0
C

ND

CA P D

Rycina 3
Poziom siarki sulfanowej zwi¹zanej w osoczu osób zdrowych (C) oraz chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w okresie predializacyjnym (ND) i dializowanych otrzewnowo (CAPD). ***p < 0,001 w porównaniu
z kontrol¹; ÑÑÑp < 0,001 porównuj¹c CAPD z ND
The level of bound sulfane sulfur in plasma nondialysed (ND) and CAPD patients.
***p < 0,001 compared with control subjects; ÑÑÑp < 0,001 nondialysed (ND) compared with peritoneal
dialysis (CAPD)

N ieo rg an icz n e siarcz an y
2, 0

µm ol /m l

Chorzy i grupa kontrolna
Krew pochodzi³a od pacjentów Szpitala im.
Rydygiera (Nephro Fresenius Care II) w Krakowie.
Badania zosta³y przeprowadzone w trzech grupach: w grupie 1 znajdowa³o siê 33 chorych z TNN
niedializowanych (ND) (15 kobiet i 18 mê¿czyzn);
grupê 2 stanowi³o 33 chorych z TNN poddawanych
CAPD (18 kobiet i 15 mê¿czyzn); grupê 3 (kontroln¹) stanowi³y 33 osoby zdrowe (14 kobiet i 19
mê¿czyzn). Grupa kontrolna by³a symetryczna w
stosunku do grup badanych wzglêdem wieku i p³ci
i stanowili j¹ pracownicy szpitala, Katedry Biochemii, Stacji Krwiodawstwa oraz znajomi. By³y to
osoby zdrowe, nie poddawane ¿adnej terapii farmakologicznej, a ocena funkcji nerek polega³a na
oznaczaniu: filtracji k³êbkowej (GFR) i poziomu
kreatyniny. Zarówno w przypadku osób chorych,
jak i w grupie kontrolnej (zdrowej), zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce oznaczenia: bia³ka ca³kowitego, kreatyniny, oraz eGFR. Kliniczna i demograficzna charakterystyka osób chorych i zdrowych zosta³a zamieszczona w tabeli I.
Przyczynami schy³kowej niewydolnoci nerek
(SNN) zarówno w grupie chorych ND jak i poddawanych CAPD by³o: przewlek³e odmiedniczkowe
zapalania nerek, zwyrodnienie wielotorbielowa
nerek, nefropatia cukrzycowa, kamica nerkowa, nefropatia nadcinieniowa.
Kryteriami wy³¹czenia by³y: choroby nowotworowe (aktualne i przebyte), niestabilnoæ hemodynamiczna, stany zapalne, choroby w¹troby, niedo¿ywienie, palenie papierosów, alkohol, niedobory
immunologiczne. Wszyscy chorzy aktualnie nie byli
poddawani terapii kwasem foliowym.
Grupa chorych ND z zaawansowanym uszkodzeniem nerek bêd¹ca przed inicjacj¹ terapii nerkozastêpczej by³a poddawana terapii zachowawczej. Wskanik filtracji k³êbkowej (GFR) by³ mniejszy od 60 ml/min. Chorzy ND pozostawali na diecie ograniczaj¹cej bia³ko do 0.8-1.0 g/kg na dobê
oraz z ograniczeniem fosforanów.
W grupie chorych poddawanych CAPD stosowano dziennie 4 zmiany dializy otrzewnowej, a
wszyscy chorzy aktualnie nie wykazali zapalenia
otrzewnej, pozostawali na diecie bogato bia³kowej
(1.2 kg/kg/dobê) z ograniczeniem fosforanów. Stosowany p³yn dializuj¹cy zawiera³ glukozê i pochodzi³ z Fressenius Medical Care, GmbH 66606 St.
Wandel, Niemcy.
Do leków, które przyjmowali chorzy w obu
badanych grupach nale¿¹: ß-blokery, clonidyna,
furosemid, wêglan wapnia i inhibitory ACE.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê
Komisji Bioetycznej przy Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.
