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Stężenie sercowej troponiny T w surowicy 
a wybrane czynniki demograficzne, 
kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych 
niskoprzepływową hemodializą 

Wprowadzenie: Występowanie chorób układu sercowo – naczyniowego, 
w tym choroby niedokrwiennej serca, wśród pacjentów leczonych nerkozastęp-
czo jest istotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Sercowa troponina T (cTnT) 
jest czułym i swoistym markerem uszkodzenia kardiomiocytów.

Cele: Porównanie stężenia izoformy sercowej troponiny T oznaczanej w su-
rowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle leczonych hemo-
dializą niskoprzepływową (LF-HD) i osób z grup referencyjnych, ocena predyk-
torów stężenia hs-cTnT oraz analiza zależności pomiędzy stężeniem hs-cTnT 
a prawdopodobieństwem przeżycia dializowanych chorych.

Pacjenci i Metody: Do badania zakwalifikowano 158 chorych leczonych 
LF-HD, u których oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy, oraz analizowano 
wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne w odniesieniu do 
hs-cTnT. Po 33 miesiącach od badania przekrojowego oceniono wpływ stęże-
nia hs-cTnT na przeżycie grupy 65 dializowanych chorych (pozostali 93 chorzy 
zmienili metodę leczenia na hemodializę wysokoprzepływową). Grupy kontrol-
ne stanowiło 23 chorych po przeszczepieniu nerki oraz 48 osób zdrowych.

Wyniki: U 85,4% pacjentów leczonych LF-HD stężenie hs-cTnT było powy-
żej normy. Chorzy leczeni LF-HD mieli wyższe stężenia niż osoby zdrowe (p < 
0,0001) i osoby po przeszczepieniu nerki (p = 0,006). Determinantami podwyż-
szenia stężenia hs-cTnT w surowicy chorych leczonych LF-HD były cukrzyco-
wa choroba nerek (β 0,199; p = 0,018), migotanie przedsionków (β 0,172; p = 
0,028), niewydolność serca w klasie II-IV wg NYHA (β 0,197; p = 0,048) oraz 
stężenie w surowicy hs-CRP (β 0,157; p = 0,001), triglicerydów (β -0,211; p = 
0,008) i wapnia całkowitego (β 0,309; p = 0,047). Stwierdzono zależność między 
początkowym stężeniem hs-cTnT w surowicy a prawdopodobieństwem przeży-
cia chorych w obserwacji trwającej 33 miesięce (log rank test p = 0,007).

Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych  dializowanych  metodą LF-HD są wyż-
sze niż u osób zdrowych i osób po przeszczepieniu nerki, a ich analiza ma zna-
czenie w  ocenie ryzyka sercowo – naczyniowego oraz prawdopodobieństwa 
przeżycia chorych. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 114-122)

Serum cardiac troponin T concentration and selected 
demographic, clinical and laboratory parameters in low 
flux hemodialysis patients 

Introduction: The occurrence of cardiovascular diseases, including coro-
nary heart disease, among patients treated with renal replacement therapy is 
significantly higher than in the general population. Cardiac troponin T (cTnT) is 
a sensitive and specific marker of cardiomyocytes damage.

Objectives: To compare the level of serum troponin T cardiac isoforms us-
ing ultrasensitive method (hs-cTnT) in patients chronically treated with low-
flow hemodialysis (LF-HD) and the reference groups; assessment of hs-cTnT 
predictors and the dependence between serum hs-cTnT and the probability of 
survival in dialysis patients.

Patients and Methods: The study included 158 patients treated with LF-HD, 
in which the serum level of hs-cTnT was measured and selected demographic, 
clinical, and laboratory parameters were analyzed with regard to the hs-cTnT. 
After 33 months of the cross-sectional study, the relationship between hs-cTnT 
concentrations and patient survival was evaluated in 65 dialysis patients group 
(other 93 patients switched into high flow hemodialysis). Control groups con-
sisted of 23 patients after renal transplantation and 48 healthy subjects.

Results: In 85.4% of patients treated with LF-HD serum hs-cTnT level was 
above the normal range. Patients treated with LF-HD had higher levels than the 
healthy control group (p <0.0001) and higher than patients after renal transplan-
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Wstęp
Stosowanie testów ultraczułych wy-

