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Stężenie sercowej troponiny T w surowicy 
a wybrane czynniki demograficzne, 
kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych 
hemodiafiltracją on-line

Wprowadzenie: Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, szczególnie chorzy 
dializowani, zaliczani są do grupy wysokiego ryzyka chorób układu serco-
wo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca. Troponiny sercowe 
(cTn), są najczulszymi i zarazem najbardziej swoistymi biochemicznymi marke-
rami martwicy komórek mięśnia sercowego. U dializowanych chorych podwyż-
szenie stężenia cTn w surowicy może zależeć zarówno od czynników związa-
nych z mocznicą, jak i mieć związek procedurami dializacyjnymi, utrzymuje się 
przewlekle i ma etiologię wieloczynnikową.

Cele: Porównanie stężenia sercowej troponiny T (cTnT) oznaczanej w suro-
wicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle leczonych hemodia-
filtracją on-line (HDF on-line) i osób z grup referencyjnych, ocena predyktorów 
stężenia cTnT oraz zależności pomiędzy stężeniem cTnT a prawdopodobień-
stwem przeżycia dializowanych chorych.

Pacjenci i metody: Do badania zakwalifikowano 54 chorych leczonych HDF 
on-line. W badaniu przekrojowym oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy 
oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne 
w odniesieniu do cTnT. Po 55 miesiącach od badania przekrojowego oceniono 
wpływ stężenia cTnT na przeżycie dializowanych chorych. Grupy kontrolne sta-
nowiło 23 chorych po przeszczepieniu nerki oraz 48 osób zdrowych.

Wyniki: U 51 (94,4%) pacjentów leczonych  HDF on-line stężenie cTnT 
w surowicy (0,050; 0,003-0,315 ng/ml) znajdowało się powyżej normy i było 
wyższe niż u osób zdrowych (p < 0,0001) i u osób po przeszczepieniu nerki 
(p = 0,007). Dodatnimi predyktorami stężenia cTnT w surowicy były wiek (β 
0,278; p = 0,011), cukrzycowa choroba nerek (β 0,266; p = 0,048), migotanie 
przedsionków (β 0,643; p = 0,001) oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (β 
0,624; p < 0,001). Ujemnymi wskaźnikami były klasa czynnościowa wg NYHA 
0 - I (β -0,371; p = 0,018) oraz stężenie wodorowęglanów we krwi (β -0,294; 
p = 0,027). Stwierdzono dodatnią korelację między stężeniem cTnT w su-
rowicy a wiekiem chorych (r = 0,461; p < 0,001) oraz długością zabiegu HDF  
(r = 0,275; p = 0,044). Korelacja między stężeniem cTnT w surowicy a pH krwi  
(r = -0,274; p = 0,045), stężeniem wodorowęglanów we krwi (r = -0,446, p = 0,001) 
i BE (r = -0,300; p = 0,027) była ujemna. Stwierdzono zależność między po-
czątkowym stężeniem hs-cTnT w surowicy a prawdopodobieństwem przeżycia 
chorych w obserwacji trwającej 55 miesięcy (log rank test, p = 0,0004).

Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych  leczonych HDF są wyższe niż u osób 
zdrowych i u osób po przeszczepieniu nerki, a ich analiza ma znaczenie w oce-
nie ryzyka zdarzeń sercowo – naczyniowych oraz prawdopodobieństwa przeży-
cia chorych w podczas dializoterapii. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 245-253)

Serum cardiac troponin T concentration and selected 
demographic, clinical and laboratory parameters in 
patients treated with hemodiafiltration on-line

Introduction: Patients with chronic kidney disease, particularly dialyzed pa-
tients, are at high risk of cardiovascular diseases, including coronary heart 
disease. Cardiac troponins (cTn) are the most sensitive and most specific bio-
chemical markers of myocardial cell necrosis. Elevated serum cTn levels in 
dialyzed patients are persistent and multi-factorial, and can be associated with 
uremia and dialysis procedures.