Pobieranie krwi
Krew chorych ND i poddawanych CAPD oraz
w grupie kontrolnej pobierano na czczo miêdzy 8
a 9 rano do probówek zawieraj¹cych EDTA umieszczonych w ³ani lodowej, a nastêpnie wirowana
przy 250 g przez 10 minut. Czas od momentu pobrania krwi poprzez wirowanie do uzyskania oso-
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Rycina 4
Poziom nieorganicznych siarczanów w osoczu osób zdrowych (C) oraz chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w okresie predializacyjnym (ND) i dializowanych otrzewnowo (CAPD). ***p < 0,001 w porównaniu
z kontrol¹
The level of nonorganic sulphate in plasma nondialysed (ND) and CAPD patients. ***p < 0,001 compared
with control subjects

cza nigdy nie przekracza³ 30 minut. Uzyskane osocze natychmiast zamra¿ano w temperaturze -80°C.
Odczynniki
Kwas trichlorooctowy (TCA), kwas tiobarbiturowy (TBA), 2,4-dinitrofenylohydrazynê (DNPH),
DL-ditiotreitol (DTT), p-fenylenodiaminê (pfda) zosta³y zakupione w firmie Sigma-Aldrich (St. Lousi
MD, USA). Pozosta³e odczynniki kupiono w firmie
Chempur (Polska) lub POCH (Polska).
Oznaczenia
Wynik ka¿dego pojedynczego oznaczenia stanowi redni¹ trzech powtórzeñ a iloci badanych
osób w poszczególnych grupach umieszczono w
Materia³ach i Metodach.
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Oznaczanie poziomu siarki zwi¹zanej
w osoczu
Oznaczenie to jest modyfikacj¹ metody Ogasawary [36]. Siark¹ zwi¹zan¹ nazwa³ on siarkê
uwalnian¹ przez redukcjê ditiotreitolem (DTT).
Powsta³e w ten sposób jony siarczkowe s¹ przekszta³cane w reakcji z p-fenylenodiamin¹ i jonami
¿elaza Fe3+ we fluoryzuj¹c¹ pochodn¹ tioninê. Fluorescencjê powsta³ego zwi¹zku mierzy siê przy
d³ugoci fal: lex=600 nm, lem=623 nm.
Wykonanie oznaczenia dla osocza: Do 125
µl osocza dodano 125 µl 50 mM buforu boranowego pH=9,0 oraz 250 µl 20 mM DTT. Mieszaninê inkubowano przez 10 minut w temp. 37oC. Nastêpnie dodano do niej 10 µl 0,1 M NaOH, 400 µl
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12,5 mM p-fenylenodiaminy (pfda) i 100 µl 40 mM
FeCl3 w 6 M HCl. Mieszaninê ponownie inkubowano przez 10 min. W temp. pokojowej, wirowano
przez 5 min. w 13 400 g. Pomiar wykonano na fluorymetrze Aex=600 nm, Aem=623 nm.
Oznaczenia stê¿enia produktów
peroksydacji lipidów (MDA) w osoczu
Metoda oparta jest na reakcji aldehydu malonowego (MDA) z kwasem tiobarbiturowym.
W wyniku reakcji pomiêdzy kwasem tiobarbiturowym i niektórymi produktami peroksydacji lipidów, w rodowisku kwasowym w podwy¿szonej
temperaturze, powstaje barwny addukt maj¹cy ró¿owe zabarwienie i jego stê¿enie mo¿e byæ oznaczanie na podstawie poch³aniania wiat³a lub fluorescencji [4].
Wykonanie oznaczenia: Do 250 µl osocza
dodawano 500 µl 15% TCA i 500 µl 0,37% TBA.
Próbki inkubowano 10 minut w temp. 100oC, nastêpnie sch³adzano, wirowano przez 10 minut przy
13 400 g i mierzono absorbancjê przy d³ugoci fali
l=535 nm.
