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Stężenie sercowej troponiny T w surowicy 
a wybrane czynniki demograficzne, 
kliniczne i laboratoryjne chorych 
leczonych nerkozastępczo metodami 
zewnątrzustrojowymi  

Wprowadzenie: Częstość występowania chorób układu sercowo – naczy-
niowego, w tym choroby niedokrwiennej serca, wśród pacjentów leczonych 
nerkozastępczo jest istotnie wyższa niż w populacji ogólnej. Sercowa troponi-
na T (cTnT) jest czułym i swoistym markerem uszkodzenia kardiomiocytów Nie 
jest jasne, czy chorzy przewlekle dializowani różnymi technikami odtruwania 
pozaustrojowego, różniącymi się między sobą zakresem usuwania związków 
zależnym od masy cząsteczkowej, wykazują zróżnicowanie w stężeniu cTnT.

Cele: Porównanie stężenia izoformy sercowej troponiny T oznaczanej w su-
rowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle dializowanych róż-
nymi metodami pozaustrojowymi, określenie predyktorów stężenia hs-cTnT 
oraz analiza zależności pomiędzy stężeniem hs-cTnT a prawdopodobieństwem 
przeżycia dializowanych chorych.

Materiał i Metodyka: Do badania zakwalifikowano 247 chorych leczonych 
hemodiafiltracją (HDF), hemodializą wysokoprzepływową (HF-HD) i hemodiali-
zą niskoprzepływową  (LF-HD), u których oznaczono stężenie hs-cTnT w suro-
wicy, oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laborato-
ryjne w odniesieniu do hs-cTnT. Po  74 miesiącach od badania przekrojowego 
oceniono wpływ stężenia hs-cTnT na przeżycie w poszczególnych grupach 
chorych (z wyłączeniem grupy 93 chorych, którzy zmienili metodę leczenia 
z LF-HD na HF-HD).

Wyniki: U 87,0% (n = 215) dializowanych technikami zewnątrzustrojowymi 
stabilnych chorych stężenie hs-cTnT było powyżej normy. Mediana stężenia 
hs-cTnT w surowicy wynosiła 0,044 (0,003 – 0,595) ng/ml. W modelu MARSpli-
nes  determinantami podwyższenia stężenia hs-cTnT w surowicy dializowa-
nych chorych były wskaźniki kliniczne: czas trwania terapii nerkozastępczej, 
wiek, cukrzycowa choroba nerek, migotanie przedsionków, stosunek wielko-
ści przepływu krwi w krążeniu pozaustrojowym do przepływu dializatu, wyso-
ko umieszczona przetoka tętniczo-żylna do technik zewnątrzustrojowych (ra-
mię, proksymalna część przedramienia) oraz laboratoryjne: stężenie fosforu, 
białka C-reaktywnego i albuminy w surowicy oraz stężenie wodorowęglanów 
we  krwi. Analiza hazardu liniowego Coxa bez uwzględniania rodzaju dializy 
wykazała istotną statystycznie zależność (p < 0,0001) ryzyka zgonu z przy-
czyn sercowo-naczyniowych od stężenia hs-cTnT: wzrost stężenia hs-cTnT  
o 0,1 ng/ml powodował 1,69-krotny (95% Cl: 1,31 – 2,20) wzrost ryzyka. Nie 
wykazano istotnych statystycznie różnic ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-na-
czyniowych względem typu dializy.

Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych  dializowanych technikami zewnątrzu-
strojowymi są podwyższone, a ich analiza ma znaczenie w ocenie ryzyka serco-
wo – naczyniowego oraz prawdopodobieństwa przeżycia chorych. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 61-71)

Serum cardiac troponin T concentration and selected 
demographic, clinical and laboratory parameters 
in patients on renal replacement therapy with 
extracorporeal dialysis methods 

Introduction: The frequency of cardiovascular diseases, including coronary 
heart disease, is significantly higher in patients treated with renal replacement 
therapy than in the general population. Cardiac troponin T (cTnT) is a sensitive 
and specific marker of cardiomyocyte injury. It is not clear whether chronically 
dialyzed patients treated with various techniques of extracorporeal detoxifica-
tion, differing in the removal of compounds related to molecular weight, show 
differentiation in cTnT concentration.
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Objectives: To compare serum cardiac troponin T isoform concentration using the ultrasensitive method (hs-cTnT) 
in patients chronically dialyzed using various extracorporeal methods, determination of predictors of hs-cTnT concen-
tration, and analysis of the relationship between hs-cTnT concentration and probability of survival in dialyzed patients.

Material and Methods: The study included 247 patients treated with hemodiafiltration (HDF), high-flow hemodialysis 
(HF-HD) and low-flow hemodialysis (LF-HD), in which the serum hs-cTnT concentration was determined, and selected 
demographic, clinical and laboratory parameters were analyzed concerning hs-cTnT. Seventy four months after the 
cross-sectional study initiation, the influence of hs-cTnT concentration on survival was assessed (excluding the group 
of 93 patients who changed the treatment method from LF-HD  to HF-HD).

Results: In 87.0% (n = 215) stable patients dialyzed with extracorporeal techniques, the hs-cTnT concentration was 
above normal. The median serum hs-cTnT concentration was 0.044 (0.003 - 0.595) ng/ml. In the MARSplines model, the 
indicators of the increased hs-cTnT in dialysis patients were duration of renal replacement therapy, age, diabetic kidney 
disease, atrial fibrillation, blood flow in the extracorporeal circulation to the dialysate flow ratio, highly placed arte-
riovenous fistula for extracorporeal techniques (arm, proximal forearm), serum phosphorus concentration, C-reactive 
protein level and serum albumin, the blood bicarbonates concentration. Cox linear hazard analysis without considering 
the type of dialysis showed statistically significant relationship (p <0.0001) of death risk from cardiovascular causes to 
hs-cTnT concentration (HR 1.69, 95% Cl 1.31 - 2.20). There were no statistically significant differences in the risk of death 
from cardiovascular causes relative to the type of dialysis.

Conclusions: Serum hs-cTnT concentrations in patients dialyzed with extracorporeal techniques are increased, and 
their analysis is important in the assessment of cardiovascular risk and the probability of patients survival.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 61-71)

Wstęp
Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek 

(PChN) zaliczani są do grupy szczególne-
go ryzyka chorób układu sercowo-naczy-
niowego, w tym choroby niedokrwiennej 
serca. Ryzyko wystąpienia tych chorób 
zwiększa się wraz ze spadkiem współczyn-
nika przesączania kłębuszkowego (glome-
rular filtration rate – GFR), a w szczególnej 
mierze wzrasta u chorych dializowanych, 
niezależnie od metody leczenia nerko-
zastępczego (renal replacement therapy 
– RRT) [1-6]. W opracowaniach dotyczą-
cych oznaczania sercowej troponiny T 
metodą ultraczułą (High Sensitivity Car-
diac Troponin T – hs-cTnT) w stratyfika-
cji ryzyka ostrych zespołów wieńcowych 
zwraca się uwagę, iż określenie wartości 
referencyjnych istotnie zależy od doboru 
populacji referencyjnej, z uwagi na wykry-
walne stężenia hs-cTnT we krwi niemal  
u wszystkich zdrowych osób. Zmienność 
biologiczna może być przyczyną niewłaści-
wej interpretacji zmian stężenia hs-cTnT 
[7-9].

