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Ocena przydatności oznaczania adiponektyny 
w ocenie ryzyka śmiertelności pacjentów 
przewlekle hemodializowanych  

Wprowadzenie: Adiponektyna (ADPN), syntetyzowana w komórkach tkan-
ki tłuszczowej, uczestniczy w regulacji metabolizmu glukozy, lipidów, hamując 
rozwój miażdżycy. Nie ma jednoznacznej opinii jakie stężenie (st) ADPN przy-
czynia się do zapobiegania incydentom sercowo-naczyniowym i śmiertelności 
pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.

Celem badań wykonanych u osób przewlekle hemodializowanych (HD) 
było przeanalizowanie jakie wyjściowe st. ADPN może mieć związek zarów-
no ze śmiertelnością chorych jak i wybranymi parametrami: uszkodzenie 
układu sercowo-naczyniowego, zapalenia, panelu lipidowego oraz stanu 
odżywienia. 

Pacjenci i Metodyka: U 82 osób (mediana wieku 73 lata, mediana czasu HD 
33 miesięcy) oznaczono st. ADPN jak i: N-końcowego propeptydu natriuretycz-
nego typu B (NT-pro BNP), asymetrycznej dimetylargininy (ADMA), interleukiny 
6 i 10, białka C - reaktywnego, rozpuszczalnego receptora I dla czynnika mar-
twicy nowotworów α (ang. soluble Tumor Necrosis Factor Receptor i, s TNF 
RI) oraz panel lipidowy. Okres obserwacji wynosił 10 lat. Wyniki: Wyjściowe 
st. ADPN znamiennie dodatnio korelowało z: NT-pro BNP (p < 0,00016) oraz 
z s TNF - RI (p < 0,0068) oraz ujemnie ze wskaźnikiem masy ciała (p < 0,00062) 
i z triglicerydami (p < 0,0025). W okresie obserwacji zmarło 68% badanych (71% 
zgonów sercowo-naczyniowych). Nie stwierdzono różnic w średnich, wyjścio-
wych st. ADPN pomiędzy osobami zmarłymi i żyjącymi. ADPN nie miała związ-
ku z czasem jaki upłynął do zgonu, punktacją chorobowości oraz leczeniem 
HD. W oparciu o wykreślenie krzywej ROC, nie wykazano, by ADPN charakte-
ryzowała się wartością prognostyczną w ocenie ryzyka zgonu analizowanych 
pacjentów (p = 0,909).

Wnioski: W badanej grupie osób przewlekle HD wzrost st. ADPN był spo-
wodowany postępującą niewydolnością serca, nasileniem stanu zapalnego 
i spadkiem masy ciała. St. ADPN nie miało związku ze śmiertelnością i choro-
bowością pacjentów podczas 10-letniej obserwacji.

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 151-156)

The evaluation of usefulness of adiponectin 
measurement in prediction of the mortality risk in 
chronic hemodialysis patients

Introduction: Adiponectin (ADPN) is an adipocyte-derived protein having 
influence on metabolism of glucose and lipids and reveals vasoprotective and 
antiatherogenis effect. Its relationship with cardiovascular incidents and mor-
tality in patients (pts) with end stage kidney disease remains controversial be-
cause of different views on ADPN level. 

The aim of this study performed in chronic hemodialysis (HD) pts was to 
investigate the ADPN correlations with pts co-morbidities and mortality during 
a 10-year follow-up. 

Patients and Methods: The research was carried in 82 subjects (median age 
73 years, median maintenance on HD 33 months). The serum level of ADPN 
and the following biochemical parameters were measured: N-terminal pro brain 
natriuretic peptide (NT-pro BNP), Asymetric Dimethylarginine, high sensitive C-
reactive protein, interleukin 6 and 10, soluble Tumor Necrosis Factor α Recep-
tor I (s TNF RI), lipid profile and nutrition. 

Results: In all pts baseline ADPN positively correlated with: NT-pro BNP (p < 
0.00016) and with s TNF - RI (p < 0.0068) and negatively with: Body Mass Index 
(p < 0.00062) and triglycerides (p < 0.0025). During follow-up, 68% of pts died 
and the cardiovascular reasons appeared in 71 % of pts. There was no differ-
ence in mean serum ADPN level between pts who died and who are still alive. 
ADPN did not correlate with pts co-morbidities, HD treatment and the time till 
their death. Using receiver operating curve analysis it was found that ADPN 
showed no predictive value of mortality (p = 0.909). 
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Conclusions: In the studied group of HD pts increasing ADPN levels were caused by the intensive infection, con-
gestive heart failure and malnutrition. The results of the 10-year follow-up did not show that ADPN was a predictor of 
mortality in these pts.