Oznaczanie poziomu grup karbonylowych
w bia³kach osocza
Oznaczenie opiera siê na metodzie Reznicka
i Packera [39], w której 2,4-dinitrofenylohydrazyna reaguje z grupami karbonylowymi bia³ek. Powstaj¹ce 2,4-dinitrofenylohydrazony maj¹ charakterystyczne ¿ó³te zabarwienie i ich stê¿enie mo¿e
byæ oznaczane kolorymetrycznie.
Wykonanie oznaczenia: Do 100 µl osocza
dodawano 1 ml 10 mM 2,4-dinitrofenylohydrazyny
(DNPH) i inkubowano 1 godzinê w temperaturze
pokojowej co jaki czas mieszaj¹c. Nastêpnie do
próbki dodawano 1 ml zimnego 20% TCA i wytr¹cony osad wirowano przez 10 minut przy 13 400
g. Supernatant odrzucono, a osad przemywano
trzykrotnie roztworem etanol:octan etylu zmieszanych w stosunku 1:1. Po przemyciu osadu dodawano 1 ml 6 M mocznika w celu rozpuszczenia
osadu. Mierzono absorbancjê roztworu przy d³ugoci fali l=370 nm.
Oznaczanie bia³ka ca³kowitego w osoczu
Metoda jest oparta na reakcji wi¹zañ peptydowych oraz wystêpuj¹cych w bia³ku reszt aminokwasów aromatycznych (tyrozyny i tryptofanu) z
odczynnikiem Folina i Ciocalieu'a, który jest mieszanin¹ kwasu fosforowolframowego i fosforomolibdemowego. Reakcja ta zachodzi w rodowisku
zasadowym w obecnoci jonów miedziowych. Bia³ka zwi¹zane z jonem miedzi redukuj¹ oba powy¿sze kwasy do ich tlenków [22].
Wykonanie oznaczenia: Mieszaninê reakcyjn¹ z³o¿on¹ ze 100 ml 50-krotnie rozcieñczonego
0,1 M buforem fosforanowym o pH=7,4 osocza,
100 ml 1 M NaOH i 1 ml odczynnika miedziowego
(tj. 9,8 ml 2% Na2CO3 + 100 ml 2% winianu sodowo-potasowego + 100 ml 1% CuSO4) inkubowano
przez 15 minut w temperaturze pokojowej, a nastêpnie dodawano 100 ml odczynnika Folina- Ciocalieu i wytrz¹sano. Po up³ywie 30 minut od dodania tego odczynnika mierzono absorbancjê prz d³ugoci fali l=500 nm.
Oznaczanie poziomu nieorganicznych
siarczanów w osoczu metod¹
zmêtnieniow¹
Stê¿enie nieorganicznych siarczanów zosta³o oznaczone metod¹ Dodgsona [8]. Metoda ta
wykorzystuje reakcjê jonów SO42- obecnych w oso228

Schemat 1
Tlenowe i beztlenowe przemiany cysteiny
Aerobic and anaerobic cysteine metabolism

czu z chlorkiem baru. Powsta³y osad siarczanu(VI)
baru zostaje zawieszony na ¿elatynie. Miar¹ zmêtnienia jest iloæ powsta³ego osadu BaSO4. Zmêtnienie roztworu mierzono przy 450 nm
Roztwór ¿elatyny (0,1 g na 20 ml wody) przygotowano przeddzieñ oznaczenia i przechowano
w +4oC. 0,1 g BaCl2 rozpuszczono w roztworze
¿elatyny na 2-3 godziny przed oznaczeniem. Do
0,95 ml osocza dodano w celu odbia³czania 0,05
ml 50% TCA i wirowano przy 13 400 g przez 10
min. 0,5 ml odbia³czonego osocza dodano do 0,5
ml roztworu BaCl2 w ¿elatynie. Absorbancjê mierzono przy l=450 nm po 20 minutach.
Oznaczenia kreatyniny i eGFR zosta³y wykonane w Laboratorium Analitycznym Szpitala im.
Rydygiera w Krakowie.
