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2. PŘEHLED ZKRATEK 

 
AGEs – produkty pokročilé glykace (advanced glycation end products) 

ANOVA – analýza variance (analysis of variance) 

AOPP – produkty pokročilé oxidace proteinů (advanced oxidation protein products) 

AVF – arteriovenózní fistule 

CAPD – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (continuous ambulatory peritoneal 

dialysis) 

CIS – látky indukující cytokiny (cytokine inducing substances) 

CKD – chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease) 

CL – chemiluminiscence 

CRP – C-reaktivní protein 

DNA – deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

EDTA – etylendiamintetraoctová kyselina (ethylenediaminetetraacetic acid) 

ELISA – enzymová imunoanalýza (enzyme-linked immunosorbent assay) 

ESRD – konečné stadium ledvinového onemocnění (end-stage renal disease) 

GM-CSF – faktor stimulující kolonie granulocytů a monocytů (granulocyte and monocyte – 

colony stimulating factor) 

GPx – glutathionperoxidasa  

GSH – redukovaný glutathion 

H2O2 – peroxid vodíku 

HD – hemodialýza, hemodialyzovaný 

4-HNE – 4- hydroxy-2,3-trans-nonenal 

HO· - hydroxylový radikál 

HOCl – kyselina chlorná 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid chromatography) 

HRP – křenová peroxidasa (horseradish peroxidase)  

i.v. – intravenózní 

ICAM-1 – mezibuněčná adhezivní molekula-1 (intercellular adhesion molecule-1) 

IGFBP-4, 5 – protein vázající faktor podobný insulinu- 4, 5 (insulin-like growth factor 

binding protein- 4, 5)  

IGF-I, II – faktor podobný insulinu – I, II  (insulin-like growth factor- I, II)  

ICHS – ischemická choroba srdeční 
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IL- 6, 10, 11 – interleukin- 6, 10, 11 

LDL – lipoprotein o nízké hustotě (low-density lipoprotein) 

LPS – lipopolysacharid 

MDA – malondialdehyd 

MPO – myeloperoxidasa 

NADPH – redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

NFκB – nukleární faktor κB 

NK-buňky – přirození zabíječi (natural killer cells) 

NO· - oxid dusnatý 

NOS I, II – synthasa oxidu dusnatého I, II  

O2 – molekulární kyslík 

O2
-· - superoxid 

ONOO- - peroxynitrit 

ox-LDL – oxidovaný lipoprotein o nízké hustotě (oxidized low-density lipoprotein)  

PAPP-A – s těhotenstvím asociovaný plasmatický protein-A (pregnancy-associated plasma 

protein-A) 

PBS – fosfátový pufr (phosphate buffer saline) 

PKC – proteinkinasa C 

RAGE – receptor pro produkty pokročilé glykace (receptor for advanced glycation end 

products) 

RANTES – chemotaktický faktor, chemokin (regulated on activation, normal T-cell expressed 

and secreted) 

RLU – relativní jednotka světla (relative light unit) 

RONS – reaktivní formy kyslíku a dusíku (reactive oxygen and nitrogen species) 

SD – směrodatná odchylka (standard deviation) 

SOD – superoxiddismutasa 

sVCAM – sérová cévní adhezivní molekula (serum vascular cell adhesion molecule) 

TBARS – látky reagující s kyselinou thiobarbiturovou (thiobarbituric acid-reactive 

substances) 

TMB – trimethylbenzidin 

TNF-α – faktor nekrotizující tumory-α (tumour necrosis factor-α) 

VKR – volný kyslíkový radikál 
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3. ÚVOD 

 

Kardiovaskulární mortalita pacientů s chronickým onemocněním ledvin (chronic 

kidney disease, CKD) a s chronickým selháním ledvin (end-stage renal disease, ESRD) je 

mnohonásobně (10 až 20krát) vyšší než v běžné populaci (Foley et al. 1998, Baigent et al. 

2000). Přestože je prevalence tradičních rizikových faktorů aterosklerózy v této skupině 

pacientů vysoká, rozsah a závažnost kardiovaskulárních onemocnění zde neodpovídá míře 

rizika vyjádřeného klasickými rizikovými faktory (Cheung et al. 2000). V poslední době je 

tedy u těchto pacientů věnována zvýšená pozornost novým, „netradičním“ rizikovým 

faktorům, k nimž patří zejména oxidační stres, chronický mikrozánět, malnutrice a endotelová 

dysfunkce, které jsou vzájemně propojeny a patogeneticky spolu souvisejí (Himmelfarb 

2004). Otázka zda a jakým způsobem lze tyto netradiční rizikové faktory u pacientů s CKD 

ovlivnit zůstává navzdory četným studiím dosud nezodpovězena (Gordon et al. 2004). 

 

3.1 Oxidační stres u pacientů s chronickým onemocněním ledvin 

 

3.1.1 Oxidační stres 

 

Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi tvorbou volných radikálů a 

kapacitou antioxidačních mechanismů (Sies 1997). Produkce reaktivních sloučenin kyslíku a 

dusíku (reactive oxygen and nitrogen species, RONS) hraje patofyziologicky významnou roli 

v obraně proti infekci a nádorovému bujení, stejně jako v hojení a remodelaci tkání, avšak u 

pacientů s CKD je zpravidla přítomna v patologicky zvýšené míře, přispívajíc tak k poškození 

buněk a tkání (Handelman 2000). 
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Nejvydatnějším zdrojem volných radikálů v organismu je mitochondriální respirační 

řetězec. Dalším významným producentem RONS jsou fagocyty: jak neutrofily, tak monocyty-

makrofágy exprimují na svých membránách enzym NAPDH-oxidasu, která po aktivaci 

prozánětlivými stimuly redukuje molekulární kyslík (O2) na superoxidový anion (O2
-·), který 

je následně konvertován na peroxid vodíku (H2O2). O2
-· a H2O2 jsou pak prekursory dalších 

RONS: O2
-· reaguje s oxidem dusnatým (NO·) za vzniku peroxynitritu (ONOO-), zatímco 

H2O2 vstupuje do Fentonovy reakce, v níž za přispění dvojmocných kationtů železa vznikají 

hydroxylové radikály (HO·), podílející se významnou měrou na lipoperoxidaci buněčných 

membrán a oxidačním poškození proteinů a DNA. H2O2 je navíc substrátem pro 

myeloperoxidasu (MPO), která v přítomnosti chloridových aniontů (Cl-) konvertuje H2O2 na 

vysoce reaktivní kyselinu chlornou (HOCl), která dále poškozuje řadu dalších biomolekul, 

zejména pak modifikuje thiolové skupiny membránových proteinů. HOCl je také schopna 

reagovat s endogenními aminy za vzniku chloraminů (Locatelli et al. 2003, Štípek et al. 2000, 

Witko-Sarsat et al. 1998). Dalším zdrojem RONS je inducibilní synthasa oxidu dusnatého 

(NOS II), obsažená především v makrofázích, ale i dalších buňkách. NOS II je indukována 

endotoxinem a prozánětlivými cytokiny prostřednictvím transkripčního faktoru NFκB a je 

schopna produkovat velké množství NO·, který se mimo jiné podílí na vazodilataci a slouží 

k zabíjení intracelulárně přežívajících patogenů. Jak již bylo uvedeno výše, NO· reakcí s O2
-· 

dává vzniknout ONOO-·, a tak se podílí na poškození tkání oxidačním stresem (Štípek et al. 

2000). RONS jsou z fagocytů uvolňovány spolu s prozánětlivými cytokiny, které následně 

produkci RONS amplifikují (Descamps-Latscha et al. 2001). 
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3.1.2 Markery oxidačního stresu 

 

RONS jsou vysoce reaktivní částice s biologickým poločasem v řádu maximálně 

sekund, proto je jejich stanovení in vivo obtížné. Naproti tomu lipidy, proteiny, sacharidy a 

nukleové kyseliny modifikované působením RONS mají poločas v řádu hodin až týdnů a jsou 

tedy vhodnými markery poškození oxidačním stresem (Pryor 1986). Jako markery 

lipoperoxidace slouží např. akrolein, malondialdehyd (MDA), 4-hydroxynonenal (4-HNE), 

sloučeniny reagující s kyselinou thiobarbiturovou (thiobarbituric acid-reactive substances, 

TBARS) a F2-isoprostany. Markerem oxidačního poškození nukleových kyselin je 8-hydroxy-

2’-deoxyguanosin (Tarng et al. 2000). Působením oxidačního a karbonylového stresu na 

proteiny vznikají produkty pokročilé glykace (advanced glycation end products, AGEs), 

jejichž kumulace u pacientů se sníženou funkcí ledvin je již dlouho známa (Miyata et al. 

1996). Působením chlorovaných oxidantů (HOCl a chloraminů) na proteiny vznikají produkty 

pokročilé oxidace proteinů (advanced oxidation protein products, AOPP), které byly poprvé 

popsány v roce 1996 Witko-Sarsatovou v plasmě hemodialyzovaných (HD) pacientů (Witko-

Sarsat et al. 1996). Na vzniku AOPP se podílí MPO z aktivovaných neutrofilů, proto jsou 

AOPP nejen markerem oxidačního stresu, ale i markerem aktivace neutrofilů při zánětlivé 

odpovědi (Witko-Sarsat et al. 1998).  

 

3.1.3 Přirozené antioxidační mechanismy 

 

Fyziologickou obranou proti škodlivým účinkům RONS jsou v organismu přítomné 

antioxidační systémy, které lze rozdělit na enzymatické a neenzymatické. 

 Mezi enzymatické antioxidanty patří především superoxiddismutasa  (SOD), která 

akceleruje dismutaci O2
-· na H2O2. Katalasa redukuje H2O2 na vodu a O2. 
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Glutathionperoxidasa (GPx) obsahující selen redukuje lipoperoxidy za přispění redukovaného 

glutathionu (GSH) jako donoru vodíku (Canaud et al. 1999). Peroxidasy obsažené např. ve 

štítné žláze, leukocytech nebo mléce (laktoperoxidasa) redukují H2O2 na vodu a molekulární 

kyslík, který je ihned akceptován hemem, tvořícím prostetickou skupinu enzymu. 

Neenzymatické antioxidanty lze rozdělit na hydrofilní a lipofilní. K hlavním 

hydrofilním neenzymatickým antioxidantům patří zejména GSH („zametač“ H2O2, HO· a 

HClO), kyselina askorbová („zametač“ O2
-· a HO·), plasmatické proteiny vázající přechodné 

kovy (transferin, ferritin, ceruloplasmin, ale i albumin) a kyselina močová, která je schopna 

vychytávat alkoxylové radikály a HClO a vázat Fe2+ a Cu1+ do formy nepodporující 

radikálové reakce (Canaud et al. 1999, Štípek et al. 2000).  

Mezi nejvýznamnější lipofilní neenzymatické antioxidanty řadíme vitamin E (Canaud 

et al. 1999).  Vitamin E je skupina osmi isomerů s isoprenovou strukturou, mezi něž řadíme 

α-, β-, γ- a δ-tokoferol a odpovídající tokotrienoly. Při lipoperoxidaci přeměňuje 

alkylperoxylové radikály na hydroperoxidy, které jsou následně substrátem GPx. Tokoferol se 

přitom oxiduje na tokoferylový radikál, který je však stabilnější než látky, s nimiž vstupuje do 

reakce. Tokoferol je z tokoferylového radikálu zčásti regenerován pomocí askorbátu. 

Tokoferol tak tlumí propagaci radikálových reakcí v lipidech membrán a lipoproteinů (Štípek 

et al. 2000). Tokoferoly zasahují do buněčných signálních mechanismů (Boscoboinic et al. J 

Biol Chem 1991, Boscoboinik et al. Arch Biochem Biophys 1991) a jsou schopny inhibovat 

aktivaci zánětlivých buněk a produkci prozánětlivých cytokinů (Hensley et al. 2004). Dalšími 

lipofilními neenzymatickými antioxidanty jsou karotenoidy a vitamin A, které se uplatňují při 

odstraňování radikálů centrovaných na uhlík a alkylperoxylových radikálů v lipidech a jsou 

schopny regenerovat vitamin E a dále kyselina lipoová, která je univerzálním antioxidantem, 

reagujícím s alkylperoxylovými radikály, HO·, NO·, O2
-·, HClO a askorbylovými a 

tokoferylovými radikály.  
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3.1.4 Chronické onemocnění ledvin a oxidační stres 

 

U pacientů s CKD je rovnováha mezi oxidanty a antioxidačními systémy posunuta na 

stranu oxidačního stresu (Locatelli et al. 2003,  Himmelfarb 2004). U těchto pacientů 

nacházíme deficit kyseliny askorbové (vzniklý jednak primárně omezením ovoce a zeleniny 

v dietě pro riziko hyperkalémie a jednak sekundárně ztrátami kyseliny askorbové při dialýze), 

snížený intracelulární obsah vitaminu E, deficit selenu a systému GSH (Canaud et al. 1999,  

Descamps-Latscha et al. 2001).  