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 151-156)

Wprowadzenie
Adiponektyna (ADPN), białko synte-

tyzowane w komórkach tkanki tłuszczo-
wej, uczestniczy w regulacji metabolizmu 
glukozy, lipidów oraz wykazuje działanie 
ochronne na śródbłonek [1-3]. Wyizo-
lowano trzy frakcje ADPN, różniące się 
masą cząsteczkową i to szczególnie wy-
sokocząsteczkowa postać działa ochron-
nie na ścianę naczyń, hamując rozwój 
miażdżycy. Receptory (R) dla ADPN są 
zlokalizowane głównie w mięśniach szkie-
letowych (R 1) oraz w mniejszym natęże-
niu, między innymi, w sercu i na makrofa-
gach. Natomiast drugi rodzaj receptorów 
(R 2) jest obecny przede wszystkim w wą-
trobie [4].

Badania przeprowadzone w populacji 
ogólnej u pacjentów z chorobami układu 
sercowo – naczyniowego wykazały w tej 
grupie osób obecność istotnie obniżonego 
stężenia ADPN w surowicy krwi w porów-
naniu do osób zdrowych [5]. Zmniejszone 
stężenie tego białka skutkowało wystąpie-
niem szeregu incydentów sercowych. Na-
tomiast w ostatnich latach opublikowano 
również wyniki analizy wskazujące, że to 
wysokie stężenie ADPN może wiązać się 
z większym ryzykiem śmiertelności ogólnej 
oraz śmiertelności z przyczyn sercowo-na-
czyniowych, szczególnie u osób powyżej 
65 roku [6, 7].

Podwyższone stężenie ADPN w suro-
wicy krwi jest obecne u pacjentów w róż-
nym stadium przewlekłej choroby nerek. 
Jest to głównie spowodowane postępu-
jącym obniżeniem filtracji kłębuszkowej 
[8]. W tej grupie chorych nie ma również 
jednoznacznego stanowiska dotyczące-
go jakie wartości stężeń ADPN skutkują 
zapobieganiem incydentom sercowo-
-naczyniowym. Wyniki niektórych badań 
przeprowadzonych u pacjentów przewle-
kle hemodializowanych (HD) wykazały, 
że obniżone stężenie ADPN wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu 
schorzeń sercowo-naczyniowych [8-10]. 
Natomiast są również doniesienia wyka-
zujące, że u osób dializowanych to jednak 
hiperadiponektynemia, w długim okresie 
czasu, może być prognostycznym wskaź-
nikiem zwiększonej śmiertelności i choro-
bowości [11-13].

Mając na uwadze powyższe niejedno-
znaczne opinie, dlatego u pacjentów prze-
wlekle HD wykonano badania, których 
celem było sprawdzenie jakie wyjściowe 
stężenie ADPN ma związek ze śmiertel-
nością i przeżywalnością pacjentów na 
przestrzeni 10-letniego okresu obserwa-
cji. Poszukiwano również u wszystkich 
chorych związku ADPN zarówno z prowa-
dzonym leczeniem HD jak i z wybranymi 
parametrami uszkodzenia układu serco-
wo-naczyniowego, zapalenia, odżywienia 
i panelu lipidowego. Analiza ta została 

również przeprowadzona u pacjentów 
którzy zmarli jak i przeżyli 10-letni okres 
obserwacji.

Pacjenci i Metodyka
Pacjenci
Oznaczenie stężenia ADPN wykona-

no u 82 pacjentów przewlekle HD (średnia 
wieku: 71,4 ± 13,8 lat, przeciętny czas le-
czenia HD: 40,0 ± 39,2 miesięcy). Przyczy-
ną schyłkowej niewydolności nerek była 
nefropatia cukrzycowa u 29 % badanych, 
nefropatia niedokrwienna u 17 % osób, 
przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek 
u 15 % chorych, choroby tkanki łącznej 
u 10% pacjentów, nefropatia obstrukcyjna 
10 % badanych, wielotorbielowate zwyrod-
nienie nerek u 8 % chorych, przyczyna nie-
znana u 11% osób.