Objectives: To compare serum cardiac troponin T (cTnT) level using ultra-
sensitive method (hs-cTnT) in patients chronically treated with on-line hemo-
diafiltration and reference groups; the assessment of cTnT predictors and the 
dependence between serum cTnT and the probability of survival in dialysis 
patients.
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Patients and Methods: The study included 54 patients treated with HDF on-
line. In the cross-sectional study, serum hs-cTnT levels were measured and 
selected demographic, clinical, and laboratory parameters were analyzed with 
regard to the cTnT. After 55 months of the cross-sectional study, the relation-
ship between cTnT concentrations and patient survival was evaluated. Control 
groups consisted of 23 patients after renal transplantation and 48 healthy sub-
jects.

Results: In 51 (94.4%) patients treated with on-line HDF, serum cTnT levels (0.050,  
0.003–0.315 ng/ml) were above the normal range and were higher than in the healthy 
group (p <0.0001) and in patients after renal transplantation (p = 0.007). Positive 
predictors of serum cTnT levels were: age (β 0.278, p = 0.011), diabetic nephropathy  
(β 0.266, p = 0.048), atrial fibrillation (β 0.643, p = 0.001) and chronic obstructive pul-
monary disease (β 0.624, p < 0.001). Negative predictors were NYHA 0 - I (β -0.371, 
p = 0.018) and the blood bicarbonate concentration (β -0.294, p = 0.027). There was  
a positive correlation between the serum cTnT concentration and age (r = 
0.461, p <0.001) and length of HDF treatment (r = 0.275, p = 0.044). The correla-
tions between serum cTnT concentration and blood pH (r = -0.274, p = 0.045), 
blood bicarbonate levels (r = -0.446, p = 0.001) and BE (r = -0.300, p = 0.027) 
were negative. There was an association between initial serum hs-cTnT level 
and survival probability during 55 month observation (log rank test, p = 0.0004).

Conclusions: Serum hs-cTnT concentrations in patients treated with HDF 
are higher than in healthy subjects and in patients after renal transplantation, 
and their analysis is important in assessing the risk of cardiovascular events 
and the probability of patients survival.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 245-253)

Wstęp
W  kardiomiocytach  większość  ser-

cowej  troponiny  T  (Cardiac Troponin T 
-  cTnT)  i  sercowej  troponiny  I  (cTnI)  jest 
silnie  związana  z  aparatem  kurczliwym. 
Jedynie  niewielkie  ilości  troponin  luźno 
związane z mikrofilamentami (6 - 8% cTnT, 
2,8  -  8,3%  cTnI)  stanowią  pulę  wcześnie 
pojawiającą się w krwiobiegu w przebiegu 
uszkodzenia  kardiomiocytów,  określaną 
przez niektórych autorów jako frakcja cyto-
zolowa  [1]. Zawartość  troponin w mięśniu 
sercowym  jest  bardzo  duża  (cTnT:  10,8 
mg/g  mokrej  masy,  cTnI:  6  mg/g  mokrej 
masy)  i  wielokrotnie  przekracza  zawar-
tość markera martwicy,  jakim jest CK-MB. 
Martwica około 1 g miokardium może pro-
wadzić  do  zwiększenia  stężenia  troponin 
w surowicy [2,3].