Současně pacienti s CKD produkují zvýšené množství oxidantů, což je jednak 

důsledkem toho, že se většinou jedná o starší pacienty, často trpící diabetem, ale zároveň se 

na zvýšené míře oxidačního stresu podílí selhání ledvin jako takové, chronický zánět a 

v neposlední řadě též metody náhrady funkce ledvin (Locatelli et al. 2003).  Při kontaktu krve 

s umělou dialyzační membránou dochází k syntéze a uvolňování cytokinů, aktivaci 

komplementu, monocytů a neutrofilů, což vede  k akcentaci oxidačního stresu. Aktivací 

imunitního systému reaguje organismus i na přítomnost malých množství endotoxinu 

v dialyzačním roztoku (Amore et al. 2002).  

Oxidační stres je rovněž spojen s intravenózním (i.v.) podáváním preparátů železa – 

rutinním terapeutickým postupem, nezbytným k dosažení adekvátní odpovědi na terapii 

erytropoetinem u dialyzovaných pacientů, přičemž u HD pacientů se jedná o i.v. podání do 

dialyzačních setů (Deicher et al. 2002, Fishbane 1999). V dostupných preparátech je 

trojmocné železo (Fe3+) vázáno buď v komplexu s dextranem (preparát u nás neregistrován), 

glukonanem sodným (Fe3+ glukonát, preparát Ferrlecit®) nebo ve formě oxidu železitého v 

komplexu se sacharózou (Fe3+ sacharát, preparát Venofer®). Intravenózní podání železa (dále 

jen Fe3+), zejména pokud je podáno ve vyšší dávce anebo formou rychlé infuze, může 

způsobit „přesycení“ transferinu, důsledkem čehož je přítomnost volného, na transferin 
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nevázaného Fe3+ v plasmě (Lim et al. 1999). Volné Fe3+ je pak v plasmě oxidováno O2
-· na 

Fe2+, které vstupuje do Fentonovy reakce a iniciuje další produkci RONS v těle pacienta (Lim 

et al. 1999, Salahudeen et al. 2001). Intravenózní podání Fe3+ v průběhu dialýzy vede k 

elevaci MDA, F2-isporostanů, AOPP a dalších metabolitů v plasmě, což bylo prokázáno 

v řadě studií (Lim et al. 1999, Salahudeen et al. 2001, Tovbin et al. 2002). Van Asbeck et al. 

pozorovali in vitro zvýšenou produkci volných kyslíkových radikálů neutrofily v přítomnosti 

železitých iontů (van Asbeck et al. 1984). Nadměrná zátěž Fe3+ je dále zodpovědná za alteraci 

funkce neutrofilů, zejména defektní fagocytózu a sníženou schopnost intracelulárního zabíjení 

bakterií (Patruta et al. 1998, Guo et al. 2002).  

Porucha rovnováhy pro- a antioxidačních mechanismů nastává již v raných stadiích 

CKD, přičemž v největší míře jsou oxidačním stresem postiženi pacienti léčení dialýzou 

(Locatelli et al. 2003). 

 

3.2 Chronický mikrozánět u pacientů s chronickým onemocněním ledvin 

 

3.2.1 Chronické onemocnění ledvin a mikrozánět 

 

Kromě zvýšené zátěže oxidačním stresem byla u pacientů s CKD prokázána také 

přítomnost mírného chronického zánětu, tzv. „low-grade inflammation“ neboli mikrozánětu 

(Schindler 2004). Ledviny jsou hlavním místem eliminace mnoha cytokinů – např. faktoru 

nekrotizujícího tumory (TNF)-α, interleukinu (IL)–10 a 11, jejichž hladiny v plasmě narůstají 

spolu s poklesem renálních funkcí (Descamps-Latscha et al. 1995). Při CKD dochází také 

k akumulaci AGEs a AOPP, které rovněž mohou působit prozánětlivě (Witko-Sarsat et al. 

1998). Důsledkem acidózy, která je dobře známým důsledkem selhání ledvin, je katabolismus 

proteinů a progresivní ztráta svalové hmoty (Bergstrom et al. 1998), na nichž se zřejmě podílí 
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TNF-α (Pickering et al. 2002). Acidóza podporuje produkci IL-6 a chemokinu RANTES 

v hladkých svalových buňkách in vitro (Boenisch et al. 2001). 

Dalším faktorem přispívajícím k mikrozánětu u pacientů s CKD je objemové přetížení 

a selhávání srdce. Hyperhydratace vede ke zvýšení sérových koncentrací endotoxinu a 

cytokinů a snížení koncentrace albuminu v séru (Niebauer et al. 1999, Dumler 2003).  

Podobně srdeční selhání vede ke zvýšené produkci IL-6 a TNF-α (Torre Amione et al. 1996, 

Murray et al. 2000).  

Jak již bylo uvedeno výše, na bioinkompatibilní dialyzační membráně dochází 

k aktivaci imunitního systému a spuštění reakce akutní fáze provázené akcentací oxidačního 

stresu. Kontaminace dialyzačního roztoku částicemi indukujícími cytokiny (cytokine-

inducing substances, CIS), které jsou schopny přecházet přes dialyzační membránu do 

cirkulace, představují další faktor vedoucí ke vzniku a udržování chronického mikrozánětu 

(Schindler 2004). CIS jsou tvořeny různorodou skupinou bakteriálních produktů, do níž patří 

zejména lipopolysacharid (LPS), peptidoglykany a v poslední době prokazované krátké 

fragmenty bakteriální DNA, které jsou obtížně odstranitelné konvenčními ultrafiltry, dosud 

používanými většinou dialyzačních středisek (Schindler 2004). Tyto fragmenty DNA aktivují 

přirozené zabíječe (natural killer cells, NK-buňky) a indukují interferon γ, TNF-α a IL-6 

v neutrofilech (Ballas et al. 1996, Verthelyi et al. 2001). V neposlední řadě se na mikrozánětu 

podílí také relativně časté infekce centrálních žilních katetrů a arteriovenózních fistulí (AVF) 

obsahujících cizorodé materiály (Ayus et al. 1998, Jaar et al. 2000). 
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3.2.2 Chronické onemocnění ledvin, oxidační stres, mikrozánět a 

kardiovaskulární riziko 

 

Oxidační stres a mikrozánět jsou u pacientů s CKD vzájemně propojeny s endotelovou 

dysfunkcí: aktivované neutrofily a monocyty produkují RONS a tím se podílejí na akcentaci 

oxidačního stresu, oxidačně modifikované proteiny však jsou zároveň schopny indukovat 

respirační vzplanutí monocytů (Witko-Sarsat et al. 1998). Aktivované neutrofily produkují 

MPO, která je kromě přeměny H2O2 na HOCl schopna přímo modulovat vaskulární 

zánětlivou odpověď: funguje totiž jako oxidasa NO· a reguluje tak biologickou dostupnost 

NO· v cévní stěně (Baldus et al. 2002). MPO z aktivovaných neutrofilů se podílí také na 

vzniku AOPP, jejichž zvýšené sérové koncentrace byly popsány nejen u pacientů s CKD 

(Witko-Sarsat et al. 1996, Witko-Sarsat et al. 1999), ale mimo jiné i u pacientů s ischemickou 

chorobou srdeční (ICHS) (Kaneda et al. 2002). AOPP tak představují nejen marker akutního 

poškození oxidačním stresem, ale i marker aktivace neutrofilů při zánětlivé odpovědi (Witko-

Sarsat et al. 1998). Protože je MPO z neutrofilů uvolňována v průběhu akutní fáze zánětu, 

představuje oxidační poškození navozené MPO a regulace dostupnosti NO· přímé propojení 

mezi mikrozánětem, oxidačním stresem a endotelovou dysfunkcí (Himmelfarb 2004). 

Pacienti s CKD, kteří dosud nebyli léčeni dialýzou, mají zvýšené sérové koncentrace 

C-reaktivního proteinu (CRP), jež dále stoupají po zahájení HD léčby (Stenvinkel 2002). 

Zvýšené sérové koncentrace CRP u HD pacientů pozitivně korelují s TBARS (Witko-Sarsat 

et al. 2001) a F2-isoprostany (Blumberg 2001) a CRP spolu s prozánětlivými cytokiny 

(zejména IL-6) patří k nejvýznamnějším prediktorům kardiovaskulární morbidity a mortality 

u pacientů s CKD (Arici et al. 2001, Stenvinkel 2001, Pecorts-Filho et al. 2002). CRP je také 

silným prediktorem kardiovaskulární morbidity a mortality u dosud zdravých jedinců bez 
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anamnézy ICHS (Ridker 2001, Ridker 2003), u pacientů se známou ICHS (Retterstol et al. 

2002) i u pacientů s akutními koronárními syndromy (Blake et al. 2003).  

Zdá se, že u akutních koronárních syndromů by ještě lepším markerem než CRP mohl 

být s těhotenstvím asociovaný plasmatický protein-A (pregnancy-associated plasma protein-

A, PAPP-A, Bayes-Genis et al. 2001). PAPP-A je metaloproteinasa vázající zinek, původně 

nalezená v séru těhotných žen a v současnosti rutinně používaná ke screeningu fetálních 

chromosomálních vad v I. trimestru gravidity (Qin et al. 1996). Nyní je známo, že PAPP-A se 

v nízkých koncentracích (cca 100 – 1000x nižších než u těhotných žen) nachází i v séru u 

mužů a netěhotných žen (Bayes Genis et al. 2001, Kalousová et al. 2003) a kromě 

syncitiotrofoblastu je produkován i řadou jiných tkání, jako např. fibroblasty, 

buňkami tlustého střeva, kostní dřeně, prsu a fetálních renálních tubulů (Overgaard et al. 

1999, Schindler et al. 1984). PAPP-A působí jako endopeptidasa, která proteolyticky štěpí 

protein vázající růstový faktor podobný insulinu-4 a 5 (insulin-like growth factor binding 

protein, IGFBP-4 a 5) a slouží tak jako regulátor biologické dostupnosti růstového faktoru 

podobného insulinu-I a II (insulin-like growth factor, IGF-I, II, Lawrence et al. 1999). IGF-I 

působí prozánětlivě na endoteliální buňky (Che et al. 2002) a IGF-I, II a jejich regulační 

proteiny jsou promotory růstu arteriálních buněk a mediátory aterosklerózy (Bayes-Genis et 

al. 2000). Skutečnost, že PAPP-A je pozitivním regulátorem biologické dostupnosti IGF, z 

něj činí potenciálně proaterogenní molekulu: v nestabilních aterosklerotických plátech byl 

PAPP-A pomocí monoklonálních protilátek prokázán ve velkých množstvích a cirkulující 

PAPP-A v séru byl navržen za kandidátní marker akutních koronárních syndromů (Bayes-

Genis et al. 2001). Je otázkou, zda by cirkulující  PAPP-A mohl mít diagnostický či 

prognostický význam ve vztahu ke kardiovaskulární morbiditě a mortalitě u pacientů s CKD 

(Kalousová et al. Blood Purif 2004). 
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U HD pacientů byly dále popsány zvýšené sérové koncentrace solubilních adhezivních 

molekul (vascular cell adhesion molecule – VCAM, intercellular adhesion molecule – ICAM-

1 a E-selektinu) a zvýšená míra adheze monocytů k endotelu indukovaná oxidovanými LDL 

(ox-LDL) v porovnání se zdravými kontrolami (O’Byrne et al. 2001, Papagianni et al. 2003, 

Bolton et al. 2001). AGEs, které působí prostřednictvím svého specifického receptoru 

(receptor for advanced glycation end products, RAGE) a nukleárního faktoru NFκB, urychlují 

transkripci prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IL-6), růstových faktorů (GM-CSF) a 

adhezivních molekul, přičemž exprese adhezivních molekul na povrchu endotelu je jedním 

z klíčových momentů v procesu aterogeneze (Bierhaus et al. 1998, Cominacini et al. 1997). 