W surowicy pacjentów oznaczono rów-
nież stężenia następujących parametrów: 
N-końcowego propeptydu natriuretyczne-
go typu B (NT-pro BNP), dimetylargininy 
(ADMA), interleukiny (IL) 6 i 10, białka C 
- reaktywnego oznaczonego metodą wy-
sokiej czułości (ang. high sensitive C-re-
active protein, hs CRP), rozpuszczalnego 
receptora I dla czynnika martwicy nowo-
tworów α (ang. soluble Tumor Necrosis 
Factor Receptor I, s TNF RI), mocznika, 
albuminy, cholesterolu całkowitego z frak-
cją LDL i HDL oraz triglicerydów (TG). 
Okres obserwacji pacjentów wynosił 10 lat, 
po zakończeniu którego sprawdzono ja-
kie wyjściowy stężenie ADPN mogło mieć 
związek z chorobowością i śmiertelnością 
chorych  jak i hemodializoterapią. Ponad-
to u wszystkich pacjentów oraz w grupie 
chorych, którzy zmarli jak i przeżyli okres 
obserwacji poszukiwano związku wyjścio-
wego stężenia ADPN z oznaczanymi na 
początku obserwacji parametrami uszko-
dzenia układu sercowo-naczyniowego, za-
palenia, stanu odżywienia oraz zaburzeń 
lipidowych.

Metody biochemiczne
Całą cząsteczkę ADPN oznaczono 

metodą immunoabsorpcji koniugowanych 
enzymów (ang. Enzyme-likned Immuno-
sorbent Assay, ELISA) zestawem firmy 
BioVendor-Labaratorni Medicina, Modri-
ce, Czechy. Stężenie ADPN oznaczono 
również w grupie kontrolnej (GK) osób 
zdrowych (n = 24, średnia wieku 46,2 ± 
15,2 lat). NT-pro BNP oznaczono metodą 
elektrochemiluminescencji przy użyciu au-
toanalizatora immunochemicznego Cobas 
600.

ADMA oznaczono metodą ELISA, ze-
stawem firmy Immundiagnostik AG, Stu-
benwald-Allee, Bensheim, Niemcy. IL-6 
oznaczono metodą ELISA, zestawem firmy 
R & D Systems, Inc. Minneapolis, USA. 
IL-10 zbadano metodą ELISA zestawem 
firmy DIACLONE, Besancon, Francja. hs 

CRP oznaczono metodą ELISA o wysokiej 
czułości zestawem firmy IBL, Hamburg, 
Niemcy. s TNF RI oznaczono metodą ELI-
SA, zestawem firmy R& D Systems Inc. 
Minneapolis, USA. Pozostałe parametry 
wykonano za pomocą autoanalizatora In-
tegra 800 firmy Roche. 

Wykonane pomiary
Stężenie cholesterolu frakcji LDL obli-

czono w oparciu o następujący wzór:
LDL = (cholesterol całkowity) – (choles-

terol HDL + triglicerydy (TG)/5).
Dawkę HD, obliczono za pomocą 

wskaźnika Kt/V, zgodnie ze wzorem: eK-
t/V = sp Kt/V(1 - 36/t)/0,03. Średnie ciśnie-
nie tętnicze (ang. Mean Arterial Pressure, 
MAP), wyliczono z następującego wzoru: ci-
śnienie rozkurczowe + ⅓(ciśnienie skurczo-
we - ciśnienie rozkurczowe). Zbadano rów-
nież wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass 
Index, BMI) wyliczony na podstawie masy 
ciała i wzrostu. Współchorobowość pacjen-
tów wyliczona została w oparciu o punktację 
zaproponowaną przez Charlson i wsp. [14].

Analiza statystyczna.
Uzyskane wyniki badań poddano ana-

lizie statystycznej. Zgodność rozkładu nor-
malnego sprawdzono testem Shapiro-Wil-
ka. Analizę porównawczą dla badanych 
zmiennych przeprowadzono wykorzystując 
parametryczne i nieparametryczne testy 
statystyczne. Dla cech ilościowych charak-
teru ciągłego o rozkładach normalnych za-
stosowano test parametryczny t-Studenta 
porównując wyniki z dwóch grup. W pozo-
stałych przypadkach dla cech ilościowych 
zastosowano testy nieparametryczne. Do 
konfrontowania prób niezależnych użyto 
testu U Manna-Whitneya dla dwóch prób. 
Obserwowane różnice uznano za staty-
stycznie istotne przy p < 0,05. Do oceny 
prostych zależności pomiędzy pojedynczy-
mi parametrami wykorzystano testy korela-
cji Spearmana i Pearsona. Obserwowane 
zależności uznano za statystycznie istotne 
przy p < 0,05. Wartość predykcyjną zgonu 
dla ADPN określono na podstawie analizy 
krzywej ROC (ang. Receiver Operating 
Characteristic).