kazuje utrzymywanie się podwyższo-
nych stężeń troponin sercowych (Cardiac 
Troponin - cTn) w surowicy pacjentów 
w przebiegu stanów chorobowych innych 
niż ostre niedokrwienie mięśnia serco-
wego, dotyczących bezpośrednio lub po-
średnio mięśnia sercowego [1,2]. Oprócz 
ostrych zespołów wieńcowych do uszko-
dzenia kardiomiocytów i wzrostu stęże-
nia troponin w surowicy mogą prowadzić 
inne stany, jak stabilna choroba wieńcowa 
(Coronary Artery Disease – CAD) [3,4], 
kardiomiopatie [3,5], niewydolność serca 
ostra i przewlekła [3,6], rozwarstwienie 
aorty, wada aortalna, uraz serca (abla-
cja, stymulacja, kardiowersja, biopsja 
endomiokardialna) [3,7-8], zespół balo-
tującego koniuszka, przeszczep serca  
[3,9], choroby zapalne (zapalenie mię-
śnia sercowego, zajęcie miokardium  
w przebiegu zapalenia wsierdzia/osier-
dzia, posocznica) [3,10-12], choroby  
z naciekaniem miokardium (np. amyloido-
za), przełom nadciśnieniowy, zaburzenia 
rytmu (tachy- lub bradyarytmie) [3,13], 
zatorowość płucna [3,14], ciężkie nad-
ciśnienie płucne [3], niedoczynność tar-
czycy [3], ostre schorzenia neurologiczne 
(w tym udar mózgu lub krwotok podpaję-
czynówkowy) [3], oparzenia (o ile zajmują 
>30% powierzchni ciała) [3], rabdomioliza 
[3,15], ciężka niewydolność oddecho-
wa [3], cukrzyca [3,16-17], leki (głównie 
leki onkologiczne: adriamycyna, her-
ceptyna, doksorubicyna, 5-fluorouracyl)  
[3,18-19]. Obserwowano także wzrost stę-
żenia cTn w surowicy po wykonaniu testu 
wysiłkowego [20]. 

Zachorowalność na zawał mięśnia ser-
cowego wśród chorych dializowanych jest 
wyższa niż w populacji ogólnej, a w grupie 
pacjentów z wcześniej rozpoznaną CAD, 
nawet trzykrotnie wyższa. U chorych pod-
dawanych leczeniu nerkozastępczemu 
(Renal Replacement Therapy – RRT) CAD 
częściej ma charakter wielonaczyniowy 
[21-25]. 

W grupie chorych dializowanych powy-
żej 75 roku życia ryzyko zgonu z przyczyn 
sercowo – naczyniowych jest pięciokrotnie 
większe niż w populacji ogólnej, natomiast  
w grupie chorych pomiędzy 25 a 35 rokiem 
życia ryzyko to jest większe aż o 375 razy  
w porównaniu z populacją ogólną [26]. 
Wpływ na tak dużą śmiertelność ma 
obecność czynników ryzyka swoistych 
dla niewydolności nerek takich, jak nie-
dokrwistość, zwapnienia zastawkowe, 
amyloidoza dializacyjna, uszkodzenie 
kardiomiocytów, którego wyrazem jest 
zwiększone stężenie cTn, przewlekły 

tation (p = 0.006). Determinants of elevated serum hs-cTnT levels in patients treated with LF-HD were diabetic nephropa-
thy (β 0.199; p = 0.018), atrial fibrillation (β 0.172; p = 0.028), heart failure class II-IV NYHA (β 0.197; p = 0.048) and serum 
concentrations of hs-CRP (β 0.157; p = 0.001), triglycerides (β -0.211; p = 0.008), and total calcium (β 0.309; p = 0.047). 
There was an association between initial serum hs-cTnT level and survival probability during 33 month observation (log 
rank test p = 0,007).

Conclusions: Serum hs-cTnT levels in patients treated with LF-HD are higher than in healthy subjects and patients 
after kidney transplantation, and their analysis is important in assessing the risk of cardiovascular diseases and the 
probability of patient survival.

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 114-122)

stan zapalny, czy niskie stężenie chole-
sterolu, będące objawem niedożywienia 
[17,22,27-37]. Według niektórych auto-
rów wzrost stężenia sercowej troponiny 
T (Cardiac Troponin T - cTnT) w suro-
wicy powyżej 0,1 ng/ml jest u chorych 
dializowanych predyktorem zgonu [38]. 
Znaczenie rokownicze podwyższonego 
stężenia cTn koreluje z innymi ważny-
mi czynnikami rokowniczymi, takimi jak 
przerost lewej komory, zaawansowanie 
choroby wieńcowej, wzrost stężenia N – 
końcowego propeptydu natriuretycznego 
typu B (N-terminal pro-Brain Natriuretic 
Peptide – NT-proBNP), podwyższone stę-
żenie białka C-reaktywnego oznaczanego 
metodą wysokiej czułości (High Sensitivity 
C-Reactive Protein – hs-CRP) [26,29,38-
42]. Wybitnie wysokie ryzyko zgonu 
z przyczyn sercowo – naczyniowych doty-
czy chorych poddawanych RRT, wykazu-
jących zespół niedożywienie – zapalenie 
– miażdżyca [29].