Główną przyczyną martwicy kardiomio-
cytów  jest  choroba  wieńcowa  (Coronary 
Artery Disease  –  CAD),  czyli  zaburzenie 
ukrwienia określonego regionu miokardium  
w  przebiegu  niedrożności  lub  istotnego 
zwężenia tętnic nasierdziowych [4-6]. Pro-
ces  ten  może  mieć  charakter  gwałtowny, 
definiowany jako ostry zespół wieńcowy [7].  
W  następstwie  martwicy  kardiomiocytów 
dochodzi  do  proteolitycznej  degradacji 
białek  kurczliwych  i  uwalniania  do  suro-
wicy:  wolnej  cTnT,  kompleksu  cTnT-cTnI-
-TnC,  fragmentów cTnT,  kompleksu  cTnI-
-TnC  i  wolnej  cTnI.  Uwolniony  kompleks  
cTnT-cTnI-TnC ulega następnie szybkiemu 
rozpadowi do cTnT i kompleksu cTnI-TnC. 
Całkowita cTnI osiąga stężenie 5 – 12 razy 
większe od wolnej frakcji cTnI. W związku  
z tym we krwi występuje wolna cTnT, wol-
na  cTnI  oraz  kompleks  cTnI-TnC.  Okres 
utrzymywania  się  podwyższonych  stężeń 
cTn w surowicy jest różny i zależy od rozle-
głości zawału serca, wynosi od 7 do 21 dni. 
Dynamika wzrostu i czas trwania podwyż-
szonych stężeń cTnT w surowicy są więk-
sze niż  to ma miejsce w przypadku cTnI. 
Okres półtrwania cTnT wynosi 120 minut, 

a utrzymywanie się podwyższonych stężeń  
w  surowicy  wynika  z  ciągłego  uwalniania 
w  następstwie  degradacji  kompleksu  tro-
pononowo-tropomiozynowego  w  kardio-
miocytach  [8].  Brak  jest w  piśmiennictwie 
szczegółowych  danych  dotyczących  usu-
wania z krążenia cTnI.

Zgodnie  z  wytycznymi  Europejskie-
go  Towarzystwa  Kardiologicznego  z  2011 
roku  zasadniczą  rolę  w  rozpoznaniu  za-
wału  mięśnia  sercowego  odgrywają  cTnT  
i  cTnI  [7].  Do  powszechnego  stosowania 
weszły testy diagnostyczne o dużej czułości  
[7, 9]. Zalicza się do nich metody z czułością 
analityczną (progiem detekcji) znacznie po-
niżej 99 centyla rozkładu stężeń w populacji 
referencyjnej  i odpowiednią precyzyjnością 
oznaczeń w tym zakresie [10,11].

Ultraczułe  metody  oznaczania  cTnT 
i cTnI pozwalają, w stosunku do testów stan-
dardowych,  na  skrócenie  biochemicznej 
diagnostyki  uszkodzenia  kardiomiocytów  
z 3 do 6 godzin  [12]. Czułość analityczna 
testów ultraczułych pozwala wykryć tropo-
niny w surowicy nie tylko w stanach patolo-
gii, ale także u ponad 90% ludzi zdrowych. 
Przyczyną tego zjawiska może być fizjolo-
giczna  odnowa miokardium,  która  wynosi  
1%  puli  kardiomiocytów  rocznie  u  ludzi 
młodych (25 rok życia) i obniża się u osób 
starszych (75 rok życia) do wartości 0,45% 
[8,12,13].  W  dotychczasowych  opraco-
waniach  udowodniono  utrzymywanie 
się  podwyższonych  stężeń  cTnT  i  cTnI  
w  surowicy  chorych  leczonych  nerkoza-
stępczo  technikami  zewnątrzustrojowymi 
bez  klinicznych  wykładników  ostrego  nie-
dokrwienia mięśnia sercowego [5,14].

Cel pracy
Celem pracy  jest oznaczenie w popu-

lacji  pacjentów  przewlekle  dializowanych 
metodą hemodiafiltracji (HDF) on-line, bez 
niestabilności wieńcowej oraz w stabilnym 
stanie zdrowia, stężenia cTnT w surowicy 
metodą ultraczułą z wykorzystaniem testu 

Troponin  Ths  STAT  Elecsys,  a  następnie 
ocena korelacji wysokości stężenia hs-cTnT  
z czynnikami demograficznymi, klinicznymi 
i  laboratoryjnymi  chorych  dializowanych. 
Szczegółowe cele pracy przedstawiają się 
następująco:

1.  Porównanie  stężenia  izoformy  ser-
cowej  troponiny T  oznaczanej metodą  ul-
traczułą  w  surowicy  (hs-cTnT)  w  grupie 
pacjentów  przewlekle  dializowanych  HDF  
on-line oraz osób po przeszczepieniu nerki 
i zdrowych ochotników.