U chorych ze schyłkową niewydolno-
ścią nerek, poddawanych RRT, w więk-
szości przypadków stwierdza się pod-
wyższone stężenia troponin sercowych 
(Cardiac Troponins - cTn) w surowicy, 
głównie troponiny T (cTnT) [6, 10-13]. 
Wzrost stężenia cTn w surowicy chorych 
dializowanych utrzymuje się przewlekle, 
jest niejasny, wieloczynnikowy i ma bez-
pośredni wpływ na ryzyko zgonu [2,13-21]. 
Oznacza uszkodzenie kardiomiocytów  
w jakimkolwiek mechanizmie, nie tylko przez 
niedokrwienie [22-24]. U chorych z PChN  
w patomechanizmie wzrostu stężenia 
cTnT w surowicy bierze się zmniejszenie 
integralności błon komórkowych i wynika-
jącym z tego ciągłym uwalnianiem cTn do 
krwi z puli cytoplazmatycznej oraz zmniej-
szenie nerkowego klirensu cTn [25-26]. 
Wykazano istotną ujemną korelację mię-
dzy stężeniami cTn a GFR [2,13]. 

Przewlekłe utrzymywanie się podwyż-
szonych stężeń cTnT w surowicy asymp-
tomatycznych chorych sprawia znaczne 
problemy w diagnostyce ostrych zespo-

łów wieńcowych, szczególnie u pacjentów 
przewlekle dializowanych [20-21].

Cele pracy
Celem pracy było oznaczenie w po-

pulacji pacjentów przewlekle leczonych 
technikami zewnątrzustrojowymi: hemo-
diafiltracją (Hemodiafiltration – HDF), 
hemodializą wysokoprzepływową (High 
Flux Hemodialysis – HF-HD), hemodializą 
niskoprzepływową (Low Flux Hemodia-
lysis – LF-HD), bez niestabilności wień-
cowej oraz w stabilnym stanie zdrowia, 
stężenia hs-cTnT w surowicy metodą ul-
traczułą z wykorzystaniem testu Troponin  
Ths STAT Elecsys, a następnie ocena korela-
cji wysokości stężenia hs-cTnT z czynnikami 
demograficznymi, klinicznymi i laboratoryj-
nymi, 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 grupie pacjentów 
przewlekle leczonych HDF, HF-HD, LF-HD.

2. Określenie predyktorów stężenia hs-
-cTnT w surowicy w grupie pacjentów prze-
wlekle dializowanych różnymi metodami.

3. Ocena zależności pomiędzy wyjścio-
wym stężeniem hs-cTnT a prawdopodo-
bieństwem przeżycia dializowanych cho-
rych w okresie 74 miesięcy.

Materiał i Metodyka
Materiał i metodykę omówiono w po-

przednich opracowaniach [27-30], w których  
porównywano stężenia hs-cTnT w surowi-
cy w grupach pacjentów przewlekle diali-
zowanych różnymi metodami (ambulato-
ryjną dializą otrzewnową, HDF, HF-HD, 
LF-HD) ze stężeniami hs-cTnT osób po 
przeszczepieniu nerki i zdrowych ochot-
ników. W obecnej pracy porównywano 
grupy chorych dializowanych różnymi 
technikami zewnątrzustrojowymi: HDF (n 
= 54), HF-HD (n = 35), LF-HD (n = 158). 
Po 74 miesiącach od badania przekrojo-
wego oceniono wpływ stężenia hs-cTnT 
na przeżycie, z uwzględnieniem zgonów 

z przyczyn sercowo – naczyniowych w po-
szczególnych grupach (z wyłączeniem 
grupy 93 chorych, którzy zmienili meto-
dę leczenia z LF-HD na HF-HD). Analizie 
przekrojowej (n = 247) i prospektywnej  
(n = 154) poddano pacjentów z dwóch 
ośrodków dializoterapii w Wielkopolsce, 
jak podano w poprzednich opracowaniach 
[27-30]. 

Parametry zabiegów LF-HD, HF-HD 
i HDF, jak rodzaj aparatów do dializy, 
charakterystyka dializatorów i parametry 
zabiegów dializy, opisano szczegółowo 
w cytowanych wcześniej pracach [27-30]. 
Oznaczeń hs-cTnT dokonywano w Zakła-
dzie Diagnostyki Laboratoryjnej Pleszew-
skiego Centrum Medycznego sp. z o.o. 
w Pleszewie.

Statystyka opisowa zmiennych ciągłych 
została przedstawiona w postaci średniej  
i odchylenia standardowego przy normal-
nym rozkładzie zmiennych lub mediany  
i zakresów wartości dla zmiennych o roz-
kładzie innym niż normalny. Zmienne cią-
głe korelowano ze stężeniem hs-cTnT me-
todą Spearmana, gdyż wartości hs-cTnT 
miały rozkład inny niż normalny. Odsetek 
wyników hs-cTnT > 0,014 ng/ml wyliczano  
w każdej grupie chorych i odnoszono 
go do odsetka w pozostałych grupach, 
używając analizy logistycznej z wylicze-
niem współczynnika szansy (OR) i 95% 
przedziału ufności (CI). Ocenę istotności 
różnic między wynikami badanych zmien-
nych dokonano w oparciu o testy: ANO-
VA, Kruskala – Wallisa, post hoc Kruskala 
– Wallisa (phK), Chi – kwadrat, Friedma-
na, V – kwadrat, Chi – kwadrat z korek-
tą Yatesa, U Manna-Whitneya. Analizę 
zmiennych, ocenianych jako potencjalne 
predyktory hs-cTnT poddano analizie 
jednoczynnikowej za pomocą modelu 
MARSplines, gdzie liczba odwołań od 
funkcji bazowej, decydowała o istotności 
predyktora. 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.

K. Cieszyński i wsp.
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Wyniki parametrów demograficz-
nych, klinicznych i laboratoryjnych cho-
rych dializowanych przy użyciu metod 
pozaustrojowych

Dane demograficzne, kliniczne i labora-
toryjne całej badanej grupy chorych podano  
w tabelach I i II, natomiast istotne staty-
stycznie różnice między grupami podano 
w tabeli III.

Schorzenia kardiologiczne oraz prze-
byte leczenie inwazyjne, związane z cho-
robami serca w całej grupie dializowanych 

pacjentów przedstawia Ryc. 1. Wśród 
schorzeń kardiologicznych dominowa-
ły różne postaci choroby niedokrwiennej 
serca. 

Kwalifikację wszystkich chorych w za-
leżności od klasy czynnościowej niewy-
dolności serca wg NYHA przedstawiono 
na Ryc. 2. Najwięcej pacjentów spełniało 
kryteria klasy czynnościowej II wg NYHA (n 
= 123; 49,8% ogółu chorych). 

U 87,0% (n = 215) dializowanych 
technikami zewnątrzustrojowymi sta-

bilnych chorych stężenie hs-cTnT było 
powyżej normy, wynoszącej 0,014 ng/
ml dla zdrowych osób. W całej badanej 
grupie pacjentów dializowanych stęże-
nie hs-cTnT w surowicy wynosiło 0,044  
(0,003 – 0,595) ng/ml. Porównania między 
grupami przedstawiały się następująco: HDF  
vs HF-HD p = 0,012; HDF vs LF-HD p = 
0,501; HF-HD vs LF-HD p = 0,019. Wyni-
ki te wskazywały, że stężenie hs-cTnT jest 
istotnie niższe u chorych leczonych HF-HD 
niż u chorych leczonych HDF lub LF-HD, 

Tabela I
Zestawienie parametrów demograficznych i klinicznych chorych leczonych technikami zewnątrzustrojowymi (HDF, HF-HD i LF-HD).
Comparison of demographic and clinical parameters of patients treated with extracorporeal techniques (HDF, HF-HD and LF-HD).