Szczególne trudności diagnostyczne 
wśród pacjentów dializowanych stwa-
rza nieme niedokrwienie mięśnia ser-
cowego, czyli obecność obiektywnych 
wykładników niedokrwienia mięśnia 
sercowego bez bólu w klatce piersiowej 
lub jego ekwiwalentów. Prawdopodo-
bieństwo wystąpienia bezbólowej posta-
ci zawału mięśnia sercowego wzrasta 
proporcjonalnie do spadku współczyn-
nika przesączania kłębuszkowego (Glo-
merular Filtration Rate – GFR) [43-45]. 
Niektóre stany, częściej występujące  
u chorych dializowanych niż w populacji 
ogólnej, takie jak przebyty zawał mię-
śnia sercowego, cukrzyca i nadciśnienie 
tętnicze, predysponują do częstszego 
występowania bezbólowej postaci CAD 
[43-45]. Czynnikiem ryzyka niemego nie-
dokrwienia mięśnia sercowego jest także 
podeszły wiek, a średnia wieku chorych 
dializowanych stale rośnie [44,46-47]. 
W roku 2009 liczba dorosłych osób 
dializowanych, które przekroczyły  
65 rok życia, wynosiła 53,4% wśród pa-
cjentów leczonych hemodializami (He-
modialysis – HD) i 34% wśród grupy cho-
rych leczonych dializą otrzewnową [47].

U pacjentów bez cukrzycy, będących 
w okresie przeddializacyjnym, cTnT okaza-
ła się predyktorem śmiertelności z przyczyn 
sercowo-naczyniowych, a także śmiertel-
ności z wszystkich przyczyn [35,48-51]. 
Wykazano, że oznaczenie stężenia cTnT 
w surowicy u bezobjawowych dializo-
wanych pacjentów może być pomocne  
w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczy-
niowych i śmiertelności w tej grupie cho-
rych zwłaszcza, gdy połączone jest z ozna-
czaniem NT-proBNP [6,28,52-54].

Cele pracy
Celem pracy było oznaczenie w po-

pulacji pacjentów przewlekle leczonych 
hemodializą niskoprzepływową (Low Flux 
Hemodialysis – LF-HD), bez niestabilności 
wieńcowej oraz w stabilnym stanie zdro-
wia, stężenia hs-cTnT w surowicy metodą 
ultraczułą z wykorzystaniem testu Tropo-
nin Ths STAT Elecsys, a następnie oce-
na korelacji wysokości stężenia hs-cTnT 
z czynnikami demograficznymi, klinicznymi  
i laboratoryjnymi, mogącymi mieć 
wpływ na jej wartości w surowicy  
u chorych dializowanych.

Szczegółowe cele pracy przedstawiały 
się następująco:
1. Porównanie stężenia izoformy serco-

wej troponiny T oznaczanej metodą 
ultraczułą w surowicy (hs-cTnT) w gru-
pie pacjentów przewlekle leczonych 
LF-HD oraz osób po przeszczepieniu 
nerki i zdrowych ochotników.

2. Ocena predyktorów stężenia hs-cTnT 
w surowicy w grupie pacjentów prze-
wlekle dializowanych LF-HD.

3. Ocena zależności pomiędzy wyjścio-
wym stężeniem hs-cTnT a prawdopo-
dobieństwem przeżycia dializowanych 
chorych w okresie 33 miesięcy.

Materiał i Metodyka
Materiał i metodykę omówiono 

w poprzednich opracowaniach [55-57].  
Do badania zakwalifikowano 158 chorych 
leczonych LF-HD, oraz grup kontrolnych 
opisanych we wcześniejszych pracach 
[55-57]. Następnie u 93 chorych zmienio-
no metodę RRT z LF-HD na HF-HD. Anali-
zie poddano pacjentów (n = 158) z dwóch 
ośrodków dializoterapii w Wielkopolsce: 
1) Stacja Dializ Eurodial sp. z o.o. 

w Ostrowie Wielkopolskim (od 2012 
roku Stacja Dializ nr 70 Fresenius Ne-
phrocare) 

2) Stacja Dializ BBraun Avitum w Nowym 
Tomyślu. 
Zabiegi LF-HD wykonywane były na 

aparatach Fresenius 4008S z użyciem 
kapilarnych dializatorów niskoprzepływo-
wych firmy Fresenius F6HPS – F10HPS 
[błona polisulfonowa, powierzchnia 1,3 
– 2,2 m², współczynnik ultrafiltracji (KUF) 
13 – 21 ml/godz./mmHg] oraz na apa-
ratach B/Braun Dialog Plus z użyciem 
kapilarnych dializatorów niskoprzepływo-
wych firmy B/Braun Xevonta Lo 10 – Lo 
23 [błona polisulfonowa, powierzchnia 1,0 
– 2,3 m², współczynnik ultrafiltracji (KUF)  
8 – 15 ml/godz./mmHg].