Oxidační stres a mikrozánět tedy zřejmě hrají zásadní roli v patogenezi aterosklerózy, 

jsou průvodním jevem chronického selhání ledvin a u pacientů s CKD se významným 

způsobem podílejí na vzniku endotelové dysfunkce a zvýšeném riziku ICHS (Locatelli et al. 

2003). 

 

3.3 Antioxidační terapie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin 

 

Vzhledem k významné úloze oxidačního stresu v patogenezi kardiovaskulárních 

onemocnění u pacientů s CKD byla učiněna řada pokusů o zmírnění zátěže oxidačním stresem 

pomocí terapie antioxidanty.  

Tepel et al. v randomizované, placebem kontrolované studii prokázali, že podávání N-

acetylcysteinu HD pacientům signifikantně snižuje kardiovaskulární morbiditu, avšak bez 

efektu na celkovou mortalitu ve sledované skupině (Tepel et al. 2003). Ve studii Scholzeho et 

al. podávání N-acetylcysteinu redukovalo koncentraci homocysteinu v plasmě a zlepšovalo 

funkci endotelu u HD pacientů (Scholze et al. 2004). Witko-Sarsat et al. prokázali, že N-
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acetylcystein in vitro inhibuje aktivaci neutrofilů i monocytů plasmou obsahující AOPP 

(Witko-Sarsat et al. 2003). 

Pokusem o zmírnění oxidačního stresu v průběhu HD procedury je použití 

dialyzačního roztoku připraveného z „redukované“ vody s vysokým obsahem rozpuštěného 

molekulárního (tzv. aktivního) vodíku, získané pomocí elektrolýzy (Shirahata et al. 1997). Ve 

studii Huanga et al. vedla tato terapie ke snížení koncentrace lipoperoxidů v plasmě (Huang et 

al. 2003). V několika menších studiích vedlo použití dialyzátorů potažených α-tokoferolem ke 

snížení produkce RONS leukocyty, redukci tvorby IL-6 v průběhu HD procedury a zlepšení 

funkce endotelu se snížením koncentrace ox-LDL v plasmě (Tsuruoka et al. 2002, Omata et 

al. 2000, Gordon et al. 2004, Miyazaki et al. 2000). Vitaminu E ve formě liposomů, které 

reagují s krevními elementy na dialyzační membráně, ale membránou neprostupují, využívá 

hemolipodialýza, při níž se navíc liposomy samy mohou oxidovat a působí tak jako 

vychytávače volných radikálů (Galli et al. 1998). Širší využití obou těchto metod je však 

značně omezeno jejich vysokou cenou. 

  Potenciální benefit perorálního podávání vitaminu E pacientům s CKD byl naznačen 

v několika studiích. Vitamin E inhibuje produkci chemokinů a zánětlivých cytokinů a 

redukuje expresi adhezivních molekul v lidských aortálních endoteliálních buňkách in vitro 

(Wu et al. 1999). Yukawa et al. prokázali, že perorální suplementace 600 IU vitaminu E za 

den po dobu 2 týdnů zlepšila clearance lipoproteinů o nízké hustotě (LDL) z cirkulace a obsah 

malondialdehydu v LDL u HD pacientů (Yukawa et al. 1995). Signifikantní benefit terapie 

vitaminem E prokázala studie SPACE (Boaz et al. 2000), testující efekt podávání 800 IU 

vitaminu E za den na incidenci akutních infarktů myokardu, ischemických cévních 

mozkových příhod, ischemické choroby periferních tepen a nestabilní anginy pectoris ve 

skupině 196 HD pacientů s preexistující ICHS. Nicméně v ostatních velkých klinických 

studiích jako v Heart Protection Study (Heart Protection Study Collaborative Group 2002) a 
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ve studii HOPE (Mann et al. 2004) se žádné pozitivní účinky podávání vitaminu E prokázat 

nepodařilo.   

Přestože se antioxidační terapie jeví do budoucna jako potenciální možnost zmírnění 

zátěže oxidačním stresem, neexistuje zatím konsensus, zda vůbec a v jakých dávkách by měly 

antioxidanty být pacientům s CKD podávány a tato otázka je stále předmětem intenzivního 

bádání. 
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4. CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce bylo studium parametrů oxidačního stresu, zánětu a markerů 

kardiovaskulárního poškození u pacientů s CKD a jejich ovlivnění dialýzou a farmakoterapií: 

 

1. Studium respiračního vzplanutí cirkulujících neutrofilů u HD pacientů: 

• Sledování respiračního vzplanutí neutrofilů z periferní krve stanovovaného 

chemiluminiscenční metodou v průběhu HD 

• Zjištění vlivu i.v. podání glukonanu sodno-železitého v průběhu HD na 

respirační vzplanutí neutrofilů a plasmatickou koncentraci AOPP 

• Sledování efektu perorální suplementace vitaminu E na respirační vzplanutí 

neutrofilů a plasmatickou koncentraci AOPP u HD pacientů 

 

2. Studium cirkulujícího PAPP-A u pacientů s chronickým onemocněním ledvin: 

• Zjištění a porovnání sérových koncentrací PAPP-A u pacientů s CKD, u 

pacientů léčených HD, peritoneální dialýzou a u zdravých kontrol 

• Zjištění vzájemných vztahů mezi PAPP-A a AOPP jako parametru oxidačního 

stresu a C-reaktivního proteinu (CRP) jako parametru zánětu 

 

3. Studium změn plasmatické koncentrace PAPP-A v průběhu HD a po i.v. podání glukonanu     

sodno-železitého 

  

4.  Studium vlivu perorální terapie vitaminem E na parametry zánětu a markery   

     kardiovaskulárního poškození u HD pacientů: 

• Sledování změn sérových koncentrací PAPP-A, CRP, ICAM-1 a E-selektinu 

v závislosti na perorální suplementaci vitaminu E 
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5. METODIKA 

 

5.1 Laboratorní metody 

 

5.1.1 Stanovení respiračního vzplanutí neutrofilů chemiluminiscenční 

    metodou 

 

Byla použita modifikovaná mikrometoda podle Metcalfa (Metcalf et al. 1986). 

Princip: Neutrofily reagují na zánětlivý podnět respiračním vzplanutím, spojeným s tvorbou 

vysoce reaktivních kyslíkových metabolitů. Tato reakce je charakterizována redukcí 

molekulárního kyslíku na superoxid, ze kterého se dále tvoří peroxid vodíku. Ten slouží jako 

substrát pro myeloperoxidázovou reakci. Během těchto procesů vznikají elektronově 

excitované stavy, které emitují fotony. Tato emise se projevuje chemiluminiscencí neutrofilů. 

Chemikálie: Luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4 ftalazindion, Sigma, kat. č. A8511) p. a., 

dimethylsulfoxid (DMSO, Sigma, kat. č. D4540) p. a.,  forbol-myristát-acetát (PMA, Sigma, 

kat. č. P8139) p. a. 

Roztoky: Hanksův roztok (Hanks' balanced salt solution, HBSS, pH 7,4): připraven 

rozpuštěním 0,4 g KCl, 0,06 g KH2PO4, 8,0 g NaCl, 0,35 g NaHCO3, 0,12 g Na2HPO4 x 

12H2O a 1,0 g glukózy v 1 l destilované H2O; upravený HBSS: připraven přidáním 2,5 ml 

CaCl2 x 2H2O (14 g/l) a 5,0 ml MgSO4 x 7H2O (10 g/l) k 250ml HBSS; zásobní roztok 

luminolu v DMSO (10 mmol/l); pracovní roztok luminolu (1 mmol/l): připraven smíšením 

900 μl upraveného HBSS se 100 μl zásobního roztoku luminolu; fosfátový pufr (phosphate 

buffered saline, PBS, 0,02 mol/l, pH 7,4); zásobní roztok PMA v DMSO (2 g/l); pracovní 

roztok PMA (10 mg/l): připraven smíšením 10 μl zásobního roztoku PMA se 2 ml PBS a 
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přefiltrováním přes 0,4 μm filtr); roztok Ficoll-Paque-(tm) PLUS® (Pharmatech, kat. č. 17-

0840-02) 

Materiál: plná krev odebraná do zkumavky s lithium-heparinem – 1 ml na analýzu, vzorek je 

nutno zpracovat do 2 hodin od odběru. 

Postup:    1 ml heparinizované krve se navrství na 1ml roztoku Ficoll-Paque-(tm) PLUS ® a 

zkumavka se ponechá stát za laboratorní teploty po dobu 30 minut. Neutrofily po separaci 

zůstávají v prstenci na povrchu roztoku, zatímco ostatní buňky sedimentují níže. Suspenze 

neutrofilů se stáhne pomocí pipety do zkumavky Eppendorf.  

Vlastní test provádíme na mikrotitrační destičce: 50 µl suspenze neutrofilů se přidá do 100 µl 

upraveného HBSS se 60 µl pracovního roztoku luminolu a 40 µl pracovního roztoku PMA a 

ihned se měří chemiluminiscence. 

Podmínky měření:   luminometr Luminometer Thermostated LM-01T, Immunotech, Beckman 

Coulter Company, USA, chemiluminiscence se měří za 37°C po dobu 45 minut a odečítá se 

maximální dosažená hodnota chemiluminiscence za tento časový úsek. Výsledky jsou 

vyjádřeny v relativních jednotkách světla (relative light units, RLU, tj. počet světelných 

záblesků za minutu). 

Poznámka: Chemiluminiscence je vztažena na počet neutrofilů v daném vzorku, stanovený 

automatickým analyzátorem.  

 

5.1.2 Stanovení produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP) 

 

Byla použita modifikovaná metoda stanovení AOPP dle Witko-Sarsatové (Witko-

Sarsat et al. 1996).  

Chemikálie: chloramin T p. a. (Aldrich), jodid draselný p. a. 1,16 mol/l, kyselina octová p. a., 

hydrogenfosforečnan sodný p. a., dihydrogenfosforečnan sodný p. a. 



 24

Roztoky: fosfátový pufr 0,02 mol/l, pH 7,4 

Materiál: krevní sérum (možno použít i heparinovou plasmu) – 200 µl na analýzu, 

skladováno při -20° C. Každý vzorek může být pro měření AOPP rozmrazován jen jednou. 

Postup:  na mikrotitrační  destičku  se  nanese 200 µl séra zředěného 1:5 fosfátovým pufrem 

(v tripletu), 200 µl chloraminu T o koncentraci 0–100 µmol/l pro kalibraci a 200 µl 

fosfátového pufru jako blank. Přidá se 10 µl jodidu draselného a 20 µl kyseliny octové a ihned 

se měří absorbance. 

Podmínky měření: fotometr Multiscan Ascent, Lab Systems, Finsko, absorbance měřena při 

340 nm. Koncentrace AOPP je vztažena ke kalibrátoru a vyjádřena v µmol/l. 

 

5.1.3 Stanovení s těhotenstvím asociovaného plasmatického proteinu A   

        (PAPP-A)  

 

PAPP-A byl stanoven imunochemicky metodou TRACE (Time Resolved Amplified 

Cryptate Emission) pomocí automatického analyzátoru Kryptor, Brahms, Německo. 

Princip: Komerční kit KRYPTOR-PAPP-A (Brahms, Německo a Cezanne, Francie) obsahuje 

2 monoklonální protilátky – jedna je konjugována s europium kryptátem a druhá 

s fluorescenčním činidlem XL 665. Antigen přítomný ve vzorku (PAPP-A) vytváří komplex 

antigen-protilátka s oběma konjugáty, čímž se tyto k sobě vzájemně přiblíží a po excitaci 

laserem fluorescenční činidlo XL 665 emituje dlouhotrvající fluorescenční signál o vlnové 

délce 665 nm, který je proporcionální koncentraci antigenu ve vzorku. 

