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ÖZET
ArtmıĢ oksidatif stres hemodiyaliz hastaları için kardiyovasküler hastalık risk
faktörleri arasındadır. Paraoksonaz-1 de ateroskleroz geliĢimine karĢı koruyucu bir
rol

oynamaktadır.

Bu

çalıĢmada,

hemodiyaliz

hastalarında

oksidatif

stres

parametreleri ile paraoksonaz-1 enzim aktivitelerini ölçmeyi ve bu parametrelerin
hemodiyalizde

kullanılan

membranların

geçirgenlik

düzeyinden

ne

Ģekilde

etkilendiklerini araĢtırmayı amaçladık.
Kırk yedi hemodiyaliz hastası ve 24 sağlıklı kontrol çalıĢmaya dahil edildi.
Hastalara ilk olarak ―düĢük geçirgenlikli‖ membran ile 4 hafta, sonrasında da ―yüksek
geçirgenlikli‖ membran ile yine 4 hafta süre ile hemodiyaliz uygulandı. Her bir
membran ile yapılan hemodiyaliz sonrasında kan örnekleri alındı. Hasta ve kontrol
grubundan alınan kan örneklerinde total oksidan seviye (TOS), total antioksidan
seviye (TAS) ve paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktiviteleri çalıĢıldı. Total oksidan
seviye TAS’a oranlanarak oksidatif stres indeksi (OSĠ) hesaplandı.
Her 2 membrana ait TOS ve OSĠ kontrol grubuna daha yüksek idi (tümü için
p<0.05). Buna karĢın, kontrol grubuna ait TAS ile paraoksonaz ve arilesteraz enzim
aktivite düzeyleri her iki membrana ait değerlerden daha yüksek idi (tümü için
p<0.05). ―DüĢük‖ ve ―yüksek‖ geçirgenlikli membrana ait serum paraoksonaz
(sırasıyla, p<0.05, r=—0 .437 ve p<0.05, r=—0.453) ve arilesteraz (sırasıyla, p<0.05,
r= —0.333 ve p<0.05, r=—0.371) enzim aktiviteleri OSĠ ile negatif koralasyon
gösterdi. Oksidatif stres parametreleri ile paraoksonaz-1 enzim aktiviteleri açısından
―düĢük geçirgenlikli‖ ile ―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilemedi (tümü için p>0.05).
Hemodiyaliz hastalarında artmıĢ oksidatif stres ve bununla korele olarak
azalmıĢ serum paraoksonaz-1 enzim aktiviteleri mevcut olup, ―yüksek geçirgenlikli
hemodiyaliz

membranı

kullanımı

bu

parametrelerde

iyileĢmeye

neden

olamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Membran, Oksidatif stres, Paraoksonaz-1.

ABSTRACT
The Effect of Hemodialysis Membrane Permeability on Serum Paraoxonase-1
and Oxidative Stres Parameters
Increased oxidative stress has been suggested as one of the cardiovascular
risk factors among hemodialysis patients. Paraoxonase-1 plays a role against the
development of atherosclerosis. In the present study, we aimed to measure oxidative
stress parameters and paraoksonase-1 enzyme activities in chronic hemodialysis
patients and to investigate whether hemodialysis membrane permeability has any
influence on those measures.
Forty-seven hemodialysis patients and 24 controls were enrolled. At the first
step of the study, all hemodialysis patients had undergone to hemodialysis treatment
via ―low flux‖ membranes for 4 weeks. At the second step of the study, the
membranes were switched to ―high flux‖ membranes and hemodialysis treatments
were also performed via ―high flux‖ membranes for 4 weeks. Blood samples were
withdrawn after completion of 4 weeks treatment for each membrane. Total oxidant
status (TOS), total antioxidant status (TAS), paraoxonase and arylesterase activities
were measured in blood samples of the patients and the controls. The ratio of total
oxidant status to total antioxidant status was regarded as oxidative stress index
(OSI).
Total oxidant status and OSI of both membranes were higher than controls
(all, p<0.05), while TAS, and paraoxonase and arylesterase activities were lower (all,
p<0.05). Paraoxonase (p<0.05, r=—0 .437 and p<0.05, r=—0.453, respectively) and
arylesteras (p<0.05, r= —0.333 and p<0.05, r=—0.371, respectively) activities of
―low‖ and ―high‖ flux membranes were inversely correlated with OSI. There were no
significant differences between ―low‖ and ―high‖ flux membranes in regard to
oxidative stress parameters or paraoxonase-1 enzyme activities (all, p>0.05).
Hemodialysis patients have increased oxidative stress and decreased serum
paraoxonase-1 activities inversely correlated with oxidative stress. Membrane
permeability seems to have no influence on oxidative stress parameters and
paraoxonase-1 enzyme activities.

Key words: Hemodialysis, Membrane, Oxidative stress, Paraoxonase-1

GİRİŞ VE AMAÇ
Hemodiyaliz

alanındaki

tüm

geliĢmelere

rağmen,

kronik

hemodiyaliz

uygulanan hastaların genel popülasyona oranla yaĢam süreleri daha kısadır ve bu
hasta

grubundaki

artmıĢ

mortaliteden

çoğunlukla

kardiyovasküler

nedenler

sorumludur1. Hemodiyaliz hastalarında, bilinen geleneksel risk faktörleri ve son
dönem böbrek yetmezliği ile iliĢkili olan risk faktörlerine ek olarak oksidatif stres artıĢı
da kardiyovasküler hastalık (KVH) geliĢiminden sorumlu risk faktörleri arasında
(lipoproteinlerin oksidasyonu, aterogenez) sayılmaktadır2. Gerçekten de, yapılmıĢ
birçok çalıĢmada, lipit ve proteinlerin oksidatif modifikasyon belirteçlerinin kronik
böbrek hastalarında artmıĢ olduğu gösterilmiĢtir3, 4, 5.
Paraoksonaz-1 (PON-1) HDL-kolesterol (high density lipoprotein-cholesterol;
yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol) iliĢkili bir enzimdir ve bu enzimin HDLkolesterolün apolipoprotein-A1 ve apolipoprotein-J (Clustrein)

alt birimlerine

bağlanarak ateroskleroz geliĢiminde önemli bir aĢama olan serum lipoproteinlerinin
oksidatif modifikasyonununda önleyici ve ateroskleroz geliĢimine karĢı koruyucu bir
role sahip olduğu düĢünülmektedir6. Hemodiyaliz hastalarında PON-1 enzim
aktivitesindeki azalma iyi bilinmesine rağmen7, enzim aktivitesindeki bu azalmanın
nedeni tam olarak ortaya konulabilmiĢ değildir.
Hemodiyaliz membranları por boyutlarına göre ―düĢük geçirgenlikli‖ ve yüksek
geçirgenlikli olarak kategorize edilir. Beta-2-mikroglobülin gibi bazı büyük moleküllerin
―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranları ile daha iyi uzaklaĢtırıldığı iddia
edilmekte olup8, son zamanlarda, ―yüksek geçirgenlikli‖ membran kullanımı yönünde
bir eğilim söz konusudur. Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan membranların
geçirgenlik düzeyinin hemodiyaliz hastalarındaki morbidite ve mortalite üzerine
etkileri ile ilgili çeliĢkili sonuçların elde edildiği çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır
Tüm çalıĢmalar desteklemese de11,

9-14

.

12

, ―tüm nedenlere bağlı mortalite‖ açısından

çeliĢkili sonuçlar elde edilen bazı çalıĢmalarda, ortak bir bulgu olarak, ―yüksek
geçirgenlikli‖ membran kullanımının ―düĢük geçirgenlikli‖ membranlara kıyasla daha
az oranda kardiyovasküler mortaliteye neden olduğu bildirilmiĢtir10, 13, 14.
Hemodiyaliz hastalarında KVH risk faktörleri arasında sayılan oksidatif stres
üzerine hemodiyaliz membran geçirgenlik düzeyinin etkileri ile ilgili birkaç çalıĢma
yapılmıĢtır, ancak bu çalıĢmalarda çeliĢkili sonuçlar elde edilmiĢtir15,

16, 17

. Buna

karĢın, ateroskleroz ve dolayısı ile KVH geliĢimi üzerine koruyucu etkileri olduğu ileri

sürülen ve hemodiyaliz hastalarında aktivitesinin azaldığı iyi bilinen PON-1 enzim
aktivitesinin membran geçirgenlik düzeyinden nasıl etkilendiği ile ilgili, bildiğimiz
kadarı ile, literatürde bir veri mevcut değildir.
Tüm bu verilere dayanarak, biz bu çalıĢmada, kronik hemodiyaliz tedavisi
almakta olan hastalarda oksidatif stres parametrelerinden total oksidan seviye (TOS)
ve total antioksidan seviyeyi (TAS) ölçerek ve bu 2 parametre arasındaki redoksu
gösteren

oksidatif

stres

indeksini

(OSĠ)

hesaplayarak

oksidatif

durumu

değerlendirmeyi; serum paraksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerini ölçerek aynı
hasta grubundaki PON-1 enzim aktivitesini değerlendirmeyi; ve çapraz prospektif bir
çalıĢma

düzeni

uygulayarak,

―düĢük

geçirgenlikli‖

ve

―yüksek

geçirgenlikli‖

hemodiyaliz membranlarının serum oksidatif stres parametreleri ve plazma PON-1
enzim aktiviteleri üzerine olan etkilerini karĢılaĢtırmayı amaçladık.

GENEL BİLGİLER
Hemodiyaliz
Hemodiyalizin Tanımı ve Temel Prensipleri
Hemodiyaliz renal replasman tedavilerinden (RRT) birisi olup, uygun bir damar
yolu aracılığı ile hastadan alınan kanın vücut dıĢında bir cihaz yardımıyla yarı
geçirgen bir membrandan geçirilerek sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesi ve
hastaya geri verilmesi esasına dayanır. Yarı geçirgen membranın porları su ve küçük
moleküllerin geçiĢine izin verirken, proteinler ve kan hücreleri gibi daha büyük
yapıların geçiĢine izin vermez. Hemodiyaliz uygulamasında 2 devre söz konusudur.
Bunlar kan ve diyalizat devreleridir. Kan devresi hasta, damar yolu, diyaliz seti, diyaliz
membranı ve hemodiyaliz cihazından oluĢurken, diyalizat devresi hemodiyaliz cihazı
içinde iĢlenmiĢ su ile karıĢan konsantre diyalizattan oluĢur.
Hemodiyalizde zıt yönlü akım prensibi uygulanmaktadır. Bunun anlamı vücut
dıĢında kan akımı ile diyalizat akımının birbirine aksi yönde gerçekleĢmesidir. Diyaliz
sırasında diyaliz membranı içerisinde kan 300-500 mL/dk ve diyalizat 500-800 mL/dk
hızla zıt yönlü olarak hareket eder.

Zıt yönlü akım konsantrasyon gradyentinin

maksimumda tutulmasını ve diyaliz etkinliğinin arttırılmasını sağlar. Hemodiyaliz
esnasında solütler difüzyon ile uzaklaĢtırılırken, sıvı transferi ultrafiltrasyon ile
gerçekleĢtirilir.

Ultrafiltrasyon

hemodiyaliz

cihazı

tarafından

oluĢturulan

transmembran basınç tarafından sağlanır. Böylece sıvı yüksek basınçlı bölgeden
(kandan), düĢük basınçlı bölgeye (diyalizat) doğru yer değiĢtirir. Sıvı transferine solüt
transferi de eĢlik ettiğinden (konveksiyon) ultrafiltrasyon solüt değiĢimine de katkıda
bulunur.
Tarihçe
Dünyada diyalizle ilgili ilk çalıĢmalar ve görüĢler 1854'te ortaya çıkmaya
baĢlamıĢtır. Ġlk olarak 1854 yılında Thomas Graham yarı geçirgen bir membran
aracılığı ile solüt transferinin esaslarını ortaya koymuĢtur. Suni böbrek ile ilgili ilk
çalıĢmalar ise 1912 yılında Abel, Rowtree ve Turnel tarafından yapılmıĢtır. Ġnsanlarda
ilk hemodiyaliz Haas tarafından 1924-1928 yılları arasında 4 son dönem böbrek
hastasında

gerçekleĢtirilmiĢtir.

Ancak,

teknik

ve

antikoagülasyon

alanındaki

yetersizlikler nedeni ile bu hastalar kaybedilmiĢtir. Klinik olarak kullanılabilen ilk
hemodiyaliz cihazı Kolff tarafından 1943-1945 yıllarında geliĢtirilmiĢtir18. Ancak,
1960’lara kadar kronik vakalarda kullanılmayan bu cihaz, bu tarihte kapalı kanülün
(shunt) geliĢtirilmesi ile kronik böbrek yetmezliği vakalarında da kullanılmaya

baĢlanmıĢtır19.