Parametr HDF
n = 54

HF-HD
n = 35

LF-HD
n = 158

Rasa kaukaska (n, %) 53 (98,1) 35 (100) 155 (98,1)
Płeć męska (n, %) 38 (70,4) 18 (51,4) 82 (51,9)

Wiek (lata) 64,6 ± 12,3 60,6 ± 15,3 64,0 ± 14,4
Cukrzyca (n, %) 21 (38,9) 6 (17,1) 45 (28,5)

Cukrzycowa choroba nerek (n, %) 20 (37,0) 6 (17,1) 35 (22,2)
Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek (n, %) 7 (13,0) 7 (20,0) 38 (24,1)

Nefropatia nadciśnieniowa 
i miażdżycowa (n, %) 5 (9,3) 6 (17,1) 23 (14,6)

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (n, %) 4 (7,4) 5 (14,3) 9 (5,7)
Choroba wieńcowa (n, %)

Przebyty zawał serca (n, %)
40 (74,1)
27 (50,0)

11 (31,4)
9 (25,7)

34 (21,5)
23 (14,6)

PTCA i stent (n, %)
CABG (n, %)

3 (5,6)
5 (9,3)

3 (8,6)
1 (2,9)

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

Kardiomiopatie (n, %) 21 (38,9) 6 (17,1) 44 (27,8)
Wada mitralna (n, %)
Wada aortalna (n, %)

7 (13,0)
2 (3,7)

6 (17,1)
0 (0,0)

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

Migotanie przedsionków (n, %) 3 (5,6) 4 (11,4) 14 (8,7)
Kardiostymulator (n, %) 3 (5,6) 0 (0,0) 5 (3,2)

Klasa NYHA:         - bez lub I (n, %)
                                - II (n, %)

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

17 (31,5)
22 (40,7)
14 (25,9)

1 (1,9)

14 (40,0)
17 (48,6)
4 (11,4)
0 (0,0)

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

1 (0,6)

Nadciśnienie tętnicze lub pobierane leki związane z nadciśnieniem tętniczym (n, %)
Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (n, %) 54 (100)

7 (13,0)
31 (88,6)
5 (14,3)

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

Udar mózgu (n, %) 7 (13,0) 1 (2,9) 10 (6,3)
POCHP (n, %) 5 (9,3) 0 (0,0) 11 (7,0)

Czas trwania RRT (lata) 2,9 (0,05 – 22,9) 0,2 (0,02 - 11,1) 2,6 (0,07 - 25,9)
Dostęp naczyniowy

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

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

Cewnik tunelizowany (n, %)
Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa (n, %)

50 (92,6)
3 (6,0)

33 (66,0)
14 (28,0)

4 (7,4)
0 (0,0)

13 (37,1)
2 (15,4)
4 (30,8)
7 (53,8)

22 (62,9)
0 (0,0)

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

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

0 (0,0)
Czas dializy (min) 253 ± 20 240 ± 13 257 ± 21

QB (ml/min) 354,5 (158 – 420) 317 (162 – 392) 304 (148 – 370)
QD (ml/min) 503,5 (280 – 600) 500 (300 – 500) 500 (300 – 800)
QB/QD (%) 69,5 (31,4 – 89,0) 63,6 (32,4 – 108,0) 60,8 (29,6 – 107,3)

Kt/V (dla CADO tygodniowy Kt/V) 1,39 ± 0,18 1,30 ± 0,30 1.29 ± 0,23 

Masa ciała (kg)
        Przed dializą

        Po dializie
        Różnica 

Sucha masa ciała (kg)
BMI (kg/m2)

78,9 ± 16,5
76,8 ± 16,1

2,1 ± 1,2
76,6 ± 16,2
27,2 ± 4,7

71,5 ± 15,8
69,9 ± 15,4

1,6 ± 1,1
70,0 ± 15,4
25,6 ± 5,7

77,5 ± 17,9
75,4 ± 17,5

2,0 ± 1,0
75,0 ± 16,5
28,1 ± 5,9

Objaśnienia skrótów do Tab. I: BMI – wskaźnik masy ciała (Body Mass Index), CABG – pomostowanie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Bypass Grafting), HDF – hemodiafiltracja 
(Hemodiafiltration), HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High Flux Hemodialysis), Kt/V – klirens normalizowany względem objętości dystrybucji, LF-HD – hemodializa 
niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis), NYHA – Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (New York Heart Association), POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
PTCA – przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), QB – rzeczywisty przepływ krwi w krążeniu pozaustrojowym (Blood 
Flow Rate), QD – przepływ dializatu (Dialysate Flow)
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Tabela II
Zestawienie parametrów laboratoryjnych chorych leczonych technikami zewnątrzustrojowymi (HDF, HF-HD i LF-HD).
Comparison of laboratory parameters of patients treated with extracorporeal techniques (HDF, HF-HD and LF-HD).

Parametr HDF
n = 54

HF-HD
n = 35

LF-HD
n = 158

HBsAg dodatni (n, %) 2 (3,7) 1 (2,9) 1 (0,6)
Anty-HBc dodatnie (n, %) 9 (16,7) 7 (20,0) 30 (19,0)
Anty-HCV dodatnie (n, %) 8 (14,8) 0 (0,0) 25 (15,8)
HCV RNA dodatni (n, %) 2 (3,7) 0 (0,0) 14 (8,7)

Anty-HIV1/HIV2 dodatnie (n, %) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)
Albuminy (g/dl) 36,4 ± 4,1 35,6 ± 7,1 41,4 ± 3,8
hs-cTnT (ng/ml) 0,050 (0,003 - 0,315) 0,032 (0,008 - 0,595) 0,047 (0,004 - 0,410)
hs-CRP (mg/l) 12,2 ± 4,0 13,3 ± 6,4 14,9 ± 7,8

β2-mikroglobulina (mg/dl) - 2,18 (1,45 - 2,78) 3,53 (0,09 - 13,90)
WBC (G/l) 6,7 ± 1,9 7,2 ± 2,9 7,3 ± 2,8
HGB (g/dl) 11,8 ± 1,5 10,9 ± 1,5 11,3 ± 1,4
ALT (U/l) 14,5 (4 - 51) 9,0 (5 - 47) 14,0 (4 - 263)
AST (U/l) 14,0 (6 - 28) 12,5 (7 - 24) 15,0 (5 - 116)
GGT (U/l) 28,0 (9 - 342) 20,0 (5 - 116) 29,0 (5 - 401)
Ca (mg/dl) 8,7 ± 1,3 8,3 ± 0,7 8,9 ± 0,8
P (mg/dl) 5,2 ± 2,0 4,4 ± 1,4 5,1 ± 1,6

Ca x P (mg2/dl2) 45,5 ± 20,7 36,4 ± 12,3 44,7 ± 14,1
PTH (pg/ml) 364 ± 245 374 ± 231 432 ± 300
ALP (IU/l) 74,5 (42 - 346) 99,0 (40 - 322) 95,5 (39 - 725)
pH krwi 7,38 ± 0,06 7,39 ± 0,05 7,37 ± 0,04

Wodorowęglany (mmol/l) 21,6 ± 3,2 22,2 ± 3,8 21,7 ± 2,1
Cholesterol całkowity (mg/dl) 196,1 ± 85,7 170,8 ± 37,1 177,5 ± 42,3

LDL-Cholesterol (mg/dl) 113,0 ± 75,7 100,5 ± 35,6 108,9 ± 62,6
HDL-Cholesterol (mg/dl) 50,7 ± 20,8 43,1 ± 10,1 42,6 ± 12,6

Triglicerydy (mg/dl) 167,1 ± 91,5 157,1 ± 74,2 180,8 ± 91,5
Objaśnienia skrótów do Tab. 2: ALT – aminotransferaza alaninowa (Alanine Aminotransferase), ALP – fosfataza zasadowa (Alkaline Phosphatase), Anty-
HBc – przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (Antibodies to Core Antigen of Hepatiti s 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), HDF – hemodiafiltracja (Hemodiafiltration), HDL-cholesterol – cholesterol związany z lipoproteinami wysokiej gęstości 
(Cholesterol Associated With High Density Lipoproteins), 
HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High Flux Hemodialysis), 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), LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis), pH – ujemny dziesiętny logarytm ze 
stężenia jonów wodorowych w roztworze, PTH – parathormon, RNA – kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid), WBC – krwinki białe (White Blood Cells)

choroba wieńcowa (n = 85)

przebyty zawał serca (n = 59)

PTCA z implantacją stentu (n = 7)

przebyty zabieg CABG (n = 11)

kardiomiopatie (n = 71)

wada mitralna (n = 32)

wada aortalna (n = 9)

migotanie przedsionków (n = 21)

kardiostymulator (n = 8)

Rycina 1
Choroby serca oraz prze byte leczenie inwazyjne związane z chorobami serca u pacjentów leczonych technikami zewnątrzustrojowymi (n = 247).
Heart disease and a history of invasive treatment associated with heart disease in patients treated with extracorporeal techniques (n = 247).
Objaśnienia skrótów: CABG - pomostowanie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Bypass Grafting), PTCA – przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty)
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Rycina 1 

Choroby serca oraz przebyte leczenie inwazyjne związane z chorobami serca  
u pacjentów leczonych technikami zewnątrzustrojowymi (n = 247). 