Materiál: krevní sérum (možno použít i plasmu) – 200 µl na analýzu, skladováno při -80° C 

(ev. -20° C). 
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Podmínky měření: analyzátor Kryptor, Brahms, Německo, excitace laserem při 337 nm, 

analyzátorem měřen dlouhotrvající fluorescenční signál o vlnové délce 665 nm, který je 

proporcionální koncentraci antigenu ve vzorku. Koncentrace PAPP-A je vyjádřena v mIU/l. 

 

5.1.4 Stanovení solubilní intercelulární adhezivní molekuly (ICAM-1)  

 

Solubilní intercelulární adhezivní molekula ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-

1) byla stanovena enzymovou imunoanalýzou pomocí nekompetitivní ELISA metody za 

použití standardního komerčního ELISA kitu (BioSource International, USA). 

Reagencie: mikrotitrační strip s jamkami pokrytými myší monoklonální protilátkou proti 

ICAM-1, myší monoklonální protilátka proti ICAM-1 konjugovaná s křenovou peroxidasou 

(HRP konjugát), ICAM-1 standard (10 ng/ml), promývací pufr (PBS s 1% Tween 20), ředící 

roztok, pufr (PBS s 1% Tween 20 a 10% BSA), substrátový roztok I (tetramethylbenzidin, 

TMB), substrátový roztok II (0,02% peroxid vodíku), zastavovací roztok (kyselina fosforitá 1 

mol/l). 

Materiál: krevní sérum – 50 µl na analýzu, skladováno při -20°C. 

Postup: na mikrotitrační destičku se nanese 100 µl séra zředěného 1:100 pomocí ředícího 

roztoku (v dubletu), 100 µl ICAM-1 standardu o koncentraci 10 – 0,625 ng/ml pro kalibraci a 

100 µl ředícího roztoku jako blank. Přidá se 50 µl HRP konjugátu a mikrotitrační destička se 

nechá inkubovat po dobu 2 hodin za teploty 18–25 °C. Smíšením stejného objemu 

substrátového roztoku I a II se připraví TMB substrátový roztok. Po skončení inkubace se 

mikrotitrační destička promyje promývacím roztokem. Poté se nanese do každé jamky 100 µl 

TMB substrátového roztoku a mikrotitrační destička se nechá inkubovat po dobu 15 minut za 

teploty 18-25 °C. Pak se reakce zastaví přidáním 100 µl zastavovacího roztoku do každé 

jamky a ihned se měří absorbance. 



 26

Podmínky měření: fotometr Multiscan RC, Lab Systems, Finsko, absorbance měřena při 450 

nm. Koncentrace ICAM-1 je vyjádřena v ng/ml. 

 

5.1.5 Stanovení solubilní adhezivní molekuly E-selektinu 

 

Solubilní adhezivní molekula E-selektin (endothelial leukocyte adhesion molecule-1) 

byla stanovena enzymovou imunoanalýzou pomocí nekompetitivní ELISA metody za použití 

standardního komerčního ELISA kitu (BioSource International, USA). 

Reagencie: mikrotitrační strip s jamkami pokrytými myší monoklonální protilátkou proti E-

selektinu, myší monoklonální protilátka proti E-selektinu konjugovaná s křenovou 

peroxidasou (HRP konjugát), E-selektin standard (100 ng/ml), promývací pufr (PBS s 1% 

Tween 20), ředící roztok, pufr (PBS s 1% Tween 20 a 10% BSA), substrátový roztok I 

(tetrametylbenzidin), substrátový roztok II (0,02% peroxid vodíku), zastavovací roztok 

(kyselina fosforitá 1 mol/l). 

Materiál: krevní sérum – 50 µl na analýzu, skladováno při -20°C. 

Postup: na mikrotitrační destičku se nanese 100 µl séra zředěného 1:5 pomocí ředícího 

roztoku (v dubletu), 100 µl E-selektin standardu o koncentraci 50 – 0,8 ng/ml pro kalibraci a 

100 µl ředícího roztoku jako blank. Přidá se 50 µl HRP konjugátu a mikrotitrační destička se 

nechá inkubovat po dobu 2 hodin za teploty 18–25 °C. Smíšením stejného objemu 

substrátového roztoku I a II se připraví TMB substrátový roztok. Po skončení inkubace se 

mikrotitrační destička promyje promývacím roztokem. Poté se nanese do každé jamky 100 µl 

TMB substrátového roztoku a mikrotitrační destička se nechá inkubovat po dobu 15 minut za 

teploty 18-25 °C. Pak se reakce zastaví přidáním 100 µl zastavovacího roztoku do každé 

jamky a ihned se měří absorbance. 
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Podmínky měření: fotometr Multiscan RC, Lab Systems, Finsko, absorbance měřena při 450 

nm. Koncentrace E-selektinu je vyjádřena v ng/ml. 

 

5.1.6 Stanovení vitaminu E 

 

Koncentrace α-tokoferolu (vitaminu E) v plasmě byla stanovena pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (high-performance liquid chromatography, HPLC) za použití 

komerčního kitu ClinRep® (Recipe Chemicals + Instruments, Německo).  

Reagencie: mobilní fáze (kat. č. 22010), standardní roztok (kat. č. 22011), precipitant P 

s vnitřním standardem (kat. č. 22012), kalibrátor lyofilizovaný (kat. č. 22013), zkumavky pro 

přípravu vzorků obsahující lyofilizovaný reagent (kat. č. 22020) 

Materiál: plasma (krev odebraná do etylendiamintetraoctové kyseliny, EDTA) 100 µl na 

analýzu (lze použít i sérum), skladována při -20°C a v průběhu skladování i zpracování 

chráněna před světlem. 

Postup: do zkumavky pro přípravu vzorků se nanese 100 µl plasmy (nebo kalibrátoru), přidá 

se 100 µl precipitantu P (obsahuje 2 µg vnitřního standardu) a promíchá se na vortexu po 

dobu 30 sekund. Poté se vzorek centrifuguje po dobu 5 minut při 8800 g a následně je 20 µl 

supernatantu injektováno do systému HPLC. 

Podmínky HPLC: 1. Kolona pro analýzu vitaminů A a E (kat. č. 22030, Recipe Chemicals + 

Instruments, Německo), analýza je prováděna při 30° C. 2. Smyčka 20 µl 3. Průtok: 1,5 

ml/min. 4. Detekce při 325 nm a 295 nm (s intervalem 3,5 minuty), UV detektor ECOM 

(Česká republika). 5. HPLC systém ECOM (Česká republika). Retenční čas vitaminu E je 

přibližně 7 minut. Koncentrace vitaminu E v plasmě je vyjádřena v mg/l. 

 

 



 28

5.2 Sledované skupiny 

 

1) Studie: Vliv parenterální terapie železem a perorální suplementace vitaminu E na respirační 

vzplanutí neutrofilů u hemodialyzovaných pacientů.  

Sledovanou skupinu tvořilo 7 chronicky hemodialyzovaných pacientů (3 muži a 4 

ženy, průměrný věk 70±17 let). Etiologie renálního selhání byla tubulointersticiální nefritida 

ve 4 případech, diabetická (diabetes mellitus 2. typu) nefropatie ve 2 případech a polycystóza 

ledvin v 1 případě. Průměrná délka dialyzační léčby byla 36±28 (9-80) měsíců. Všichni 

pacienti byli dialyzováni 3x týdně 4 hodiny za použití polysulfonových dialyzačních 

membrán (F6; Fresenius Medical Care, Německo) a všichni splňovali kriteria adekvátnosti 

dialýzy (Kt/V>1,2). Všichni pacienti byli ve stabilizovaném stavu, bez klinických známek 

akutního zánětu.  

Vzorky byly odebírány v průběhu 4 HD procedur. Během první a třetí HD pacientům 

nebylo podáno parenterální železo (standardní HD procedury), během druhé a čtvrté HD bylo 

pacientům podáno 62,5 mg glukonanu sodno-železitého (preparát Ferrlecit®) jako i.v. bolus 

v 65. minutě HD procedury. Před posledními dvěma HD pacienti užívali 200 mg vitaminu E 

denně (Vitamin E 200, Slovakofarma®, tj. alfa-tokoferol 200mg = 444 IU) po dobu 7 dnů. 

Vzorky krve byly pacientům odebírány před HD (čas 0) a v 60., 70. a 130. minutě HD (čas 

60, 70 a 130). V každém vzorku byla změřena míra respiračního vzplanutí neutrofilů 

chemiluminiscenční metodou. Plasmatická koncentrace AOPP byla stanovena ve vzorcích 

odebraných před HD a ve 130. minutě HD. Kontrolní skupinu tvořilo 14 zdravých 

dobrovolníků (5 mužů a 9 žen, průměrný věk 62±7 let). (Příloha 1).  

 

2) Studie: Vztah s těhotenstvím asociovaného plasmatického proteinu-A k funkci ledvin a 

dialyzačním metodám. 
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Do studie bylo zařazeno 46 pacientů chronicky léčených dialýzou. 36 pacientů bylo 

léčeno HD: 19 žen a 17 mužů, průměrný věk 69±12 let. Délka trvání dialyzačního léčení byla 

34±43 (3–198) měsíců, pacienti byli dialyzováni 3x týdně 4 hodiny za použití 

polysulfonových dialyzačních membrán (F6; Fresenius Medical Care, Německo, 22 pacientů) 

nebo diacetátcelulózových dialyzačních membrán (FB 170 a 210, Nipro, Japonsko, 14 

pacientů). Etiologie renálního selhání byla tubulointersticiální nefritida (12 případů), 

diabetická nefropatie (7 případů), polycystóza ledvin (3 případy), diabetická nefropatie + 

intersticiální nefritida (3 případy), diabetická nefropatie + vaskulární nefroskleróza (3 

případy), chronická glomerulonefritida (2 případy), intersticiální nefritida + vaskulární 

nefroskleróza (3 případy), multifaktoriální nebo neznámá (3 případy). Všichni HD pacienti 

splňovali kritéria adekvátnosti dialýzy (Kt/V>1,2). Sérová koncentrace cholesterolu a 

triacylglycerolů byla u těchto pacientů v normálních mezích, většina pacientů však byla 

léčena pro hypertenzi a/nebo ICHS (v době studie bez akutní dekompenzace). 

10 pacientů (5 mužů a 5 žen, průměrný věk 52±18 let) bylo léčeno kontinuální 

ambulantní peritoneální dialýzou (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) po dobu 

průměrně 25±23 (6–84) měsíců. Etiologie selhání ledvin byla hypertenzní nefroskleróza ve 3 

případech, IgA nefropatie ve 2 případech, vaskulární nefroskleróza ve 2 případech, 

Wegenerova granulomatóza v 1 případě, systémový lupus erytematodes v 1 případě a 

polycystóza ledvin+diabetická nefropatie v 1 případě. Všichni pacienti byli ve stabilizovaném 

klinickém stavu. 

Dále bylo do studie zařazeno 38 pacientů (15 žen a 23 mužů, průměrný věk 60±10 let) 

s různým stupněm CKD, zatím neléčených dialýzou. Ve skupině byli pacienti s CKD 1 až 

CKD 5 (s 24hodinovou clearance sérového kreatininu v rozmezí 1,9 – 0,18 ml/s/1,73 m2). 

Průměrná sérová koncentrace kreatininu byla v této skupině 216±142,2 µmol/l (89–790 

µmol/l). Etiologie CKD byla intersticiální nefritida ve 12 případech, polycystóza ledvin v 6 
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případech, chronická pyelonefritida v 5 případech, nefroskleróza v 1 případě, 

glomeruloskleróza v 1 případě, pyelonefritida+ nefroskleróza v 1 případě, IgA neuropatie v 1 

případě, ageneze ledviny v 1 případě, nefrektomie v 1 případě, nádor ledvin v 1 případě, 

symptomatická hematurie v 1 případě a neznámá etiologie v 7 případech. 

Kontrolní skupina sestávala z 25 zdravých osob (16 žen a 9 mužů, průměrný věk 

54±17 let). Jejich sérový kreatinin byl 85,3±24,6 µmol/l, clearance kreatininu vypočtená 

podle Cockrofta a Gaulta byla v referenčních mezích. 