2.  Ocena  predyktorów  stężenia  hs-
-cTnT w surowicy w grupie pacjentów prze-
wlekle dializowanych metodą HDF on-line.

3. Ocena zależności pomiędzy wyjścio-
wym  stężeniem  hs-cTnT  a  prawdopodo-
bieństwem  przeżycia  dializowanych  cho-
rych w okresie 55 miesięcy.

Materiał i Metodyka
Do  badania  zakwalifikowano  54  cho-

rych  leczonych  HDF  on-line oraz  grupy 
kontrolne opisane we wcześniejszej pracy 
[14]. Zabiegi HDF on-line wykonywano na 
aparatach Fresenius 5008S z zastosowa-
niem  techniki  predylucji,  z  użyciem  diali-
zatorów Fresenius CorDiax FX50  i  FX60. 
Metodykę  omówiono  we  wczesniejszm 
opracowaniu [14].

Po  ponad  4  latach  (dokładnie  po  55 
miesiącach)  od  przeprowadzenia  badania 
przekrojowego  oceniono wpływ początko-
wych  wartości  cTnT w  surowicy  na  prze-
życie chorych dializowanych HDF, a także 
przeżycie chorych podczas leczenia HDF.

Wyniki
Charakterystyka chorych leczonych 

HDF
Dane  demograficzne,  kliniczne  i  labo-

ratoryjne pacjentów leczonych HDF poda-
no w tabelach I i II.

Schorzenia  kardiologiczne  oraz 
przebyte  leczenie  inwazyjne,  związane  
z chorobami serca u pacjentów leczonych 
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Tabela I
Dane demograficzne i kliniczne chorych leczonych HDF on-line (n = 54).
Demographic and clinical parameters of on-line HDF patients (n = 54).

Parametr Wartość parametru
Rasa kaukaska (n, %) 53 (98,1)
Płeć męska (n, %) 38 (70,4)
Wiek (lata) 64,6 ± 12,3
Czas trwania RRT (lata) 2,9 (0,05 – 22,9)
Czas trwania aktualnej RRT (lata) 2,4 (0,05 – 3,8)
Cukrzyca (n, %) 21 (38,9)
Cukrzycowa choroba nerek (n, %) 20 (37,0)
Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek (n, %) 7 (13,0)
Nefropatia nadciśnieniowa i miażdżycowa (n, %) 5 (9,3)
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (n, %) 4 (7,4)
Choroba wieńcowa (n, %) 
Zawał serca (n, %)

40 (74,1)
27 (50,0)

PTCA z implantacją stentu (n, %)
CABG (n, %) 

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

Kardiomiopatie (n, %) 21 (38,9)
Wada mitralna (n, %)
Wada aortalna (n, %)

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

Migotanie przedsionków (n, %) 3 (5,6)
Kardiostymulator (n, %) 3 (5,6)
Klasa NYHA:             - bez lub I (n, %)
                                    - II (n, %)
                                    - III (n, %)
                                    - IV (n, %)

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

1 (1,9)
Nadciśnienie tętnicze lub pobierane leki związane 
z nadciśnieniem tętniczym (n, %)
Słabo kontrolowane nadciśnienie tętnicze (n,%)

54 (100,0)
7 (13,0)

Udar mózgu (n, %) 7 (13,0)
POCHP (n, %) 5 (9,3)
Czas trwania RRT (lata) 2,9 (0,05 – 22,9)
Dostęp do dializy
Przetoka tętniczo-żylna (n, %)
Ramię (n, %)
Bliższa część przedramienia (n, %)
Dalsza część przedramienia (n, %)
Cewnik tunelizowany permanentny (n, %)
Cewnik otrzewnowy (n, %)