Wyniki
Zarówno poziom MDA jak i natê¿enie
procesu karbonylacji bia³ek s¹ podwy¿szone w grupie chorych ze SNN niedializowanych (ND). Natomiast w grupie chorych poddawanych terapii CAPD wprawdzie utrzymuj¹ siê na podwy¿szonym poziomie, to jednak zdecydowanie ni¿szym ni¿ w grupie
chorych niedializowanych (ND) (rycinia 1 i
2). Z kolei poziom zredukowanej siarki zwi¹zanej jest obni¿ony w grupie chorych ND,
podczas gdy u chorych poddawanych CAPD
utrzymuje siê na poziomie kontrolnym (rycina 3). Natomiast stê¿enie nieograniczonych
siarczanów (SO4-2 ) zarówno w osoczu chorych niedializowanych (ND) jak i poddawanych CAPD jest w takim samym stopniu
podwy¿szone (t.j. oko³o dwukrotnie) w stosunku do kontroli (rycina 4).
Zakres poziomu MDA w osoczu podawany w literaturze dla grupy kontrolnej waha
siê w granicach od 1,4 nmol/mL do 2,69
nmol/mL [19,30]. Poziom MDA w grupie
kontrolnej oznaczony w tej pracy wynosi

1,47 nmol/mL, czyli mieci siê w tych granicach. Stê¿enie grup karbonylowych oznaczone w przedstawionej pracy wynosi (0,04
µmol/mL co odpowiada 0,6 nmol/mg bia³ka) czyli równie¿ mieci siê w zakresie wartoci publikowanych przez innych autorów,
który wynosi od 0,16 nmol/mg bia³ka do 1,33
nmol/mg bia³ka [6, 33]. Aktualnie oznaczony przez nas poziom grup karbonylowych
ca³kowicie pokrywa siê z poziomem opublikowanym przez Erdogana [11].
Dyskusja
Wszystkie dotychczasowe badania
wskazuj¹, ¿e schy³kowa niewydolnoæ nerek (SNN) jest stanem patologicznym któremu towarzyszy nasilenie stresu oksydacyjnego [37, 47, 49, 53]. U chorych ze SNN
nastêpuje w osoczu spadek poziomu antyoksydantów, z równoczesnym wzrostem
reaktywnych aldehydów - produktów peroksydacji lipidów oraz postêpuj¹cym procesem
utleniania bia³ek.
Wyniki badañ uzyskane w tej pracy potwierdzaj¹ wczeniejsze obserwacje, ¿e ju¿
u chorych w okresie predializacyjnym (ND)
w stosunku do grupy kontrolnej nastêpuje
nasilenie procesów prooksydacyjnych, czego miar¹ jest wzrost poziomu zarówno dialdehydu malonowego (MDA) (rycina 1) jak i
natê¿enia karbonylacji bia³ek (rycina 2) [53].
Oznacza to, ¿e zmiany oksydacyjne w osoczu chorych ze SNN pojawiaj¹ siê ju¿ przed
przejciem na leczenie dializami. Natomiast
w osoczu chorych poddawanych CAPD w
stosunku do chorych ND obserwuje siê zarówno ni¿sze stê¿enia MDA (rycina 1) jak i
mniejsze natê¿enie karbonylacji bia³ek (rycina 2). Ni¿szy poziom MDA u chorych poddawanych CAPD w stosunku do chorych
niedializowanych mo¿e byæ wynikiem zarówno zahamowania peroksydacji lipidów, jak i
efektem usuwania z osocza podczas diali-
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zy otrzewnowej. Z tego powodu karbonylacja bia³ek wydaje siê byæ bardziej wiarygodnym biomarkerem oksydacji, poniewa¿ lepiej odzwierciedla rozmiar stresu oksydacyjnego, a obserwowane zmiany w bia³kach s¹
trwa³e i pojawiaj¹ siê w osoczu wczeniej
od obserwowanych zmian w stê¿eniu MDA.