Narzędzie to umożliwia dodatkowo 
ocenę poprawności klasyfikatora i zapew-
nia łączny opis czułości i swoistości dla 
ADPN. W analizie wykreślono dla ROC 
pole pod krzywą (ang. area under curie, 
AUC), które jest miarą dobroci i trafności 
tego modelu. Wartość wskaźnika AUC 
przyjmuje wartość z przedziału [0,1], im 
większa tym lepszy model. Do opracowa-
nia uzyskanych wyników badań, stosowa-
no programy: pakiet MS Office 2010 i pro-
gram statystyczny Statistica dla Windows 
wersja 8.0 firmy StatSoft (licencja akade-
micka dla Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie).
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Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały, 

że średnie stężenie ADPN było znamien-
nie wyższe u pacjentów w porównaniu do 
GK (24,65 ± 6,0 ug/ml vs 10,56 ± 2, 8 ug/
ml; p < 0,000001). Dane demograficzne 
i kliniczne chorych przestawione zosta-
ły w tabeli I. Wyniki zależności pomiędzy 
ADPN oraz analizowanymi parametrami 
u wszystkich pacjentów prezentuje tabela 
II. Zaobserwowano, że ADPN znamiennie 
dodatnio korelowała z NT-pro BNP (R = 
0,421; p <0,00016) (Ryc. 1) oraz z s TNF 
- RI (R = 0,330; p < 0,0068) (Ryc. 2). Po-
nadto stwierdzono, że ADPN wykazywa-
ła ujemną zależność z BMI (R = - 0,369; 
p < 0,00062) oraz z TG (R = - 0,337; p < 
0,0025) (Ryc. 3). 

W okresie 10-lat obserwacji zmarło 
56 chorych (68% badanych, średnia wie-
ku 76,06 ± 8,88 lat (zakres: 56-94). Zgony 
z przyczyn sercowo-naczyniowych wystą-
piły u 39 pacjentów (71% osób), u 14 % 
chorych zgon był spowodowany procesem 
nowotworowym oraz w 15% przypadków 
był wynikiem posocznicy. W tabeli III przed-
stawione zostały wyniki korelacji odnoto-
wane w grupie pacjentów zmarłych. Zaob-
serwowano, że ADNP dodatnio korelowała 
z NT-pro BNP (R = 0,349; p < 0,011) oraz 
miała ujemny związek z TG (R = - 0,302; 
p < 0,024). Bliska istotności statystycznej 
była zależność pomiędzy ADPN i wiekiem 
osób zmarłych (p < 0,064). Nie osiągnęły 
istotności statystycznej korelacje pomiędzy 
ADPN i: s TNF - RI oraz BMI. Nie zaobser-
wowano również by ADPN miała związek 
z czasem jaki upłynął do zgonu pacjenta, 
punktacją chorobowości oraz dawką HD. 
Okres obserwacji przeżyło 26 chorych (32 
% badanych, średnia wieku 61,6 ± 15,1 
lat, zakres: 29-85). W grupie tej ADPN 
tylko dodatnio korelowała z NT-pro BNP 
(R = 0,563, p < 0,006) , z s TNF - RI (R = 
0,503; p < 0,027) jak i ujemną zależność 
wykazywała z BMI (R = - 0436; p < 0,025). 
Związek między ADPN i wiekiem pacjen-
tów był na granicy istotności statystycznej 
(p < 0,059). Ponadto nie stwierdzono różnic 
w średnich, wyjściowych stężeniach ADPN 
pomiędzy pacjentami zmarłymi oraz żyją-

Tabela I
Charakterystyka demograficzna i biochemiczna pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Demographic and biochemical characteristics of chronic hemodialysis patients.

Parametr

Grupa badana
Wartość średnia 

i odchylenie standardowe
x SD±

Zakres
Mediana

Wiek
(lata)

71, 47 ± 13,8
(29 - 94) 73

Płeć (M/K) 44/38
Punktacja chorobowości 6,3 ± 2,5 6,0

Czas HD
(miesiące) 40,0 ± 39,2 32,5

Kt/V 1,5 ± 0,2 1,6
BMI

(kg/m2) 24,8 ± 4,2 24,4

Adiponektyna
(μg/ml)