Oznaczeń hs-cTnT dokonywano w Za-
kładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Ple-
szewskiego Centrum Medycznego sp. 
z o.o. w Pleszewie.
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Statystyka opisowa zmiennych cią-
głych została przedstawiona w posta-
ci średniej i odchylenia standardowego 
przy normalnym rozkładzie zmiennych 
lub mediany i zakresów wartości dla 
zmiennych o rozkładzie innym niż nor-
malny. Zmienne ciągłe korelowano ze 
stężeniem hs-cTnT metodą Spearma-
na, gdyż wartości hs-cTnT miały roz-
kład inny niż normalny. Odsetek wyni-
ków hs-cTnT > 0,014 ng/ml wyliczano  
w każdej grupie chorych i odnoszono go do 
odsetka w pozostałych grupach, używając 
analizy logistycznej  z wyliczeniem współ-
czynnika szansy (OR) i 95% przedziału uf-
ności (CI). Ocenę istotności różnic między 
wynikami badanych zmiennych dokonano 
w oparciu o testy: ANOVA, Chi – kwadrat, 
Friedmana, Kruskala – Wallisa, V – kwadrat, 
Chi – kwadrat z korektą Yatesa, U Manna- 
Whitneya. Analizę zmiennych, ocenianych 
jako potencjalne predyktory hs-cTnT pod-
dano wieloczynnikowej analizie regresji 
liniowej z następczą regresją krokową po-
stępującą. Wpływ początkowych stężeń  
hs-cTnT w surowicy na przeżycie chorych 
dializowanych oceniono za pomocą testu 
Kaplana – Meiera oraz modelu proporcjo-
nalnego hazardu Coxa. Wartość p < 0,05 
uznano za znamienną statystycznie po za-
stosowaniu korekty Bonferroniego, gdzie 
było to potrzebne.

Wyniki
Charakterystyka chorych leczonych 

LF-HD
Dane demograficzne, kliniczne i labo-

ratoryjne pacjentów leczonych LF-HD po-
dano w tabelach I i II.

Schorzenia kardiologiczne oraz prze-
byte leczenie inwazyjne, związane z cho-
robami serca, przedstawia u pacjentów 
leczonych LF-HD Ryc. 1. Wśród schorzeń 
kardiologicznych dominowały różne posta-
ci choroby niedokrwiennej serca.

Kwalifikację pacjentów leczonych LF-
-HD w zależności od klasy czynnościowej 
niewydolności serca wg Nowojorskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (New York 
Heart Association - NYHA) przedstawiono 
na Ryc. 2. Najwięcej pacjentów spełniało 
kryteria klasy czynnościowej II wg NYHA (n 
= 84, 53,2% ogółu chorych). 

U chorych leczonych LF-HD mediana 
hs-cTnT wynosiła 0,047 ng/ml, zakres war-
tości 0,004 – 0,410 ng/ml. U 135 (85,4%) 
pacjentów leczonych LF-HD stężenie  
hs-cTnT w surowicy znajdowało się powy-
żej normy dla zdrowych osób, wynoszącej  
< 0,014 ng/ml.

Porównanie stężenia hs-cTnT w ba-
danych grupach

Mediana i zakres wartości stężenia hs-
-cTnT w surowicy osób zdrowych (n = 48, 
27 mężczyzn, wiek 56,7 ± 16,5 lat) wynosi-
ły odpowiednio 0,010 ng/ml i 0,003 – 0,045 
ng/ml. U chorych po przeszczepieniu nerki 
(n = 23, 10 mężczyzn, wiek 54,6 ± 10,9 lat) 
stężenie hs-cTnT wynosiło 0,023 (0,006 – 
0,096) ng/ml. 

Stwierdzono istotne różnice w stężeniu 
hs-cTnT w surowicy między badanymi gru-
pami pacjentów a osobami zdrowymi (test 

Kruskala Wallisa p < 0,0001; post hoc). 
Chorzy leczeni LF-HD mieli istotnie wyż-
sze stężenia niż osoby zdrowe (p < 0,0001)  
i pacjenci po przeszczepieniu nerki (p = 
0,006).

Wyniki parametrów demograficz-
nych, klinicznych i laboratoryjnych 
w odniesieniu do hs-cTnT u chorych le-
czonych LF-HD

Analiza korelacji stężenia hs-cTnT 
w surowicy chorych leczonych LF-HD  
z badanymi parametrami, będącymi zmien-
nymi ciągłymi, wykazała, że z hs-cTnT 
istotnie dodatnio korelowały: wiek chorych 
(r = 0,193; p = 0,015), BMI (r = 0,220;  
p = 0,006), stężenie β2-mikroglobuliny 
w surowicy (r = 0,194; p = 0,015) oraz 
aktywność fosfatazy zasadowej (ALP 
– Alkaline Phosphatase) w surowi-
cy (r = 0,170; p = 0,032). Stwierdzo-

Tabela I
Dane demograficzne i kliniczne chorych leczonych LF-HD (n = 158).
Demographic and clinical parameters of LF-HD patients (n = 158.)