Heart disease and a history of invasive treatment associated with heart disease  
in patients treated with extracorporeal techniques (n = 247). 
 

Objaśnienia skrótów: CABG - pomostowanie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Bypass Grafting), PTCA – 
przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) 
 

Rycina 2 

Kwalifikacja pacjentów dializowanych technikami zewnątrzustrojowymi  
w zależności od klasy czynnościowej niewydolności serca wg Nowojorskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA - New York Heart Association). 

The qualification of patients on dialysis with extracorporeal techniques depending on the 
functional class of heart failure according to the New York Cardiac Society. 
 

a – liczba chorych z prezentowaną cechą 

 

 

Rycina 3 

Stężenie hs-cTnT w surowicy wszystkich badanych grup pacjentów (HDF, HF-HD,  
LF-HD).  

Serum hs-cTnT concentration in all groups of patients tested (HDF, HF-HD,  
LF-HD). 
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Tabela III
Zestawienie istotności różnic miedzy parametrami demograficznymi i klinicznymi chorych stosujących różne metody RRT (HDF, HF-HD i LF-HD).
Comparison of the significance of differences between demographic and clinical parameters in patients using different RRT methods (HDF, HF-HD i LF-HD).

Parametr

Wartość p dla porównania między grupami

Wszystkie
grupy

HDF 
vs 

HF-HD

HDF 
vs 

LF-HD

HF-HD 
vs 

LF-HD

Rasa kaukaska (n, %) 1,000F 0,577Y          1,000F

Płeć męska (n, %) 0,078C 0,025C 1,000C

Wiek (lata) 0,447K

Cukrzyca (n, %) 0,035C 0,175C 0,206C

Cukrzycowa choroba nerek (n, %) 0,060C 0,031C 0,650C

Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek (n, %) 0,376V 0,122C 0,666C

Nefropatia nadciśnieniowa 
i miażdżycowa (n, %) 0,272V 0,364C 0,794C

Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (n, %) 0,489Y 0,652V 0,158Y

Choroba wieńcowa (n, %)
Przebyty zawał serca (n, %)

<0,0001C
0,028C

<0,0001C
<0,0001C

0,268C
0,131C

PTCA i stent (n, %)
CABG (n, %)

0,903Y
0,457Y

0,086Y
0,069V

0,020Y
0,658C

Kardiomiopatie (n, %) 0,035C 0,171C 0,210C

Wada mitralna (n, %)
Wada aortalna (n, %)

0,588V
0,517F

0,528C
0,820V

1,000C
0,354F

Migotanie przedsionków (n, %) 0,547Y 0,569C 0,637V

Kardiostymulator (n, %) 0,276F 0,427V 0,587C

Klasa NYHA:      - bez lub I (n, %)
                - II (n, %)
                 - III (n, %)
                 - IV (n, %)

0,496C
0,516C
0,098C
1,000F

1,000C
0,156C
0,064C
0,988Y

0,427C
0,709C
0,791C
1,000F

Nadciśnienie tętnicze lub 
pobierane leki związane 

z nadciśnieniem tętniczym (n, %)
Niekontrolowane nadciśnienie

tętnicze (n,%)

0,044Y

0,859V

<0,0001C

0,688C

0,078C

1,000C

Udar mózgu (n, %) 0,212Y 0,147C 0,424V

POCHP (n, %) 0,152F 0,766C 0,220F

Czas trwania RRT (lata) <0,0001K <0,0001phK 1,000phK <0,0001phK

Dostęp naczyniowy
Przetoka tętniczo-żylna (n, %)

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

Cewnik tunelizowany (n, %)

<0,0001C
0,660Y

<0,0001C
0,614C

<0,0001C

0,080C
0,001C

<0,0001C
0,001C

<0,0001C

<0,0001C
0,012C
0,107V
0,001C

<0,0001C

Czas dializy (min) <0,0001K 0,032K 0,114K <0,0001K

QB (ml/min) <0,0001K 0,0003K <0,0001K 0,586K

QD (ml/min) <0,05K <0,05K

QB/QD (%) 0,002phK <0,0001phK 0,033phK

Kt/V 0,0175K 0,141phK 0,016phK 1,000phK

Masa ciała (kg)
        Przed dializą

        Po dializie
        Różnica 

Sucha masa ciała (kg)
BMI (kg/m2)

0,053K
0,055K
0,185K
0,053K
0,015K 0,128phK 1,000phK 0,011phK

Objaśnienia skrótów do Tab. 3: BMI – wskaźnik masy ciała (Body Mass Index), CABG – pomostowanie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Bypass Grafting), HDF – hemodiafiltracja 
(Hemodiafiltration), HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High Flux Hemodialysis), Kt/V – klirens normalizowany względem objętości dystrybucji, LF-HD – hemodializa 
niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis), NYHA – Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (New York Heart Association), POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
PTCA – przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), QB – rzeczywisty przepływ krwi w krążeniu pozaustrojowym (Blood 
Flow Rate), QD – przepływ dializatu (Dialysate Flow), RRT – leczenie nerkozastępcze (Renal Replacement Therapy)
Testy statystyczne: C - Chi2, F – Friedmana, K - Kruskala – Wallisa, phK – post hoc Kruskala – Wallisa, V – V-kwadrat, Y – Chi2 z korektą Yatesa
Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości znamienne statystycznie
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natomiast leczeni HDF lub LF-HD nie róż-
nili się istotnie stężeniem hs-cTnT w suro-
wicy. Porównanie stężenia hs-cTnT w su-
rowicy badanych grup pacjentów (HDF, 
HF-HD, LF-HD) przedstawiono na Ryc. 3. 

Wyniki porównania statystycznego 
parametrów demograficznych, klinicznych 
i laboratoryjnych grup chorych dializo-
wanych róż nymi metodami podano w ta-
belach III i IV. Badane grupy wykaz ywały 
różnice względem płci, częstości występo-
wania cukrzycy i cukrzycowej choroby ne-
rek, obecności choroby wieńcowej, prze-
bytego zawału serca i przebytego leczenia 
przezskórną angioplastyka wieńcową z im-
plantacją stentu, częstości występowania 
kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego, 
czasu trwania RRT, rodzaju dostępu na-
czyniowego (przetoka tętniczo – żylna, 
cewnik tunelizowany), umieszczenia prze-
toki tętniczo – żylnej, wielkości przepływu 
krwi w krążeniu pozaustrojowym, skorygo-
wanego wskaźnika dostarczonej dawki he-
modializy (Equilibrated Kt/V – eKt/V), cza-
su sesji dializacyjnej i wskaźnikiem masy 
ciała. Pod względem wyników badań la-
boratoryjnych grupy różniły się częstością 
występowania przeciwciał skierowanych 
przeciwko wirusowi zapalenia wątroby 
typu C, stężeniem hemoglobiny, stężeniem 
w surowicy albumin, wapnia, cholesterolu 
całkowitego i cholesterolu związanego z li-
poproteinami małej gęstości, aktywnością 
fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy 
asparaginianowej i aminotransferazy alani-
nowej w surowicy oraz stężeniami wapnia 
i iloczynem wapniowo-fosforanowym. Para-
metry demograficzne, kliniczne i laborato-
ryjne w poszczególnych grupach przeana-
lizowano w poprzednich pracach [27-30]. 
W obecnej pracy określono predyktory stę-
żenia hs-cTnT w surowicy w całej grupie 
chorych leczonych metodami pozaustrojo-
wej dializy i oceniono zależności pomiędzy 
wyjściowym stężeniem hs-cTnT a prawdo-
podobieństwem przeżycia dializowanych 
chorych.