24,65 ± 6,0
(9,71 - 35,22) 25,9

NT-pro BNP
(pg/ml) 15879,2 ± 14033,3 8281,0

ADMA
(μmol/l) 0,5 ± 0,3 0,5

Albumina 3,8 ± 0,4 3,8
n PCR

(g/kg/dzień) 1,0 ± 0,2 1,0

Cholesterol całkowity
(mg/dl) 181,0 ± 45,2 173,0

Cholesterol HDL
(mg/dl) 46,1 ± 14,4 46,0

Cholesterol LDL
(mg/dl) 103,9 ± 38,7 99,5

IL-6
(pg/ml) 9,9 ± 9 6,9

IL-10
(pg/ml) 2,7 ± 11,3 0,8

s TNF - RI
(pg/ml) 184745,2±141874,4 167888,5

hs CRP
(μ/ml) 7,5 ± 6,9 5,4

Skróty 
ADMA (Asymetric Dimethylarginine) - asymetryczna dimetylarginina
BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała. hs CRP (high sensitive C-reactive protein) - białko C - 
reaktywne oznaczone metodą wysokiej czułości
HD – hemodializa HDL (High Density Lipoprotein) - lipoproteiny o dużej gęstości
IL – Interleukina, Kt/V - dawka dializy  LDL Low Density Lipoprotein) - lipoproteiny o niskiej gęstości. MAP 
(Mean Arterial Pressure) - średnie ciśnienie tętnicze. NT-pro BNP (N-terminal pro brain natriuretic peptide) 
N- końcowy propeptyd natriuretyczny typu B
s TNF - R I (soluble Tumor Necrosis Factor Receptor) rozpuszczalny receptor I czynnika martwicy guza α

Rycina 1. Zależność pomiędzy adiponektyną oraz NT-pro BNP w grupie wszystkich 
pacjentów przewlekle hemodializowanych (R = 0,423, p < 0,00016).
Correlation between adiponectin and NT-pro BNP in the studied group of all 
hemodialysis patients (R = 0.423, p < 0.00016).

Rycina 2. Zależność pomiędzy adiponektyną oraz s TNF - RI w grupie 
wszystkich pacjentów przewlekle hemodializowanych (R = 0,330, p < 
0,0068).
Correlation between adiponectin and s TNF - RI in the studied group of all 
hemodialysis patients (R = 0.330, p < 0.0068).



154

Tabela II
Wyniki korelacji R Spearmana w grupie pacjentów przewlekle 
hemodializowanych. 
R Spearman correlations in the studied group of chronic hemodialysis 
patients.

Para zmiennych
Adiponektyna &

Korelacja porządku R 
Spearmana

R 
Spearman P

Wiek 0,027691 0,8049

Punktacja chorobowości 0,016014 0,1110

Czas HD 0,176862 0,1238

MAP 0,136793 0,2204

BMI -0,369937 0,0006*

Albumina 0,220400 0,9166

ADMA -0,046095 0,6985

NT-pro BNP 0,423661 0,0001*

IL-10 0,174722 0,1187

hs CRP 0,068258 0,5448

IL-6 0,211518 0,0933

s TNF - RI 0,330007 0,0068*

Triglicerydy -0,337522 0,0025*

Cholesterol LDL 0,030650 0,7913

Cholesterol HDL -0,073827 0,52340

Cholesterol całkowity -0,136511 0,2333
*p < 0,05 istotność statystyczna
ADMA (Asymetric Dimethylarginine) - asymetryczna dimetylarginina.
BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała. hs CRP (high sensitive 
C - reactive protein) - białko C - reaktywne oznaczone metodą wysokiej 
czułości. HDL (High Density Lipoprotein) - lipoproteiny o dużej gęstości. 
IL - Interleukina, Kt/V - dawka dializy, LDL (Low Density Lipoprotein) - 
lipoproteiny o niskiej gęstości. MAP (Mean Arterial Pressure) - średnie 
ciśnienie tętnicze. NT-pro BNP (N-terminal pro brain natriuretic peptide) 
- N - końcowy propeptyd natriuretyczny typu B. s TNF - R I (soluble 
Tumor Necrosis Factor Receptor I) rozpuszczalny receptor I czynnika 
martwicy guza α. Rycina 4. Średnie wyjściowe stężenie adiponektyny w grupie pacjentów przewlekle 

hemodializowanych zmarłych oraz żyjących.
Mean basic serum level of adiponectin in group of chronic hemodialysis patients 
who died and those who are still alive.

