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Az erythropoetin-rezisztencia és az oxidált aminosav, az orto-tirozin 
összefüggése 
 
Bevezetés: A tirozin aminosav fiziológiás formája a para-tirozin (p-
Tyr), míg az orto-tirozin (o-Tyr) az egyik, hidroxil szabad gyök 
hatására képződő izomer. A Tyr izomerek erythropoetin- (EPO)-
rezisztenciában betöltött szerepét vizsgáljuk.  
Módszer: Keresztmetszeti vizsgálatunkban négy csoportot 
tanulmányoztunk: egészségesek (KONTR), EPO-val nem kezelt 
(non-EPO-HD) és EPO-val kezelt (EPO-HD) hemodializált, illetve 
peritoneális dialízissel (CAPD) kezelt betegek csoportját. A plazma 
Tyr-kat fluoreszcens HPLC segítségével mértük, emellett EPO-
rezisztencia indexeket is számoltunk. 
Eredmények. Valamennyi vesepótló kezelésben résztvevő 
csoportban alacsonyabb p-Tyr ([medián(IQR)], non-EPO-HD = 
35,10(17,24) µM; EPO-HD = 36,25(13,67) µM; CAPD = 
39,53(13,20) µM vs. KONTR = 57,24(18,19) µM (mind p≤0,001) és 
magasabb o-Tyr szintet mértünk a kontrollokhoz képest (non-EPO-
HD = 162,97(191,24) nM; EPO-HD = 489,92(726,85) nM; CAPD = 
54,19(262,91) nM vs. KONTR = 9,74(9,93) nM, mind p<0,001). A 
non-EPO-HD csoportban alacsonyabb o-Tyr-szintet mértünk, mint az 
EPO-HD csoportban (p=0,014). Az o-/p-Tyr hányados pozitívan 
korrelált az EPO dózissal (R=0,282; p=0,004) és az EPO-indexekkel 
(pl. havi EPO-dózis/Hgb/ttkg: R=0,310; p=0,001), valamint a 
szükséges EPO-dózis és az EPO-index független prediktorának 
bizonyult (β=0,418; p= 0,002; ill. β=0,331; p=0,016). 
Következtetés. A non-EPO-HD és EPO-HD között az o-Tyr-ban 
mutatkozó különbség, illetve az EPO-dózissal, valamint az EPO-
indexekkel mutatott pozitív korreláció ezen kóros aminosav primer 
EPO-rezisztenciában betöltött szerepére utalhat. A dializáltak 
alacsonyabb p-Tyr-szintje a magasabb o-Tyr-szint hatását tovább 
erősítheti. 
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Connection between erythropoietin-resistance and the oxidized 
amino acid, ortho-tyrosine 
 
Introduction: The physiological form of the amino acid tyrosine is 
para-tyrosine (p-Tyr), while ortho-tyrosine (o-Tyr) is the isomer 
formed due to hydroxyl free radical. We investigated the role of Tyr 
isomers in erythropoietin- (EPO)-resistance.  
Methods: In a cross-sectional study four groups were investigated: 
healthy controls (CONTR), non-EPO treated (non-EPO-HD) or 
EPO-treated (EPO-HD) hemodialyzed, and peritoneal dialyzed 
(CAPD) patients. Plasma tyrosines were measured using fluorescent 
HPLC, also EPO-indices (markers of EPO-resistance) were 
calculated. 
Results. All groups on renal replacement therapy had lower p-Tyr 
[median(IQR)], non-EPO-HD = 35.10(17.24) µM; EPO-HD = 
36.25(13.67) µM; CAPD = 39.53(13.20) µM vs. CONTR = 
57.24(18.19) µM (p≤0,001 for all) and higher o-Tyr levels than 
controls (non-EPO-HD = 162.97(191.24) nM; EPO-HD = 
489.92(726.85) nM; CAPD = 54.19(262.91) nM vs. CONTR = 
9.74(9.93) nM, p<0,001 for all). The non-EPO-HD group had lower 
o-Tyr levels than EPO-HD group (p=0.014). The o-/p-Tyr ratio 
showed positive correlation with EPO dose (R=0.282; p=0.004) and 
EPO-indices (eg. monthly EPO-dose/Hgb/bwkg: R=0.310; p=0.001), 
and was independent predictor of EPO-dose and EPO indices 
(β=0.418; p= 0.002 and β=0.331; p=0.016, respectively). 
Conclusion. Difference between o-Tyr levels of non-EPO-HD and 
EPO-HD groups and it correlation with EPO dose and EPO-indices 
may suggest the role of this pathologic amino acid in primary EPO-
resistance. Low p-Tyr levels of dialyzed patients may augment the 
effect of high o-Tyr levels. 
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