Vzorky od hemodialyzovaných pacientů byly odebírány z AVF před HD. Vzorky od 

CAPD pacientů, pacientů s CKD a kontrol byly odebrány z kubitální vény (Příloha 2). 

 

3) Studie:   Intravenózní podání glukonanu železitého zvyšuje hladinu cirkulujícího PAPP-A 

u hemodialyzovaných pacientů. 

Sledovaná skupina se skládala z 20 chronicky hemodialyzovaných pacientů (10 mužů 

a 10 žen, průměrný věk 66±13 let). Etiologie renálního selhání byla tubulointersticiální 

nefritida v 6 případech, diabetická (diabetes mellitus 2. typu) nefropatie ve 4 případech, 

chronická glomerulonefritida ve 2 případech, polycystóza ledvin ve 2 případech a 

multifaktoriální nebo neznámá v 6 případech. Průměrné trvání dialyzační léčby bylo 38±24 

(9–88) měsíců. Všichni pacienti byli dialyzováni 3x týdně 4 hodiny za použití 

polysulfonových dialyzačních membrán (F6; Fresenius Medical Care, Německo). U všech 

pacientů byla splněna kritéria adekvátnosti dialýzy (Kt/V>1,2). Všichni pacienti byli 

pravidelně léčeni i.v. erytropoetinem (průměrná dávka 84 IU/kg týdně) a i.v. železem (62,5 

mg glukonanu sodno-železitého 1x týdně). Všichni pacienti byli ve stabilizovaném stavu, bez 

klinických a laboratorních známek akutního zánětu.   

Studie byla provedena v průběhu 2 HD. Při první HD pacientům nebylo podáno 

intravenózní železo. Během druhé HD procedury bylo pacientům podáno 62,5 mg glukonanu 
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sodno-železitého (preparát Ferrlecit®) v 65. minutě HD. Vzorky krve byly pacientům 

odebírány před HD (čas 0) a dále v 60., 130. a 240. minutě HD. V každém vzorku byla 

stanovena koncentrace PAPP-A a celkové bílkoviny pro korekci na hemokoncentraci 

v průběhu HD procedury (Příloha 3). 

  

4) Studie: Vliv perorální terapie vitaminem E na mikrozánět a markery kardiovaskulárního 

poškození u chronicky hemodialyzovaných pacientů. 

Do studie bylo zařazeno 29 chronicky hemodialyzovaných pacientů, kteří byli 

randomizováni do 2 skupin: skupiny A (15 osob; 4 muži a 11 žen, průměrný věk 63 ± 6 let) a 

skupiny B (14 osob; 6 mužů a 8 žen, průměrný věk 60 ± 8 let). Ve skupině A byla příčinou 

selhání ledvin tubulointersticiální nefritida v 10 případech a polycystóza ledvin v 5 případech 

a průměrná délka dialyzační léčby 32±20 (12–84) měsíců. Ve skupině B byla příčinou selhání 

ledvin  tubulointersticiální nefritida v 11 případech a polycystóza ledvin ve 3 případech, 

průměrná délka dialyzační léčby ve skupině B byla 32±19 (12–82) měsíců. Všichni sledovaní 

pacienti byli léčeni pro hypertenzi, 3 pacienti ve skupině A a 2 pacienti ve skupině B měli 

ICHS v anamnéze. Všichni pacienti byli ve stabilizovaném klinickém stavu. Pacienti 

s klinickými známkami akutního zánětu a pacienti s diabetem, onemocněním jater, 

malignitami a autoimunitními chorobami nebyli do studie zařazeni. Všichni pacienti byli 

dialyzováni 3x týdně 4 hodiny za použití polysulfonových dialyzačních membrán (F6; 

Fresenius Medical Care, Německo). Kritéria adekvátnosti dialýzy (Kt/V>1,2) byla splněna u 

všech pacientů. Všichni pacienti byli chronicky léčeni i.v. erytropoetinem (průměrná dávka 

88 IU/kg týdně) a i.v. železem (62,5 mg glukonanu sodno-železitého, preparát Ferrlecit®, 1x 

týdně). Všichni sledovaní pacienti trvale užívali vazače fosfátů a antiagregancia. Chronická 

medikace byla vzájemně srovnatelná v obou skupinách pacientů (všichni užívali inhibitory 

angiotensin konvertujícího enzymu a/nebo betablokátory, 3 pacienti ve skupině A a 2 pacienti 
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ve skupině B byli léčeni nitráty). Kontrolní skupinu tvořilo 16 zdravých dobrovolníků 

(průměrný věk 57±7 let).  

Pacienti ve skupině A byli v průběhu studie léčeni perorálním vitaminem E (Vitamin 

E 400, Slovakofarma®, tj. alfa-tokoferol 400mg = 888 IU denně) po dobu 5 týdnů. Pacienti ve 

skupině B nedostávali žádnou antioxidační terapii. Krevní vzorky byly v obou skupinách 

pacientů odebrány z AVF bezprostředně před HD jednak na začátku studie (den 0) a dále po 5 

týdnech (den 35). V každém vzorku byla stanovena koncentrace vitaminu E, PAPP-A, CRP, 

ICAM-1 a E-selektinu (Příloha 4).  

 

5.3 Statistické zpracování 

 

1) Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka (SD). K analýze dat byla 

použita neparametrická analýza variance (Friedmanova ANOVA), neparametrický 

Wilcoxonův párový test a neparametrická korelace (Spearman R). Porovnání dvou 

nezávislých skupin bylo provedeno pomocí Mann-Whitneyova testu (Statistica 6.1®, Stat 

Soft Inc., USA). Výsledky byly považovány za statisticky významné při p<0,05.     

 

2) Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SD. CRP je vzhledem k vysoké interindividuální 

variabilitě vyjádřeno jako medián (kvartilové rozpětí). Statistická významnost mezi 

skupinami byla analyzována pomocí nepárového Studentova t-testu a Mann-Whitneyova testu 

(CRP). Vzájemné vztahy mezi analyzovanými parametry byly zjišťovány pomocí 

Spearmanova a Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky byly považovány za statisticky 

významné při p<0,05. 
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3) K analýze dat byla použita neparametrická analýza variance (Friedmanova ANOVA) a 

neparametrický Wilcoxonův párový test (Statistica 6.1®, Stat Soft Inc., USA). Výsledky jsou 

vyjádřeny jako průměr ± SD. Výsledky byly považovány za statisticky významné při p<0,05.     

 

4) Randomizace pacientů do 2 skupin byla provedena pomocí počítačového softwaru 

(Statistica 6.1®, Stat Soft Inc., USA). K analýze dat byl použit neparametrický Wilcoxonův 

párový test a Mann-Whitneyův test. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SD. CRP je 

vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě vyjádřeno jako medián (kvartilové rozpětí). 

Výsledky byly považovány za statisticky významné při p<0,05.     
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6. VÝSLEDKY 

 

6.1 Vliv parenterální terapie železem a perorální suplementace vitaminu E 

na respirační vzplanutí neutrofilů u hemodialyzovaných pacientů 

 

Hodnoty chemiluminiscence (CL) ve vzorcích odebraných před dialýzou byly 

statisticky významně vyšší u HD pacientů než u zdravých kontrol (p<0,01, Tab.1). 

V průběhu HD se CL statisticky významně snížila v 60. minutě (p<0,05) a dále se již 

neměnila. Po i.v. podání glukonanu sodno-železitého (dále jen Fe3+) v 65. minutě HD došlo 

ke statisticky významnému vzestupu CL v čase 130 oproti hodnotám CL naměřeným v 60. 

minutě HD (r70 = -0.83, r130= -0.96, p<0,05, Tab.2).  

Počet neutrofilů mírně, statisticky nevýznamně poklesl v 60. a 70. minutě HD (jak bez 

suplementace vitaminem E, tak po jeho sedmidenním užívání). Ve 130. minutě všech HD 

počet neutrofilů opět poklesl k hodnotám před HD, avšak popisované změny v absolutním 

počtu neutrofilů byly jen mírné a statisticky nevýznamné. Počet cirkulujících neutrofilů v 70. 

a 130. minutě HD koreloval negativně s hodnotou CL po i.v. podání Fe3+ v případě, kdy 

pacienti neužívali vitamin E (p<0,05). 

Po sedmidenním perorálním užívání vitaminu E (200mg/den) se koncentrace vitaminu 

E v séru pacientů signifikantně zvýšila z 12,8±1,1 mg/l na 19,1±6,9 mg/l (p<0,05). CL 

naměřená ve vzorcích odebraných před HD byla po sedmidenním užívání vitaminu E 

statisticky významně vyšší než u zdravých kontrol a významně se nelišila od hodnot CL před 

zahájením suplementace vitaminu E (Tab. 1). Změny CL v průběhu HD po podání vitaminu E 

byly minimální v porovnání s HD procedurami před užíváním vitaminu E (Tab. 2).  

Koncentrace AOPP v plasmě byla signifikantně vyšší u HD pacientů než u zdravých kontrol a 

významně se nezměnila po krátkodobém podávání vitaminu E (Tab. 1). 
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Tab. 1. Chemiluminiscence (CL) a koncentrace AOPP v plasmě hemodialyzovaných pacientů (před HD) a u 

zdravých kontrol. 

Parametr Zdravé kontroly  HD pacienti (před 

užíváním vitaminu E) 

HD pacienti (po užívání vitaminu E) 

CL (RLU) 1083 ±±  332255 1926 ±±  443366** 1894 ±±  441100** 

AOPP (µmol/l) 88,9 ± 24,8 137,5±42,7* 129,9±10,3† 

*p<0,01 versus (vs) zdravé kontroly 

††pp<0,05 vs zdravé kontroly 

 

 

Tab. 2. Změny hodnot chemiluminiscence (CL) naměřených během HD procedury před a po suplementaci 

vitaminu E.   

 Minuty HD procedury  

Parametr 0 60 70 130 

CL (RLU) před podáním vit. E  (HD bez podání i.v. 

Fe3+) 

1926±757 1220±599* 1202±637* 1083±370* 

CL (RLU) před podáním vit. E (HD s podáním i.v. 

Fe3+ v 65. minutě HD) 

1786±309 877±292*† 945±376*† 1303±269* 

CL (RLU) po podání vit. E (HD bez podání i.v.  Fe3+) 1894 ±±  441100 1587±339 1446±397 1512±346 

CL (RLU) po podání vit. E (HD s podáním i.v. Fe3+ 

v 65. minutě HD) 

2132±842 1489±408 1566±290 1877±629 

*p<0,05 vs čas 0; †p<0,05 vs čas 130 

 

Neutrofily HD pacientů jsou chronicky aktivovány ke zvýšené produkci superoxidu 

v porovnání s neutrofily zdravých osob. Tato produkce klesá v průběhu HD procedury a 

stoupá po i.v. podání Fe3+. Krátkodobé podávání vitaminu E HD pacientům zmírňuje toto 

kolísání oxidativního metabolismu neutrofilů, neovlivňuje však celkovou zátěž oxidačním 

stresem. (Příloha 1). 
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6.2 Vztah s těhotenstvím asociovaného plasmatického proteinu-A k funkci 

ledvin a dialyzačním metodám 

 

Sérová koncentrace PAPP-A je statisticky významně vyšší u obou skupin 

dialyzovaných (HD i CAPD) pacientů v porovnání se zdravými kontrolami (27,0±16,5 mIU/l 

u HD a 14,07±6,73 mIU/l u CAPD versus 8,22±2,71 mIU/l v kontrolní skupině, p<0,0001 a 

p<0,001). Rozdíl mezi sérovou koncentrací PAPP-A u HD a CAPD pacientů byl taktéž 

statisticky významný (p<0,05). Průměrná hodnota koncentrace PAPP-A v séru ve skupině 

pacientů s CKD dosud nedialyzovaných se významně nelišila od zdravých kontrol (9,72±4,44 

versus 8,22±2,7 mIU/l, n. s., Tab. 3). 

U pacientů s CKD, kteří dosud nebyli dialyzováni, jsme nalezli statisticky významnou 

pozitivní korelaci mezi sérovou koncentrací kreatininu a sérovou koncentrací PAPP-A 

(r=0,68, p<0,05, Obr. 1) a negativní korelaci mezi 24hodinovou clearancí kreatininu a 

sérovou koncentrací PAPP-A (r=-0,59, p<0,05, Obr. 2).  

