Szérum szabad könnyűlánc szintek vizsgálata egészséges felnőtteknél maratoni futást
követően

Az elmúlt évtizedben a szérum immunglobulin szabad kappa és lambda könnyűláncok (FLC)
a plazmasejt rendellenességek kulcsfontosságú biomarkereivé váltak. Fontosak a myeloma
multiplex, az MGUS és számos más hasonló betegség diagnózisához, monitorozásához és
prognózisának meghatározásához. A poliklonális kappa és lambda FLC összege, a ∑FLC, az
immunaktiváció egy pontosabb biomarkere, mint az intakt immunglobulinok. Az intakt
immunglobulinokat a celluláris katabolizmus távolítja el, féléletidejük relatív hosszú 1 héttől
(IgA, IgM) 3 hétig (IgG) terjed, míg a könnyűláncok a vese glomerulusain keresztül távoznak
és metabolizálódnak a nefronok proximalis tubulusaiban, a kappa FLC féléletideje 2-3 óra , a
lambdáé 4-6 óra. Egyes vizsgálatok szerint, a vese működésének zavarában az FLC szintje
megemelkedhet.
A maratoni futás a vese működésének átmeneti zavarát okozhatja. Egy korábbi tanulmány
kimutatta, hogy a maratoni futók majdnem felében a szérum kreatinin szint megemelkedett a
futást követően. Felmerül a kérdés, hogy vajon az FLC szintje is megemelkedik.
69 embert vizsgáltak, akik a 2010-es Eindhoveni Maratonon vettek részt. 10ml vért vettek a
futás előtt és után az antecubitális vénákból. A szérum FLC-t két esszével mérték. A
kereskedelmi forgalomban kapható Freelite® latex esszével Roche Hitachi Modular műszeren
poliklonális antitestekkel és egy házi multi-plex Luminex® esszével, monoklonális
antitestekkel. Akiknél már a futás előtt a normál tartomány fölötti FLC szintet mértek,
kizárták a vizsgálatból (9 fő). A szérum kreatinin, az IgG , IgA és IgM szinteket Roche
Hitachi Modular műszeren mérték.
Mind a 2 FLC esszével kis mértékben emelkedett kappa FLC szintet találtak a futás után. Az
első módszerrel 7-56%-os, a másodikkal 11-52%-os volt az emelkedés. A lambda FLC
szintben nem figyeltek meg változást. Emelkedett az IgG és IgA és a kreatinin is , a
vizsgáltak 42%-a olyan kreatinin szintet ért el ami megfelel az acut vese sérülés
diagnózisának. A kappa FLC szint emelkedése pozitívan korrelált a kreatinin szint
emelkedésével, de ez a Freelite® esszé sajátossága. Az FLC ráta emelkedését
vesekárosodásnál korábban is csak a Freelite® esszével sikerült kimutatni, a többi esszé nem
mutatja ezt az eredményt. Amíg nincs egy nemzetközileg elfogadott FLC referencia módszer,
addig ismeretlen marad az, hogy a vesekárosodásban emelkedik-e az FLC. A kreatinin edzés
során az izomból is felszabadulhat.
Az FLC-k biológiailag aktív molekulák, amelyek bizonyos körülmények között
nefrotoxikusak lehetnek. A maratoni futás csak kis mértékben emelte meg az FLC-t,
egészséges emberekre gyakorolt hatása elhanyagolható. Más tanulmányok inkább az edzés
kedvező hatásait hangsúlyozták ki vesebetegségekben a gyulladásos mediátorok szintjének
csökkenése miatt. Nem kizárható az se, hogy a kismértékű FLC, IgG és IgA emelkedés az
edzés immunstimuláló hatásának a következménye.
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