Parametr Wartość parametru
Rasa kaukaska (n, %) 155 (98,1)

Płeć męska (n, %) 82 (51,9)
Wiek (lata) 64,0 ± 14,4

Czas trwania leczenia nerkozastępczego (lata) 2,6 (0,07 – 25,9)
Cukrzyca (n, %) 45 (28,5)

Cukrzycowa choroba nerek (n, %) 35 (22,2)
Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek (n, %) 38 (24,1)
Nefropatia nadciśnieniowa i miażdżycowa (n, %) 23 (14,6)

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (n, %) 9 (5,7)
Choroba wieńcowa (n, %) 

Zawał serca (n, %)
34 (21,5)
23 (14,6)

Przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych z implantacją stentu (n, %)
Pomostowanie tętnic wieńcowych (n, %) 

1 (0,6)
5 (3,2)

Kardiomiopatie (n, %) 44 (27,8)
Wada mitralna (n, %)
Wada aortalna (n, %)

27 (17,1)
7 (4,4)

Migotanie przedsionków (n, %) 14 (8,7)
Kardiostymulator (n, %) 5 (3,2)

Klasa czynnościowa wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego:             
- bez lub I (n, %)

- II (n, %)
- III (n, %)
- IV (n, %)

50 (31,6)
84 (53,2)
23 (14,6)

1 (0,6)
Nadciśnienie tętnicze lub pobierane leki związane 

z nadciśnieniem tętniczym (n, %)
Słabo kontrolowane nadciśnienie tętnicze (n,%)

116 (73,4)
25 (15,8)

Udar mózgu (n, %) 10 (6,3)
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (n, %) 11 (7,0)

Czas trwania leczenia nerkozastępczego (lata) 2,6 (0,07 – 25,9)
Dostęp do dializy

Przetoka tętniczo-żylna (n, %)
Ramię (n, %)

Bliższa część przedramienia (n, %)
Dalsza część przedramienia (n, %)

Cewnik tunelizowany permanentny (n, %)

129 (81,6)
41 (31,8)

7 (5,4)
81 (63,0)
29 (18,4)

Czas dializy (min) 257 ± 21
QB – rzeczywisty przepływ krwi w krążeniu pozaustrojowym (ml/min) 304 (148 – 370)

QD – przepływ dializatu (ml/min) 500 (300 – 800)
QB/QD (%) 60,8 (29,6 – 107,3)

Kt/V – klirens normalizowany względem objętości dystrybucji 1,29 ± 0,23
Masa ciała przed dializą (kg)

Różnica masy ciała przed i po dializie (kg)
77,5 ± 17,9

2,0 ± 1,0
Wskaźnik masy ciała BMI (kg/m2) 28,1 ± 5,9

no ujemną korelację stężenia hs-cTnT 
ze stężeniem albuminy w surowicy  
(r = -0,183; p = 0,021) oraz stężeniem 
triglicerydów w surowicy (r = -0,170; p = 
0,032).

Analizując parametry, będące zmien-
nymi dychotomicznymi, wykazano istotne 
różnice w stężeniu hs-cTnT u chorych na 
cukrzycę względem chorych bez cukrzycy  
(Ryc. 3), u chorych na cukrzycową chorobę 
nerek względem chorych bez tej choroby  
(Ryc. 4), u pacjentów chorych na prze-
wlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek 
względem pacjentów bez tego schorzenia 
(Ryc. 5), u chorych z kardiomiopatią wzglę-
dem chorych bez kardiomiopatii (Ryc. 6), 
u pacjentów z wadą mitralną względem 
pacjentów bez tego schorzenia (Ryc. 7), 
u chorych z migotaniem przedsionków 
względem chorych bez migotania przed-
sionków (Ryc. 8). Wykazano również istot-
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Tabela II
Zestawienie danych laboratoryjnych chorych 
leczonych LF-HD (n = 158).
Laboratory parameters of LF-HD patients (n = 158).

Parametr Wartość parametru
HBsAg dodatni (n, %) 1 (0,6)

Anty-HBc dodatnie (n, %) 30 (19,0)
Anty-HCV dodatnie (n, %) 25 (15,8)
HCV RNA dodatni (n, %) 14 (8,7)

Anty-HIV1/HIV2 dodatnie (n, %) 0 (0,0)
Albuminy (g/dl) 41,4 ± 3,8

Hs-cTnT (ng/ml) 0,047
(0,004 - 0,410)

Hs-CRP (mg/l) 14.9 ±7.8

β2-mikroglobulina (mg/dl) 3,53 (0,09 - 13,90)
WBC (G/l) 7,3 ± 2,8
HGB (g/dl) 11,3 ± 1,4
ALT (U/l) 14,0 (4 - 263)
AST (U/l) 15,0 (5 - 116)
GGT (U/l) 29,0 (5 - 401)
Ca (mg/dl) 8,9 ± 0,8
P (mg/dl) 5,1 ± 1,6

Ca x P (mg2/dl2) 44,7 ± 14,1
PTH (pg/ml) 432 ± 300
ALP (IU/l) 95,5 (39 - 725)
pH krwi 7,37 ± 0,04