Po rozdělení této skupiny pacientů na 2 podskupiny podle koncentrace kreatininu 

v séru (S-kreatinin<200 µmol/l a S-kreatinin>200 µmol/l) byla statisticky významná korelace 

nalezena pouze u pacientů s vyššími koncentracemi sérového kreatininu (r= 0,62, p<0,05). U 

pacientů s nižším sérovým kreatininem jsme tuto závislost nepozorovali (r= 0,29, n. s.). 

Koncentrace AOPP v séru HD, CAPD i CKD pacientů byla signifikantně vyšší než u 

kontrolní skupiny (Tab. 3).  Sérová koncentrace CRP byla statisticky významně vyšší u HD a 

CAPD pacientů (Tab. 3).  Sedmnáct HD pacientů mělo zvýšenou hladinu CRP v séru (>10,0 

mg/l) a všichni tito pacienti měli současně koncentraci PAPP-A v séru vyšší než 10,0 mIU/l. 

Ve skupině CAPD měla polovina pacientů zvýšenou koncentraci CRP v séru, ale pouze 1 

pacient měl současně zvýšenou sérovou koncentraci PAPP-A. 
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Korelace mezi sérovou koncentrací PAPP-A a AOPP byla statisticky významná u HD 

pacientů (r=0,49, p<0,05), ale tuto závislost jsme v ostatních skupinách nepozorovali. 

Podobně jsme nalezli signifikantní pozitivní korelaci mezi PAPP-A a CRP u HD pacientů (r= 

0,48, p<0,05), zatímco korelace mezi PAPP-A a CRP u zbývajících sledovaných skupin 

nebyly statisticky významné. V případě, kdy byli posuzováni všichni pacienti skupin HD, 

CAPD a CKD dohromady, byl korelační koeficient mezi PAPP-A a CRP v séru 0,55 

(p<0,05). 

 

 

Tab. 3. Sérové koncentrace PAPP-A, AOPP, CRP a kreatininu v jednotlivých skupinách pacientů. 

 

Skupina n PAPP-A 

mIU/la 

AOPP 

µmol/la 

CRP 

mg/lb 

S-kreatinin 

µmol/la 

HD 36 27,0 ± 16,51,5,3 155,0 ± 37,91,5,3 10,0 (4,6-26,9)1,3 721,0 ± 216,21,3 

CAPD 10 14,07 ± 6,734,2 118,5 ± 25,81 7,7 (2,0-18,8)8,6 665,2 ± 175,91,3 

CKD 59 9,72 ± 4,44 98,5 ± 43,248 0,75 (0,0-3,5) 216,0 ± 142,27 

Kontroly 25 8,22 ± 2,71 78,8 ± 23,9 1,7 (0,6-2,4) 85,3 ± 24,6 

a Nepárový Studentův t-test (výsledky vyjádřeny jako průměr ± SD). 

b Mann-Whitneyův test (výsledky vyjádřeny jako medián a kvadrilové rozpětí). 

1p< 0,0001 vs kontroly; 2 p< 0,01 vs CKD; 3 p< 0,0001 vs CKD; 4 p< 0,001 vs kontroly; 5 p < 0,05 vs CAPD; 

 6 p < 0,005 vs kontroly; 7 p< 0,005 vs kontroly; 8 p< 0,01 vs kontroly 

 

 

 

 

 



 38

Obr. 1. Korelace mezi sérovou koncentrací PAPP-A a koncentrací kreatininu v séru u pacientů s CKD dosud 

nedialyzovaných. (y= 6,2579 + 0,01586 * S-kreatinin, r= 0,68275). 

 

 

 

S-kreatinin (µmol/l) 

 

Obr. 2. Korelace mezi sérovým PAPP-A a 24hodinovou clearancí kreatininu u pacientů s CKD dosud 

nedialyzovaných. (y= 13,463 – 4,898 * clearance kreatininu, r=-0,5877). 
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Koncentrace PAPP-A v séru je zvýšená u všech dialyzovaných pacientů, zejména pak 

u pacientů chronicky hemodialyzovaných. Sérová koncentrace PAPP-A stoupá spolu 

s poklesem renální funkce. U HD pacientů je těsná závislost mezi PAPP-A a AOPP jako 

markerem akutního oxidačního stresu a CRP jako reaktantem akutní fáze. (Příloha 2). 

 

6.3 Intravenózní podání glukonanu sodno-železitého zvyšuje hladinu 

cirkulujícího PAPP-A u hemodialyzovaných pacientů 

 

Během první HD procedury (kdy nebylo podáno i.v. Fe3+) plasmatická koncentrace 

PAPP-A statisticky významně vzrostla v 60. minutě HD (p<0,05) a toto zvýšení přetrvávalo 

do 130. minuty HD procedury. Na konci HD plasmatická koncentrace signifikantně poklesla 

k predialyzačním hodnotám (p<0,005). Po korekci na změny ve volumu cirkulující krve 

v průběhu HD (kdy jsme plasmatickou koncentraci PAPP-A korigovali na aktuální 

koncentraci celkové bílkoviny v plasmě) jsme získali tytéž výsledky až na koncentraci PAPP-

A v plasmě po skončení HD, která byla po korekci statisticky významně nižší, než před HD 

(p<0,05).  

Po podání i.v. Fe3+ v 65. minutě HD plasmatická koncentrace PAPP-A výrazně 

vzrostla ve 130. minutě po zahájení HD procedury (z 36,0±9,9 na 79,6±28,9 mIU/l, 

p<0,0001). Na konci HD procedury plasmatická koncentrace PAPP-A statisticky významně 

poklesla (p<0,0001), ale zůstala 1,5krát vyšší v porovnání s koncentrací PAPP-A před HD 

(p<0,0005). Po korekci na změny ve cirkulujícího volumu jsme získali tytéž výsledky 

(Tab.4). 
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Tab. 4. Plasmatická koncentrace PAPP-A v průběhu 2 HD procedur a efekt podání i.v. Fe3+ (N=20). 

 

PAPP-A (mIU/l) 

 

PAPP-A/protein (mIU/g proteinu) Čas HD procedury 

(min) 

HD bez i.v. Fe3+ 

 

HD s i.v. Fe3+ 

v 65. min HD  

HD bez i.v. Fe3+ HD s i.v. Fe3+ v 65. 

min HD 

0 

 

28.9 ± 13.3 29.0 ± 11.2 0.44 ± 0.22 0.43 ± 0.18 

60 34.1 ± 10.7*  36.0 ± 9.9** Δ 0.51 ± 0.19*  0.53 ± 0.19* Δ 

130 37.7 ± 15.2* † ● 79.6 ± 28.9*** ††† 0.54 ± 0.24* †† ● 1.14 ± 0.46*** ††† 

240 28.5 ± 12.4 ○ 47.4 ± 13.5*** 0.39 ± 0.18* ○ 0.64 ± 0.20*** 

Plasmatická koncentrace PAPP-A byla vztažena k aktuální koncentraci celkové bílkoviny v plasmě (korekce na 

změny cirkulujícího volumu během HD procedury), je tedy vyjádřena v jednotkách mIU/g proteinu). Výsledky 

jsou vyjádřeny jako průměr ± SD. 

*p<0,05 vs čas 0; ** p<0,005 vs čas 0; *** p<0,0005 vs čas 0; Δ p<0,0001 vs čas 130; ● p<0,0001 vs čas 130 HD 

procedury s podáním i.v. Fe3+; ○ p<0,0001 vs čas 240 HD procedury s podáním i.v. Fe3+; † p<0,005 vs čas 240; 

††† p<0,0001 vs čas 240; †† p<0,001 vs čas 240. 

 

Pozorovali jsme významný vzestup PAPP-A v plasmě v průběhu HD a jeho opětovný 

pokles k predialyzačním hodnotám na konci HD procedury. Za 1 hodinu po i.v. podání Fe3+ 

dochází ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace PAPP-A v plasmě, následovanému jejím 

snížením na konci HD na 1,5násobek predialyzačních hodnot. (Příloha 3). 
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6.4 Vliv perorální terapie vitaminem E na mikrozánět a markery 

kardiovaskulárního poškození u chronicky hemodialyzovaných pacientů 

 

Mezi sérovými koncentracemi vitaminu E a E-selektinu u HD pacientů před zahájením 

suplementace vitaminu E a u zdravých kontrol nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 

Počáteční koncentrace vitaminu E v obou skupinách HD pacientů i u zdravých kontrol byla 

v referenčních mezích. Sérová koncentrace ICAM-1 byla vyšší u HD pacientů než u zdravých 

kontrol, ale tato elevace nedosáhla statistické významnosti (p=0,06). Koncentrace PAPP-A a 

CRP v séru HD pacientů byla signifikantně vyšší než u zdravých kontrol (Tab 5).  

 

Tab. 5. Laboratorní parametry u HD pacientů před zahájením suplementace vitaminu E a u zdravých kontrol. 

 

Parametr HD pacienti Zdravé kontroly 

Vitamin E (mg/l) 11,42 ± 3,23   11,41 ± 1,94 

ICAM-1 (ng/ml) 434,8 ± 121,6    376,14 ± 79,0 

E-selektin (ng/ml) 54,23 ± 32,12     43,64 ± 15,52   

PAPP-A (mIU/l) 26,23 ± 11,941,94 ± 11,41 ٭٭ 

CRP (mg/l) 4,35 (1,69 – 5,69)(3,26 – 1,00) 1,55  ٭ 

 p<0,001 vs  zdravé kontroly٭٭ ,p<0,05 ٭

 

 Po 5týdenní perorální terapii vitaminem E vzrostla statisticky významně sérová 

koncentrace vitaminu E ve skupině HD pacientů léčené vitaminem E až nad referenční mez 

(15 mg/l) a ve druhé skupině HD pacientů se významně nezměnila. Sérové koncentrace 

PAPP-A, CRP, ICAM-1 a E-selektinu zůstaly nezměněny v obou skupinách HD pacientů 

(Tab. 6). 
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Tab. 6. Efekt perorálního podávání vitaminu E na zkoumané laboratorní parametry u HD pacientů. 

 

Parametr Den 0 Den 35 

  Skupina A 

 

Skupina B 

 

Skupina A (stav po 5týdenní 

 léčbě vitaminem E) 

Skupina B 

(bez suplementace) 

Vit. E (mg/l) 11,03 ± 3,31 11,95 ± 3,07 20,71 ± 8,252,46 ± 11,50 ٭ 

ICAM-1 (ng/ml) 397,8 ± 94,0 474,4 ± 138,0 396,4 ± 95,9 459,0 ± 121,4 

E-selektin (ng/ml) 45,69 ± 26,67 63,40 ± 35,79 43,43 ± 25,38 64,24 ± 33,73 

PAPP-A (mIU/l) 26,29 ± 12,80 26,18 ± 11,43 28,15 ± 14,72 26,68 ± 10,29 

CRP (mg/l) 4,28 (1,13–6,92) 4,89 (1,69-7,84) 3,56 (2,51-7,04) 6,02 (2,81-10,20) 

 p<0,001 vs den 0٭

 

Pozorovali jsme vyšší počáteční koncentrace PAPP-A a CRP v séru HD pacientů v 

porovnání se zdravými kontrolami. Po 5 týdnech perorálního podávání 400mg vitaminu E 

denně nedošlo ke statisticky významným změnám žádného ze sledovaných parametrů 

mikrozánětu a kardiovaskulárního poškození. (Příloha 4). 
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7. DISKUSE 

 

7.1 Vliv parenterální terapie železem a perorální suplementace vitaminu E 

na respirační vzplanutí neutrofilů u hemodialyzovaných pacientů 

 

Neutrofily jsou heterogenní populací, složenou z forem neutrofilů, které se navzájem 

liší stupněm aktivace. Naše studie ukazuje, že HD pacienti mají aktivované neutrofily, které 

produkují více VKR než neutrofily zdravých jedinců, což je ve shodě s výsledky jiných studií 

(Klein et al. 1999). 