Rycina 5. Analiza stężenia adiponektyny, w oparciu o wykreślenie krzywej ROC 
jako czynnika prognostycznego zgonów w badanej grupie pacjentów przewlekle 
hemodializowanych podczas 10-letniego okresu obserwacji. 
AUC = 0,508 (0,395 - 0,620); p = 0,909. 
p < 0,05 – istotność statystyczna
AUC (ang. Area Under Curve, pole pod krzywą)
ROC (ang. Receiver Operating Characteristic)

Diagnostic performance of serum adiponectin level as receiver operating 
characteristic (ROC) curve in the mortality risk in the group of chronic hemodialysis 
patients during 10-year follow up. AUC (Area Under Curve) = 0.508 (0.395 – 0.620); 
p = 0.909.
p < 0.05 - statistical significance

Rycina 3. Zależność pomiędzy adiponektyną oraz triglicerydami w grupie wszystkich 
pacjentów przewlekle hemodializowanych (R = - 0,337, p < 0,0025). 
Correlation between the serum levels of adiponectin and triglicerides in the studied  
group of all hemodialysis patients (R = - 0.337, p < 0.0025).

 A. Bednarek-Skublewska i wsp.
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Tabela III
Wyniki korelacji R Spearmana pacjentów zmarłych przewlekle hemodializowanych.
R Spearman correlations in the group of deceased chronic hemodialysis patients.

Para zmiennych
Adiponektyna &

Korelacja porządku rang Spearmana 
R 

Spearman P

Wiek 0,247926 0,0603
Punktacja chorobowości 0,084204 0,5372

Czas HD 0,83584 0,4069
Czas do zgonu -0,058162 0,6731

MAP 0,050293 0,7127
BMI -0,240907 0,0736

Albumina -0,197103 0,1453
ADMA -0,060459 0,6766

NT-pro BNP 0,349528 0,0110*
IL-10 0,095432 0,4841

high CRP -0,067752 0,6230
FGF-23 0,212535 0,1514

IL-6 0,220722 0,1404
s TNF - RI 0,251041 0,0887

Triglicerydy -0,302899 0,0245*
Cholesterol HDL -0,024218 0,8620
Cholesterol LDL 0,002383 0,9863

Cholesterol całkowity -0,155169 0,2579
*p < 0,05 - istotność statystyczna
ADMA (Asymetric Dimethylarginine) - asymetryczna dimetylarginina.
BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała. hs CRP (high sensitive C - reactive protein) - białko C - 
reaktywne oznaczone metodą wysokiej czułości. HDL (High Density Lipoprotein) - lipoproteiny o dużej 
gęstości. IL - Interleukina, Kt/V - dawka dializy, LDL (Low Density Lipoprotein) - lipoproteiny o niskiej 
gęstości. MAP (Mean Arterial Pressure) - średnie ciśnienie tętnicze. NT-pro BNP (N - terminal pro brain 
natriuretic peptide) - N - końcowy propeptyd natriuretyczny typu B. s TNF - R I (soluble Tumor Necrosis Factor 
Receptor I) rozpuszczalny receptor I czynnika martwicy guza α.

cymi (24,74 ± 5,8 µg/ml vs 24,4 ± 6,4 µg/
ml; p = 0,901) (Ryc. 4). Przeprowadzona 
analiza statystyczna z wykreśleniem krzy-
wej ROC nie wykazała także, by ADPN 
charakteryzowała się wartością progno-
styczną w ocenie ryzyka zgonu analizowa-
nej grupie pacjentów przewlekle HD. Pole 
pod krzywą (AUC) = 0,508 (0,395 - 0,620); 
p = 0,909 (Ryc. 5).

Dyskusja
Prezentowane badania, wykonane 

u pacjentów przewlekle HD miały na celu 
sprawdzenie czy stężenie ADPN, ozna-
czone na początku 10-letniego okresu ob-
serwacji, miało związek ze śmiertelnością 
chorych jak również z innymi zaburzeniami, 
stwierdzanymi w tej grupie osób leczonych 
nerkozastępczo. Uzyskane wyniki potwier-
dziły obecność istotnie podwyższonego 
stężenia ADPN w surowicy chorych diali-
zowanych w porównaniu do osób z prawi-
dłową czynnością nerek [9,15,16]. Ponad-
to, przeprowadzona analiza wykazała, że 
podczas 10-letniej obserwacji zmarło 68 % 
pacjentów. Przyczyną zgonu u większości 
z nich były incydenty sercowo-naczyniowe 
(71% przyczyn). Nie zaobserwowano jed-
nak, by w grupie osób zmarłych wyjściowe, 
średnie stężenie ADPN różniło się istot-
nie od analogicznych wartości obecnych 
u chorych, którzy przeżyli okres obserwacji 
(32% badanych). Stwierdzono także, że 
współchorobowość pacjentów nie miała 
wpływu na zachowanie się stężenia ADPN 
zarówno u wszystkich chorych jak i w wy-