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

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

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

Czas sesji HDF (min) 253 ± 20
QB (ml/min) 354,5 (158 – 420)
QD (ml/min) 503,5 (280 – 600)
QB/QD (%) 69,5 (31,4 – 89,0)
Kt/V 1,39 ± 0,18
Masa ciała (kg)
       -    przed dializą (kg)
       -    po dializie (kg)
Różnica wagi przed i po dializie (kg)
Sucha masa ciała (kg)

78,9 ± 16,5
76,8 ± 16,1

2,1 ± 1,2
76,6 ± 16,2

BMI (kg/m2) 27,2 ± 4,7
Objaśnienia skrótów: BMI – wskaźnik masy ciała (Body Mass Index), CABG – pomostowanie tętnic wieńcowych 
(Coronary Artery Bypass Grafting), HDF – hemodiafiltracja, Kt/V – klirens normalizowany względem objętości 
dystrybucji, 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)

HDF  przedstawia  rycina  1.  Wśród  scho-
rzeń  kardiologicznych  dominowały  różne 
postaci choroby niedokrwiennej serca.                   

Kwalifikację pacjentów leczonych HDF 
w zależności od klasy czynnościowej nie-
wydolności serca wg NYHA przedstawiono 
na rycinie 2. Najwięcej pacjentów spełniało 
kryteria klasy czynnościowej II wg NYHA (n 
= 22, 40,7% ogółu chorych). 

U  chorych  leczonych  HDF  mediana 
stężenia  hs-cTnT  w  surowicy  wynosiła  
0,050 ng/ml, zakres wartości 0,003 – 0,315 
ng/ml. U 51 (94,4%) pacjentów  leczonych 
HDF  stężenie  hs-cTnT  w  surowicy  znaj-
dowało  się  powyżej  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  stęże-
niu hs-cTnT w surowicy między badanymi 
grupami  pacjentów  a  osobami  zdrowymi 
(test Kruskala Wallisa p < 0,0001). Chorzy 
leczeni HDF mieli istotnie wyższe stężenia 
niż osoby zdrowe (p < 0,0001) i pacjenci po 
przeszczepieniu nerki (p = 0,007).

Wyniki parametrów demograficz-
nych, klinicznych i laboratoryjnych 
w odniesieniu do cTnT u chorych leczo-
nych HDF

Analiza  korelacji  stężenia  hs-cTnT 
w  surowicy  chorych  leczonych  HDF  
z  badanymi  parametrami  demograficzny-
mi, klinicznymi i laboratoryjnymi, będącymi 
zmiennymi  ciągłymi,  wykazała,  że  z  hs-
-cTnT  istotnie  dodatnio  korelowało  z wie-
kiem chorych (r = 0,461; p < 0,001) (Ryc. 3) 
oraz długością zabiegu HDF (r = 0,275; p = 
0,044) (Ryc. 4). Stwierdzono ujemną kore-
lację stężenia hs-cTnT z pH krwi (r = -0,274;  
p = 0,045) (Ryc. 4), stężeniem wodorowę-
glanów we krwi (r = -0,446; p = 0,001) (Ryc. 
5) i BE (r = -0,300; p = 0,027).

Badane parametry demograficzne, kli-
niczne  i  laboratoryjne,  będące  zmiennymi 
dychotomicznymi,  analizowano względem 
różnic w stężeniu hs-cTnT w surowicy. Wy-
kazano istotne różnice w stężeniu hs-cTnT 
u  chorych  z  cukrzycą  względem  chorych 
bez cukrzycy (Ryc. 6), cukrzycową chorobą 
nerek względem chorych bez tej choroby,  
u pacjentów z przewlekłym kłębuszkowym 
zapaleniem  nerek  względem  pacjentów 
bez tego schorzenia (Ryc. 7), u pacjentów 
z chorobą niedokrwienną serca  i przeby-
tym  zawałem  serca  (Ryc.  8)  względem 
pacjentów  bez  tych  chorób,  u  chorych 
z  kardiomiopatią  względem  chorych  bez 
kardiomiopatii (Ryc. 9), u pacjentów z PO-
CHP względem pacjentów bez tego scho-
rzenia, u chorych w klasie czynnościowej 
0  lub  I  wg NYHA względem  pozostałych 
klas wg NYHA (Ryc. 10) oraz w zależno-
ści  od  dostępu  naczyniowego  do  dializy 
(Ryc. 11).

