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Summary: Imbalance between generation of free radicals and defense mechanisms leads
to oxidative stress. In children after liver transplantation it results from ischemia-reperfusion,
immunosuppression and post-transplant complications. Moreover, in the next years so as to
increase the donor pool, we have to prepare for more challenging grafts vulnerable to oxidative injury, primary graft dysfunction and rejection. We discuss pathogenesis, complications
and ways of action against oxidative stress in pediatric liver transplant recipients.
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Wstęp

W warunkach fizjologicznych nadmiar ROS jest stale buforowany przez antyoksydacyjny system obronny oparty głównie o enzymatyczne i nieenzymatyczne wymiatacze wolnych
rodników (Rycina 2). Barierą pierwszej linii jest dysmutaza ponadtlnkowa (SOD – superoxide dismutase), peroksydaza glutationowa (GPX – glutathione peroxidase) oraz katalaza [2]. Substratem dla GPX jest glutation (GSH), który
może również bezpośrednio neutralizować wolne rodniki.
GSH działający głównie wewnątrzkomórkowo jest zaangażowany w szereg procesów metabolicznych, chroniąc między innymi przed utlenieniem grupy sulfhydrylowe białek
[3]. Pozostałe istotne antyoksydanty to witamina A, witamina E oraz B-karoten. Podkreślić należy, iż mechanizmy
obronne są ściśle ze sobą powiązane, czego przykładem

-

-

-

-

-

Wolne rodniki są to wysoce reaktywne molekuły posiadające przynajmniej jeden niesparowany elektron. Najbardziej
powszechne są reaktywne pochodne tlenu (ROS): anionorodnik ponadtlenkowy (*O2), rodnik hydroksylowy (*OH)
oraz rodnik wodoronadtlenkowy (HOO*) [1]. Powstają
wskutek działania szeregu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych na metabolizm komórkowy (Rycina 1). W hepatocytach, produkcja wolnych rodników oparta jest o reakcje
łańcucha oddechowego w mitochondriach oraz cytochrom
P450 w cytoplazmie. Dodatkowym źródłem ROS są komórki Kupfera oraz neutrofile naciekające wątrobę podczas odpowiedzi zapalnej.
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Rycina 1. Czyniki wpływające na genezę wolnych rodników po
transplantacji wątroby.
może być odbudowa potencjału antyoksydacyjnego witaminy E katalizowana przez peroksydazę glutationową i witaminę C [4].

Rycina 2. W przypadku niewydolności mechanizmów obronnych dochodzi do stresu oksydacyjnego.
W przypadku zaburzenia równowagi dochodzi do stresu oksydacyjnego i związanych z nim konsekwencji molekularnych,
a następnie klinicznych. Nadmiar ROS prowadzi do uszkodzenia błon komórkowych wskutek peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zaburzenia funkcji białek
oraz mutacji DNA. Najważniejsze kliniczne skutki uszkodzenia wolnorodnikowego to powikłania sercowo-naczyniowe,
nowotworowy oraz choroby neurodegeneracyjne.
W warunkach klinicznych nie jesteśmy w stanie zmierzyć wolnych rodników. Możemy natomiast zastosować szereg metod, które w sposób pośredni oceniają status oksydacyjny.
Opierają się one o pomiary poszczególnych antyoksydantów (aktywność enzymów, poziomy witaminy A, E itd.) oraz
markerów uszkodzenia tkankowego (TBARS – thiobarbituric
reactive substances, oksydowany LDL, ADMA – asymmetric
dimethylarginine).
Grupa pacjentów po transplantacji wątroby (LTx) jest szczególnie narażona na działanie stresu oksydacyjnego. Geneza
wolnych rodników tlenowych ma tu charakter wieloczynnikowy wynikający z uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, leczenia immunosupresyjnego oraz powikłań poprzeszczepowych. Dodatkowym aspektem jest „bagaż” oksydacyjny
związany z podstawową chorobą wątroby prowadzącą do
transplantacji.

Stres oksydacyjny po transplantacji

Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (I/R – ischemic
reperfusion injury) jest jednym największych i jak dotąd nierozwiązanych problemów transplantacyjnych. Predysponuje
do pierwotnego braku funkcji narządu oraz ostrego odrzucania [5]. Zimne niedokrwienie jest lepiej tolerowane przez
narząd, a do uszkodzenia dochodzi głównie w trakcie reperfuzji. Szereg złożonych reakcji z udziałem komórek Kupfera
[6], molekuł adhezyjnych [7], cytokin [8] i dopełniacza [9],
prowadzi do masywnego uwolnienia wolnych rodników [10],
których działanie jest wielokierunkowe (Rycina 3). Przede
wszystkim bezpośrednio uszkadzają komórki wątrobowe
poprzez peroksydację lipidów, degradację białek i uszkodzenie DNA. Odgrywają istotną rolę w indukcji ekspresji
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Rycina 3. Rola wolnych rodników w uszkodzeniu niedokrwiennoreperfuzyjnym wątroby.
genów prozapalnych (TNF-alfa, IL-1, Il-8) [11] i czynników
transkrypcyjnych (NF-kappa-B, aktywator proteiny-1) [12].
Biorą także udział w regulacji procesów apoptozy, nekrozy
i regeneracji komórkowej [13] oraz indukują mechanizmy
antyoksydacyjne [14].