selekcjonowanych grupach (osoby zmar-
łe oraz osoby żyjące). Natomiast badania 
przeprowadzone u pacjentów przewlekle 
HD przez Parka i wsp. [17] wykazały, że 
wzrost stężenia ADPN był związany ze 
zwiększoną chorobowością i śmiertelno-
ścią  chorych. Zależność ta nie była bezpo-
średnia, lecz wynikała z obecności nastę-
pujących zaburzeń: niedożywienia, niskich 
wartości BMI, obniżonego stężenia triglice-
rydów oraz intensywności procesu zapal-
nego. Natomiast wyniki analizy przepro-
wadzonej również u osób dializowanych 
przez Zoccaliego i wsp. [18] nie potwier-
dziły istnienia takich zależności. W opinii 
autorów to obniżonemu stężeniu ADPN to-
warzyszy aktywacja układu współczulnego 
oraz zwiększona częstość chorobowości 
i śmiertelności. Zaobserwowane przez ba-
daczy zależności wskazują, że niskie stę-
żenie ADPN jest niezależnym czynnikiem 
predykcyjnym zwiększonej śmiertelności 
w populacji osób hemodializowanych. 

Rezultaty uzyskane przez autorów 
niniejszego artykułu wykazały, że lecze-
nie nerkozastępcze (czas trwania, dawka 
HD), jak również wiek pacjentów nie miały 
wpływu na wartości stężenia ADPN w każ-
dej z analizowanych grup pacjentów. Na-
tomiast Beige i wsp. [16] zaobserwowali 
obecność wyższych stężeń ADPN u osób 
poddanych wieloletniej dializoterapii. Po-
nadto analiza przeprowadzona w populacji 
ogólnej u 449 pacjentów z zastoinową nie-
wydolnością serca przez Tsutomoto i wsp. 
[19] dowiodła obecności wyższych stężeń 

ADPN u starszych osób. W opinii autorów 
hiperadiponektynemia może wiązać się ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia choro-
by wieńcowej i niewydolności serca w tej 
starszej grupie wiekowej pacjentów. 

ADPN jest syntetyzowana nie tylko 
w tkance tłuszczowej, ale również w kar-
diomiocytach [20]. W niewydolności serca 
zwiększona jest sekrecja ADPN z komórek 
mięśnia sercowego, bowiem proces ten jest 
stymulowany przez przedsionkowy peptyd 
natriuretyczny lub mózgowy peptyd natriu-
retyczny [21]. Zwiększona synteza ADPN 
jest więc odpowiedzią na istnienie zarów-
no czynników prowadzących do narasta-
jącego napięcia kardiomiocytów (wzrost 
ciśnienia tętniczego, przewodnienie) jak 
i obecność NT-pro BNP, peptydu wyko-
rzystywanego w diagnozowaniu niewydol-
ności serca [22]. Uzyskane przez autorów 
niniejszego artykułu wyniki potwierdziły 
istnienie dodatniej zależności pomiędzy 
ADPN i NT-pro BNP u wszystkich bada-
nych pacjentów, jak również u chorych 
którzy zmarli jak i przeżyli wieloletni okres 
obserwacji. Drechsler i wsp. [11] zaobser-
wowali także u pacjentów przewlekle HD 
istnienie ścisłego związku pomiędzy ADPN 
oraz NT-pro BNP. Autorzy przez okres 4 
lat oznaczali stężenie ADPN u 1955 pa-
cjentów poszukując następnie zależności 
ADPN z chorobowością oraz śmiertelno-
ścią chorych. Uzyskane wyniki wykazały, 
że wysokie stężenie ADPN miało związek 
z niewydolnością serca, epizodami nagłej 
śmierci sercowej oraz częstością udarów. 

Von Eynatten i wsp. [23] oznaczali stę-
żenie ADPN w populacji ogólnej pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowe-
go oraz badali jakie procesy mogą mieć 
wpływ na stężenie tego białka. Autorzy 
zaobserwowali, że ADPN wykazywała 
związek z zaburzeniami lipidowymi (hiper-
triglicerydemią), pozostając także w do-
datniej zależności z niewydolnością serca, 
rozpoznaną w oparciu o wzrost stężenia 
NT-pro BNP. W opinii autorów hiperadipo-
nektynemia stanowi reakcję obronną orga-
nizmu na uszkodzenie ściany naczyniowej. 
Podwyższone stężenie triglicerydów jest 
często obserwowanym zaburzeniem lipido-
wych u pacjentów przewlekle hemodializo-
wanych [24]. Hipertrglicerydemia w takim 
samym stopniu jak hipercholesterolemia 
predysponuje do miażdżycy. Syntetyzowa-
na w wątrobie wysokocząsteczkowa ADPN 
(za pośrednictwem stymulacji R 2 i oddzia-
ływania na szereg enzymów) zmniejsza 
syntezę glukozy oraz zwiększa oksydację 
kwasów tłuszczowych. Konsekwencją tego 
działania jest obniżenie stężenia triglicery-
dów [4]. Ten hamujący wpływ ADPN wobec 
rozwoju miażdżycy potwierdziły również 
wyniki badań Zoccali wsp. [9]. Autorzy ni-
niejszego artykułu zaobserwowali także 
obecność ujemnej zależności pomiędzy 
ADPN i TG zarówno u wszystkich bada-
nych pacjentów jak i w grupie osób zmar-
łych.