W modelu MARSplines  (GCV 0,0014, 
skorygowany R2 = 0,843) liczba odwołań 
od funkcji bazowej, decydująca o istotności 
predyktora, w całej grupie chorych dializo-
wanych przedstawiała się dla hs-cTnT na-
stępująco: czas trwania RRT (liczba odwo-
łań 19), wiek (18), przepływ krwi w krążeniu 
pozaustrojowym (Blood Flow Rate - QB) 
(17), stężenie fosforu w surowicy (16), stę-
żenie białka C-reaktywnego oznaczanego 
metodą ultraczułą (High Sensitivity C-Re-
active Protein - hs-CRP) w surowicy (14), 
stężenie wodorowęglanów we krwi (11), 
cukrzycowa choroba nerek (10), migotanie 
przedsionków (9), QB / przepływ dializatu 
(Dialysate Flow - QD) (3), stężenie albu-
miny w surowicy (2), wysoko umieszczo-
na (ramię lub proksymalna część przed-
ramienia) przetoka tętniczo – żylna do 
technik zewnątrzustrojowych (2), przebyty 
udar mózgu (2), słabo kontrolowane nad-
ciśnienie tętnicze (2), kardiomiopatie (1), 
choroba wieńcowa (0). Wyższe stężenia 
hs-cTnT w surowicy były związane głów-
nie z dłuższym czasem RRT, podeszłym 
wiekiem, obecnością cukrzycy i cukrzyco-
wej choroby nerek, obecnością migotania 

Rycina 2
Kwalifikacja pacjentów dializowan ych technikami zewnątrzustrojowymi w zależności od klasy czynnościowej 
niewydolności serca wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA - New York Heart Association).
The qualification of patients on dialysis with extracorporeal techniques depending on the functional class of heart 
failure according to the New York Cardiac Society.
a – liczba chorych z prezentowaną cechą

Rycina 3
Stężenie hs-cTnT w surowicy wszystkich badanych grup pacjentów (HDF, HF-HD, LF-HD). 
Serum hs-cTnT concentration in all groups of patients tested (HDF, HF-HD, LF-HD).
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja (hemodiafiltration), HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High 
Flux Hemodialysis), hs-cTnT – sercowa troponina T oznacz ana metodą ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin 
T), LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis)

K. Cieszyński i wsp.
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przedsionków, wyżej umieszczoną (ramię 
lub proksymalna część przedramienia) 
przetoką tętniczo – żylną do technik ze-
wnątrzustrojowych, przebytym udarem 
mózgu, słabo kontrolowanym nadciśnie-
niem tętniczym, obecnością kardiomiopatii 
oraz choroby wieńcowej, wyższymi warto-
ściami QB, wyższym stężeniem hs-CRP 
w surowicy. Niższe stężenia hs-cTnT w su-
rowicy obserwowano jednocześnie z wyż-
szymi stężeniami albuminy i triglicerydów  
w surowicy oraz wodorowęglanów we krwi. 
Różne techniki dializacyjne (HDF, HF-HD,  
LF-HD) nie okazały się istotne w tym mo-
delu w stosunku do stężenia hs-cTnT.

Prawdopodobieństwo przeżycia 
chorych w zależności o stosowanej me-
tody RRT oraz początkowych stężeń hs-
-cTnT w surowicy 

Analiza Kaplana-Meiera nie wykaza-
ła istotnych różnic w przeżyciu chorych  
w zależności od stosowanej metody lecze-
nia dializacyjnego (p = 0,100; Ryc. 4). 

Analiza hazardu liniowego Coxa 
bez uwzględniania rodzaju dializy wy-
kazała istotną statystycznie zależność 
(p < 0,000001) ryzyka zgonu z przy-
czyn ogólnych od stężenia hs-cTnT: 
wzrost stężenia hs-cTnT o 0,1 ng/ml 
powodował 1,92-krotny (95% Cl: 1,51 
– 2,44) wzrost ryzyka zgonu, a tak-
że z przyczyn sercowo – naczynio-
wych (p < 0,0001): wzrost stężenia  
hs-cTnT o 0,1 ng/ml powodował 
1,69-krotny (95% Cl: 1,31 – 2,20) wzrost 
ryzyka. W grupie pacjentów ze stężeniem 
hs-cTnT w surowicy powyżej media-
ny (≥0,045 ng/ml) odnotowano istotnie 
wyższą śmiertelność zarówno z przy-

Tabela IV
Zestawienie istotności różnic miedzy parametrami laboratoryjnymi i klinicznymi chorych stosujących różne metody RRT (HDF, HF-HD i LF-HD).
Comparison of the significance of differences between laboratory parameters in patients using different RRT methods (HDF, HF-HD i LF-HD).

Parametr

Wartość p dla porównania między grupami

Wszystkie grupy
HDF 
vs 

HF-HD

HDF 
vs 

LF-HD

HF-HD 
vs 

LF-HD
HBsAg dodatni (n, %) 0,700Y 0,326Y 0,800Y

Anty-HBc dodatnie (n, %) 0,691V 0,839C 1,000C
Anty-HCV dodatnie (n, %) 0,045F 1,000C 0,009F
HCV RNA dodatni (n, %) 0,517F 0,253C 0,078F
Anty-HIV1/HIV2 dodatnie 

(n, %)
Albuminy (g/dl) <0,0001K 1,000phK <0,0001phK <0,0001phK
hs-cTnT (ng/ml) 0,090K
hs-CRP (mg/l) 0,345K

β2-mikroglobulina (mg/dl) 0,073MW
WBC (G/l) 0,837K
HGB (g/dl) 0,024A 0,019phA 0,133phA 0,288phA
ALT (U/l) 0,003K 0,010phK 1,000phK 0,002phK
AST (U/l) 0,007K 0,577phK 0,280phK 0,011phK
GGT (U/l) 0,126K
Ca (mg/dl) 0,005K 0,203phK 0,579phK 0,004phK
P (mg/dl) 0,072K

Ca x P (mg2/dl2) 0,011K 0,082phK 1,000phK 0,008phK
PTH (pg/ml) 0,418K
ALP (IU/l) 0,018K 0,151phK 0,016phK 1,000phK
pH krwi 0,067K

Wodorowęglany (mmol/l) 0,737K
Cholesterol całkowity (mg/dl) 0,467K

LDL-Cholesterol (mg/dl) 0,983K
HDL-Cholesterol (mg/dl) 0,069K

Triglicerydy (mg/dl) 0,252K
Objaśnienia skrótów do Tab. IV: ALT – aminotransferaza alaninowa (Alanine Aminotransferase), ALP – fosfataza zasadowa (Alkaline Phosphatase), Anty-
HBc – przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi rdzeniowemu 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), HDF – hemodiafiltracja (Hemodiafiltration), HDL-cholesterol – cholesterol 
związany z lipoproteinami wysokiej gęstości (Cholesterol Associated With High Density Lipoproteins), HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High Flux 
Hemodialysis), 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), LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis), pH – ujemny dziesiętny logarytm ze stężenia jonów wodorowych w roztworze, PTH – 
parathormon, RNA – kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid), RRT – leczenie nerkozastępcze (Renal Replacement Therapy), WBC – krwinki białe (White Blood Cells)
Testy statystyczne: A – ANOVA, C - Chi2, F – Friedmana, K - Kruskala – Wallisa, MW – Mann Whitney’a, phA – post hoc ANOVA, phK – post hoc Kruskala – Wallisa, V – V-kwadrat, 
Y – Chi2 z korektą Yatesa
Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości znamienne statystycznie

czyn ogólnych (Ryc. 5), jak i z przyczyn  
sercowo-naczyniowych (ryc. 6) niż 
w grupie pacjentów ze stężeniami hs-
-cTnT poniżej mediany (<0,045 ng/ml).