Wodorowęglany (mmol/l) 21,7 ± 2,1
Cholesterol całkowity (mg/dl) 177,5 ± 42,3

LDL-Cholesterol (mg/dl) 108,9 ± 62,6
HDL-Cholesterol (mg/dl) 42,6 ± 12,6

Triglicerydy (mg/dl) 180,8 ± 91,5

Objaśnienia skrótów: ALT – aminotransferaza 
alaninowa (Alanine Aminotransferase), ALP – 
fosfataza zasadowa (Alkaline Phosphatase), 
Anty-HBc – przeciwciała skierowane przeciwko 
antygenowi dzeniowemu wirusa zapalenia 
wątroby typu B (Antibodies to Core Antigen 
of Hepatitis B Virus), Anty-HCV – przeciwciała 
skierowane przeciwko wirusowi zapalenia 
wątroby typu C (Antibodies to Hepatitis C Virus), 
Anty-HIV1/HIV2 – przeciwciała skierowane 
przeciwko antygenom ludzkiego wirusa 
niedoboru odporności (Antibodies to Human 
Immunodeficiency Virus), AST – aminotransferaza 
asparaginianowa (Aspartate Aminotransferase), 
GGT – gamma-glutamylotransferaza (Gamma-
glutamyltransferase), HBsAg – antygen 
powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B 
(Surface Antigen of Hepatitis B Virus), HCV – wirus 
zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus), HDL-
cholesterol – cholesterol związany z lipoproteinami 
wysokiej gęstości (Cholesterol Associated With 
High Density Lipoproteins), HGB – hemoglobina, 
hs-CRP – białko C-reaktywne oznaczane metodą 
ultraczułą (High Sensitivity C-Reactive Protein), 
hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin 
T), LDL-cholesterol – cholesterol związany 
z lipoproteinami małej gęstości (Cholesterol 
Associated With Low Density Lipoproteins), pH 
– ujemny dziesiętny logarytm ze stężenia jonów 
wodorowych w roztworze, PTH – parathormon, 
RNA – kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid), 
WBC – krwinki białe (White Blood Cells)

ne różnice w stężeniu hs-cTnT u chorych 
w klasie czynnościowej 0 lub I wg NYHA 
względem pozostałych klas czynnościo-
wych wg NYHA (Ryc. 9). 

Celem określenia niezależnych deter-
minant stężenia hs-cTnT w surowicy użyto 
w wieloczynnikowej analizie regresji linio-
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Rycina 3. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy chorych na cukrzycę i bez 
cukrzycy leczonych LF-HD
Figure 3. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with diabetes and without 
diabetes 
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą 
(High Sensitivity Cardiac Troponin T)  

Rycina 4. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy chorych na cukrzycową 
chorobą nerek i bez cukrzycowej choroby nerek leczonych LF-HD
Figure 4. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with diabetic nephropathy and 
without diabetic nephropathy 
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High 
Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 5. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy chorych na PKZN i bez PKZN 
leczonych LF-HD
Figure 5. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with chronic glomerulonephritis 
and without glomerulonephritis
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą 
(High Sensitivity Cardiac Troponin T), PKZN – przewlekłe kłębuszkowe 
zapalenie nerek

Rycina 6. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy chorych z kardiomiopatią i bez 
kardiomiopatii leczonych LF-HD
Figure 6. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with cardiomyopathy and 
without cardiomyopathy 
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High 
Sensitivity Cardiac Troponin T)

wej z następczą regresją krokową postępu-
jącą zmiennych ciągłych, które wykazywały 
korelacje z hs-cTnT (wiek, BMI, stężenie  
β2-mikroglobuliny w surowicy, aktyw-
ność ALP w surowicy, stężenie albuminy  
w surowicy, stężenie triglicerydów w su-
rowicy), zmiennych dychotomicznych, 
które powodowały istotne różnice w stę-
żeniu hs-cTnT (cukrzycowa choroba ne-
rek, przewlekłe kłębuszkowe zapalenie 
nerek, kardiomiopatia, wada mitralna, 
migotanie przedsionków, klasa czynno-
ściowa wg NYHA) oraz stężenia w su-
rowicy hs-CRP i Ca. Stężenie w suro-
wicy hs-CRP (β = 0,547; p = 0,0002), 

cukrzycowa choroba nerek  (β = 27,062;  
p = 0,005), wada mitralna (β = 27,856; p = 
0,010) i stężenie Ca (β = 12,166; p = 0,017) 
pozostały istotnymi czynnikami predykcyj-
nymi stężenia hs-cTnT w surowicy. P dla 
całego modelu wynosiło 0,000002.

Analiza przeżycia
Analizie przeżycia poddano 65 pacjen-

tów leczonych LF-HD, u których nie zmie-
niono metody RRT na HF-HD. Z tej grupy 
w trakcie 33 miesięcy obserwacji zmarło 
23 pacjentów, z czego w 19 przypadkach 
były to zgony z przyczyn sercowo-naczy-
niowych.