Fakat

asıl

çözüm

Brescia

ve

arkadaĢlarının

1966

yılında

arteriyovenöz fistül teknolojisini geliĢtirmesi ile elde edilmiĢtir20. Daha sonraki süreçte,
hemodiyaliz alanında hızlı geliĢmeler elde edilmiĢ ve hemodiyaliz merkezlerinin
kurulması ile hemodiyaliz rutin tedaviler arasına girmiĢtir.
Diyaliz Membranları
Diyaliz membranı hemodiyaliz esnasında kanın filtre edilmesini sağlayan
parçadır. Diyaliz membranları bir poliüretan silindir ve içinde yer alan ―hollow fiber‖
(içi boĢ kılcal fiberler) ya da ―parallel plates‖ (paralel tabakalar) halindeki liflerin
toplamıdır. Diyaliz membranları membran tipine, kan volüm kapasitesine, yüzey
alanına, ultrafiltrasyon katsayısına, klerens kapasitesine, yeniden kullanım özelliği
olup olmamasına ve sterilizasyon tekniğine göre sınıflandırılabilirler.
―Hollow

fiber‖

diyaliz

membranları

günümüzde

en

çok

kullanılan

membranlardır. Poliüretan bir silendir içerisine, insan kapiller damarlarında olduğu
gibi, binlerce dikey lif yerleĢtirilmiĢtir. ―Parallel plate‖ diyaliz membranlarının
günümüzde kullanımı hemen hemen kalmamıĢtır.
Ġçerdikleri materyale göre diyaliz membranları Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir:
1- Modifiye edilmemiĢ selüloz membranlar: SıkıĢtırılmıĢ pamuktan yapılırlar.
Birçok serbest hidroksil grubu içerirler. Bu membran tipine örnek olarak kuprofan
(cuprophane) membran verilebilir.
2- Modifiye edilmiĢ selüloz membranlar: Selüloz polimerlerin yüzeyindeki
serbest hidroksil grupları bağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu membran tipine örnek olarak
selüloz asetat membranlar verilebilir.
3- Selülo-sentetik membranlar: Üretim sırasında selüloz yapıya sentetik
materyal eklenmiĢtir. Bu membran tipine örnek olarak hemofan (hemophan)
membranlar verilebilir.
4-

Sentetik

membranlar:

(polyacrylonitrile-PAN),
poliamid

(polyamide)

membranlardır21.

polisülfon
ve

Sentetik

olan

(polysulfone),

polimetilakrilat

membranlar
polikarbonat

poliakrinonitril
(polycarbonate),

(polymethylmethacrylate-PMMA)

Hemodiyaliz Membranı Biyouyumluluğu
Diyaliz membranının kan ile etkileĢiminin inflamatuvar cevabı tetikleme
potansiyeli vardır ve bu durum, uzun vadede, kısmen membranın biyouyumluluk
derecesi ile belirlenen klinik sonuçlara neden olmaktadır. Biyouyumlu membran
tanımı ―kullanıldığında hastada en az inflamatuvar yanıt oluĢturan membran‖ Ģeklinde
yapılmaktadır22. Bununla birlikte, biyouyumluluk ölçümünde kullanılan standart bir
teknik

ve

yoktur

lökotrienlerin

biyouyumluluk

oluĢumu‖

ve

düzeyi

―kompleman

üretici

firmalar

aktivasyon

tarafından

derecesi‖

yapılan‖

gibi

testlerle

hidroksil

grupları

belirlenmektedir.
Selüloz

diyaliz

membranlarının

üzerindeki

serbest

komplemanın alternatif yolunu aktive etmekte ve bu da nötrofilleri aktive ederek
pulmoner dolaĢımda sekestre olmalarına ve diğer organlarda infiltre olmalarına
neden olmaktadır. Dolayısı ile, modifiye edilmemiĢ selüloz membranlar genel olarak
düĢük membran geçirgenliğine sahiptirler ve biyo-uyumsuz olarak kabul edilirler.
Ancak, beyazlatma (bleach) iĢleminin kullanılmadığı reuse (yeniden kullanım)
teknikleri,

plazma

sağladıklarından,

proteinlerinin
bu

tür

membran

membranların

üzerinde

biyouyumluluk

yapıĢmasına

olanak

derecesini

oldukça

arttırabilmektedir23.
Modifiye edilmiĢ selüloz ve selülo-sentetik membranlar yüksek veya düĢük
geçirgenlikli olabilmektedir ve rölatif olarak biyo-uyumsuzdan (selüloz asetatta olduğu
gibi), oldukça biyo-uyumluya kadar değiĢen (selüloz triasetatta olduğu gibi) geniĢ bir
yelpazede incelenebilmektedirler. Modifiye edilmemiĢ selüloz membranlarda olduğu
gibi, beyazlatma iĢleminin uygulanmadığı reuse teknikleri ile bu türdeki membranların
da biyo-uyumluluk düzeyinde iyileĢmeler sağlanabilmektedir.
Sentetik membranlar yüksek geçirgenlik düzeyine sahiptir ve selüloz
membranlara kıyasla çok daha biyouyumludurlar. Modifiye selüloz membranların
üzerindeki ―yan grup‖ modifiye edilmiĢ olduğundan ve sentetik membranların da
yüksek adsorptif kapasiteleri bulunduğundan, bu tür membranlarda kan-membran
etkileĢimi daha az yoğunlukta olmaktadır. Örnek olarak, poliakrinonitril membranlar
kompleman sistemini kuvvetli bir Ģekilde aktive edebilirler, ancak bu membranların
aynı zamanda yüksek bir kompleman adsorbe etme kapasiteleri de vardır. Bu durum
sistemik dolaĢıma ulaĢan kompleman sistemi aktivasyon ürünlerinin düĢük düzeyde
kalmaları ile sonuçlanmaktadır21.
Membran Biyouyumsuzluğuna Bağlı Yan Etkiler

Akut Reaksiyonlar
Membran

rekasiyonları

kan

bileĢenleri

ile

hemodiyaliz

membranının

etkileĢiminden doğan tüm anormal sonuçları tanımlamak için kullanılır. BaĢlıca 2 tip
akut reaksiyon söz konusudur: tip A ve tip B. Bu reaksiyonlar çoğunlukla
membranların ilk kullanımlarında geliĢtikleri için, geçmiĢte bu reaksyonlar ―ilk
kullanım sendromu‖ terimi altında gruplandırılmıĢlardır24.
Tip A Reaksiyon
Tip A reaksiyon hemodiyaliz tedavisinde yaklaĢık olarak 4/100.000 oranında
görülebilmektedir. Genellikle diyaliz tedavisinin baĢlanmasından hemen sonra, kanın
hastaya geri verilmeye baĢlandığı sırada, oluĢmaktadır. Reaksiyonun baĢlaması
nadiren tedavinin ilk 30. dakikasına kadar gecikebilmektedir. Semptomlar hafiften çok
Ģiddetliye kadar değiĢim gösterebilmektedir. Hafif olgularda kaĢıntı, iğne giriĢ yerinde
yanma hissi, ürtiker, öksürük, yüzde kızarma, aksırma, hırıltılı solunum, abdominal
kramplar, diyare, baĢ ağrısı, sırt ve göğüs ağrısı, bulantı, kusma, ateĢ ve titreme
görülebilmektedir. Daha Ģiddetli olgularda dispne, ölüm korkusu, ve kalp krizi ve
ölümle sonuçlanabilen hipotansiyon oluĢabilmektedir. Alerjik diyatezi ve eozinoiflisi
bulunan hastalar bu tip bir reaksiyona yatkın görünmektedirler

24

.

Tip B Reaksiyon
Tip B reaksiyon daha sık görülmekte ancak tip A’ya göre oldukça hafif
seyretmektedir. Bu reaksiyon ilk kez kullanılan selüloz membranlarda %3-5 oranında
geliĢmektedir. En sık görülen semptomlar göğüs ve sırt ağrısı, dispne, bulantı, kusma
ve hipotansiyondur. Anaflaksi oldukça nadirdir. Semptomlardaki farklılıklara ilave
olarak tip B’yi tip A’dan ayıran 2 önemli özelliği daha mevcuttur. Bunlardan birincisi
semptomların tip A’ya göre daha geç geliĢmesi (tip B’de semptomlar diyaliz
tedavisinin ilk 15.-30. dakikalarında, ancak nadiren daha da geç geliĢir), diğeri ise
diyaliz tedavisine devam edilse bile semptomların genellikle düzelmesidir.
Diğer Reaksiyonlar
Tip A ve tip B reaksiyonlarının yanı sıra, bir merkezde eskimiĢ selüloz asetat
membran kullanımına bağlı olarak, diyaliz tedavisinden sonraki 7 ile 24 saat arasında
7 hastada görme ve duyma kaybı, konjüktvit, baĢ ağrısı, konfüzyon, korneal
opasifikasyon ve kardiyak arrest gibi akut reaksiyonların geliĢtiği bildirilmiĢtir 25.
BirleĢik Devletler’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease
Control and Prevention) ve Gıda ve Ġlaç Kurumu (Food and Drug Administration)
tarafından bu merkezden bildirilen bu yan etkilerin nedenleri araĢtırılmıĢ ve bu tür yan

etkilerin eskimiĢ olan (11.5 yıl) selüloz asetat membranlarına ait yıkım ürünlerinden
kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır.
Membran Biyouyumsuzluğuna Bağlı Klinik Sonuçlar
Akut Böbrek Yetmezliği
Deney

hayvanlarında

akut

böbrek

yetmezliği

oluĢturularak

yapılan

çalıĢmalarda, kuprofan membran ile yapılan hemodiyaliz sonrasında böbrek ve diğer
dokularda nötröfilik infiltrasyon geliĢtiği ve akut böbrek yetmezliğinin daha geç
toparladığı görülmüĢtür26,

27

. Tüm çalıĢmalar desteklemese de28,

29

, özellikle kritik

durumdaki akut böbrek yetmezlikli hastalarda, hemodiyaliz tedavisi sırasında
biyouyumlu membran kullanımının insanlarda da daha yüksek sağ kalım oranlarına
ve böbrek yetmezliğinin daha erken toparlanmasına neden olduğunu gösteren
prospektif çalıĢmalar mevcuttur30, 31, 32.
Kronik Yöbrek Yetmezliği
Biyouyumlu membran kullanımının biyouyumsuz membranlara kıyasla devamlı
hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda daha düĢük morbidite ve mortaliteye
neden olduğunu ileri süren herhangi bir prospektif randomize çalıĢma mevcut
değildir. Ancak, bu olasılığı destekleyen birkaç çalıĢma ve post hoc analizi
mevcuttur22, 33.
Protein Katabolizması
Kısmen albümin düzeyi ile belirlenebilen malnütrisyon, kronik hemodiyaliz
hastalarında düĢük sağ kalım oranı ile iliĢkilidir. Hemodiyaliz hastalarının nütrisyonel
durumlarının membran biyouyumundan etkilenebileceğini ortaya koyan bazı veriler
mevcuttur. Özellikle de, biyouyumsuz membran ile temas sonrası aktif hale gelen
hücrelerden

salınan

sitokinlerin,

olabileceği ileri sürülmektedir34, 35.

artmıĢ

protein

katabolizmasından

sorumlu

İnfeksiyonlara Yatkınlık
Nötrofiller vasküler endotele bağlanma, infeksiyon bölgesine endotel aracılığı
ile migrasyon, bakterinin injesyonu ve reaktif oksijen türlerinin oluĢturulması ve
salınımı ile bakterinin öldürülmesini içeren bir dizi olay aracılığı ile bakterilerin
eliminasyonunda görev alırlar36. Üremik hastaların, kısmen, bozulmuĢ nötrofil
fonksiyonlarına bağlı olarak, infeksiyon geliĢimine yatkınlıkları söz konusudur 37.
Hemodiyaliz hastalarında infeksiyona olan yatkınlıkta

kullanılan hemodiyaliz

membranlarının da rolü olabilir. Biyouyumsuz membran ile hemodiyaliz uygulanan
hastalarda nötrofil fonksiyon bozukluklarına ek olarak lenfopeni ve natural killer
hücrelerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve biyouyumlu membranla hemodiyaliz
yapılması sonrasında bunların düzeldiği de tespit edilmiĢtir38, 39. Nitekim, bu bulguları
destekler nitelikte, yapılan bir çok çalıĢmada, biyouyumsuz membran kullanımının
biyouyumlu membranlara kıyasla infeksiyon geliĢim sıklığı, infeksiyon nedeni ile
hospitalizasyon ve infeksiyona bağlı ölüm oranlarında anlamlı artıĢlara neden olduğu
gösterilmiĢtir27, 40.
Genel İnflamasyon
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda üremik ortam, dolaĢımda artmıĢ
düzeylerde bulunan proinflamatuvar sitokinler, oksidatif stres, karbonil stres, artmıĢ
infeksiyon sıklığı gibi nedenlere bağlı olarak tekrarlayıcı ve kronik bir inflamatuvar
süreç söz konusudur41. Bu sayılan nedenlere ek olarak, diyaliz seti ve özellikle de
kuprofan gibi biyouyumluluk derecesi düĢük olan membranlarla olan etkileĢim de
inflamasyonun geliĢmesi ve devamında rol oynayabilmektedir42.
Rezidüel Renal Fonksiyon Kaybı
Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda glomerüler filtrasyon hızı çok düĢük
olsa da, idrar çıkıĢı oligürik düzeyde, normal düzeyde ve hatta normalden fazla
olabilmektedir. Bu durum günlük idrar miktarının yalnızca glomerüler filtrasyon hızı ile
değil, aynı zamanda glomerüler filtrasyon hızı ve tubüler reabsorpsiyon oranı
arasındaki farkla da belirleniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Son dönem böbrek
yetmezlikli hastalarda rezidüel renal fonksiyon kaybının volüm kontrolü ve hasta sağ
kalımı üzerine olumsuz etkileri olmaktadır43. Hemodiyaliz tedavisinin baĢlatılması
periton diyalizine oranla yaklaĢık olarak 2 kat hızla rezidüel renal fonksiyon kaybına
neden olmaktadır. Ancak, biyouyumlu membran ile hemodiyaliz tedavisi yapmanın,
biyouyumsuz membranla yapılan hemodiyaliz tedavisine kıyasla, rezidüel renal
fonksiyonları daha iyi koruduğu doğruluğu ortaya konulmuĢ bir konu değildir 44, 45.