Pod pojêciem grupy karbonylowe bia³ek
rozumie siê grupy karbonylowe (-CO) reaguj¹ce z 2,4-dinitrofenylohydrazyn¹ (DNPH)
[12], podczas gdy grupy -CO wi¹zañ peptydowych nie daj¹ takiej reakcji. Karbonylacja
bia³ek prowadzi do zmian konformacyjnych,
których konsekwencj¹ jest utrata biologicznych w³aciwoci [3]. Grupy karbonylowe
mog¹ powstawaæ w bia³kach w warunkach
stresu oksydacyjnego w wyniku bezporedniego utleniania pod wp³ywem RFT reszt
aminokwasowych. Mo¿e to równie¿ nastêpowaæ porednio, kiedy RFT najpierw utleniaj¹ lipidy i wêglowodany z powstaniem
zwi¹zków karbonylowych, które nastêpnie
tworz¹ addukty z bia³kami. Dlatego trudno
jest oceniæ w jakim stopniu karbonylacja bia³ek jest nastêpstwem gliko- lub lipooksydacji, a w jakim stopniu jest wynikiem bezporedniej oksydacji reszt aminokwasowych w
bia³kach. Dlatego proces karbonylacji bia³ek nale¿y traktowaæ jako marker procesów
oksydacjnych rozumiany w szerokim zakresie [3,39].
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e u chorych ze SNN poddawanych
CAPD w stosunku do chorych ND obserwuje siê mniejsze nasilenie stresu oksydacyjnego, co nale¿y uznaæ za korzystny efekt
terapeutycznego dzia³ania dializy otrzewnowej.
Z kolei mniejsze natê¿enie stresu oksydacyjnego przy zastosowaniu dializy otrzewnowej (CAPD) w porównaniu do hemodializy (HD) mo¿e byæ wynikiem wolniejszego
spadku resztkowej funkcji nerek [3], oraz
faktu, ¿e u chorych poddawanych CAPD (w
przeciwieñstwie do chorych hemodializowanych) nie obserwuje siê nasilonej apoptozy
leukocytów (PBML) [13]. Dodatkowo erytrocyty chorych poddawanych CAPD nie s¹
nara¿one na kontakt ze sztuczn¹ b³on¹ dializacyjn¹ i dlatego wykazuj¹ d³u¿szy czas
¿ycia [23]. Zauwa¿ono równie¿, ¿e LDL chorych poddawanych CAPD jest bardziej oporne na utlenianie w stosunku do LDL chorych poddawanych HD [25]. Ponadto u chorych poddawanych CAPD wprawdzie utrzymuje siê prowadz¹ca do stresu oksydacyjnego hyperhomocysteinemia to jednak ca³kowite stê¿enie tego aminokwasu jest ni¿sze ni¿ w przypadku stosowania HD [29].
Obserwowane uremiczne syndromy towarzysz¹ce SNN s¹ wynikiem postêpuj¹cej
akumulacji szerokiego spektrum toksyn bêd¹cych produktami zak³óconego metabolizmu oraz wydalania. Wszystkie toksyny uremiczne u chorych ze SNN s¹ usuwane z organizmu podczas nerkozastêpczej terapii
dializ¹ otrzewnow¹ (CAPD) lub hemodializ¹ (HD). W przypadku stosowania CAPD
istnieje ci¹g³oæ procesu dializacyjnego, co
zapobiega nadmiernej akumulacji toksyn w
osoczu. Natomiast u chorych poddawanych
HD w okresie pomiêdzy dializami (48 godzin) dochodzi do okresowego, nadmiernego gromadzenia siê w wysokich stê¿eniach
toksyn uremicznych, a tak¿e substancji o
toksycznym dzia³aniu oksydacyjnym.