Test Kaplana–Meyera wskazywał na ist-
nienie zależności między wyjściowym stę-
żeniem hs-cTnT a prawdopodobieństwem 
przeżycia chorych leczonych LF-HD (log 
rank test p = 0,007). W analizie Coxa każdy 
wzrost stężenia hs-cTnT o 1 ng/l wiązał się  
z 1,012 (1,003–1,021) razy większym 
prawdopodobieństwem zgonu chorych le-
czonych LF-HD (p = 0,006). Istotna różni-
ca w przeżyciu występowała między cho-
rymi, których stężenie hs-cTnT mieściło 
się w górnym i dolnym tercylu (p w teście 
log-rank = 0,002, próg istotności po ko-
rekcji Bonferroniego to 0,017) (Ryc. 10). 
Chorzy, wykazujący na początku obser-
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wacji stężenie hs-cTnT w górnym tercylu, 
mieli w 33-miesięcznej obserwacji 6,030 
(1,687-21,560) razy większe ryzyko zgonu 
niż chorzy, wykazujący stężenie hs-cTnT 
w dolnym tercylu. 

Dyskusja
Wzrost stężenia troponin w surowicy 

u chorych dializowanych utrzymuje się 
przewlekle, jest wieloczynnikowy i ma 
bezpośredni wpływ na ryzyko zgonu. 
Oznacza uszkodzenie kardiomiocytów 
w jakimkolwiek mechanizmie, nie tylko 
przez niedokrwienie [40,43,51,58-67]. 
Zwiększenie czułości testów ultraczułych 

do oznaczania cTn odbywa się kosztem 
niedużego obniżenia swoistości diagno-
stycznej dla martwicy kardiomiocytów. 
Jedną z konsekwencji jest utrzymywanie 
się podwyższonych stężeń troponin w su-
rowicy pacjentów w przebiegu innych niż 
ostre niedokrwienie stanów chorobowych, 
dotyczących pośrednio mięśnia sercowe-
go. Sprawia to znaczne problemy diagno-
styczne, szczególnie u pacjentów prze-
wlekle dializowanych [40,43,51,58-67]. 
W prezentowanej pracy podwyższone 
w stosunku do normy stężenie hs-cTnT  
w surowicy wykazano u 85,4% chorych 
leczonych LF-HD, a także u chorych po 

przeszczepieniu nerki ze stężeniem kre-
atyniny w surowicy nieprzekraczającym 3 
mg/dl (65,2% przypadków) i u osób zdro-
wych (6,3% przypadków), stanowiących 
grupy referencyjne dla dializowanych cho-
rych. U chorych leczonych LF-HD wyższe 
stężenie hs-cTnT występowało w porów-
naniu zarówno z osobami zdrowymi, jak 
i chorymi po przeszczepieniu nerki. Zależ-
ność podwyższonego stężenia cTnT od 
uszkodzenia mięśnia sercowego i niewy-
dolności serca u chorych z niewydolno-
ścią nerek udowodnili  Sharma i wsp. [53], 
Bargnoux i wsp. [52], Farshid i wsp. [27] 
oraz Pokharel i wsp. [68].

Rycina 9. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy u chorych w zależności od 
klasy czynnościowej niewydolności serca wg NYHA leczonych LF-HD
Figure 9. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients depending on the functional 
class of heart failure according to New York Heart Association
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą 
(High Sensitivity Cardiac Troponin T), NYHA – Nowojorskie Towarzystwo 
Kardiologiczne (New York Heart Association)

Rycina 7. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy u chorych z wadą mitralną 
i bez wady mitralnej leczonych LF-HD
Figure 7. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with mitral valve disease and 
without mitral valve disease 
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą 
(High Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 8. Różnica w stężeniu hs-cTnT w surowicy u chorych z migotaniem 
przedsionków i bez migotania przedsionków leczonych LF-HD
Figure 8. Serum hs-cTnT levels in LF-HD patients with atrial fibrillation and without 
atrial fibrillation 
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High 
Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 10. Prawdopodobieństwo przeżycia chorych leczonych LF-HD w zależ-
ności od początkowego stężenia hs-cTnT w surowicy
Figure 10. The probability of survival in patients treated with LF-HD in relation to 
the initial concentration of serum hs-cTnT
Objaśnienia skrótów: LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux 
Hemodialysis)
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W grupie chorych leczonych LF-
-HD najważniejszymi pozytywnymi pre-
dyktorami wzrostu hs-cTnT w surowicy 
spośród parametrów demograficznych  
i klinicznych były występowanie cukrzyco-
wej choroby nerek, migotania przedsionków  
i klasy czynnościowej II – IV wg NYHA, 
a spośród parametrów laboratoryjnych 
stężenie hs-CRP i wapnia całkowitego 
w surowicy. Stwierdzono dodatnią korela-
cję między stężeniem hs-cTnT w surowicy 
a wiekiem chorych, BMI oraz stężeniem  
β2-mikroglobuliny i aktywnością ALP w suro-
wicy. Korelacja między stężeniem hs-cTnT 
w surowicy a stężeniem albumin i triglicery-
dów była ujemna. W badaniu na grupie bli-
sko 5 tysięcy osób bez niewydolności ne-
rek (MDRD eGFR > 60 ml/min/1,73 m2 pow. 
ciała) Dabhadkar i wsp. [42] udowodnili, że 
podwyższone stężenie β2-mikroglobuliny  
w surowicy jest istotnym predyktorem wy-
stąpienia chorób sercowo – naczyniowych,  
w tym także choroby niedokrwiennej serca 
oraz śmiertelności z przyczyn sercowo – na-
czyniowych [42]. Należy sądzić, że podob-
na zależność występuje również u chorych 
leczonych nerkozastępczo, ale wymaga to 
dalszych badań. Wpływ niskiego stężenia 
albuminy w surowicy na stężenie cTnT 
opisywali Petrović i wsp. [36] oraz Hickson  
i wsp. [69].