Pulmoner Değişiklikler
Selüloz
fragmanlarının

membranlarla

hemodiyaliz

konsantrasyonunda

büyük

uygulanan
bir

artıĢ

hastalarda

elastin

görülmektedir.

Selüloz

membranlarla uzun süreli hemodiyaliz uygulanan hastalarda, akciğerdeki elastin
fibrillerinin yıkımı ve belki de amfizematöz değiĢikliklerin geliĢimine yatkınlık ile
sonuçlanacak Ģekilde, aktive nötrofillerden artmıĢ elastaz salınımının olduğu ileri
sürülmektedir46.

Reaktif

oksijen

türlerinin

varlığında

elastazı

inhibe

eden

proteinlerdeki azalma da artmıĢ elastaz aktivitesine katkıda bulunabilmektedir. Bu
kronik değiĢikliklere ek olarak, kuprofan membranla yapılan hemodiyaliz sırasında
nötrofillerin akciğerde sekstrasyona uğraması, hemodiyalizin erken döneminde
lökopeni ile eĢ zamanlı olarak görülen hipoksemiden kısmen sorumlu tutulmaktadır 47.
Biyouyumlu membranların yukarıda sayılan bu olası olumlu etkileri veya en
azından zararlı etkilerinin olmaması gibi nedenlerle günümüzde hemodiyaliz
tedavisinde modifiye selüloz ve sentetik membranlar tercih edilir hale gelmiĢtir. Ancak
Ģu da unutulmamalıdır ki, uygulanan diyaliz dozundaki artıĢ, uygulanan diyaliz
süresindeki artıĢ ve kan basıncı kontrolündeki iyileĢme gibi diyaliz tedavisinin diğer
özelliklerinde de eĢ zamanlı olarak yapılacak iyileĢtirmeler, selüloz membranlarına
karĢı geliĢebilecek olumsuz etkilerin maskelenmesine veya bunların üstesinden
gelinmesine katkı sağlayabilecektir.
Hemodiyaliz Membranı Geçirgenliği
Hemodiyaliz membranları por boyutlarına göre ―düĢük geçirgenlikli‖ ve yüksek
geçirgenlikli olarak kategorize edilir. Beta-2-mikroglobülin gibi bazı büyük moleküller
―düĢük

geçirgenlikli‖

hemodiyaliz

membranları

ile

yeterli

oranda

vücuttan

uzaklaĢtırılamamaktadır. Son zamanlarda, ―yüksek geçirgenlikli‖ membran kullanımı
yönünde bir eğilim söz konusudur. Ancak unutulmamalıdır ki, ―yüksek geçirgenlikli‖
membranlar kullanılırken sıvı uzaklaĢtırma hızını uygun Ģekilde kontrol edebilmek ve
diyaliz solüsyonunda olabilecek kirli materyallerin membran aracılığı ile hastaya
geçiĢini önleyebilmek için yeni hemodiyaliz makineleri ve yüksek kalitede diyaliz
solüsyonlarının kullanılması gerekmektedir48.
―Yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanımının olumlu klinik
sonuçlarının olup olmadığı tartıĢmalı bir konu olmakla birlikte, bazı önemli
çalıĢmalarda,

bu

membranların

yararlı

olduğu

iddia

edilmektedir.

HEMO

çalıĢmasında ―yüksek geçirgenlikli‖ ve ―düĢük geçirgenlikli‖ membran kullanacak
Ģekilde randomize edilen hastalarda hospitalizasyon sıklığı ve sağ kalım oranları

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada her iki grup arasındaki ―tüm nedenlere bağlı
mortalite‖ oranları arasında fark bulunmamasına rağmen, yüksek geçirgenlikli
membran kullanımının özellikle kardiyak sonuçlar açısından olumlu etkileri olabileceği
ileri sürülmüĢtür10, 14. Yakın zamanda yapılan bir Cochran analizinde membran tipi ile
klinik sonuçlar arasındaki iliĢkinin net olarak ortaya konulmadığı sonucuna
varılmıĢtır49. Son olarak, Avrupa’dan yayınlanan Membran Permeabilite Sonuçları
(MPO—Membrane Permeabilities Outcomes) çalıĢmasında, hemodiyaliz tedavisine
yeni baĢlanan hastalarda ―düĢük ve ―yüksek‖ geçirgenlikli membran kullanımının
mortalite üzerine olan etkileri karĢılaĢtırılmıĢ ve her iki membran arasında mortalite
açısından anlamlı bir fark bulunamamıĢtır50.
―Yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranları beta-2-mikroglobülin birikime
bağlı komplikasyonları azaltabilmektedir. Beta-2-mikroglobülin 11 600 dalton
ağırlığında büyük bir molekül olup, ―düĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranları ile
tam olarak uzaklaĢtırılamamaktadır. Hemodiyaliz tedavisinin baĢlanmasından sonraki
birkaç yıl içerisinde (sıklıkla 5-7 yıl), karpal tünel sendromu, kemik kistleri ve eklemler
ve diğer dokularda amiloid depozisyonu gibi beta-2- mikroglobülin birikimine bağlı
komplikasyonlar

geliĢmeye

baĢlamaktadır.

Beta-2-mikroglobülin

amiloidozu

spondiloartropati gibi çok ciddi komplikasyonlara neden olabilmekte ve bu da sıklıkla
omuz eklemi sorunları ile birliktelik göstermektedir. Avrupa ve Japonya’dan
yayınlanmıĢ
membranı

bazı

gözlemsel

kullanımının

çalıĢmalarda

―düĢük

―yüksek

geçirgenlikli‖

geçirgenlikli‖

membranlara

hemodiyaliz

kıyasla

beta-2-

mikroglobülin birikimine bağlı komplikasyonlara daha az neden olduğu ileri
sürülmektedir8, 51.
Hemodiyaliz ve Kardiyovasküler Hastalık
Diyaliz alanındaki tüm geliĢmelere rağmen, kronik RRT uygulanan hastalarda
genel populasyona kıyasla daha düĢük bir ortalama yaĢam süresi söz konusudur.
Renal replasman tedavisi uygulanan son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY)
hastalardaki

artmıĢ

mortalite,

çoğunlukla

KVH’lara

bağlıdır.

Gerçekten

de,

aterosklerotik KVH SDBY hastalarında sağ kalımın en önemli belirleyicisidir ve diyaliz
hastalarında

görülen

kardiyovasküler

nedenlere

bağlı

ölüm

oranı

normal

popülasyondakinden 20 kat daha fazladır1. Diyaliz hastalarındaki ölümlerin
yarısından ve hastaneye yatıĢların yaklaĢık olarak üçte birisinden KVH sorumludur.
Kronik böbrek yetmezliğinin renal replasman tedavisinin henüz gerekmediği
evrelerinde bulunan hastalarda da belirgin olarak artmıĢ bir kardiyovasküler morbidite

ve

mortalite

söz

konusudur52.

Bu

durum

KVH

geliĢiminde

rol

oynayan

mekanizmaların hastalığın erken evrelerinde iĢlemeye baĢladığını düĢündürmekte ve
kardiyovasküler hastalığın geliĢimini önlemeye yönelik tedbirlerin mümkün olduğunca
erken dönemde baĢlatılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Risk Faktörleri
Diyaliz hastalarında KVH seyrinin böbrek hastalığı bulunmayan bireylere
kıyasla farklılık göstermesi kısmen de olsa diyaliz tedavisi baĢlanan hastaların
karakteristikleri ile ilgilidir. ―Choices for Healthy Outcomes in Caring for ESRD
(CHOICE study)‖ çalıĢmasında yeni tanılı diyaliz hastalarının büyük bir kısmında
kardiyovasküler hastalık geleneksel risk faktörlerinin mevcut olduğu gösterilmiĢtir.
Bunların arasında diyabet (%54), düĢük serum HDL-kolesterol düzeyi (%33),
hipertansiyon (%96), elektrokardiyografik olarak tespit edilen sol ventrikül hipertrofisi
(%22) ve diyaliz tedavisi baĢlandığında yaklaĢık olarak 60 olan ileri yaĢ gibi
geleneksel risk faktörleri yer almıĢtır53. Çoğu diyaliz hastası iki veya daha fazla KVH
risk faktörüne sahiptir ve bu da KVH riskinin katlanmasına neden olmaktadır. Yapılan
bir çalıĢmada, Amerika BirleĢik Devletleri’ndeki üç yüz bini aĢkın diyaliz hastasının
%40’a yakınında hem diyabet hem de hipertansiyonun bulunduğu tespit edilmiĢtir ki,
bu durum kalp hastalığı geliĢme riskini 5-6 kat arttırmaktadır54.
Diyaliz hastaları çok sayıda kardiyovasküler risk faktörüne maruz kalmaktadır
ve buna bağlı olarak da bu hastalardaki kardiyovasküler hasarın patogenezi genel
popülasyona oranla çok daha karmaĢık bir durum sergilemektedir. Genel popülasyon
için tanımlanan risk faktörleri diyaliz hastalarında oldukça yüksek oranda görülmekle
birlikte, kronik böbrek yetmezliğine spesifik ve diyaliz tedavisi baĢlanmasından sonra
ağırlaĢan ve yine diyaliz tedavisinin kendisine özgü risk faktörleri de söz konusudur.
Kronik böbrek hastalığı ile iliĢkili risk faktörleri arasında plazma volümü artıĢı ve
artiyovevöz fistüle bağlı olarak geliĢen hemodinamik yüklenme, anemi, kalsiyumfosfat metabolizması bozuklukları, elektrolit dengesizlikleri, kronik inflamasyon, artmıĢ
oksidatif stres, katabolizma artıĢı ve üreminin kendisi yer alır2. Yanı sıra, azalmıĢ
renal klerens, homosistein metabolizması için gerekli olan kofaktör vitaminlerin düĢük
serum düzeyleri ve belki de bozulmuĢ metabolizma sonucu geliĢen yüksek
homosistein düzeylerinin de diyaliz hastalarında KVH için risk teĢkil ettiğini ortaya
koyan çalıĢmalar da mevcuttur55.
Oksidatif Stres
Serbest Radikaller

Serbest oksijen radikalleri enerji üretim süreçlerinin doğal bir yan ürünü olup
yüksek düzeyde reaktif ve potansiyel olarak zararlı maddelerdir. Serbest radikaller
için birçok tanım yapılmasına rağmen otoritelerin üzerinde birleĢtiği tanım ―moleküler
ya da atomik yörüngesinde genelde çok reaktif olan çiftleĢmemiĢ elektron bulunduran
bir kimyasal ürün‖ Ģeklindedir. Bu yapılarından dolayı kararsız bir yapı özelliği
gösteren serbest radikaller diğer organik ve inorganik moleküllerle reaksiyona
girebilme; çiftleĢmemiĢ elektronunu radikal olmayan bir bileĢiğe devredip, normalde
zararlı etkisi olmayan bir bileĢiği zararlı hale dönüĢtürebilme yeteneğine sahiptirler.
Serbest radikaller hidroksil, süperoksit, nitrik oksit ve lipid peroksit radikalleri gibi
değiĢik kimyasal yapılara sahiptir56.
Serbest radikaller organizmada normal metabolik reaksiyonlar sırasında veya
çevresel faktörlerin organizma üzerine etkisi ile oluĢabilirler. Endojen kaynaklar
hücrenin tüm fraksiyonlarında oluĢabilme özelliğindedirler. Serbest radikal oluĢumu
hücre tiplerine göre değiĢiklik göstermesine rağmen, tüm aerobik hücrelerde belirli
düzeylerde radikal oluĢmaktadır. Endojen serbest radikal oluĢum mekanizmaları
arasında mitokondri iç membranındaki elektron transport zincirinde, baĢta süperoksit
radikali olmak üzere, hidroksil radikalleri ve hidrojen peroksit oluĢumu; endoplazmik
retikulum ve nükleus membranında membrana bağlı sitokromların oksidasyonu ile
serbest radikal oluĢumu; peroksizomlarda D-amino asit oksidaz, ürat oksidaz ve L-ahidroksiasit oksidaz aracılığı ile hidrojen peroksit açığa çıkması; ksantin oksidazın
oksijenin hidreojen peroksite redüksiyonu sırasında süperoksit radikalini oluĢturması;
çözünebilir özelliği olan ve nötral sıvı ortamda oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarına
girebilen tiyoller, hidrokinonlar, katekolaminler, flavinler ve tetrahidroproteinler gibi
hücre bileĢenlerinin dioksijenin redüksiyonunu sağlarken primer olarak süperoksit
radikalleri oluĢturması; plazma membranına bağlı lipooksijenaz ve siklooksijenaz gibi
enzimler aracılığı ile serbest radikallerin açığa çıkması yer alır57.
Organizma üzerinde oluĢturdukları etkilerle serbest radikal oluĢumuna neden
olan ekzojen faktörler arasında parakuat, alloksan, karbon tetraklorür, parasetamol,
iyonize ve ultraviyole radyasyon, hava kirliliği yapan fitokimyasal maddeler, sigara
dumanı ve solventler, bleomisin, doksorubisin, adriamisin, alkol ve uyuĢturucular yer
alır58. Organizmada serbest radikal oluĢumu ve bunlara bağlı hasar geliĢimi ġekil
1’de Ģematize edilmiĢtir.