Rycina 1. Choroby serca oraz przebyte leczenie inwazyjne związane z chorobami serca  
u pacjentów leczonych HDF (n = 54).
Heart disease and a history of invasive treatment associated with heart disease in  
on-line HDF patients (n = 54).
Objaśnienia skrótów: CABG - pomostowanie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Bypass Grafting), HDF – hemodiafiltracja, PTCA – 
przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)



248 K. Cieszyński i wsp.

Analiza  zmiennych  ocenianych  jako 
potencjalne  predyktory  podwyższenia 
stężenia  hs-cTnT  w  surowicy  chorych 
leczonych  HDF,  wykazała,  że  istotny-
mi  pozytywnymi  wskaźnikami  były:  wiek, 
cukrzycowa  choroba  nerek,  migotanie 
przedsionków oraz POCHP. Wada mitralna 
i  aortalna,  klasa  czynnościowa  wg  NYHA  
0 - I, aktywność AST w surowicy oraz stęże-
nie wodorowęglanów we krwi były negatyw-
nymi predyktorami stężenia hs-cTnT w su-
rowicy.  Podsumowanie  regresji  zmiennej 
zależnej hs-cTnT przedstawiono w tabeli III.

Przeżycie  chorych  leczonych  HDF 
i  jego zależność od początkowych stężeń 
hs-cTnT

W  trakcie  55  miesięcy  obserwacji 
zmarło 30 pacjentów leczonych HDF. W tej 
grupie 21  to zgony z przyczyn sercowo – 
naczyniowych, wśród których 13 to zgony 
kardiologiczne. 

Stwierdzono  istotną  zależność  mię-
dzy  początkowym  stężeniem  hs-cTnT  
w surowicy a prawdopodobieństwem prze-
życia  chorych  w  obserwacji  55  miesięcy 
(log  rank  test,  p  =  0,0004).  Prawdopodo-
bieństwo przeżycia chorych leczonych HDF  
w  zależności  od  początkowego  stężenia 
hs-cTnT  w  surowicy  przedstawia  rycina 
12. Każdy wzrost stężenia cTnT o 10 ng/
ml wiązał się z około 3 razy większym ryzy-
kiem zgonu (HR 2,84, 95% CI 1,59 – 5,08).

Dyskusja
Troponiny sercowe są czułym i specy-

ficznym markerem uszkodzenia i martwicy 
kardiomiocytów zarówno o etiologii niedo-
krwiennej, jak również innej niż niedokrwie-
nie.

W  dotychczasowych  opracowaniach 
stwierdzano  podwyższone  stężenie  cTn, 
głównie  cTnT,  nawet  u  94%  chorych  le-
czonych  hemodializami  bez  klinicznych 
wykładników  ostrego  niedokrwienia  mię-
śnia  sercowego  [5,15-27].  Podwyższo-
ne  stężenie  hs-cTnT  w  surowicy  należy 
do  obrazu  klinicznego  kategorii  5  PChN,  
a  szczególnie  charakterystyczne  jest  dla 
chorych leczonych nerkozastępczo [28-35].  
W  prezentowanej  pracy  podwyższone 
w  stosunku  do  normy  stężenie  hs-cTnT 
w surowicy wykazano u 94,4% pacjentów 
leczonych HDF on-line.