Leczenie immunosupresyjne
Leczenie immunosupresyjne uważane jest za dodatkowy
czynnik ryzyka stresu oksydacyjnego jednak danych z piśmiennictwa jest niewiele. Garnot i wsp. [15] ocenili status
oksydacyjny u 23 dzieci 1,5–12 lat po przeszczepieniu wątroby. Pacjenci otrzymywali inhibitory kalcyneuryny (14 cyklosporynę, 9 takrolimus) i byli porównani z grupą kontrolną
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zdrowych i podobnych wiekowo dzieci. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie markerów stresu oksydacyjnego. U 35
pacjentów po transplantacji wątroby wykonanej w IPCZD oceniano zaburzenia gospodarki lipidowej oraz markery stresu oksydacyjnego od 3–5 lat po LTx. Warunkiem włączenia
do badania były prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
oraz brak istotnych komplikacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy (ciężkie infekcje, ostre odrzucanie). Stwierdzono jedynie
istotne obniżenie poziomu glutationu w porównaniu z grupą kontrolną, bez różnic pomiędzy stosowanymi inhibitorami kalcyneuryny (CsA/TAC). Parametry gospodarki lipidowej nie były zaburzone [16].
Antyoksydacyjne właściwości takrolimusa opisywano po ciężkim niedokrwieniu wątroby [17] jak również po transplantacji nerki, gdzie takrolimus korzystniej wpływał na profil lipidowy oraz markery miażdżycy [18].

Ostre odrzucanie narządu
Eozynofile naciekające wątrobę podczas epizodu ostrego
odrzucania mają istotne znaczenie zarówno w patogenezie, jak również mogą odgrywać rolę prognostyczną [19].
Peroksydaza eozynofilowa (EPO – eosinophil peroxidase) katalizuje reakcję powstania niezwykle toksycznego kwasu
podchlorawego (HOCl), indukującego apoptozę komórek
epitelialnych dróg żółciowych [20]. Uwalniany z komórek
Kupffer’a TNF-a jest kolejnym mediatorem w inicjacji apoptozy [21]. W badaniach na szczurach wykazano, że wzrost
TNF-a mRNA korelował z ciężkością ostrego odrzucania narządu i uszkodzeniem DNA [22].

Interwencje antyoksydacyjne
Jednym z podstawowych wyzwań w transplantacji wątroby jest
zminimalizowanie uszkodzenia reperfuzyjnego oraz długoterminowa kontrola statusu oksydacyjnego po przeszczepieniu narządu. Aktualnie trzy główne strategie mogą odgrywać
rolę w neutralizowaniu skutków I/R: leczenie farmakologiczne, kondycjonowanie niedokrwienne (IP – ischemic
preconditioning) oraz terapia genowa.

IP polega na stworzeniu krótkotrwałych epizodów niedokrwienia, które indukują komórkowe mechanizmy obronne. Dochodzi między innymi do zahamowania aktywności interleukiny-1, indukcji HSP70 oraz hemoksygenazy-1
(HO-1). W konsekwencji zwiększają się możliwości regeneracyjne wątroby i zmniejsza uszkodzenie reperfuzyjne [50].
Propozycje terapii genowej prezentują się zachęcająco z uwagi na obiecujące wyniki u zwierząt, jednak użycie wektorów wirusowych w praktyce klinicznej powinno być bardzo
ostrożne. W badaniach na szczurach transfer materiału
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Szereg antyoksydantów podawanych doustnie, dożylnie oraz
jako dodatek do płynów perfuzyjnych może mieć korzystne
działanie podczas uszkodzenia reperfuzyjnego (Tabela 1)
[23–46]. W większości są to niestety badania na zwierzętach. Najlepiej udokumentowano efekt antyoksydacyjny
dla N-acetylocysteiny (NAC) [47]. NAC w połączeniu z prostaglandyną E, daje zmniejszenie maksymalnej aktywności
ALT po transplantacji, skrócenie średniego czasu pobytu
w szpitalu, jak również łagodzi przebieg ostrego odrzucania [48]. Zastosowanie u dawców nie wykazało jednak istotnych korzyści [49].
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Tabla 1. Wybrane substancje antyoksydacyjne zmniejszające
uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne.
Antyoksydant

Rodzaj
badania

Droga
podania

Piśm.