Şekil 1. Vücuttaki önemli serbest radikaller ve serbest radikal hasarı sonuçları (H2O2,
hidrojen peroksit; OH-, hidroksil; DNA, deoksiribonükleik asit).

Antioksidanlar
Serbest radikallerin zararlı etkilerinden korunmak için bunları nötralize eden
antioksidanlar mevcuttur. Antioksidan sistem hasar öncesi radikal oluĢumunu önler,
oksidatif hasarı onarır, hasara uğramıĢ molekülleri temizler ve mutasyonları önler.
Nötralize olması gereken çeĢitli reaktif ara ürünleri ve indirgenmesi gereken okside
biyomolekülleri etkileyen pek çok antioksidan mevcuttur. Antioksidanlar yapılarına
(enzimatik yapıda olanlar ve olmayanlar), kaynaklarına (endojen veya ekzojen),
çözünürlüklerine (lipofilik veya hidrofilik) veya yerleĢimlerine göre (hücre içi, plazma
veya hücre dıĢı) gruplandırılabilmektedir59.
Antioksidan savunma sisteminin önemli bir kısmını süperoksit dismutaz,
katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
gibi enzimatik yapıdaki antioksidanlar oluĢturur. Bu enzimlerin temel iĢlevleri
süperoksid ve hidrojen peroksiti temizlemektir. Bilindiği üzere, biyolojik sistemlerdeki
en önemli serbest radikaller oksijenden oluĢan radikallerdir. Oksijen süperoksit

grubuna

bazı

demir-kükürt

içeren

yükseltgenme-indirgenme

enzimleri

ve

flavoproteinlerin etkisiyle indirgenir. Bunun sonucunda son derece etkin olan ve
hücre hasarına yol açan süperoksit grubu oluĢur. OluĢan bu süperoksit grubu bakırlı
bir antioksidan enzim olan süperoksit dismutaz aracılığında hidrojen peroksit ve
oksijene çevrilir. Süperoksit grubundan daha zayıf etkili olan hidrojen peroksit,
dokularda bulunan antioksidan enzimlerden katalaz, peroksidaz ve glutasyon
peroksidaz gibi enzimlerle su ve oksijen gibi daha zayıf etkili ürünlere dönüĢtürülerek
etkisiz kılınır60.
Enzimsel savunma dıĢında düĢük molekül ağırlıklı serbest radikal tutucuları
lipitte eriyebilir özellikte olanlar ve stoplazmada bulunanlar olmak üzere iki grupta ele
alınırlar. E vitamini ve beta-karoten lipitte eriyebilir özellikte antioksidan özellikli
vitaminlerdir. Glutatyon ve askorbik asit ise stoplazmik yerleĢim gösteren antioksidan
etkili maddelerdir61.
Bu bahsedilen antioksidanlar dıĢında, çok sayıda endojen molekülün
antioksidan etkisi olduğu ileri sürülmüĢtür. Bu moleküller arasında sistein, histidin gibi
amino asitler ile safra asitleri, bilirubin gibi bileĢikler ve sitokinler gibi yapıları ve
iĢlevleri çok farklı moleküller yer alır62.
Serbest Radikallerin Etkileri
Organizmada serbest radikallerin oluĢum hızı ile bunların ortadan kaldırılma
hızı bir denge içerisindedir ve bu durum ―oksidatif denge‖ olarak adlandırılır. Oksidatif
denge sağlandığı sürece organizma, serbest radikallerden etkilenmemektedir. Bu
radikallerin oluĢum hızında artma ya da ortadan kaldırılma hızında bir düĢme bu
dengenin bozulmasına neden olur. ―Oksidatif stres‖ olarak adlandırılan bu durum
özetle: serbest radikal oluĢumu ile antioksidan savunma mekanizması arasındaki
ciddi dengesizliği göstermekte olup, sonuçta doku hasarına yol açmaktadır 63. Serbest
radikallerden
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maddeleri

arasında

deoksiribonükleik asit ve diğer nükleik asitler, proteinler, karbonhidratlar ve hücre
membranlarının baĢlıca bileĢenleri olan yağ asitleri yer alır64.
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oluĢturdukları etki, büyük oranda, nükleik asit baz modifikasyonlarından kaynaklanan
kromozom değiĢikliklerine veya deoksiribonükleik asitteki diğer değiĢikliklere bağlıdır.
Hidroksil radikali deoksiriboz ve bazlarla kolayca reaksiyona girer. Hidrojen peroksit
zarlardan kolayca geçip hücre çekirdeğine ulaĢarak deoksiribonükleik asit hasarına,
hücrede fonksiyon bozukluğuna ve hatta hücre ölümüne neden olabilir. Oksidatif

hasar sonucu deoksiribonükleik asitte tek ve çift dal kırıkları, abazik alanlar, baz
modifikasyonları ve Ģeker hasarı meydana gelebilir veya deoksiribonükleik asit ile
protein arasında çapraz bağlanma olabilir65.
Serbest radikallere karĢı en fazla hassasiyet gösteren biyomolekül grubu
lipitlerdir.

Oksijen

radikalleri
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yağ
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lipit

peroksidasyonuna yol açarlar. Membrandaki kolesterol ve yağ asitlerinin doymamıĢ
bağları serbest radikallerle kolayca reaksiyona girerek peroksidasyona uğrayabilirler.
Lipit
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malondialdehittir.

Malondialdehit hücre membranındaki bileĢiklerin çapraz bağlanmasına yol açarak
iyon geçirgenliğinde ve enzim aktivitesinde değiĢikliklere neden olur66. Malondialdehit
deoksiribonükleik asitin nitrojen bazları ile reaksiyona girebilir ve bundan dolayı da
mutajenik, genotoksik ve karsinojenik olarak kabul edilir65.
Oksidanlara maruz kalan monosakkaritlerden hidrojen peroksit, peroksit ve
okzoaldehitler meydana gelir. Açığa çıkan okzoaldehitler proteinlere bağlanabilme
özelliklerinden dolayı antimitotik etki gösterirler ve bu etki ile kanser ve yaĢlanmaya
neden olabilirler61. Serbest oksijen radikalleri bağ dokunun önemli bir bileĢeni olan
hiyalüronik asit gibi karbohidratların parçalanmalarına da yol açabilirler67.
Proteinler radikallerin etkilerine lipitlere oranla daha az duyarlıdır. Proteinlerin
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yerleĢimine ve hasarlı proteinin onarılabilirliğine bağlıdır. Özellikle doymamıĢ bağ ve
sülfür içeren moleküllerin serbest radikallerle etkileĢimi daha fazladır. Bu nedenle
triptofan, tirozin, fenil alanin, histidin, metionin ve sistein gibi amino asitleri içeren
proteinler serbest radikallerden daha kolay etkilenirler68. Proteinin temel yapısındaki
değiĢme antijenitesindeki değiĢmeye ve proteolize hassasiyete yol açabilir. Radikaller
membran proteinleri ile reaksiyona girebilirler ve enzim, nörotransmitter ve reseptör
proteinlerinin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilirler. Serbest radikallerin
etkisiyle immünglobülin G ve albümin gibi fazla sayıda disülfit bağı bulunduran
proteinlerin üç boyutlu yapıları bozulur. Böylece normal fonksiyonlarını yerine
getiremezler. Hem proteinleri de serbest radikallerden önemli oranda zarar görürler.
Özellikle

oksihemoglobinin

oksijen

methemoglobin oluĢumuna sebep olur56.
Paraoksonaz
Paraoksonaz Gen Ailesi

veya

hidrojen

peroksit

ile

reaksiyonu

Paraoksonaz için ilgili insan geni HUMPONA’dır. Ġnsanda 7. kromozomun
uzun kolunda q-21.3 ve q-22.1 arasında tanımlanabilen paraoksonaz gen ailesinin
PON-1, PON-2 ve PON-3 Ģeklinde 3 üyesi vardır. Paraoksonaz enzimleri (PON-1,
PON-2, PON-3) aminoasit düzeyinde yaklaĢık olarak %65 ve nükleotid düzeyinde
yaklaĢık olarak %70 oranında benzerlik gösterirler. Paraoksonaz ailesi enzimleri
substrata spesifik hidrolazlardır. Paraoksonaz-1 bu ailenin ilk bulunan ve üstünde en
çok çalıĢma yapılan üyesidir. GeliĢimsel açıdan bakıldığında, bu enzimler arasında
en eski olanı PON-2 olup bunu sırasıyla PON-3 ve PON-1 izlemektedir69. Ġnsanlarda
PON-1 mRNA ekspresyonu karaciğerle sınırlıdır. Benzer Ģekilde, PON-3 mRNA da
baĢlıca karaciğerde eksprese olmakla birlikte böbrekte de eksprese olabilmektedir70.
Buna karĢılık, PON-2 ekspresyonu daha yaygındır ve kalp, böbrek, karaciğer,
akciğer, plasenta, ince barsaklar, dalak, mide ve testis gibi çeĢitli dokularda
bulunmaktadır. Yanı sıra, PON-1 ve PON-3’ten farklı olarak, PON-2 mRNA
endotelyal hücreler, düz kas hücreleri ve makrofajlar gibi arter duvarına ait hücrelerde
de tespit edilmektedir. Ek olarak, PON-1 ve PON-3 dolaĢımda HDL-kolesterol ile
iliĢkili iken, Western blot yöntemi ile PON-2 proteini HDL-kolesterol, LDL-kolesterol
(low density lipoprotein-cholesterol; düĢük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol)

veya

hücre süpernatantlarında tespit edilememiĢtir71.
Paraoksonaz-1
Yapı ve Enzimatik Aktivite
Paraoksonaz-1 354 amino asitten oluĢan 43-45 kDa molekül ağırlıklı bir ester
hidrolazdır. Paraoksonaz-1’in hem arilesteraz (E.C. 3.1.1.2) hem de paraoksonaz
(arildialkil fosfataz; organofosfat hidrolaz; paraokson hidrolaz; E.C.3.1.8.1) aktivitesi
bulunmaktadır72. Karaciğerde sentezlenen bu enzim kalsiyum bağımlıdır ve
buenzmin non-fizyolojik substratları arasında parathion adındaki insektisidin bir
metaboliti olan paraoksonun yanısıra diazookson, sarin, soman gibi organofosfat
türevleri de yer alır73. Paraoksonaz-1 HDL-kolesterol iliĢkili bir enzimdir ve HDLkolesterolün apolipoprotein-A1 ve apolipoprotein-J (Clustrein)

alt birimlerine

bağlandığı düĢünülmektedir. Paraoksonaz-1 HDL-kolesterol ile iliĢkili bir enzim
olduğundan, ateroskleroz geliĢiminde önemli bir aĢama olan serum lipoproteinlerinin
oksidatif modifikasyonunu önlediği ve ateroskleroz geliĢimine karĢı koruyucu bir role
sahip olduğu düĢünülmektedir6. Paraoksonaz-1’in paraoksonaz aktivitesi dıĢında
arilesteraz, laktonaz ve rölatif olarak düĢük düzeyde peroksidaz ve fosfolipaz-A2
benzeri aktivitelerinin de bulunduğu rapor edilmiĢtir. Paraoksonaz-1’in antiaterojenik

etkisini biyolojik olarak aktif olan oksidize olmuĢ fosfolipitleri hidrolize ederek ve lipit
hidroperoksitleri parçalayarak gerçekleĢtirdiğine inanılmaktadır74, 75, 76.
Son yıllarda elde edilen kanıtlar PON-2 ve PON-3’ün anlamlı sayılabilecek bir
paraoksonaz aktivitesi göstermediklerini ve dolayısı ile PON adlandırmasının doğru
olmayabileceğini düĢündürmektedir70,
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olarak aromatik ve uzun zincirli alifatik laktonları hidrolize edebilmektedir, ve dolayısı
ile paraoksonaz yerine laktonaz teriminin kullanılmasının daha uygun olabileceği ileri
sürülmektedir69. Bununla birlikte, bu proteinler için olan fizyolojik substratlar henüz
tanımlanamamıĢtır ve bu konu ile ilgili araĢtırmalar devam etmektedir.
Paraoksonaz-1 Gen Polimorfizmi
Paraoksonaz-1 mRNA yapısındaki iki kodonda sık olarak polimorfizm gösterir
(ġekil 2). Bunlardan birisi 55. kodonda lösin (L) yerine metionin (M) gelmesi ile oluĢan
M/L55 polimorfizmi, diğeri de 192. pozisyonda arjinin yerine glutaminin geldiği
Q/R192 polimorfizmdir. mRNA yapısındaki 192. kodonda glutamin bulunması Q (Tip
A, PON-1192Q), arginin bulunması ise R (Tip B, PON-1192R) olarak ifade edilir.
Paraoksonaz-1 promotor bölgesinde bu polimorfizmlerere ek olarak bilinen beĢ farklı
polimorfizm söz konusudur. Ancak üzerinde en çok çalıĢılanlar M/L55 ve Q/R192
polimorfizmleridir77.
Paraoksonaz-1 mRNA yapısındaki 192. kodonda glutamin ile argininin yer
değiĢtirdiği Q/R192 polimorfizmi paraoksonaz aktivitesinde belirgin değiĢikliklere
neden olmaktadır. Arilesteraz aktivitesi PON-1 aktivitesindeki değiĢikliklerden
bağımsızdır ve esas olarak protein konsantrasyonunun göstergesi olarak kabul
edilebilir. Paraoksonaz-1192R izoenzimi paraoksonu daha hızlı hidrolize ederken,
PON-1192Q sarin, diazokson ve somanı daha hızlı hidrolize etmektedir. Paraoksonaz1’in 55. pozisyonda lösin (L genotip) yerine metionin (M genotip) gelmesi substratla
iliĢkiyi değiĢtirmez. Ancak, bu durum enzimin serum aktivitesi ve konsantrasyonuyla
iliĢkilidir. Metionin aleli taĢıyan bireylerde PON-1 mRNA seviyeleri L aleli taĢıyan
bireylere oranla daha düĢük bulunmuĢtur. Bu durum PON-1 mRNA’da L aleli
bulunmasının enzimi daha stabil ve proteolize daha dayanıklı kılması ile
açıklanabilir78.