Wpływ na  podwyższenie  stężeń  cTnT 
w  surowicy  u  poszczególnych  pacjentów 
mogą  mieć  bezobjawowo  przebiegająca 
choroba  naczyń wieńcowych,  nieme  pęk-
nięcie  blaszki  miażdżycowej  u  pacjentów 
z  rozsianym procesem miażdżycy naczyń 
wieńcowych, wzrost napięcia ściany  lewej 
komory  serca  i  rozciągnięcie  miocytów 
spowodowane  przerostem  mięśnia  lewej 
komory serca, uszkodzenie komórek mio-
kardium przez toksyny mocznicowe, uwal-
nianie  cTnT  podczas  odwracalnego  nie-
dokrwienia miokardium  [2,34-40]. Sharma 
i  wsp.  [33]  stwierdzili  korelację  pomiędzy 
podwyższonym  stężeniem  cTnT  w  suro-
wicy  a  poszerzeniem  jamy  lewej  komory 
serca,  jej masą oraz upośledzeniem funk-
cji skurczowej i podwyższonym ciśnieniem 
napełniania w grupie 126 chorych ze schył-
kową niewydolnością nerek, dializowanych 
lub będących w okresie  predializacyjnym, 

Tabela II
Zestawienie danych laboratoryjnych chorych leczonych HDF on-line (n = 54).
Laboratory parameters of on-line HDF patients (n = 54).

Parametr Wartość parametru
HBsAg dodatnie (n, %) 2 (3,7)
Anty-HBc dodatnie (n, %) 9 (16,7)
Anty-HCV dodatnie (n, %) 8 (14,8)
HCV RNA dodatni (n, %) 2 (3,7)
Anty-HIV1/HIV2 dodatnie (n, %) 0 (0,0)
Albuminy (g/dl) 36,4 ± 4,1
Hs-cTnT w surowicy (ng/ml) 0,050 (0,003 - 0,315)
Hs-CRP (mg/l) 12,2 ± 4,0
WBC (G/l) 6,7 ± 1,9
HGB (g/dl) 11,8 ± 1,5
ALT (U/l) 14,5 (4 - 51)
AST (U/l) 14,0 (6 - 28)
GGT (U/l) 28,0 (9 - 342)
Ca (mg/dl) 8,7 ± 1,3
P (mg/dl) 5,2 ± 2,0
Ca x P (mg2/dl2) 45,5 ± 20,7
PTH (pg/ml) 364 ± 245
ALP (IU/l) 74,5 (42 - 346)
pH krwi 7,38 ± 0,06 
Wodorowęglany (mmol/l) 21,6 ± 3,2
Cholesterol całkowity (mg/dl) 196,1 ± 85,7
LDL-Cholesterol (mg/dl) 113,0 ± 75,7
HDL-Cholesterol (mg/dl) 50,7 ± 20,8
Triglicerydy (mg/dl) 167,1 ± 91,5

Objaśnienia skrótów: 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, 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)

a – liczba chorych z prezentowaną cechą
Rycina 2. Kwalifikacja pacjentów leczonych HDF w zależności od klasy czynnościowej niewydolności serca 
wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA - New York Heart Association).
The qualification on-line HDF patients depending on the functional class of heart failure according to New York Heart 
Association. 
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, NYHA - Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (NYHA - New York Heart Association)
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Rycina 3. Korelacja między stężeniem hs-cTnT w surowicy i wiekiem chorych 
leczonych HDF.
The correlation between serum hs-cTnT levels and the age disease in on-line HDF 
patients.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 4. Korelacja między stężeniem hs-cTnT w surowicy i pH krwi chorych 
leczonych HDF.
The correlation between serum hs-cTnT levels and blood pH in on-line HDF patients.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T), pH – ujemny dziesiętny logarytm ze stężenia jonów 
wodorowych

Rycina 5. Korelacja między stężeniem hs-cTnT w surowicy i stężeniem 
wodorowęglanów we krwi chorych leczonych HDF.
The correlation between serum hs-cTnT levels and the concentration of bicarbonate in 
the blood in on-line HDF patients.
Objaśnienia skrótów: HCO3 – wodorowęglany, HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina  
T oznaczana metodą ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 6. Stężenie hs-cTnT w surowicy u chorych z cukrzycą i bez cukrzycy 
leczonych HDF.
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients with diabetes and without diabetes.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 7. Stężenie hs-cTnT w surowicy u chorych z PKZN oraz bez PKZN 
leczonych HDF.
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients with chronic glomerulonephritis and 
without chronic glomerulonephritis.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T), PKZN – przewlekłe kłębuszkowe zapalenie 
nerek.