Proces zapalny towarzyszący za-
awansowanej miażdżycy stanowi dodat-
kowy czynnik stymulujący sekrecję ADPN 
[2,19,25]. TNF α jest cytokiną, która mo-
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dyfikuje różnorodne reakcji odpornościo-
we oraz zapalne w odpowiedzi na zaka-
żenie, nowotworzenie oraz uszkodzenie 
komórek. Wielokierunkowe działanie TNF 
α jest możliwe dopiero po połączeniu 
z dwoma rodzajami receptorów, znajdu-
jącymi się na powierzchni wielu komórek 
[26]. Stężenia we krwi rozpuszczalnych 
receptorów błonowych dla TNF α odzwier-
ciedlają natężenie syntezy oraz nasilenie 
procesu zapalnego [27]. Związek ADPN 
z aktywacją układu immunologicznego 
został wykazany przez autorów prezen-
towanej publikacji. W grupie wszystkich 
pacjentów oraz osób, które przeżyły okres 
obserwacji zaobserwowano bowiem, że 
nasileniu procesu zapalnego, diagnozo-
wanemu w oparciu o wzrost stężenia s 
TNF RI towarzyszył również postępujący 
wzrost stężenia ADPN. Zależność ta nie 
osiągnęła jednak istotności statystycznej 
w grupie osób zmarłych. Nie zaobserwo-
wano jednak obecności związku ADPN 
z pozostałymi oznaczanymi parametrami 
aktywacji układu immonologicznego (hs 
CRP, IL 6, IL 10). 

Natomiast Ignacy i wsp. [15] wykazali 
u osób przewlekle HD obecność ujemnej 
zależności pomiędzy ADPN i CRP. W opi-
nii autorów przewlekły proces zapalny w tej 
grupie chorych leczonych nerkozastęp-
czo jest związany z nieadekwatnie niskim 
stężeniem ADPN w surowicy krwi co jest 
czynnikiem świadczącym o gorszym roko-
waniu. 

Adipocyty są głównym miejscem syn-
tezy ADPN. Można więc przypuszczać, że 
większej masie tkanki tłuszczowej i wzrost 
BMI powinna towarzyszyć zwiększona se-
krecja ADPN. Stwierdzono jednak wystę-
powanie odwrotnej zależności u pacjentów 
przewlekle hemodializowanych [9, 16]. 
Uzyskane również przez autorów prezen-
towanego artykułu wyniki wykazały obec-
ność hipoadiponektynemii u osób z postę-
pującym wzrostem BMI. 

Wskaźnik ten jest istotnym parame-
trem wykorzystywanym do antropome-
trycznej oceny stanu odżywienia. Należy 
podkreślić, że u osób dializowanych opi-
sywany jest tak zwany paradoks ryzyka 
śmiertelności zależnego od BMI. Odwrot-
nie niż w populacji ogólnej, w grupie tej 
nadwaga wiąże się z lepszym rokowaniem 
i mniejszym ryzykiem śmiertelności [28]. 
Związek ADPN ze stanem odżywienia po-
twierdziły badania przeprowadzone przez 
Dervisoglu’a i wsp. [29]. Autorzy wykazali, 
że hiperadiponektynemia była związana 
z postępującym niedożywieniem, któremu 
towarzyszył nasilony stan zapalny.

Podsumowanie. W badanej grupie pa-
cjentów przewlekle hemodializowanych 
obserwowany wzrost stężenia ADPN był 
spowodowany narastającą niewydolno-
ścią serca, nasileniem stanu zapalnego, 

większym zagrożeniem rozwoju miażdżycy 
oraz spadkiem masy stanowiąc czynnik 
rokowniczo niekorzystny. Nie wykazano 
jednak, by ADPN charakteryzowała się 
wartością prognostyczną w ocenie ryzyka 
zgonu w okresie dziesięcioletniej obserwa-
cji chorych. 
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