Şekil 2. PON1 geninin polimorfik bölgeleri

Yapılan çalıĢmalarda PON-1 enzimindeki bazı polimorfizmlerin belli bazı
patofizyolojik durumlarla iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir. Bunların arasında M aleli79 ve
R alelinin80 Parkinson hastalığı ile iliĢkili olduğu, yine hem L81 hem de R alelinin82, 83
ateroskleroz ve strokla iliĢkili olduğunu ileri süren çalıĢmalar yer almaktadır.
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paraoksonaz aktivitesindeki artıĢa bağlı olarak, koroner arter hastalığı geliĢim riskinin
daha az beklenmesi gerekirken, vaka kontrollü bir çalıĢma da 84 dahil olmak üzere
birçok çalıĢmada bunun tersinin ortaya konmuĢ olması, bu konu ile ilgili ilave
çalıĢmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Nitekim bu durumu açıklığa
kavuĢturmak için Mackness ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada PON-1192QQ-HDL
ve PON-155MM’nin diğer izoenzimlere nazaran LDL’yi oksidatif modifikasyona karĢı
korunmada daha etkili olduğu ve R ve L aleli taĢıyan bireylerin ateroskleroza daha
yatkın olmasının bu Ģekilde açıklanabileceği iddia edilmiĢtir85. Buna karĢın, ülkemizde
tip 2 diyabetes mellitusu bulunan hastalarla yapılan bir çalıĢmada, PON-1192QQ ve
PON-155MM izoenzimi bulunan kiĢilerde oksidatif dengenin oksidanlar lehine
bozulduğu ve PON-1192RR ve PON-155LL’nin oksaditif strese karĢı koruyuculuğunun
daha fazla olduğu ileri sürülmüĢtür86. Son olarak, 11 212 olgu ve 12 786 kontrolün
dahil edilmiĢ olduğu ve genetik iliĢkinin araĢtırıldığı 43 çalıĢmanın metaanalizinde
koroner arter hastalığı ile PON-1’deki M/L55 poliorfizmi arasında anlamlı bir iliĢki
olmadığı ve Q/R192 polimorfizmi ile olan zayıf iliĢkinin çalıĢmaların yayınlanması ile
ilgili yanlılıktan kaynaklanabileceği belirtilmiĢtir87. Dolayısı ile genetik polimorfizm ve
ateroskleroz geliĢimi arasındaki iliĢki tam olarak açıklığa kavuĢturulabilmiĢ değildir.
Bilindiği üzere, PON-1 genotipinden bağımsız olarak, düĢük serum PON-1 aktivite

düzeylerinin koroner arter hastalığı88, kronik renal yetmezlik, hiperlipidemi89,
metabolik sendrom90, romatoid artrit91, tiroid disfonksiyonu92 ve üremi93 ile iliĢkisi bir
çok çalıĢmada gösterilmiĢtir. Gerçekten de, birkaç çalıĢmada PON-1 fenotipinin
(aktivitesinin) genetiğinden daha önemli olduğu belirtilmiĢtir94, 95. Nitekim, Mackness
ve arkadaĢlarının 1353 erkekte yaptıkları prospektif bir çalıĢmada PON-1’in
paraoksonun hidrolizine yönelik aktivitesinin koroner arter hastalığı geliĢimi açısından
daha önceden ortaya konulmuĢ risk faktörlerinden bağımsız olarak prediktif bir risk
faktörü olarak kullanılabileceğini ortaya koymuĢlardır96.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Hasta Seçimi
ÇalıĢma için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’na baĢvuruldu.
17.4.2009 tarih ve 04/2964 nolu karar ile çalıĢmaya Etik Kurul onayı alındı.
ÇalıĢmaya 47 hemodiyaliz hastası ve yaĢ ve cinsiyet bakımından karĢılaĢtırılabilir
durumda olan 24 sağlıklı kontrol dahil edildi. ÇalıĢma çapraz prokpektif çalıĢma
düzeninde gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmaya dahil edilen tüm hasta ve sağlıklı bireyler
çalıĢma protokolü açısından bilgilendirildi ve tüm bireylerden yazılı onaylar alındı.
ÇalıĢma protokolü 1989 yılında yeniden düzenlenen Helsinki Deklarasyonu ile
uyumlu idi.
Hemodiyaliz hastalarındaki son dönem böbrek yetmezliği nedenleri arasında
hipertansiyon (n=15), diyabetes mellitus (n=14), tubülointerstisyel nefrit (n=1), kronik
glomerülonefrit (n=1) ve sistemik lupus eritematozus (n=1) yer almakta idi. On beĢ
hemodiyaliz hastasında son dönem böbrek yetmezliği etyolojisi bilinmemekte idi.
Aktif infeksiyon, aĢikar inflamasyon, malignite, kalp yetmezliği veya koroner
arter hastalığı, akut-kronik karaciğer hastalığı, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, son bir
ayda antioksidan özelliği olan vitamin kullanım öyküsü, hamilelik ve sigara kullanımı
öyküsü olan bireyler çalıĢmaya dahil edilmedi.
Çalışma Düzeni
Haftada 3 kez 4 saatlik kronik hemodiyaliz tedavisi uygulanan 47 hemodiyaliz
hastası ile çalıĢmaya baĢlandı. ÇalıĢmanın ilk aĢamasında hemodiyaliz tedavisi için
―düĢük geçirgenlikli‖ sentetik hemodiyaliz membranı (F8, Fresenius AG, Bad
Homburg, Germany) kullanıldı. Her hastaya 4 hafta süreyle kan akım hızı 250-300
mL/dak. ve diyalizat akım hızı 500 mL/dak. olacak Ģekilde bikarbonatlı hemodiyaliz
tedavisi uygulandı. Ultrafiltrasyon volümü kuru vücut ağırlığına göre ayarlandı. Kuru
vücut ağırlığı ödem veya overvoleminin olmadığı, hipotansif ataklar, kramplar, bulantı
ve kusmanın geliĢmediği ağırlık olarak tanımlandı. Tüm hastaların her diyaliz
seansının sonunda kuru vücut ağırlığına eriĢmesini sağlayacak Ģekilde ulftrafiltrasyon
yapıldı. ―DüĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı ile yapılan 4 haftalık hemodiyaliz
tedavisi sonrasında, hafta ortası hemodiyaliz seansından hemen önce, hastalardan
kan örnekleri alındı. ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında ―düĢük geçirgenlikli‖ sentetik
hemodiyaliz membranı yerine ―yüksek geçirgenlikli‖ sentetik hemodiyaliz membranı
(F80, Fresenius AG, Bad Homburg, Germany) kullanıldı. Hemodiyaliz tedavisi ile ilgili
diğer değiĢkenler çalıĢmanın ilk aĢaması ile aynı bırakıldı. Ġlk aĢamada olduğu gibi, 4

hafta süre ile hemodiyaliz tedavisi uygulandı. Tedavi sonrasında, hafta ortası
hemodiyaliz seansından hemen önce, hastalardan 2. kez kan örnekleri alındı.
Hastalardan alınan kan örnekleri 3500 rpm’de 10 dakika santrifuj edilerek
plazmaları ayrıldı. Daha sonra bu örnekler çalıĢma zamanına dek -800C’de saklandı.
Alınan örneklerde plazma TOS ve TAS düzeyleri, paraoksonaz/arilesteraz aktiviteleri
ve serum total kolesterol (T. Kolesterol), trigliserit, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol
düzeyleri ölçüldü.
Total Oksidan Seviye Ölçümü
Total oksidan status Erel97 tarafından geliĢtirilen yeni otomatize bir yöntem
kullanılarak ölçüldü.
Yöntemin Prensibi: Örnek içerisindeki oksidanlar ferröz iyon–o-dianisidine
kompleksini ferrik iyona oksitlerler. Ortamda fazla miktarda bulunan gliserol bu
oksidasyon reaksiyonunu hızlandırarak yaklaĢık üç katına çıkarmaktadır. Ferrik
iyonlar asidik ortamda xylenol orange ile renkli bir kompleks oluĢtururlar.
Spektrofotometrik olarak ölçülebilen rengin yoğunluğu, örnek içerisindeki toplam
oksidan miktarı ile iliĢkilidir. Bu yöntemde kullanılan reaktifler Ģunlardır:
Reaktif–1: 140 mM’lık NaCI çözeltisi içerisine 25 mM H2SO4 çözülerek ana
solüsyon hazırlanır. Ana solüsyonda önce % 10 oranında gliserol çözülüp daha sonra
total volümde 250 μM Xlenol orange çözülerek hazırlanır.
Reaktif–2: Ana solüsyon içeriside önce 10 mM o-Dianisidine dihidrocloride
çözülüp sonra 5 mM amonyom ferröz sülfat çözülerek reaktif hazırlanır.
Bu ölçüm yöntemi hidrojen peroksit ile kalibre edilmekte ve ölçüm sonucunda
elde edilen değerler her bir litre için mikromolar hidrojen peroksit eĢdeğeri
(micromolar hydrogen peroxide equivalent per liter—μmol H2O2 Equiv./L) Ģeklinde
ifade edilmektedir.
Total Antioksidan Seviye Ölçümü
Total antioksidan seviye Erel98 tarafından geliĢtirilen yeni otomatize bir yöntem
kullanılarak ölçüldü.
Yöntemin Prensibi: Bu yöntemde güçlü serbest radikallere karĢı vücudun
total antioksidan kapasitesi ölçülmektedir. Fe2+–o-dianisidine kompleksi hidrojen
peroksid ile Fenton tipi reaksiyon oluĢturarak hidroksil radikalini oluĢturur. Bu güçlü
reaktif oksijen türü indirgen ile renksiz olan o-dianisidine molekülü düĢük pH’da
reaksiyona girerek sarı-kahverengi dianisidyl radikallerini oluĢtururlar. Dianisidyl
radikalleri ileri oksidasyon reaksiyonlarına katılarak renk oluĢumu artmaktadır. Ancak

örneklerdeki antioksidanlar bu oksidasyon reaksiyonlarını bastırarak renk oluĢumunu
durdurmaktadırlar. Bu reaksiyon otomatik analizörde spektrofotometrik olarak
ölçülerek sonuç verilmektedir. Bu yöntemde kullanılan reaktifler Ģunlardır:
Reaktif–1: 75 mM Clark tamponu ( pH=1.8) içerisinde 10 mM o- Dianisidine
ve 45 AM Fe(NH4)2 (SO4)2-6H2O çözülerek hazırlanmaktadır.
Reaktif–2: 7,5 mM hirojen peroksit 75 mM Clark tamponu ( pH=1.8) içerisinde
karıĢtırılarak hazırlanmaktadır.
Ölçüm sonrasında elde edilen değerler µmol Trolox Equiv./L Ģeklinde ifade
edilmektedir.
Oksidatif Stres İndeksi
TOS / TAS formülü kullanılarak oksidatif stres indeksi hesaplandı. Elde edilen
değer Arbitrary Unit (AU) Ģeklinde ifade edildi99.
Paraoksonaz Aktivitesinin Ölçümü
Paraoksonaz enzim aktivitesi Erel100 tarafından geliĢtirilen ve Furlong101 ve
Mackness' ın102 yöntemlerine dayandırılan yeni otomatize bir yöntem kullanılarak
ölçüldü.
Yöntemin Prensibi: Bu yöntem kullanılarak yapılan ölçümde 5 mM CaCI2 ve
7 mM paraokson ihtiva eden pH=8 olan 100 mM Tris-HCI tamponu kullanılmakta ve
Reaktif 1 (Rı) olarak kabul edilmektedir. Numune hacminden 10 μL ve reaktif 1’den
220 μL alınarak abbott aeroset otoanalizör cihazına tatbik edilerek çalıĢılmaktadır.
Paraoksonaz’ın enzimatik hidrolizi sonucu oluĢan p-nitrofenol’ün 412 nm’deki
dakikalık absorbans oluĢumu kaydedilir. Molar absorbsiyon katsayısı 18290 (ε)
alınarak paraoksonazın aktivitesi için 1 ünite 1 mikromol p-nitrofenol/ml serum/dk
olacak Ģekilde aĢağıdaki formüle göre hesaplanır.