α-tokoferol

szczur

iv

23

iv

24

α-tokoferol/kwas askorbinowy kliniczne
Allopurinol

szczur

ip

25

Kwas askorbinowy

szczur

iv

26

ANP

szczur

iv

27

Bucillamina

szczur

iv

28

Deferoksamina

pies

iv

29

Ebselen

szczur

po

30

Wyciąg z zielonej herbaty

szczur

po

31

Glutation

szczur

iv

32,33

Idebenon

szczur

sol

34

Leflunomid

szczur

ig

35

Kwas liponowy

szczur

iv

36

Melatonina

szczur

po

37

Metylprednisolon

człowiek

iv

38

Metylprednisolon

szczur

iv

39

Montelukast

szczur

ip

40

N-acetylocysteina

królik

iv

41

N-acetylocysteina

kliniczne

iv

42

Nikaraven

pies

iv

43

Relaksyna

szczur

sol

44

Quercetyna

szczur

po

45

Sylibilina

szczur

sol

46

iv – dożylnie; sol – płyn perfuzyjny; po – doustnie; ig – dożołądkowo;
ip – dootrzewnowo; ANP – przedsionkowy peptyd natriuteryczny.
genetycznego odpowiedzialnego za ekspresję enzymów antyoksydacyjch (SOD, katalaza) w postaci wektorów zwiększał prawdopodobieństwo przeżycia, zmniejszał uszkodzenie
graftu po reperfuzji, zapobiegał pierwotnemu niepodjęciu
funkcji poprawiał status antyoksydacyjny [51–53].

Suplementacja antyoksydacjna po transplantacji
Pacjenci po transplantacji wątroby są niewątpliwie grupą podwyższonego ryzyka uszkodzenia wolnorodnikowego. Pozostaje
zatem pytanie czy i którzy pacjenci powinni otrzymywać leczenie antyoksydacyje. Jednym z głównych problemów w ocenie
zagrożenia jest fakt, iż metody stosowane w ocenie statusu
oksydacyjnego, nie odzwierciedlają rzeczywistego uszkodzenia oksydacyjnego tkanek. Dodatkowo brak jest norm wiekowych, szczególnie u pacjentów pediatrycznych.
Nie udowodniono jak dotąd skuteczności leczenia antyoksydacyjnego w zapobieganiu chorobom związanym ze stresem

oksydacyjnym, w szczególności powikłaniom sercowo-naczyniowym, nowotworom czy chorobom neurodegeneracyjnym.
Co więcej, skutki zastosowania dużych dawek antyoksydantów są nieprzewidywalne i mogą paradoksalnie prowadzić
do ciężkich powikłań. Zastosowanie alfa-tokoferolu zwiększało ryzyko gruczolaków odbytnicy [54], śmiertelność w przebiegu raka trzustki [55] oraz częstość występowania krwotoku mózgowego [56].
Z uwagi na brak wystarczających danych z piśmiennictwa
trudno jest ustalić rekomendacje odnośnie leczenia antyoksydacyjnego po transplantacji wątroby. Należy jednak mieć
świadomość ingerencji w równowagę oksydacyjną oraz szereg fizjologicznych procesów, w których istotną rolę odgrywają wolne rodniki [57,58].
Zastosowanie wymiataczy rodników powinno być zatem zawsze prowadzone ostrożnie, najlepiej w ramach kontrolowanych badań klinicznych.

Podsumowanie
Stan przeszczepianego organu jest jednym z najważniejszych
czynników decydujących o powodzeniu transplantacji wątroby. Z uwagi na konieczność stałego zwiększania puli narządów, przyszłość transplantacji wątroby jest związana z podejmowaniem coraz bardziej ryzykownych zabiegów z użyciem
marginalnych narządów (wielkość, stopień stłuszczenia, czasy niedokrwienia). Coraz lepsze wyniki transplantacji pozwalają na wieloletnie obserwacje pacjentów i ocenę odległych
skutków działania stresu oksydacyjnego. Trudności z oceną
skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania przewlekłego leczenia antyoksydacyjnego, skierowały nurt badań w stronę
zminimalizowania uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego. W najbliższych latach należy zatem oczekiwać optymalizacji metod chirurgicznych, zastosowania modyfikowanych płynów perfuzyjnych, a w przyszłości również technik
inżynierii genetycznej.
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