Analiza hazardu liniowego Coxa 
z uwzględnieniem rodzaju dializy wyka-
zała istotną statystycznie zależność (p 
< 0,000001) ryzyka zgonu z przyczyn 
ogólnych od stężenia hs-cTnT: wzrost 
stężenia hs-cTnT o 0,1 ng/ml powodował 
2,00-krotny (95% Cl: 1,54 – 2,60) wzrost 
ryzyka zgonu oraz istotną statystycznie 
różnicę ryzyka zgonu przy porównaniu 
dializy LF-HD względem HF-HD (p = 
0,030): ryzyko zgonu w przypadku LF-
-HD było większe 1,90-krotnie (95% Cl: 
1,05 – 3,50). 

Analiza hazardu liniowego Coxa 
nie wykazała istotnych statystycznie 
różnic ryzyka zgonu z przyczyn serco-
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Rycina 6
Prawdopodobieństwo przeżycia chorych w zależności od stężenia hs-cTnT w zakresie śmiertelności 
z przyczyn sercowo-naczyniowych.
The probability of survival of patients depending on the hs-cTnT concentration  in terms of cardiovascular mortality.
Objaśnienia skrótów: hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

wo-naczyniowych względem typu dia-
lizy, a także nie wykazała istotnych 
statystycznie różnic ryzyka zgonu wzglę-
dem stężenia hs-cTnT oraz typu dializy  
w przypadku zgonów innych niż z przyczyn 
sercowo-naczyniowych.

Dyskusja
Troponiny sercowe są uznanym czułym 

i specyficznym markerem niedokrwienia 
mięśnia sercowego oraz jego uszkodzenia 
o etiologii innej niż niedokrwienie. Ich pod-
wyższone stężenie, głównie cTnT, stwier-
dzano nawet u 94% chorych leczonych 
hemodializami bez klinicznych wykładni-
ków ostrego niedokrwienia mięśnia ser-
cowego [31-44]. W prezentowanej pracy 
podwyższone w stosunku do normy stęże-
nie cTnT w surowicy wykazano w u 87,0%  
(n = 215) dializowanych technikami zewną-
trzustrojowymi stabilnych chorych. Wyka-
zano także, że wartości hs-cTnT w surowi-
cy chorych dializowanych mogą różnić się 
w zależności od stosowanej metody diali-
zoterapii. Istotnie niższe stężenie hs-cTnT 
występowało u chorych leczonych HF-HD 
niż u chorych leczonych HDF lub LF-HD, 
natomiast leczeni HDF i LF-HD nie różnili 
się istotnie stężeniem hs-cTnT w surowicy. 
Powiązanie zmienności stężenia hs-cTnT 
z metodą dializoterapii wymagało jednak 
dokładnej oceny grup chorych leczonych 
różnymi metodami i uwzględnienia wpły-
wu predyktorów tego stężenia w każdej 
z grup. Badane grupy wykazywały różnice 
w parametrach demograficznych i klinicz-
nych: płeć, częstość występowania cukrzy-
cy i cukrzycowej choroby nerek, obecność 
choroby wieńcowej, przebyty zawału serca 
i przebyte leczenie PTCA z implantacją 
stentu, częstość występowania kardiomio-
patii, obecność nadciśnienia tętniczego, 
czas trwania RRT, rodzaj dostępu naczy-
niowego (przetoka tętniczo – żylna, cew-
nik tunelizowany), umieszczenie przetoki 
tętniczo – żylnej, wielkość przepływu krwi 
w krążeniu pozaustrojowym, eKt/V, czas 
sesji dializacyjnej i BMI. Pod względem 
wyników badań laboratoryjnych grupy róż-
niły się częstością występowania przeciw-
ciał skierowanych przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu C, stężeniami he-
moglobiny (Hemoglobin - HGB), stężeniem 
w surowicy albumin, wapnia, cholesterolu 
całkowitego i cholesterolu związanego z li-
poproteinami dużej gęstości, aktywnością 
fosfatazy zasadowej, aminotransferazy 
asparaginianowej i aminotransferazy ala-
ninowej w surowicy oraz stężeniami wap-
nia i iloczynem wapniowo-fosforanowym. 
Wykazane różnice miedzy parametrami 
klinicznymi i laboratoryjnymi chorych sto-
sujących różne metody RRT nie zależały 
od metody dializowania. Wpływ na wymie-
nione różnice miała wcześniejsza kwali-
fikacja chorych do odpowiednich metod 
RRT. Dla przykładu wśród chorych leczo-
nych HDF częściej występowała choroba 
wieńcowa niż u chorych leczonych HF-HD  
i LF-HD.

Trzeba podkreślić, że parametry dia-
lizy u chorych ocenianych przekrojowo 
nie zmieniały się istotnie w ciągu prze-
biegu dializoterapii. Niższe stężenia  

p =  0,100

p =  0,0002

Rycina 4
Prawdopodobieństwo przeżycia chorych w zależności od stosowanej metody RRT w zakresie śmiertelności ogólnej.
The probability of survival of patients depending on the RRT method used in general mortality.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja (Hemodiafiltration), HF-HD – hemodializa wysokoprzepływowa (High Flux 
Hemodialysis), LF-HD – hemodializa niskoprzepływowa (Low Flux Hemodialysis), RRT – leczenie nerkozastępcze 
(Renal Replacement Therapy)

Rycina 5
Prawdopodobieństwo przeżycia chorych w zależności od stężenia hs-cTnT w zakresie śmiertelności ogólnej.
The probability of survival of patients depending on the hs-cTnT concentration in terms of general mortality.
Objaśnienia skrótów: hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

p =  0,039

K. Cieszyński i wsp.
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hs-cTnT w surowicy w grupie HF-HD w po-
równaniu do grupy LF-HD mogą wynikać 
z wielu potencjalnych znanych korzyści le-
czenia HF-HD wykazanych również w pre-
zentowanym badaniu, jak lepsza kontrola 
gospodarki wapniowo – fosforanowej, 
natomiast QB i QD były podobne w obu 
grupach (mediana 317 ml/min u chorych 
leczonych HF-HD i media na 304 ml/min 
u chorych leczonych LF-HD). HDF jest 
również pod wieloma aspektami skutecz-
niejszą techniką dializoterapii niż LF-HD 
(w prezentowanym badaniu w grupie HDF 
stwierdzono wyższe wartości eKt/V i niższe 
aktywności fosfatazy alkalicznej). Jednak 
podczas leczenia HDF wartości QB, QD 
i QB/QD były znacznie wyższe niż te ob-
serwowane w trakcie HF-HD i LF-HD [45]. 
Wstępny wniosek z tych obserwacji jest 
taki, że wysokie wartości QB mogą niwelo-
wać pozytywny wpływ leczenia przy użyciu 
dializatorów o wysokiej wydajności w od-
niesieniu do uszkodzenia kardiomiocytów. 
Z tego względu wpływ leczenia technikami  
o wysokiej wydajności na przeżycie cho-
rych dializowanych może być tak trudny do 
wykazania [45].