A: Absorbans
ΔA/dk : Dakikalık absorbans artıĢı
T.V: Deney tüpündeki toplam sıvı miktarı
106: Sonucları μmol /dk/L’den U/L'ye çevirme katsayısıdır.

ε : Ekstinsiyon katsayısı: Reaksiyon sonunda okunan maddenin molar absorbtivite
katsayısı olup sabit bir değerdir.
ε = A/l x C'dir [A= çözeltinin gerçek absorbansı, l= ıĢık yolu (cm), C= çözeltinin
konsantrasyonu (mol/L)].
IĢık yolu: Okuma küvetinin çapı (cm cinsinden)
N.V: Reaksiyona katılan numune hacmi.
Arilesteraz Aktivitesinin Ölçümü
Arilesteraz enzim aktivitesi Erel103 tarafından geliĢtirilen yeni otomatize bir
yöntem kullanılarak ölçüldü.
Yöntemin Prensibi: Bu yöntemde arilesteraz aktivitesi ölçümleri için 2 mM
CaCI2 ihtiva eden 100 mM Tris-HCI; pH=8 tamponu kullanılmakta ve substrat olarak
paraokson yerine son konsantrasyonu 13 mM olacak sekilde fenilasetat ilave
edilmektedir ve arilesteraz’ın enzimatik hidrolizi sonucu oluĢan fenol 270 nm de
Jasco V-530 UV/VĠS spektrofotometresinde dakikalık fenol oluĢum absorbansı
ölçülmektedir. Molar absorbsiyon katsayısı 1310 (ε) alınarak arilesteraz aktivitesi için
1 ünite 1 mikromol fenol/ml serum/dk. olacak Ģekilde tanımlanmaktadır. Numune
volümü 400 kat dilüe edilerek çalıĢılmaktadır. Sonuçlar yine paroksonazdaki enzim
aktivitesi formülüne göre hesaplanmakta ve U/L olarak ifade edilmektedir.
Diğer Parametreler
Kan üre azotu (BUN), serum kreatinin, serum total kolesterol, serum HDLKolesterol ve serum trigliserit düzeyleri enzimatik kolorimetrik metodlarla ölçüldü
(COBAS Integra 800, Roche, Mannheim-Germany). LDL kolesterol düzeyi Friedwald
formülü {LDL = Total kolesterol - [ HDL + (Trigliserid/5)} ile hesaplandı.
İstatistiksel Analiz
Ġstatistiksel analizler SPSS 15.0 for Windows paket programı kullanılarak
yapılmıĢtır.

Verilerin

dağılımı

Kolmogorov-Smirnov

testi

ile

değerlendirildi.

Parametrik dağılım gösteren değikenler ortalama ± standart sapma, non-parametrik
dağılım gösteren değiĢkenler ortanca (aralık) Ģeklinde ifade edildi. Kalitatif
değiĢkenler ―Chi-square‖ testi ile değerlendirildi. Parametrik dağılım gösteren hasta
grubu ve sağlıklı kontrol grubuna ait verilerin ortalamaları Student t testi ile
karĢılaĢtırıldı. Non-parametrik dağılım gösteren hasta grubu ve sağlıklı kontrol
grubuna ait verilerin ortalamaları Mann-Whitney U testi ile karĢılaĢtırıldı. Hasta
grubuna ait parametrik dağılım gösteren ardıĢık veriler Paired t testi ile karĢılaĢtırıldı

Hasta grubuna ait non-parametrik dağılım gösteren ardıĢık veriler Wilcoxon-Rank
testi ile karĢılaĢtırıldı. TAS, TOS veya OSI ile paraoksonaz ve arilesteraz arasındaki
korelasyon Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. P değerinin <0,05 olması
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
ÇalıĢmaya dahil edilen 47 hastanın tamamı sorunsuz olarak çalıĢmayı
tamamlayabildi. Hemodiyaliz hastaları ve kontrol grubuna ait klinik karakteristikler
Tablo 1’de verilmiĢtir. YaĢ ve cinsiyet bakımından hasta grubu ile sağlıklı kontrol
grubu arasında anlamlı bir farklılık mevcut değildi (her ikisi için p>0.05).
Tablo 1. Hemodiyaliz hastaları ve kontrol grubuna ait klinik karakteristikler.
Çalışma Grupları
Olgu sayısı (n)

Hemodiyaliz Grubu

Sağlıklı Kontrol Grubu

47

24

49 ± 14

44 ± 15

Cinsiyet (E/K)

27/20

12/12

Diyaliz süresi

11 (3-57)

—

YaĢ (Ay)

Parametrik dağılım gösteren veriler ortalama ± standart sapma; non-parametrik
dağılım gösteren veriler ortanca (aralık) olarak verilmiĢtir.
E, erkek; K, kadın.
―DüĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanılarak 4 hafta süreyle
yapılan hemodiyaliz tedavisi sonrasında hasta grubundan elde edilen hafta ortası
hemodiyaliz öncesi laboratuvar değerleri ile sağlıklı kontrol grubuna ait laboratuvar
değerleri Tablo 2’ de verilmiĢtir. Hemodiyaliz grubunda serum trigliserit, BUN, serum
kreatinin, plazma TOS ve OSI değerleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak
daha yüksek iken (tümü için p<0.05), serum HDl-kolesterol, plazma TAS değerleri ve
paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktiviteleri anlamlı olarak daha düĢük idi (tümü için
p<0.05). Serum T. kolesterol ve LDL-kolesterol değerleri 2 grup arasında anlamlı bir
farklılık göstermedi (p>0.05). Plazma paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri serum
HDL-kolesterol değerlerine göre düzeltildiğinde de (paraoksonaz/HDL-kolesterol ve
arilesteraz/HDL-kolesterol), bu enzim aktivitelerinin hemodiyaliz grubuna göre kontrol
grubundaki yükseklikleri devam etmekte idi (her ikisi için p<0.05).

Tablo 2. ―DüĢük geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrasında hasta grubuna ait
laboratuar değerleri ile kontrol grubuna ait laboratuar değerleri.
Çalışma Grupları

Hemodiyaliz Grubu

Kontrol Grubu

Par

(n=47)

(n=24)

am

154 (65-763)*

106 (34-143)

Trigliserit (mg/dL)

etri
k

T. kolesterol (mg/dL)
HDL-kolesterol (mg/dL)

155 ± 40

160 ± 28

dağ

31.7 ± 11.3

39.7 ± 7.0**

ılım
gös

LDL-kolesterol (mg/dL)

84 ± 31

95 ± 28

tere

BUN (mg/dL)

79 ± 34*

13 ± 6

n

Kreatinin (mg/dL)

6.9 ± 2*

08 ± 0.2

2.9 ± 1.3*

1.9 ± 0.8

1.2±0.2

2.1 ± 0.6**

2.5 ± 1.2*

0.9 ± 0.5

sta

78 (30-282)

245 (139-397)**

nda

TOS (µmol Trolox Equiv./L)
TAS (mmol Trolox eq./L)
OSI (%)
Paraoksonaz (U/L)

veri
ler
orta
lam
a ±

rt
Arilesteraz (U/L)

134 (97-253)

237 (193-256)**

Paraoksonaz/HDL-kolesterol

3.0 (0.8-11.3)

6.2 (3.8-10.1)**

Arilestera/HDL-kolesterol

4.7 (1.9-15.9)

5.6 (4.4-8.5)**

sap
ma;
non
-

parametrik dağılım gösteren veriler ortanca (aralık) olarak verilmiĢtir.
*Kontrol grubuna kıyasla p<0.05.
**Hemodiyaliz grubuna kıyasla p<0.05.
T. kolesterol, total kolesterol; HDL-kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoproteinkolesterol (High density lipoprotein- cholesterol); LDL-kolesterol, düĢük yoğunluklu
lipoprotein-kolesterol (low density lipoprotein- cholesterol); BUN, kan üre azotu
(Blood Urine Nitrogen); TOS, total oksidan seviye; TAS, total antioksidan seviye; OSI,
oksidadif stres indeksi.
Pearson korelasyon analizinde ―düĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı
kullanımı sonrası hemodiyaliz hastalarından elde edilen plazma paraoksonaz

aktivitesi ile TOS ve OSI değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu (sırasıyla,
p<0.05, r=—0.448 ve p<0.05, r=—0 .437) (ġekil 3 ve 4). Aynı membran ile yapılan
hemodiyaliz sonrası hasta grubuna ait arilesteraz enzim aktivitesi ile OSI arasında
negatif koralasyon söz konusu iken (p<0.05, r= —0.333) (ġekil 5), TAS ile pozitif
korelasyon mevcuttu (p<0.05, r=0.396) (ġekil 6). Aynı membrana ait paraoksonaz
enzim aktivitesi ile TAS ve arilesteraz enzim aktivitesi ile TOS arasında anlamlı bir
koralasyon mevcut değildi (her ikisi için p>0.05). Aynı Ģekilde, sağlıklı kontrol
grubuna ait paraoksonaz ve arilesteraz ezim aktiviteleri ile TOS, TAS veya OSI
arasında herhangi bir koralasyon mevcut değildi (tümü için p>0.05).Yine,
paraoksonaz ve arilesteraz ezim aktiviteleri ile trigliserit, T. Kolesterol, HDL-kolesterol
ve LDL-kolesterol düzeyleri arasında da anlamlı bir korelsyon mevcut değildi [tümü
için p>0.05).

Şekil 3. ―DüĢük geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait paraoksonaz aktivitesi ile total oksidan seviye arasındaki iliĢki.

Şekil 4. ―DüĢük geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait paraoksonaz aktivitesi ile oksidatif stres indeksi arasındaki iliĢki.

Şekil 5. ―DüĢük geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait arilesteraz aktivitesi ile total antioksidan seviye arasındaki iliĢki.

Çalışma Grupları

Hemodiyaliz Grubu

Kontrol Grubu

(n=47)

(n=24)

Şekil 6. ―DüĢük geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait arilesteraz aktivitesi ile oksidatif stres indeksi arasındaki iliĢki.
―Yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanılarak 4 hafta süreyle yapılan

hemodiyaliz tedavisi sonrasında hasta grubundan elde edilen hafta ortası
hemodiyaliz öncesi laboratuvar değerleri ile sağlıklı kontrol grubuna ait laboratuvar
değerleri Tablo 3’ te verilmiĢtir. ―DüĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı ile
yapılan 4 haftalık hemodiyaliz tedavisi sonrasında elde edilen sonuçlarda olduğu gibi,
serum trigliserit, BUN, serum kreatinin, plazma TOS ve OSI değerleri hemodiyaliz
grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek iken (tümü için
p<0.05), serum HDl-kolesterol, plazma TAS ve paraoksonaz ve arilesteraz enzim
aktiviteleri anlamlı olarak daha düĢük tespit edildi (tümü için p<0.05). Serum T.
kolesterol ve LDL-kolesterol değerleri 2 grup arasında anlamlı bir farklılık göstermedi
(p>0.05). Aynı Ģekilde, plazma paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri serum HDLkolesterol değerlerine göre düzeltildiğinde de (paraoksonaz/HDL-kolesterol ve
arilesteraz/HDL-kolesterol), bu enzim aktivitelerinin hemodiyaliz grubuna göre kontrol
grubundaki yükseklikleri devam etmekte idi (her ikisi için p<0.05).
Tablo 3. ―Yüksek geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrasında hasta grubuna
ait laboratuar değerleri ile kontrol grubuna ait laboratuar değerleri.

