
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 Eselektinu

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 sodnoželezitého. 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 PAPPA 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.