W ciągu ostatnich lat dokonuje się 
ogromny postęp w technikach leczenia 
nerkozastępczego, głównie dotyczący 
metod pozaustrojowych. Około dwie trze-
cie pacjentów na świecie poddawanych 
dializoterapii zewnątrzustrojowej jest le-
czonych za pomocą dializatorów wysoko-
przepływowych zabiegami HF-HD lub HDF 
[46-47]. Dążenie do zwiększenia efektyw-
ności zabiegów w założeniach ma na celu 
poprawę wyrównania gospodarki wapnio-
wo–fosforanowej, kwasowo–zasadowej, 
wodno–elektrolitowej, prawidłową kontrolę 
ciśnienia tętniczego, zapobieganie nie-
dożywieniu, wyrównanie niedokrwistości, 
a zatem w konsekwencji zmniejszenie 
powikłań narządowych towarzyszących 
PChN. Nawet niewielka poprawa adekwat-
ności przerywanej hemodializy, wyrażona 
wzrostem eKt/V, bez zmiany parametrów 
błony dializacyjnej, może powodować lep-
szą kontrolę niedokrwistości, poprawę pa-
rametrów gazometrii krwi oraz obniżenie 
stężenia PTH [48]. Zastąpienie błon diali-
zacyjnych, wytwarzanych z celulozy i mo-
dyfikowanej celulozy, błonami półsyntetycz-
nymi i syntetycznymi z tworzyw sztucznych 
(polisulfonowe, polieterosulfonowe, po-
liamidowe i z polimetakrylanu metylu) ma 
na celu poprawę wydajności i biozgod-
ności dializy, co się wiąże ze zmniejsze-
niem aktywacji reakcji zapalnych i wy-
krzepiania krwi przepływającej w układzie 
drenów i dializatora. Rodzaj i powierzch-
nia zastosowanej błony dializacyjnej ma 
bezpośredni wpływ na klirens związków 
o różnej masie cząsteczkowej oraz decy-
duje o współczynniku ultrafiltracji (KUF). 
Ze względu na różne wartości KUF diali-
zatory podzielono na niskofiltrujące (KUF < 
20 ml/godz./mmHg), średniofiltrujące (KUF  
20–30 ml/godz./mmHg) oraz wysokofil-
trujące (KUF 30-50 ml/godz./mmHg) [49]. 
Zdolność do eliminacji cząstek nie tylko 
o małej, ale również o średniej masie czą-
steczkowej powoduje m.in. zwiększenie 
klirensu β2-mikroglobuliny (masa cząstecz-

kowa 11,8 kD) odpowiedzialnej za rozwój 
amyloidozy u chorych dializowanych, ma-
nifestującej się klinicznie najczęściej ze-
społem cieśni nadgarstka [50-51]. Granicę 
wielkości dla porów w błonie dializacyjnej 
stanowią albuminy, które nie powinny być 
usuwane w czasie zabiegu dializy. W pre-
zentowanej pracy do zabiegów HF-HD 
i HDF wykorzystano wysokoprzepływowe 
dializatory z błoną heliksonową, charakte-
ryzujące się dużym KUF (do 47 ml/godz./
mmHg) oraz wysokim klirensem dla śred-
nich cząsteczek, jak β2-mikroglobulina. Dla 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
dializatora wysokiej wydajności z wysokim 
współczynnikiem K0A (całkowity transfer 
masy pomnożony przez powierzchnię bło-
ny dializacyjnej) zarówno wartości QB, jak  
i QD, powinny być zwiększane z zachowa-
niem QB/QD jak 1:2 lub wyższym [52-53].  
W prospektywnym randomizowanym ba-
daniu, trwającym 24 miesiące, Wizemann 
i wsp. [54] porównali dwie metody leczenia 
nerkozastępczego: LF-HD z HDF. Stężenie 
albuminy, masa ciała i wartości ciśnienia 
krwi nie różniły się istotnie między grupa-
mi LF-HD i HDF. Nie było także różnicy 
w śmiertelności w obu grupach w okresie 
24 miesięcznej obserwacji. Uzyskano na-
tomiast spadek stężenia β2-mikroglobuliny 
w grupie chorych leczonych HDF z wartości 
początkowych 3,2 – 4,3 mg/dl do 1,8 mg/dl 
(p < 0,01). Istotnym jest fakt, że stężenie  
β2-mikroglobuliny obniżyło się w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy leczenia HDF, po 
czym utrzymywało się na stałym poziomie 
przez pozostałych 18 miesięcy obserwa-
cji. Palmer i wsp. [5] wnioskują, że wyż-
szy klirens średnich cząsteczek takich, 
jak β2-mikroglobulina, powinien przełożyć 
się na lepsze rokowanie i zmniejszenie 
śmiertelności dializowanych chorych. We-
dług niektórych autorów utrzymywanie się 
korzystnych efektów wysokowydajnych 
metod dializoterapii pozaustrojowej wyma-
ga dłuższego czasu, aby przełożyć się na 
wymierne następstwa kliniczne [5,54].

Dotychczasowe badania dowodziły, 
że zwiększenie dawki dializy w trakcie 
leczenia LF-HD powoduje poprawę nie-
dokrwistości i możliwość zmniejszenia 
dawki środków stymulujących erytropoezę 
(Erythropoiesis Stimulating Agents – ESA) 
[48,55-56]. Locatelli i wsp. [4] w badaniu 
wykonanym u 146 pacjentów, porównali 
LF-HD i wysokowydajne techniki hemo-
filtracji i HDF, wykorzystujące zjawisko 
konwekcji. Zabiegi konwekcyjne wyko-
nywali w technice predylucji. Wykazali, 
że na wartości HGB wpływ miały: rodzaj 
nefropatii, stężenie CRP, ferrytyny i cho-
lesterolu w surowicy, a także dawka ESA. 
Oporność na leczenie ESA miała związek 
z niskim stężeniem ferrytyny i podwyższo-
nym stężeniem β2-mikroglobuliny w su-
rowicy. W porównaniu do LF-HD lecze-
nie konwekcyjne nie wykazało istotnego 
statystycznie wpływu na stężenie HGB 
i oporność na ESA [4]. Istnieją jednak star-
sze opracowania, w których wykazano, 
że zmiana metody leczenia z LF-HD na  
HF-HD lub HDF z zastąpieniem błon ni-
skoprzepuszczalnych błonami wysoko-
przepuszczalnymi wiązać się może ze 

wzrostem stężenia HGB i zmniejszeniem 
zapotrzebowania na ESA [48,56]. Prace te 
oparte były na obserwacji 6-miesięcznej. 
Nie można wykluczyć, że niektórzy chorzy 
leczeni LF-HD, objęci tymi badaniami, nie 
spełniali współczesnych kryteriów ade-
kwatnego dializowania, co zmieniło się po 
zastosowaniu u nich HF-HD, i to było przy-
czyną poprawy niedokrwistości. 

Według badania przeprowadzonego 
przez Kashiwagi i wsp. [52] QB/QD po-
winien być utrzymywany na poziomie 1:2 
(50%), a wartość QD może być zmniejszo-
na jedynie przy zachowaniu tego stosunku 
przepływu. Cytowane badanie dotyczyło 
jedynie efektywności dializy, a nie wpływu 
zmiany QB/QD na stabilność laboratoryj-
nych wykładników uszkodzenia mięśnia 
sercowego. Z drugiej strony, wartość QB/
QD wynosiła w przybliżeniu 1:1 podczas  
LF-HD w badaniu klinicznym, porównują-
cym skutki stosowania LF-HD i HDF [54]. 
Stężenia cTnT nie sprawdzono jednak przy 
takich wartościach QB/QD. 