Wyższe stężenia cTnT w surowicy 
wiążą się z obecnością stanu zapalnego  
[35,43,71]. Wykładnikiem stanu zapal-
nego, będącym istotnym predyktorem 
stężenia hs-cTnT w prezentowanej pra-
cy, było podwyższone stężenie hs-CRP 
w surowicy. Wpływ podwyższonego 
stężenia CRP na cTnT opisali Husse-
in i wsp. [70], Jacobs i wsp. [28], Mácsai 
i wsp. [71], Mnif i wsp. [72] oraz Sezer 
i wsp. [35]. Mnif i wsp. [72] stwierdzili do-
datnią korelację między stężeniami CRP 
i cTnT w surowicy i niewydolnością serca  
u pacjentów leczonych hemodializami. 

Spośród innych badań laborato-
ryjnych wpływ na stężenie hs-cTnT  
w prezentowanej pracy miały zaburze-
nia gospodarki wapniowo – fosforanowej. 
Podwyższone stężenie stężenie wapnia 
całkowitego było pozytywnym predyktorem 
stężenia hs-cTnT w surowicy w grupie cho-
rych leczonych LF-HD. 

Stężenie cTnT w surowicy jest nieza-
leżnym predyktorem zgonu z przyczyn 
sercowo – naczyniowych i ogólnych u cho-
rych leczonych dializami [23,39,73-76].  
W grupie chorych ze schyłkową niewydol-
nością nerek poddawanych dializoterapii, 
nawet przy miernie podwyższonym stęże-
niu cTnT, rokowanie dotyczące śmiertelno-
ści ogólnej jest 2–5 razy gorsze niż u dia-
lizowanych pacjentów z niewykrywalnym 
stężeniem troponiny [77]. 

W prezentowanej pracy stwierdzono 
istotną zależność między początkowym stę-
żeniem hs-cTnT w surowicy a prawdopo-
dobieństwem przeżycia chorych leczonych 
LF-HD.  Hassan i wsp. [78] w prospektyw-
nym rocznym badaniu obserwacyjnym na 
prawie 400 pacjentach leczonych dializami 
stwierdzili wpływ początkowego stężenia  
hs-cTnT w surowicy na ryzyko wystąpie-
nia świeżego zawału serca, a także zgonu  

z przyczyn kardiologicznych i ogólnych 
u tych chorych [78]. Podwyższone stęże-
nie troponin ma zatem niezwykle ważne 
znaczenie rokownicze w populacji chorych 
dializowanych i jest silnym, niezależnym 
czynnikiem predykcyjnym śmiertelności 
ogólnej, jak i z przyczyn sercowo-naczy-
niowych w tej grupie chorych [23,39,52,  
73-76].

Wnioski
1. U pacjentów leczonych LF-HD stwier-

dza się podwyższone stężenie hs-cTnT  
w porównaniu do grup kontrolnych 
(zdrowi, pajenci po przeszczepieniu 
nerki).

2. Pozytywnymi predyktorami stężenia 
hs-cTnT w surowicy chorych leczonych  
LF-HD są cukrzycowa choroba nerek, 
migotanie przedsionków, niewydolność 
serca w klasie II-IV wg NYHA oraz stę-
żenie w surowicy hs-CRP i wapnia cał-
kowitego.

3. Wyższych stężeń hs-cTnT należy się 
spodziewać u chorych starszych, oty-
łych oraz z wyższymi stężeniami  stę-
żeniami β2-mikroglobuliny i aktywno-
ścią ALP w surowicy, a także u chorych 
z niższymi stężeniami albuminy i trigli-
cerydów w surowicy.

4. U  pacjentów leczonych LF-HD stęże-
nie hs-cTnT nie koreluje z adekwat-
nością dializy wyrażoną wskaźnikiem 
Kt/V.

5. Analiza stężenia hs-cTnT ma znacze-
nie w  ocenie ryzyka sercowo – naczy-
niowego oraz prawdopodobieństwa 
przeżycia chorych. Im wyższe stęże-
nie hs-cTnT w surowicy, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo przeżycia cho-
rych leczonych LF-HD w obserwacji 33 
miesięcy. 
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