Trigliserit (mg/dL)

134 (66-696)*

106 (34-143)

160 ± 35

160 ± 28

HDL-kolesterol (mg/dL)

32.6 ± 11.7

39.7 ± 7.0**

LDL-kolesterol (mg/dL)

84 ± 31

95 ± 28

BUN (mg/dL)

65 ± 32*

13 ± 6

2.02 ± 2.25*

08 ± 0.2

3.3 ± 1.4*

1.9 ± 0.8

T. kolesterol (mg/dL)

Par
am
etri
k
dağ
ılım

Kreatinin (mg/dL)
TOS (µmol Trolox Equiv./L)

gös
tere
n
veri

1.2±0.3

2.1 ± 0.6**

2.8 ± 1.2*

0.9 ± 0.5

80 (31-287)

245 (139-397)**

141 (106-241)

237 (193-256)**

sta

Paraoksonaz/HDL-kolesterol

2.7 (0.6-8.1)

5.5 (4.4-8.5)**

nda

Arilestera/HDL-kolesterol

4.9 (1.8-13.1)

6.2 (3.8-10.1)**

TAS (mmol Trolox eq./L)
OSI (%)
Paraoksonaz (U/L)
Arilesteraz (U/L)

ler
orta
lam
a ±

rt
sap

ma; non-parametrik dağılım gösteren veriler ortanca (aralık) olarak verilmiĢtir.
*Kontrol grubuna kıyasla p<0.05.
**Hemodiyaliz grubuna kıyasla p<0.05.
T. kolesterol, total kolesterol; HDL-kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoproteinkolesterol (High density lipoprotein- cholesterol); LDL-kolesterol, düĢük yoğunluklu
lipoprotein-kolesterol (low density lipoprotein- cholesterol); BUN, kan üre azotu
(Blood Urine Nitrogen); TOS, total oksidan seviye; TAS, total antioksidan seviye; OSI,
oksidadif stres indeksi.
Pearson korelasyon analizinde ―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı
kullanımı sonrası hemodiyaliz hastalarından elde edilen plazma paraoksonaz
aktivitesi ile TOS ve OSI değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu (sırasıyla,
p<0.05, r=—0.319 ve p<0.05, r=—0.453) (ġekil 7 ve 8). Aynı Ģekilde, arilesteraz
enzim aktivitesi ile TOS ve OSI değerleri arasında negatif korelasyon söz konusu idi
(sırasıyla, p<0.05, r=—0.350 ve p<0.05, r=—0.371) (ġekil 9 ve 10). Buna karĢın, aynı
membranla yapılan hemodiyaliz sonrası hasta grubundan elde edilen paraoksonaz

ve arilesteraz enzim aktiviteleri ile TAS değeri arasında anlamlı bir korelasyon tepsi
edilemedi (her ikisi için p>0.05). Aynı Ģekilde, paraoksonaz ve arilesteraz ezim
aktiviteleri ile trigliserit, T. Kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri
arasında da anlamlı bir korelasyon mevcut değildi [tümü için p>0.05).

Şekil 7. ―Yüksek geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait paraoksonaz aktivitesi ile total oksidan seviye arasındaki iliĢki.

Şekil 8. ―Yüksek geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait paraoksonaz aktivitesi ile oksidatif stres indeksi arasındaki iliĢki.

Şekil 9. ―Yüksek geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait arilesteraz aktivitesi ile total oksidan seviye arasındaki iliĢki.

Şekil 10. ―Yüksek geçirgenlikli‖ membran ile hemodiyaliz sonrası elde edilen hasta
grubuna ait arilesteraz aktivitesi ile oksidatif stres indeksi arasındaki iliĢki.
―DüĢük‖ ve ―yüksek‖ geçirgenlikli membranlarla yapılan hemodiyaliz tedavisi
sonrasında elde edilen laboratuar değerleri karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 4’te
verilmiĢtir. Her 2 membran için ―single pool Kt/V” ile belirlenen hemodiyaliz dozları
benzer idi. ―DüĢük‖ geçirgenlikli hemodiyaliz membranı ile yapılan hemodiyaliz
tedavisinde ortamala single pool Kt/V değeri 1.58 iken, ―yüksek geçirgenlikli‖
hemodiyaliz membranı ile yapılan hemodiyaliz tedavisindeki ortalama single pool
Kt/V değeri 1.53 idi (p>0.05). Her iki hemodiyaliz membranı ile yapılan hemodiyaliz
tedavisi sonrasında elde edilen serum T. Kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol, LDLkolesterol, keratinin, BUN, plazma TOS ve TAS değerleri ile plazma paraoksonaz ve
arilesteraz enzim aktiviteleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilemedi (tümü için
p<0.05). Serum HDL-kolesterol düzeylerine göre düzeltilen plazma paraoksonaz ve
arilesteraz aktiviteleri de her 2 hemodiyaliz membranı için benzer düzeylerde idi
(p>0.05).

Tablo 4. ―DüĢük‖ ve ―yüksek‖ geçirgenlikli hemodiyaliz membranı ile yapılan
hemodiyaliz

sonrasında

hemodiyaliz

hastalarından

elde

edilen

laboratuar

değerlerinin karĢılaĢtırılması.
Par

Düşük

Yüksek

Geçirgenlikli

Geçirgenlikli

(n=47)

(n=47)

154 (65-763)

134 (66-696)

NS

dağ

155 ± 40

160 ± 35

NS

ılım

HDL-kolesterol (mg/dL)

31.7 ± 11.3

32.6 ± 11.7

NS

gös

LDL-kolesterol (mg/dL)

84 ± 31

84 ± 31

NS

BUN (mg/dL)

79 ± 34

65 ± 32

NS

Kreatinin (mg/dL)

6.9 ± 2

2.02 ± 2.25

NS

ler

TOS (µmol Trolox Equiv./L)

2.9 ± 1.3

3.3 ± 1.4

NS

orta

TAS (mmol Trolox eq./L)

1.2±0.2

1.2±0.3

NS

2.5 ± 1.2

2.8 ± 1.2

NS

Paraoksonaz (U/L)

78 (30-282)

80 (31-287)

NS

nda

Arilesteraz (U/L)

134 (97-253)

141 (106-241)

NS

rt

Paraoksonaz/HDL-kolesterol

3.0 (0.8-9.8)

2.61 (0.65-12.11)

NS

Arilestera/HDL-kolesterol

4.8 (1.8-9.0)

4.9 (1.8-10.8)

NS

Membran Tipi

Trigliserit (mg/dL)
T. kolesterol (mg/dL)

OSI (%)

P

am

Değeri

etri
k

tere
n
veri

lam
a ±
sta

sap
ma;
non

-parametrik dağılım gösteren veriler ortanca (aralık) olarak verilmiĢtir.
NS, non-significant (anlamlı değil, p>0.05).
T. kolesterol, total kolesterol; HDL-kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoproteinkolesterol (High density lipoprotein- cholesterol); LDL-kolesterol, düĢük yoğunluklu
lipoprotein-kolesterol (low density lipoprotein- cholesterol); BUN, kan üre azotu
(Blood Urine Nitrogen); TOS, total oksidan seviye; TAS, total antioksidan seviye; OSI,
oksidadif stres indeksi.

TARTIŞMA
Bu prospektif çapraz çalıĢmada hemodiyaliz hastalarında oksidatif stresin
sağlıklı bireylere kıyasla anlamlı derecede artmıĢ olduğu ve ―yüksek‖ geçirgenlikli‖
hemodiyaliz membranı kullanımının ―düĢük geçirgenlikli‖ membran kullanımına
kıyasla oksidatif streste anlamlı bir azalmaya neden olmadığı ortaya konuldu. Yine,
bu çalıĢmada, bir çok çalıĢmada ateroskleroz geliĢimi üzerine koruyucu etkisi olduğu
ortaya konulmuĢ olan PON-1 enzim aktivitesinin sağlıklı bireylere kıyasla hemodiyaliz
hastalarında anlamlı derecede azalmıĢ olduğu da gösterildi. Bildiğimiz kadarıyla,
literatürde membran geçirgenlik düzeyinin PON-1 enzim aktivitesi üzerine olan etkisi
ile ilgili herhangi bir veri mevcut değildir ve ilk kez olarak, bu çalıĢmada ―yüksek
geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanımının, ―düĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz
membranı kullanımına kıyasla, PON-1 enzim aktivitesi düzeyinde anlamlı bir artıĢa
neden olmadığı ortaya konulmuĢtur.
Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisindeki tüm geliĢmelere rağmen, kronik
hemodiyaliz uygulanan hastaların genel popülasyona oranla yaĢam süreleri daha
kısadır ve bu hasta grubundaki artmıĢ mortaliteden çoğunlukla kardiyovasküler
nedenler sorumludur1. Hemodiyaliz hastalarında, bilinen geleneksel risk faktörlerinin
yanı sıra, son dönem böbrek yetmezliği ile iliĢkili olan plazma volümü artıĢı,
artiyovevöz

fistüle

bağlı

hemodinamik

yüklenme,

anemi,

kalsiyum-fosfat

metabolizması bozuklukları, elektrolit dengesizlikleri, kronik inflamasyon, katabolizma
artıĢı, artmıĢ hemosistein düzeyleri ve üremi gibi risk faktörleri de söz konusudur 2, 55.
Tüm bu risk faktörlerine ek olarak, oksidatif stres artıĢı da hemodiyaliz hastalarındaki
artmıĢ kardiyovasküler hastalık geliĢimi ile ilgili risk faktörleri arasında (lipoproteinlerin
oksidasyonu, aterogenez) sayılmaktadır2
Gerçekten de, yapılmıĢ birçok çalıĢmada, lipit ve proteinlerin oksidatif
modifikasyon belirteçlerinin kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda artmıĢ
olduğu gösterilmiĢtir5, 104, 105. Kronik böbrek yetmezliğindeki artmıĢ oksidatif stresten
birçok mekanizma sorumlu tutulmuĢtur. Bunlar arasında nötröfillerde serbest radikal
üretiminin artması106 ve artmıĢ ―ileri glikasyon son ürünlerine‖ bağlı olarak antioksidan
enzim aktivitelerinde azalma107 yer almaktadır. Bu bulgular daha sonra yapılan bir
çalıĢmanın verileri ile desteklenmiĢ olup, bu çalıĢmada kronik böbrek yetmezliği
hastalarındaki artmıĢ oksidatif stresin süperoksit üretiminde rol alan enzim ile
nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat oksidazın aĢırı artıĢı ve bir antioksidaz enzim
olan süperoksit dismutazın azalması ile iliĢkili olduğu ortaya konulmuĢtur. Kronik

böbrek yetmezliği ile indüklenen oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin üretimini
kendileri de bağımsız olarak arttıran ve sıklıkla kronik böbrek yetmezliği ile iliĢkili
olan, kontrolsüz hipertansiyon, diyabetes mellitus ve otoimmün hastalıkların varlığı ile
daha da artmaktadır. Bunlara ek olarak, diyaliz tedavisi (kanın özellikle biyouyumsuz
hemodiyaliz membranı ve saf olmayan diyalizat sıvısı ile etkileĢmesi), akut ve kronik
infeksiyonlar ve aĢırı parenteral demir uygulanması da kronik böbrek yetmezliği ile
iliĢkili

oksidatif

stres

artıĢına

neden

olmaktadır.

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarındaki artmıĢ oksidatif stresin, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra,
hipertansiyon (nitrik oksit ve araĢidonik asitin oksidasyonu), nörolojik bozukluklar
(beyindeki proteinlerin nitrasyonu ve miyelin kılıfların oksidasyonu), anemi (eritrosit
yaĢam süresinin kısalması), inflamasyon (nükleer faktör kappa B aktivasyonu,
fibrozis), apoptozis ve yaĢlanmanın hızlanmasının patogenezinde rol oynayabileceği
ileri sürülmektedir108.
Daha önceden yayınlanmıĢ çalıĢmalarla uyumlu olacak Ģekilde, bizim
çalıĢmamızda da, hemodiyaliz tedavisi almakta olan kronik böbrek yetmezliği
hastalarında, hem ―düĢük geçirgenlikli‖ hem de ―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz
membranı kullanımı sonrasında, oksidatif stresin sağlıklı bireylere kıyasla anlamlı
derecede artmıĢ olduğu tespit edildi. Bu çalıĢmanın hemodiyaliz tedavisi alan
hastalarda oksidatif stresin araĢtırıldığı diğer çalıĢmalardan bir farkı oksidatif stresin
belirlenmesinde oksidasyon belirteçleri ve antioksidan enzim kapasitelerinin tek tek
çalıĢılmasından ziyade TOS ve TAS’ın kullanılmıĢ olmasıdır. Bilindiği üzere, oksidatif
stres, yalnızca oksidanların artması değil, aynı zamanda antioksidan kapasitenin
azalması sonrasında da geliĢebilmektedir. Bundan dolayıdır ki, bireysel oksidan ve
antioksidanların tek tek ölçümü her ne kadar oksidatif durum hakkında bilgi sağlasa
da, mevcut oksidan durumu tam olarak yansıtamayabilmektedir. Bu bağlamda, TOS
ve TAS’ın ölçülerek oksidadif durumun değerlendirilmesi daha çok önem arz
etmektedir. Yanı sıra, TOS’un TAS’a oranlanması ile elde edilen OSĠ de TOS ve TAS
arasındaki redoksu göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim, son zamanlarda
yapılan yayınlarda, oksidatif stresi göstermede OSĠ’nin baĢına TOS veya TAS’tan
daha değerli olduğu ifade edilmektedir109,110.
Paraoksonaz-1 HDL-kolesterol iliĢkili bir enzimdir ve HDL-kolesterolün
apolipoprotein-A1 ve apolipoprotein-J (Clustrein)

alt birimlerine bağlandığı

düĢünülmektedir. Paraoksonaz-1 HDL-kolesterol ile iliĢkili bir enzim olduğundan,
ateroskleroz geliĢiminde önemli bir aĢama olan serum lipoproteinlerinin oksidatif

modifikasyonununda önleyici ve ateroskleroz geliĢimine karĢı koruyucu bir role
sahiptir6. Her ne kadar tüm çalıĢmalar desteklemese de 111, HDL-kolesterol iliĢkili bu
enzim

aktivitesinin

yüksek

HDL-kolesterol

düzeyleri

ile

iliĢkili

olduğu

bildirilmektedir112.
Bizim çalıĢmamızda, hemodiyaliz tedavisi almakta olan kronik böbrek
yetmezliği hastalarında, hem ―düĢük geçirgenlikli‖

hem de ―yüksek geçirgenlikli‖

hemodiyaliz membranı kullanımı sonrasında, plazma PON-1 enzim aktivitesinin
sağlıklı bireylere kıyasla anlamlı derecede azalmıĢ olduğu tespit edildi. Bu bulgular,
daha önceden yapılmıĢ çalıĢmalarla uyumluluk göstermekte idi 7,