V naší studii jsme pozorovali pokles hodnot CL po začátku HD. Toto lze vysvětlit 

aktivací neutrofilů po kontaktu s dialyzační membránou, vedoucí ke zvýšené produkci VKR a 

následně snížené responsivitě na další stimulaci in vitro. Dalším možným vysvětlením našeho 

pozorování je to, že bezprostředně po zahájení HD procedury je více aktivovaná populace 

neutrofilů sekvestrována na dialyzační membráně a v plicních kapilárách. Neutrofily, které 

jsou poté detekovány v periferní krvi, přísluší k méně aktivované populaci, exprimující méně 

adhezivních molekul (což může být příčinou snížených hodnot CL naměřených po začátku 

HD). Intravenózní podání Fe je zřejmě zodpovědné za aktivaci dosud méně aktivované části 

populace neutrofilů, vedoucí ke zvýšené schopnosti produkovat VKR, o čemž svědčí vzestup 

hodnot CL ve 130. minutě HD a negativní korelace mezi počtem cirkulujících neutrofilů  a 

hodnotami CL naměřenými po i.v. podání Fe. Tento nález naznačuje, že po i.v. podání Fe jsou 

HD pacienti vystaveni zvýšenému oxidačnímu stresu způsobenému aktivací neutrofilů.  

Pro zvýšený oxidační stres u HD pacientů svědčí vyšší plasmatická koncentrace AOPP 

v porovnání se zdravými kontrolami. Sedmidenní perorální podávání 200mg vitaminu E/den  

neovlivňuje koncentraci AOPP v plasmě HD pacientů a ani nemá vliv na hodnoty CL u HD 

pacientů naměřené před HD procedurou. Po 7denní suplementaci vitaminu E však po i.v. 
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podání Fe nedochází ve 130. minutě HD procedury k vzestupu hodnot CL, pozorovanému 

v průběhu HD před začátkem podávání vitaminu E.  Toto lze částečně vysvětlit α-tokoferolem 

indukovanou inhibicí proteinkinasy C (PKC) v neutrofilech a následně sníženou produkcí 

VKR indukovatelnou aktivací PKC (Chan et al. 2001). Krátkodobé podávání vitaminu E tak 

může přispívat ke stabilizaci hodnot CL v průběhu HD, avšak celkový stupeň oxidačního 

stresu neovlivňuje (Příloha 1). 

 

7.2 Vztah s těhotenstvím asociovaného plasmatického proteinu-A k funkci 

ledvin a dialyzačním metodám 

 

V této studii jsme zjistili významně zvýšené sérové koncentrace PAPP-A u pacientů 

léčených jak HD, tak CAPD. Nejvyšší sérové koncentrace PAPP-A jsme pozorovali ve 

skupině HD pacientů. U CAPD pacientů, kde se k dialýze používá přirozené membrány 

(peritonea), byly sérové koncentrace PAPP-A signifikantně nižší než u HD pacientů a u 

pacientů s CKD, kteří dosud nebyli dialyzováni, byla hladina PAPP-A v séru nejnižší. 

Pacienti léčení CAPD měli vyšší reziduální funkci ledvin než HD pacienti. Statisticky 

významná pozitivní korelace mezi koncentrací PAPP-A a kreatininu v séru pacientů s CKD, 

nepřítomná u dialyzovaných pacientů, ukazuje, že sérová koncentrace PAPP-A by mohla 

odrážet stupeň poškození ledvin. Zdá se, že sérová koncentrace PAPP-A je závislá zejména na 

renální funkci u pacientů s určitým stupněm reziduální funkce ledvin, zatímco u HD pacientů 

je koncentrace PAPP-A pravděpodobně ovlivňována jinými, dosud neznámými faktory (např. 

dialyzačními membránami, aj.). 

Podobně jako Witko-Sarsatová et al. popisujeme rozdíly v sérových koncentracích 

AOPP u HD a CAPD pacientů (Witko-Sarsat et al. 1996). PAPP-A významně koreluje s 

AOPP, jak jsme popsali již dříve (Kalousová et al. 2003). Navíc jsme pozorovali signifikantní 
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pozitivní korelaci mezi PAPP-A a CRP, rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, 

která byla nalezena také u pacientů s akutními koronárními syndromy (Bayes-Genis et al. 

2001). Nález zvýšeného PAPP-A, CRP a AOPP v séru pacientů léčených jak HD, tak i CAPD 

je v souladu se zjištěním, že oxidační stres a kardiovaskulární riziko stoupá s poklesem 

renální funkce a je nejvyšší u pacientů chronicky léčených HD. Je možné, že syntéza těchto 

produktů je spouštěna společným mechanismem, který přispívá ke zvýšenému 

kardiovaskulárnímu riziku u HD pacientů. Zánět a oxidační stres mohou být významnými 

faktory ovlivňujícími koncentraci PAPP-A v séru těchto pacientů. Vzhledem k tomu, že 

nebyla nalezena korelace mezi PAPP-A a koncentrací kreatininu v séru HD pacientů, můžeme 

se též domnívat, že interakce s umělou dialyzační membránou může přispívat k větší elevaci 

PAPP-A v séru HD pacientů. 

Bioinkompatibilní dialyzační membrány mohou v průběhu HD indukovat zvýšenou 

syntézu PAPP-A podobně, jak již bylo pozorováno u jiných metaloproteináz. Ebihara et al. 

ukázali, že chronická stimulace monocytů endotoxiny kontaminujícími dialyzát nebo aktivací 

komplementu může být odpovědná za indukci matrixové metaloproteinázy-9 (MMP-9) 

v průběhu HD (Ebihara et al. 1998). Lze tedy spekulovat, že jedním ze zdrojů zvýšené 

koncentrace PAPP-A může být aktivace monocytů během dlouhodobé HD léčby, na elevaci 

PAPP-A u HD pacientů se však mohou podílet též další mechanismy. Dosud neznáme cestu, 

kterou je PAPP-A z těla eliminován, takže nelze vyloučit jeho retenci ledvinami. Podobně 

byly nalezeny zvýšené plasmatické koncentrace troponinu T a I u pacientů s chronickým 

selháním ledvin bez akutní koronární příhody (Hafner et al. 1994, Li et al. 1995), přičemž tato 

nespecifická elevace troponinů nekorelovala s koncentrací kreatininu v séru (Baum et al. 

1996) a její příčina nebyla dosud objasněna. 

Můžeme uzavřít, že sérová koncentrace PAPP-A citlivě odráží změny renálních 

funkcí, závisí na metodě dialýzy a může reprezentovat nový marker asociovaný se zánětem a 
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oxidačním stresem u pacientů s CKD 5. Elevace PAPP-A v séru dialyzovaných pacientů (tj. 

skupiny pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem), podobná jako u pacientů 

s akutním infarktem myokardu (Bayes-Genis et al. 2001), může ukazovat na spojení PAPP-A 

s akcelerovanou aterosklerózou a tím i zvýšenou morbiditou a mortalitou dialyzovaných 

pacientů (Příloha 2). 

   

7.3 Intravenózní podání glukonanu železitého zvyšuje hladinu cirkulujícího 

PAPP-A u hemodialyzovaných pacientů 

 

V průběhu standardní HD (tj. bez podání i.v. Fe3+) jsme pozorovali významný vzestup 

PAPP-A v plasmě za 1 hod po začátku HD a jeho opětovný pokles k predialyzačním 

hodnotám na konci HD procedury.  Tento nález je ve shodě se studií Kalousové et al., kde 

byly použity rozdílné typy dialyzačních membrán (polyamid a diacetátcelulosa). Dle této 

studie lze usuzovat, že peak plasmatické hladiny PAPP-A zřejmě nastává dříve než za 1 hod 

po začátku HD, neboť v uvedené studii byly nejvyšší hodnoty koncentrace PAPP-A v plasmě 

zaznamenány za 15 min po začátku HD procedury (Kalousová et al. Int J Artif Organs 2004). 

V naší studii jsme dále pozorovali dvojnásobný vzestup plasmatické koncentrace PAPP-A za 

1 hodinu po i.v. podání Fe3+, následovaný jejím snížením na konci HD na 1,5násobek 

predialyzačních hodnot. 

Úvodní vzestup koncentrace PAPP-A v plasmě může být způsoben punkcí AVF. Lze 

také spekulovat, že vzestup plasmatické koncentrace PAPP-A po začátku HD a po i.v. podání 

Fe může být způsoben akutním oxidačním poškozením cévní stěny a následným uvolněním 

PAPP-A do cirkulace. Může se též jednat o zvýšenou syntézu PAPP-A jako odpověď na 

bioinkompatibilitu dialyzační membrány, podobně jako u jiných metaloproteináz (Ebihara et 

al. 1998). Možným zdrojem zvýšené produkce PAPP-A jsou aktivované monocyty, o nichž je 
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známo, že produkují matrixové metaloproteinázy, účastnící se na rozvoji aterosklerózy 

(Ebihara et al. 1998).  Intravenózní podání Fe způsobuje akutní oxidační stres a reakci akutní 

fáze (Tovbin et al. 2002, Hořejší et al. 2003), které jsou spojeny s akutním cévním 

poškozením. Intravenózní podání Fe může též způsobit další aktivaci monocytů se zvýšenou 

produkcí PAPP-A, nicméně další zdroje PAPP-A nemohou být vyloučeny. Pokles 

plasmatické koncentrace PAPP-A na konci HD může být v důsledku metabolické degradace 

PAPP-A, clearance volných fragmentů PAPP-A, adsorpce PAPP-A na dialyzační membránu a 

pravděpodobně i dalších mechanismů.  

Lze uzavřít, že i.v. podání Fe3+ zvyšuje hladinu cirkulujícího PAPP-A. Tato 

proaterogenní molekula, mající vztah k oxidačnímu stresu, může přispívat ke 

kardiovaskulárním komplikacím u HD pacientů. (Příloha 3). 

 

7.4 Vliv perorální terapie vitaminem E na mikrozánět a markery 

kardiovaskulárního poškození u chronicky hemodialyzovaných pacientů 

 

Tato studie prokázala významně vyšší sérové koncentrace CRP a PAPP-A u HD 

pacientů než u zdravých kontrol, což je ve shodě s výsledky našich předchozích studií 

(Kalousová et al. 2003, Příloha 2) a ukazuje na přítomnost chronického zánětu a zvýšeného 

kardiovaskulárního rizika u HD pacientů.  

Na rozdíl od jiných studií (Bolton et al. 2001, Papagianni et al. 2003) jsme však 

nepozorovali statisticky významně zvýšené sérové koncentrace solubilních adhezivních 

molekul, zejména ICAM-1. Sérová koncentrace ICAM-1 byla v naší studii vyšší u HD 

pacientů než u zdravých kontrol, tato elevace však nedosáhla statistické významnosti 

(p=0,06), což může být důsledkem relativně malého počtu pacientů zařazených do naší studie 

a zároveň vysoké interindividuální variability sérových koncentrací ICAM-1. Naproti tomu 



 48

nález obdobných koncentrací E-selektinu v séru HD pacientů jako u zdravých kontrol je ve 

shodě s výsledky výše zmíněných studií (Bolton et al. 2001, Papagianni et al. 2003) a může 

být způsoben pouze přechodnou expresí E-selektinu na povrchu aktivovaných endoteliálních 

buněk a rychlým návratem jeho sérové koncentrace k bazálním hodnotám, což však 

nevylučuje možný podíl E-selektinu na procesu aterogeneze (Carlos et al. 1994, Papagianni et 

al. 2003).   

Přestože dávka i způsob podání vitaminu E byl v naší studii totožný se studií SPACE, 

nepodařilo se nám prokázat signifikantní změny v sérových koncentracích žádného ze 

sledovaných parametrů po 5týdenním podávání vitaminu E.  Toto zjištění koresponduje 

s výsledky naší předchozí studie (viz výše), v níž se krátkodobým podáváním vitaminu E 

nepodařilo snížit koncentraci AOPP jako markeru oxidačního stresu v séru HD pacientů. 

Nález nezměněné koncentrace CRP v séru HD pacientů po suplementaci α-tokoferolu je 

v souladu s výsledky Himmelfarba et al., kterým se u HD pacientů nepodařilo prokázat efekt 

podávání 300mg α-tokoferolu denně po dobu 2 týdnů (Himmelfarb et al. 2003). Potenciální 

příznivý efekt suplementace vitaminu E však může být zastřen výraznou fluktuací sérových 

koncentrací CRP u HD pacientů způsobenou často skrytými infekcemi i přes to, že v době 

trvání studie nikdo ze sledovaných pacientů nevykazoval klinické známky akutního zánětu. 