Przeprowadzone badania wykaza³y nastêpnie, ¿e stê¿enie siarki zwi¹zanej z bia³kami osocza u chorych poddawanych CAPD
utrzymuje siê na poziomie kontrolnym, (rycina 3), co równie¿ mo¿na uznaæ za korzystne dzia³anie dializy otrzewnowej. Natomiast
u chorych w okresie predializacyjnym (ND)
poziom siarki zwi¹zanej jest obni¿ony co z
kolei mo¿e wiadczyæ o zahamowaniu jej biosyntezy pod wp³ywem gromadz¹cych siê toksyn mocznicowych. Prawid³owy poziom siarki
sulfanowej w osoczu i w komórkach jest istotny ze wzglêdu na w³aciwoci regulacyjne
[18, 44] i antyoksydacyjne [12] a tak¿e mo¿liwoæ transportu do ró¿nych narz¹dów [45].
Siarka sulfanowa jest równie¿ istotna w przypadku chorych ze SNN ze wzglêdu na jej
mo¿liwoæ skutecznej detoksykacji cyjanku,
którego wzrost stê¿enia obserwuje siê w erytrocytach chorych z SNN [15]. Ponadto siarka zwi¹zana z bia³kami jest bezporednim
prekursorem siarkowodoru (H2S), trzeciego
gazu, oprócz tlenku azotu (NO) i tlenku wêgla (CO), wykazuj¹cego wazorelaksacyjne
dzia³anie [6]. Obni¿ony poziom H2S by³ obserwowany u chorych poddawanych hemodialize [35].
Prawid³owy poziom w osoczu siarki
zwi¹zanej zaobserwowany u chorych poddawanych CAPD jest cenn¹ obserwacj¹ poniewa¿ problem korygowania w organizmie
zaburzonych stê¿eñ siarki sulfanowej, (a w
konsekwencji stê¿enia H2S) ze wzglêdu na
ogromn¹ niestabilnoæ i reaktywnoæ tych
po³¹czeñ jest spraw¹ niezwykle trudn¹. Trudnoci w podawaniu prekursorów siarki sulfanowej w celach terapeutycznych wi¹¿¹ siê z
tym ¿e, prekursory siarki sulfanowej w zale¿noci od uzyskanego stê¿enia w komórkach
mog¹ wykazywaæ zarówno dzia³anie antyoksydacyjne [26] jak i prooksydacyjne [31].
Nasze poprzednie badania wykaza³y, ¿e
ca³kowite stê¿enie siarki sulfanowej w osoczu (oznaczone reakcj¹ cyjanolizy) by³o u
chorych ND podwy¿szone wzglêdem kontroli,
natomiast obni¿one u chorych poddawanych
CAPD [51]. Podczas gdy oznaczenia przeprowadzone w tej pracy wykaza³y, ¿e czêæ
siarki sulfanowej tzw. zwi¹zana u chorych
poddawanych CAPD utrzymuje siê na poziomie kontrolnym. Oznacza to, ¿e w warunkach
patologicznych poszczególne frakcje siarki
sulfanowej mog¹ zmieniaæ swoje stê¿enia w
odmienny sposób. Przyczyn¹ tego mo¿e byæ
równie¿ fakt, ¿e w grupie ND w wyniku wiêkszego natê¿enia procesów oksydacyjnych
nastêpuje spadek iloæ wolnych grup -SH
bia³ek osocza (noników siarki zwi¹zanej),
w wyniku odwracalnego utleniania do disiarczków lub nieodwracalnego do SO3H. Obni¿ony poziom siarki zwi¹zanej u chorych ND
mo¿e byæ równie¿ efektem jej udzia³u w reakcjach antyoksydacyjnych zwi¹zanych z nasilonym stresem oksydacyjnym [12].