89, 113

. Hemodiyaliz

hastalarında PON-1 enzim aktivitesindeki azalma iyi bilinmesine rağmen, enzim
aktivitesindeki bu azalmanın nedeni tam olarak ortaya konulabilmiĢ değildir. Bu konu
ile ilgili ileri sürülen ve değinilmesi gereken 3 durum söz konusudur. Bunlardan
birincisi, PON-1 HDL-kolesterol iliĢkili bir enzim olduğundan, azalmıĢ enzim
aktivitesinin azalmıĢ HDL-kolesterol düzeylerine bağlı olarak geliĢmiĢ olabileceğidir7.
Gerçekten de, bizim çalıĢmamızda da, literatürle uyumlu olarak, hemodiyaliz
hastalarındaki HDL-kolesterol düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha
düĢük idi. Ancak, HDL-kolesterol düzeyleri ile PON-1 enzim aktiviteleri arasında
anlamlı bir korelasyon olmadığı gibi, HDL-kolesterol düzeylerine göre düzeltilen PON1 enzim aktiviteleri de hemodiyaliz hastalarında kontrol grubuna kıyasla daha düĢük
düzeylerde idi. Dolayısı ile, en azından bizim hasta grubu için, azalmıĢ PON-1 enzim
aktivitesinin azalmıĢ HDL-kolesterol düzeylerine bağlı olarak geliĢmiĢ olmasını olası
bir neden olarak görmek doğru olmayacaktır. Paraoksonaz-1 enzim aktivitelerinin
hemodiyaliz hastalarında azalmıĢ olması ile ilgili olarak ileri sürülen ikinci neden,
artmıĢ oksidasyon düzeyine bağlı olarak, PON-1 enzim aktivitesinin azalma
göstermesidir
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. Bizim çalıĢmamızda ―düĢük geçirgenlikli‖ membran kullanımı

sonrası hemodiyaliz hastalarından elde edilen plazma paraoksonaz enzim aktivitesi
ile ve ―yüksek geçirgenlikli‖ membran kullanımı sonrası elde edilen hem plazma
paraoksonaz hem de arilesteraz aktiviteleri ile TOS arasında negatif korelasyon
mevcut iken, ―düĢük geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanımı sonrası hasta
grubuna ait arilesteraz enzim aktivitesi ile TAS arasında pozitif korelasyon mevcuttu.
Ancak, hepsinden daha önemlisi, her iki membranla yapılan hemodiyaliz sonrası elde
edilen hem paraoksonaz hem de arilesteraz enzim aktiviteleri, TOS ve TAS
arasındaki redoksu gösteren ve oksidatif durumu bu iki parametreden daha iyi
yansıttığı ileri sürülen OSĠ ile negatif korelasyon göstermekteydi. Bu veriler ıĢığında,

en azından bizim hemodiyaliz hastaları için, PON–1 enzim aktivitelerinin, kısmen de
olsa,

artmıĢ

oksidatif

strese

bağlı

olarak

azalmıĢ

olabileceği

söylenebilir.

Paraoksonaz-1 enzim aktivitelerinin hemodiyaliz hastalarında azalmıĢ olması ile ilgili
olarak ileri sürülen üçüncü bir neden, PON-1 enzim aktivitesinin üremik ortam nedeni
ile inhibe olmasıdır7. Bu hipotezi destekleyen bulgular Gugliucci ve arkadaĢlarının115
yaptığı bir çalıĢmada elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmada hemodiyaliz öncesi ve sonrası
PON-1 enzim aktiviteleri karĢılaĢtırılmıĢ ve bir seans hemodiyaliz sonrasında PON-1
enzim aktivitelerinde anlamlı düzeyde artıĢlar olduğu tespit edilmiĢ. Bu çalıĢmada bu
hipotezi destekleyen diğer bir bulgu, PON-1 enzim aktivitesi ile serum BUN ve
kreatinin değerleri arasında negatif korelasyon tespit edilmiĢ olmasıdır. Bizim
çalıĢmamızın temel amacı hemodiyalizin etkisinden ziyade, kullanılan hemodiyaliz
membranı geçirgenliğinin PON-1 enzim aktiviteleri üzerine olan etkilerini araĢtırmak
idi. Yanısıra, bizim çalıĢmamızda PON-1 enzim aktiviteleri her 2 tip membran için
hemodiyaliz seansının hemen öncesinde alınan kan örneklerinde çalıĢılmıĢtır.
Dolayısı ile, bizim çalıĢmamızdaki verilere dayanarak, hemodiyaliz hastalarındaki
düĢük PON-1 enzim aktiviteleri üzerine üremik ortamın inhibe edici etkisi olup
olmadığı konusunda yorum yapmak mümkün değildir.
Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan membranların geçirgenlik düzeyinin
hemodiyaliz hastalarının morbiditesi ve mortalitesi üzerine olan etkileri tartıĢmalı bir
konudur. Fransa’dan yayınlanmıĢ bir çalıĢmada, membran geçirgenlik düzeyinin uzun
dönemde hemodiyaliz hastalarında sağ kalım üzerine olumlu etkileri olduğu
gözlemlenmiĢtir9. Benzer Ģekilde, Almanya’dan yayınlanmıĢ ve tip 2 diyabet mellitusa
bağlı son dönem böbrek yetmezliği geliĢmiĢ hastalarda membran biyouyumluluk ve
geçirgenlik düzeyinin sağ kalım üzerine etkilerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada,
membran biyouyumluluğu ve permeabilitesinin sağ kalım üzerine etkileri olabileceği
tespit edilmiĢtir13. Buna karĢın, HEMO çalıĢmasında10, her ne kadar alt grup
analizinde 3.7 yıldan daha uzun süredir hemodiyaliz tedavisi görmekte olan
bireylerde

―yüksek

geçirgenlikli‖

membran

kullanımının

sağ

kalım

avantajı

sağlayabileceği tespit edilmiĢse de, genel olarak her 2 membran tipi için ―tüm
nedenlere bağlı mortalite‖ oranları arasında fark bulunamamıĢtır. Japonya’dan
yayınlanmıĢ diğer bir çalıĢmada da12, membran biyouyumluluğu ve permeabilte
düzeyinin ―tüm nedenlere bağlı mortalite‖ üzerine etkileri olmadığı gösterilmiĢtir. Aynı
Ģekilde, yine Almanya’dan yayınlanmıĢ bir çalıĢmada, hemodiyaliz membran
biyouyumluluğu ve permeabilite düzeyinin tip 2 diyabet mellitusa bağlı son dönem

böbrek yetmezliği geliĢmiĢ hastalarda mortalite üzerine bir etkisi olmadığı ileri
sürülmüĢtür11. Götz ve arkadaĢlarının çalıĢması11 ile Yokoyama ve arkadaĢlarının
çalıĢmasında12, alt grup analizinde, kardiyak nedenlere bağlı ölümler açısından
membran tipleri arasında farklılık tespit edilmemiĢ olmasına rağmen, ilginç olarak,
diğer 3 çalıĢmada da ―yüksek geçirgenlikli‖ membran kullanımının ―düĢük geçirgenlikli
membranlara kıyasla kardiyak nedenlere bağlı ölümlerde azalmaya neden olduğu
gözlemlenmiĢtir10, 13, 14.
Hemodiyaliz hastaları için KVH geliĢimi açısından risk faktörleri arasında kabul
edilen oksidatif stresin hemodiyaliz membran geçirgenliğinden nasıl etkilendiği ile ilgili
az sayıda çalıĢma yapılmıĢ olup, bu çalıĢmalarda da çeliĢkili sonuçlar elde edilmiĢtir.

Macías Núñez ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada15, ―yüksek geçirgenlikli‖
membran kullanımının ―düĢük geçirgenlikli‖ membrana göre oksidatif stres
parametrelerinde

iyileĢmeye

neden

olduğu

tespit

edilmiĢken,

Chu

ve

arkadaĢlarının çalıĢması16 ile Kerr ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada17 membran
geçirgenlik düzeyinin oksidatif stres üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı ortaya
konulmuĢtur. Ward ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada116 ise, ―düĢük
geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı ile karĢılaĢtırma yapılmadan ―yüksek
geçirgenlikli‖ hemodiyalizin oksidatif parametreler üzerine iyileĢtirici etkileri
olduğu, ancak bu iyileĢtirici etkilerin geçici olduğu vurgulanmıĢtır. Macías Núñez
ve arkadaĢlarının çalıĢması çapraz prospektif bir çalıĢma niteliğinde iken, bunun
dıĢındaki diğer 3 çalıĢmanın tamamı randomizasyon yöntemi ile yapılmıĢtır. Yanı
sıra, bu çalıĢmaların tamamında bireysel oksidan ve antioksidanlar ölçülmüĢtür.
Bizim yaptığımız çalıĢma çapraz prospektif bir çalıĢma niteliğindedir ve yukarda
da vurgulandığı gibi oksidatif durum TOS ve TAS ölçülerek değerlendirilmiĢtir.
Yukarıda

TOS

ve

TAS

ölçümünün

ve

de

OSĠ’nin

oksidatif

durumu

değerlendirmede neden daha önemli olabileceği vurgulanmıĢtır. Bunun yanı sıra,
özellikle de hemodiyalizde kullanılan membran ve diğer materyallere geliĢecek
reaksiyonlar açısından bireysel farklılıklar göz önüne alındığında, böyle bir
çalıĢmada çapraz bir çalıĢma düzeni kullanımının önemi daha da iyi
anlaĢılacaktır. Bu düzende yaptığımız ve yukarıda belirttiğimiz belirteçleri
kullanarak membran geçirgenlik düzeyinin oksidatif durum üzerine etkilerini
araĢtırdığımız bu çalıĢmada, membran geçirgenlik düzeyinin oksidatif stres
üzerine anlamlı etkileri olmadığını tespit ettik. Bu bağlamda bulgularımız, Chu ve

arkadaĢları16 ile Kerr ve arkadaĢlarının çalıĢmalarında17 elde edilen bulgularla
uyumluluk göstermekte idi. HDL-kolesterol ile olan iliĢkisi nedeni ile ateroskleroza
ve de dolayısı ile kardiyovasküler hastalık geliĢimine karĢı koruyucu etkileri
olduğu iddia edilen PON-1 enzim aktivitesinin membran geçirgenliğinden nasıl
etkilendiği ile ilgili, bildiğimiz kadarı ile, literatürde bir veri mevcut değildir. Bu
konunun ilk kez araĢtırıldığı bizim çalıĢmamızda, oksidatif streste olduğu gibi,
membran geçirgenlik düzeyinin PON-1 enzim aktivitesi üzerine herhangi bir etkisi
olmadığını da tespit ettik. Bu veriler ıĢığında, ―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz
membranı kullanımı daha düĢük düzeyde kardiyovasküler hastalık ve buna bağlı
olarak daha düĢük düzeyde kardiyovasküler mortaliteye neden oluyorsa da,
bunun oksidatif stres ve PON-1 enzim aktiviteleri üzerine olabilecek olası bir
iyileĢtirici etki ile olmadığı söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Hemodiyaliz hastalarında oksidatif stres sağlıklı bireylere kıyasla anlamlı
derecede artmıĢtır.
2. ―Yüksek‖ geçirgenlikli hemodiyaliz membranı kullanımı ―düĢük geçirgenlikli‖
membran kullanımına kıyasla oksidatif streste anlamlı bir azalmaya neden
olmamaktadır.
3. Hemodiyaliz hastalarında PON-1 enzim aktiviteleri sağlıklı bireylere kıyasla
anlamlı derecede azalmıĢtır.
4. ―Yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanımı ―düĢük geçirgenlikli‖
hemodiyaliz membranı kullanımına kıyasla, PON-1 enzim aktivitesi düzeyinde
anlamlı bir artıĢa neden olmamaktadır.
5. Bazı çalıĢmalarda ―yüksek geçirgenlikli‖ hemodiyaliz membranı kullanımı ile
sağlanabildiği ileri sürülen kardiyovasküler avantajların olup olmadığı ve eğer
varsa da bunun diğer olası nedenleri daha geniĢ çaplı prospektif çalıĢmalarla
ortaya konulmaya çalıĢılmalıdır.
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

KVH

: Kardiyovasküler hastalık

PON-1

: Paraoksonaz-1

HDL-kolesterol

: High density lipoprotein-cholesterol (yüksek yoğunluklu
lipoprotein-kolesterol)

TOS

: Total oksidan seviye

TAS

: Total antioksidan seviye

OSİ

: Oksidatif stres indeksi

RRT

: Renal replasman tedavisi

SDBY

: Son dönem böbrek yetmezliği

LDL-kolesterol

: Low density lipoprotein-cholesterol (düĢük yoğunluklu
lipoprotein-kolesterol)

L

: Lösin

M

: Metionin

AU

: Arbitrary Unit

BUN

: Kan üre azotu

T. Kolesterol

: Total kolesterol
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