W badaniu przeprowadzonym przez 
Ingec i wsp. [37] pacjenci leczeni HD, któ-
rzy wykazali wzrost stężenia cTnI w trak-
cie sesji dializacyjnej, mieli istotnie niższe 
stężenia albuminy w surowicy niż pacjenci 
niewykazujący wzrostu cTnI. W związku 
z tym, że stężenie albuminy w surowicy 
było negatywnym predyktorem stęże-
nia cTnT, a obniżenie stężenia albuminy 
w surowicy było mniejsze podczas lecze-
nia HF-HD niż LF-HD, należy wykluczyć 
prawdopodobieństwo, że głównie zmiany 
stężenia albuminy w surowicy mogły być 
odpowiedzialne za wzrost stężenia cTnT 
u pacjentów leczonych HF-HD, podczas 
gdy nie obserwowano tego wzrostu u cho-
rych leczonych LF-HD. Korzyści wynika-
jące z leczenia  HF-HD w porównaniu do 
LF-HD wykazano w prezentowanej pracy 
w odniesieniu do stężenia w surowicy albu-
miny, hs-CRP, β2-mikroglobuliny, PTH i fos-
foru. Podobne efekty były prezentowane 
w poprzednich badaniach porównujących 
HF-HD i LF-HD [4-5,55,57-59]. Pomimo 
iż technika HF-HD jest korzystniejsza pod 
wieloma względami niż LF-HD i okazała 
się także korzystniejszą względem stę-
żeń hs-cTnT niż HDF i LF-HD w wynikach 
przeprowadzonego badania przekrojowe-
go, to jednak może nie być lepszą meto-
dą leczenia pod względem zapobiegania 
cichym uszkodzeniom mięśnia sercowe-
go niż LF-HD, jeżeli wiąże się z istotnymi 
przyrostami wartości QB oraz QB/QD. 
Zmniejszenie QD ma pozytywne aspekty fi-
nansowe i środowiskowe, natomiast wzrost 
QB nie generuje kosztów, przynajmniej  
w aspekcie finansowym. Odpowiedź na 
pytanie, czy korzyści wynikające z leczenia 
HF-HD są w stanie przeciwważyć negatyw-
ne skutki wzrostu zarówno wartości QB, jak 
i QB/QD, wymaga dalszych badań. 

Możliwe przyczyny podwyższonego 
stężenia cTn u chorych leczonych techni-
kami zewnątrzustrojowymi w odniesieniu 
do zwiększenia wartości QB lub QB/QD nie 
zostały dotychczas wyjaśnione. U pacjen-
tów leczonych HD z użyciem dializatorów  
z błonami kuprofanowymi wzrost warto-
ści QB z 200 ml/min do 400 ml/min przy 
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stałej wartości QD 500 ml/min wiązał się 
ze wzrostem stężenia w surowicy skła-
dowej C3a dopełniacza oraz struktury 
białkowej powstającej w końcowym eta-
pie jego aktywacji, która składa się z bia-
łek prekursorowych: C5b, C6 - C9 [60]. 
Bardziej biozgodne błony dializacyjne 
powodują mniejsze, ale również wykry-
walne wzrosty stężenia C3a w surowicy 
[61-62]. W badaniach eksperymental-
nych, oceniających rolę C5 i C3a w nie-
dokrwieniu mięśnia sercowego, Busche  
i wsp. [63] stwierdzili, że C3a i C5, choć 
głównie C5, miały związek ze wzrostem 
stężenia cTnI w surowicy w wyniku niedo-
krwienia/reperfuzji mięśnia sercowego.

W podsumowaniu omówienia korelacji/
związków QB i/lub QB/QD, należy stwier-
dzić, że u stabilnych klinicznie chorych ze 
stabilnymi parametrami zabiegu dializy 
pozaustrojowej ciche uszkodzenie mięśnia 
sercowego wskazywane przez wyższe 
stężenia cTnT w surowicy, wiąże się z in-
dywidualnymi cechami pacjentów, głównie 
z dłuższym czasem RRT, starszym wie-
kiem, wysokimi stężeniami fosforu i CRP 
w surowicy, ale również do uszkodzenia 
mięśnia sercowego podczas leczenia prze-
rywanymi dializami zewnątrzustrojowymi 
mogą przyczynić się wartości QB przewle-
kle przewyższające 300 ml/min z jedno-
czesnym zwiększeniem się QB/QD.

W prezentowanej pracy wykazano istot-
ną statystycznie zależność ryzyka zgonu  
z przyczyn ogólnych i sercowo - naczy-
niowych od stężenia hs-cTnT. Analiza 
hazardu liniowego Coxa z uwzględ-
nieniem rodzaju dializy wykazała po-
nadto istotną statystycznie zależność 
ryzyka zgonu z przyczyn ogólnych od 
stężenia hs-cTnT przy porównaniu dializy  
LF-HD względem HF-HD - ryzyko zgonu 
w przypadku LF-HD było istotnie większe. 
Nie wykazano natomiast istotnych staty-
stycznie różnic ryzyka zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych względem typu 
dializy, a także ryzyka zgonu względem 
stężenia hs-cTnT oraz typu dializy w przy-
padku zgonów innych niż z przyczyn serco-
wo-naczyniowych.

Locatelli i wsp. [64] porównali wyniki 
leczenia LF-HD z użyciem błon dializa-
cyjnych o małej przepuszczalności ze 
skutecznością HF-HD z użyciem błon 
wysokoprzepuszczalnych. Do badania 
zakwalifikowano 738 chorych, pozostają-
cych w przewlekłym programie dializote-
rapii pozaustrojowej. W okresie 72 mie-
sięcy obserwacji nie stwierdzono istotnej 
statystycznie różnicy w przeżywalności 
chorych w obu grupach. Jedynie w odnie-
sieniu do pacjentów chorych na cukrzycę 
uzyskano istotną statystycznie różnicę 
w przeżywalności na korzyść HF-HD. Lo-
catelli i wsp. [64] spośród leczonych LF-
-HD i HF-HD wyodrębnili grupy chorych 
ze stężeniem albuminy w surowicy ≤ 40 
g/l oraz > 40 g/l. Wykazali istotnie staty-
stycznie większą przeżywalność wśród 
pacjentów ze stężeniem albuminy ≤ 40 g/l 
w grupie chorych HF-HD w porównaniu do 
LF-HD (p = 0,032) [64]. 

Podwyższone stężenia cTn w surowicy 
chorych dializowanych technikami zewną-

trzustrojowymi utrzymują się przewlekle. 
Wzrost stężenia cTn u tych chorych nie jest  
w pełni poznany, z pewnością wieloczyn-
nikowy, zależny od parametrów demogra-
ficznych, klinicznych i laboratoryjnych oraz 
ma bezpośredni wpływ na ryzyko zgonu 
[2,13-21].

Wnioski
Podwyższone stężenie hs-cTnT w su-

rowicy należy do obrazu klinicznego cho-
rych leczonych nerkozastępczo technikami 
zewnątrzustrojowymi. 

Predyktorami stężenia hs-cTnT w su-
rowicy chorych leczonych technikami ze-
wnątrzustrojowymi są parametry klinicz-
ne, dializacyjne i laboratoryjne. Dodatnimi 
wskaźnikami są wskaźniki kliniczne i diali-
zacyjne: czas trwania terapii nerkozastęp-
czej, wiek, cukrzycowa choroba nerek, 
kardiomiopatie, migotanie przedsionków, 
przewlekła obturacyjna choroba płuc, prze-
byty udar mózgu, wielkość przepływu krwi 
w krążeniu pozaustrojowym do przepływu 
dializatu, wysoko umieszczona przetoka 
tętniczo-żylna do technik zewnątrzustro-
jowych (ramię, proksymalna część przed-
ramienia) oraz laboratoryjne: stężenie 
fosforu, białka C-reaktywnego. Ujemnymi 
predyktorami stężenia hs-cTnT w surowicy 
chorych leczonych technikami zewnątrzu-
strojowymi są stężenie albuminy i triglice-
rydów w surowicy oraz wodorowęglanów 
we krwi.

Im wyższe stężenie hs-cTnT w suro-
wicy, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
przeżycia chorych leczonych technikami 
zewnątrzustrojowymi w okresie 74 mie-
sięcy.

Celem porównania efektów leczenia 
HDF, LF-HD i HF-HD wskazane byłoby 
randomizowanie chorych w oparciu o ce-
chy kliniczne będące predyktorami cTnT.
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