Z kolei nieorganiczne siarczany (SO42-)
s¹ wa¿nymi anionami bior¹cymi udzia³ w
metabolizmie wielu po³¹czeñ [52], a z organizmu s¹ usuwane z moczem w niezmienionej postaci. Poziom siarczanów w osoczu
zale¿y od iloci bia³ka w diecie i odzwierciedla narastanie kwasicy metabolicznej typowej dla SNN. Podwy¿szony poziom siarczanów (SO4-2) w osoczu chorych ze SNN jest
efektem obni¿onego wskanika filtracji k³êbuszkowej i dlatego nie odzwierciedla natê¿enia tlenowych przemian siarki. Jakkolwiek
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fakt, ¿e w literaturze istniej¹ doniesienia o
wzrocie stê¿enia u chorych z SNN prekursora siarczanów, tj. kwasu cysteinosulfinowego (C-SO2H) mo¿e sugerowaæ ¿e
przyczyn¹ podwy¿szonego stê¿enia SO4-2
(niezale¿nie od utrudnionego wydalania)
mo¿e byæ równie¿ nasilenie tlenowego katabolizmu cysteiny. Natomiast przeprowadzone w tej pracy w grupie kontrolnej (zdrowej) równoczesne oznaczenie siarki zwi¹zanej i siarczanów pozwala oceniæ jak w
fizjologicznych warunkach przedstawia siê
w osoczu stosunek siarki zwi¹zanej do
siarczanów co odzwierciedla natê¿enie tlenowych i beztlenowych przemian cysteiny,
czym poszerza biochemiczn¹ wiedzê o
metabolizmie siarki u cz³owieka.
W przypadku siarczanów na uwagê zas³uguje obserwacja wykazuj¹ca, ¿e zarówno w osoczu chorych ND jak i poddawanych CAPD obserwuje siê taki sam wzrost
stê¿enia siarczanów (dwukrotnie wy¿szy w
stosunku do kontroli) (rycina 4). U chorych
ze SNN poddawanych hemodializie w odró¿nieniu od poddawanych CAPD poziom
siarczanów przed ka¿d¹ kolejn¹ hemodializ¹ mo¿e wzrastaæ nawet od 5 do 10 razy i
po ka¿dej hemodializie nadal utrzymuje siê
na podwy¿szonym poziomie [26]. Oznacza
to, ¿e ze wzglêdu na ci¹g³oæ procesu u
chorych poddawanych CAPD zmiany w stê¿eniach SO4-2 nie s¹ tak drastyczne i utrzymuj¹ siê u chorych na sta³ym, dwukrotnie
podwy¿szonym poziomie.
Kliniczne konsekwencje hipersulfatemii
u chorych ze SNN nie s¹ do koñca znane.
Siarczany nie s¹ wprawdzie uwa¿ane za
toksynê uremiczn¹, to jednak wci¹¿ problem ten pozostaje obiektem kontrowersji
[42]. Chroniczna hipersulfatemia mo¿e wywo³ywaæ u chorych ze SNN nieprawid³owy
metabolizm wapnia co prowadzi do patogenezy osteodystrofii nerek. Potwierdzaj¹
to obserwacje wzrostu wydalania wapnia
przy wzrocie zewn¹trzkomórkowego stê¿enia siarczanów [26, 27]. Zatem hipersulfatemia mo¿e indukowaæ hipokalcemiê, a
w ten sposób indukowaæ wtórn¹ nadczynnoæ przytarczyc [26]. Dlatego skuteczne
usuwanie podczas dializy anionów SO4-2 u
chorych ze SNN mo¿e mieæ wa¿ne kliniczne znaczenie. W tym aspekcie stosowanie
dializy otrzewnowej pozwala na utrzymanie siarczanów na sta³ym, dwukrotnie podwy¿szonym stê¿eniu.
Przedstawione badania pozwoli³y oceniæ i porównaæ wystêpuj¹ce zmiany w stê¿eniach produktów beztlenowych przemian
siarki cysteiny t.j. siarki zwi¹zanej i siarczanów na tle towarzysz¹cych temu oksydacyjnych uszkodzeñ (poziom MDA i karbonylacji bia³ek). Badania przeprowadzono w osoczu chorych ze SNN w okresie
predializacyjnym (ND) i poddawanych
CAPD oraz w grupie kontrolnej. Uzyskane
wyniki wykaza³y korzystny wp³yw dializy
otrzewnowej w stosunku do grupy ND zarówno ze wzglêdu na mniejszy stres oksydacyjny, jak równie¿ na prawid³owe stê¿enie siarki zwi¹zanej.
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