Absence efektu 5týdenní suplementace vitaminu E na ostatní sledované parametry by 

mohla být důsledkem příliš krátkodobého podávání vitaminu E, i když jiné studie ukázaly 

pozitivní efekt vitaminu E již v krátkém časovém horizontu (Yukawa et al. 1995). Jiným 

možným vysvětlením je, že antioxidanty mohou in vivo pracovat efektivně pouze za 

předpokladu, že všechny složky antioxidačního systému se v organismu nacházejí ve 

vyvážených koncentracích. Například karotenoidy regenerují vitamin E a jsou následně 

regenerovány askorbátem (Truscott et al. 1996). Potenciální příznivé účinky vitaminu E tedy 

mohou být zastřeny nerovnováhou antioxidačního systému jako celku (Vivekananthan et al. 
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2003). Dalším možným vysvětlením je, že k dosažení potřebného efektu na sledované 

parametry by bylo třeba pacientům podat ještě vyšší dávku vitaminu E. Další zvyšování 

dávky by však vzhledem k možným prooxidačním účinkům vitaminu E (Culbertson et al. 

2001,  Ohkawa et al. 2004) již mohlo mít i negativní důsledky, na což poukazuje i Millerova 

metaanalýza, která prokázala zvýšenou celkovou mortalitu ve studiích s vysokodávkovaným 

vitaminem E (Miller et al. 2005). Je ovšem také možné, že podávání vitaminu E neovlivňuje 

námi sledované parametry a že důležitější roli v možném protektivním účinku vitaminu E 

hrají jiné mechanismy. Další možností je, že podávání vitaminu E HD pacientům ve 

skutečnosti nemá žádný efekt, neboť studie SPACE je jedinou relativně velkou 

randomizovanou studií, která prokázala protektivní účinek vitaminu E u HD pacientů a mohlo 

by se zde jednat o falešně pozitivní výsledek (Mann et al. 2004).   

Lze uzavřít, že chronický mikrozánět a zvýšené kardiovaskulární riziko je u HD 

pacientů dokumentováno signifikantně zvýšenou sérovou koncentrací CRP a PAPP-A 

v porovnání se zdravými kontrolami. Pětitýdenní perorální suplementace 400mg vitaminu E 

denně je dostatečná ke statisticky významnému zvýšení koncentrace vitaminu E v séru, ale 

zřejmě nesnižuje oxidační stres a mikrozánět u HD pacientů (Příloha 4). 
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8. ZÁVĚRY 

 

1. Neutrofily HD pacientů jsou chronicky aktivovány ke zvýšené produkci superoxidu 

v porovnání s neutrofily zdravých osob. Tato produkce klesá v průběhu HD procedury a 

statisticky významně stoupá po i.v. podání glukonanu sodno-železitého. Sedmidenní podávání 

200mg vitaminu E denně zmírňuje tuto fluktuaci oxidativního metabolismu neutrofilů, avšak 

nemá vliv na celkovou zátěž oxidačním stresem.  

 

2. Sérová koncentrace PAPP-A stoupá spolu s poklesem funkce ledvin a citlivě tak odráží 

změny renálních funkcí. Koncentrace PAPP-A v séru závisí na dialyzační metodě: nejvíce je 

zvýšená u chronicky hemodialyzovaných pacientů, méně u pacientů léčených CAPD. U HD 

pacientů je těsná závislost mezi PAPP-A a AOPP jako markerem akutního oxidačního stresu a 

CRP jako reaktantem akutní fáze: sérová koncentrace PAPP-A tak může u těchto pacientů 

reprezentovat nový marker asociovaný se zánětem a oxidačním stresem. Elevace PAPP-A 

v séru dialyzovaných pacientů, podobná jako u pacientů s akutním infarktem myokardu, může 

ukazovat na spojení PAPP-A s akcelerovanou aterosklerózou a tím i zvýšenou morbiditou a 

mortalitou dialyzovaných pacientů. 

 

3. Koncentrace PAPP-A v plasmě v průběhu HD statisticky významně stoupá a na konci HD 

procedury opět klesá k predialyzačním hodnotám. Po i.v. podání glukonanu sodno-železitého 

dochází ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace PAPP-A v plasmě, následovanému jejím 

snížením na konci HD na 1,5násobek hodnot před HD. Popsaná výrazná elevace PAPP-A po 

i.v. podání Fe3+ je zřejmě důsledkem oxidačního stresu indukovaného železem a může 

ukazovat na akutní poškození cévní stěny po jeho podání.  
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4. Významně zvýšená sérová koncentrace CRP a PAPP-A v porovnání se zdravými 

kontrolami svědčí pro přítomnost chronického zánětu a zvýšeného kardiovaskulárního rizika 

u hemodialyzovaných pacientů. Pětitýdenní perorální suplementace 400mg vitaminu E denně 

je dostatečná k signifikantnímu zvýšení koncentrace vitaminu E v séru, neovlivňuje však 

sérové koncentrace PAPP-A, CRP, ICAM-1 a E-selektinu a zřejmě tedy výraznějším 

způsobem neovlivňuje chronický zánět u HD pacientů. 
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9. SOUHRN 
 
 
 
Pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou vystaveni významně vyššímu riziku 

aterosklerotických komplikací než běžná populace. Jednou z příčin tohoto zvýšeného 
kardiovaskulárního rizika je oxidační stres a s ním spojený chronický mikrozánět, 
nejvýrazněji vyjádřený u pacientů léčených chronickou hemodialýzou (HD), u nichž může být 
oxidační stres dále akcentován v důsledku podávání některých léků (zejména intravenózních – 
i.v. preparátů železa, Fe3+). Cílem práce bylo studium respiračního vzplanutí neutrofilů a 
některých molekul spojených s oxidačním stresem a chronickým zánětem: s těhotenstvím 
asociovaného plasmatického proteinu-A (PAPP-A), produktů pokročilé oxidace proteinů 
(AOPP), C-reaktivního proteinu (CRP), intercelulární adhezivní molekuly-1 (ICAM-1) a E-
selektinu v průběhu HD a jejich farmakologického ovlivnění i.v. podáváním glukonanu 
sodno-železitého a perorální terapií vitaminem E. Zvýšená pozornost byla věnována studiu 
PAPP-A u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD), pacientů léčených kontinuální 
ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD) a HD pacientů.   

Zjistili jsme, že neutrofily HD pacientů jsou chronicky aktivovány ke zvýšené 
produkci superoxidu v porovnání s neutrofily zdravých osob. Tato produkce klesá v průběhu 
HD procedury a statisticky významně stoupá po i.v. podání 62,5 mg glukonanu sodno-
železitého. Sedmidenní podávání 200mg vitaminu E denně zmírňuje tuto fluktuaci 
oxidativního metabolismu neutrofilů, ale nemá vliv na celkovou zátěž oxidačním stresem.  

Prokázali jsme, že sérová koncentrace PAPP-A stoupá spolu s poklesem clearance 
kreatininu a citlivě tak odráží změny renálních funkcí. Koncentrace PAPP-A v séru závisí na 
dialyzační metodě: nejvíce je zvýšená u chronicky hemodialyzovaných pacientů, méně u 
pacientů léčených CAPD. U HD pacientů je těsná závislost mezi PAPP-A a AOPP jako 
markerem akutního oxidačního stresu a CRP jako reaktantem akutní fáze. 

Nalezli jsme signifikantní vzestup plasmatické koncentrace PAPP-A v průběhu HD a 
na konci HD procedury její opětovný pokles k hodnotám naměřeným před HD. Po i.v. podání 
62,5mg glukonanu sodno-železitého dochází ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace PAPP-
A v plasmě, následovanému jejím snížením na konci HD na 1,5násobek hodnot před HD.  

Zjistili jsme, že 5týdenní perorální suplementace 400mg vitaminu E denně je 
dostatečná k signifikantnímu zvýšení koncentrace vitaminu E v séru, neovlivňuje však sérové 
koncentrace PAPP-A, CRP, ICAM-1 a E-selektinu a zřejmě tedy výraznějším způsobem 
neovlivňuje chronický zánět u HD pacientů. 

Závěrem lze shrnout, že zvýšená sérová koncentrace PAPP-A, AOPP a CRP 
v porovnání se zdravými kontrolami svědčí pro přítomnost chronického zánětu a zvýšeného 
kardiovaskulárního rizika u HD pacientů. Elevace PAPP-A v séru HD pacientů po i.v. podání 
glukonanu sodno-železitého je zřejmě důsledkem oxidačního stresu indukovaného Fe3+ a 
může ukazovat na akutní poškození cévní stěny po jeho podání. Sérová koncentrace PAPP-A  
může reprezentovat nový marker asociovaný se zánětem a oxidačním stresem u pacientů 
s chronickým selháním ledvin (end-stage renal disease, ESRD). Elevace PAPP-A v séru 
dialyzovaných pacientů, podobná jako u pacientů s akutním infarktem myokardu, může 
ukazovat na spojení PAPP-A s akcelerovanou aterosklerózou a tím i zvýšenou morbiditou a 
mortalitou dialyzovaných pacientů.  
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10. SUMMARY 

 

Chronic kidney disease (CKD) patients are at a significantly higher risk of 
atherosclerotic complications when compared to the general population. Oxidative stress and 
the related chronic microinflammation are possible causes of this increased cardiovascular 
risk, which is most pronounced in patients undergoing chronic haemodialysis (HD) treatment.  
Oxidative stress in HD patients can be further increased by routine pharmacological 
interventions (especially by intravenous - i.v. iron preparations administration). The aim of 
the thesis was to investigate neutrophil respiratory burst and some molecules related to 
oxidative stress and chronic inflammation – pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-
A), advanced oxidation protein products (AOPP), C-reactive protein (CRP), intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1) and E-selectin during HD session and to find out whether 
they can be pharmacologically affected by i.v. ferric sodium-gluconate and oral vitamin E 
administration. We focused on studying PAPP-A in chronic renal disease (CKD) patients, 
patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and chronic HD 
patients.   

We have observed that HD patients’ neutrophils are primed to generate greater 
quantities of superoxide than those of healthy controls. This production decreases during HD 
and significantly increases after i.v. administration of 62.5mg of ferric sodium-gluconate. 
Seven days’ treatment with 200mg of vitamin E daily attenuates this fluctuation of neutrophil 
oxidative metabolism without affecting the total degree of oxidative stress.  

We have shown that serum PAPP-A concentration increases with the decrease in 
creatinine clearance and it sensitively reflects the changes in renal function. Serum PAPP-A 
concentration depends on dialysis modality: the highest PAPP-A serum levels were observed 
in chronic HD patients, but they were significantly less elevated in CAPD patients. We have 
found a significant positive correlation between PAPP-A and AOPP as a marker of acute 
oxidative stress and PAPP-A and CRP as an acute phase reactant.  

We have found that plasma PAPP-A concentration increases significantly during HD 
procedure and it decreases to pre-dialysis values at the end of the session. After i.v. iron 
administration, there is a two-fold increase in plasma PAPP-A concentration, followed by its 
decrease at the end of the session, with plasma PAPP-A concentration remaining 1.5 times 
higher than pre-dialysis values.   

We have observed that 5 weeks’ oral treatment with 400mg of vitamin E is sufficient 
to increase serum vitamin E concentration significantly, but it does not affect PAPP-A, CRP, 
ICAM-1 and E-selectin serum concentrations and thus it does not seem to be able to reduce 
chronic inflammation in HD patients.  

 We can conclude that chronic microinflammation and increased cardiovascular risk in 
HD patients are documented by significant elevation of CRP, AOPP and PAPP-A when 
compared to healthy controls. The significant increase in plasma PAPP-A levels after i.v. iron 
administration is possibly due to oxidative stress induced by i.v. iron and it could indicate 
acute vascular damage following i.v. iron administration. Serum PAPP-A could represent a 
novel marker associated with inflammation and oxidative stress in end-stage renal disease 
(ESRD) patients. Similar elevation of serum PAPP-A in dialyzed patients as in patients with 
acute myocardial infarction might indicate the link of PAPP-A to accelerated atherosclerosis 
and thus to increased morbidity and mortality of dialyzed patients.  
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