Rycina 8. Stężenie hs-cTnT w surowicy chorych z przebytym zawałem mięśnia 
sercowego i bez przebytego zawału mięśnia sercowego leczonych HDF.
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients with myocardial infarction and without  
a history of myocardial infarction.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T), MI – zawał mięśnia sercowego (Myocardial 
Infarction)
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Rycina 9. Stężenie hs-cTnT w surowicy chorych z kardiomiopatią i bez 
kardiomiopatii leczonych HDF.
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients with cardiomyopathy and without 
cardiomyopathy.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T)

Rycina 10. Stężenie hs-cTnT w surowicy chorych, leczonych HDF w zależności 
od klasy NYHA. 
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients according to the NYHA class.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – sercowa troponina T oznaczana metodą 
ultraczułą (High Sensitivity Cardiac Troponin T), NYHA – Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne 
(New York Heart Association)

Rycina 11. Stężenie hs-cTnT w surowicy chorych w zależności 
od dostępu naczyniowego leczonych HDF.
Serum hs-cTnT levels in on-line HDF patients depending on the 
vascular access.
Objaśnienia skrótów: HDF – hemodiafiltracja, hs-cTnT – 
sercowa troponina T oznaczana metodą ultraczułą (High 
Sensitivity Cardiac Troponin T)

Oceny parametrów

Ocena
parametru

Błąd 
standardowy Chi-kwadrat Poziom p 95% PU dolna 95% PU górna Hazard 

względny (HR)
95% PU HR 

dolna
95% PU HR 

górna

cTnT x 10 1,043560 0,297017 12,34445 0,000442 0,461417 1,625703 2,839307 1,586320 5,081991

Rycina 12. Prawdopodobieństwo przeżycia chorych leczonych HDF w zależności od początkowego stężenia hs-cTnT w surowicy.
The probability of survival in patients treated with on-line HDF in relation to the initial concentration of serum hs-cTnT.
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Tabela III
Podsumowanie regresji hs-cTnT (ng/ml) w grupie chorych leczonych HDF on-line.
Summation of hs-cTnT (ng /ml) regression in on-line HDF patients.

Nr Parametry użyte w modelu  jako potencjalne 
predyktory hs-cTnT

Charakterystyka  modelu
       Skorygowane            p                 Błąd
                 R2                                                           standardowy

                                           estymacji

Istotność predyktora

 β              b            p

1.

 

cukrzycowa choroba nerek
(tak = 1, nie = 0)
POCHP (tak = 1, nie = 0)
długość RRT (lata)
wiek (lata)

0,486                <0,001             0,041

 
 0,191       0,023      0,070
 0,624       0,123    <0,001
 0,122       0,001      0,244
 0,278       0,001      0,011

2.
cukrzycowa choroba nerek
(tak = 1, nie = 0)
wada mitralna i aortalna
 (tak = 1, nie = 0)
migotanie przedsionków
 (tak = 1, nie = 0)
albumina (g/l)
cholesterol całkowity (mg/dl)
triglicerydy (mg/dl)
PTH (pg/ml)
fosfor (mg/dl)
wodorowęglany (mmol/l)
długość RRT (lata)
wiek (lata)

0,413                0,001               0,047

 
0,266       0,034      0,048

-0,311     -0,129       0,076 

 0,643       0,191      0,001
-0,231     -0,003       0,118
 0,232     <0,001      0,133 
-0,185   <-0,001      0,203
-0,140   <-0,001      0,309
 0,154       0,005      0,283
-0,200     -0,004      0,153
-0,026   <-0,001      0,845
 0,096       0,001      0,488

3.
przebyty zawał serca
(tak = 1, nie = 0)
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
wada mitralna i aortalna 
(tak = 1, nie = 0)
migotanie przedsionków 
(tak = 1, nie = 0)
albumina (g/l)
cholesterol całkowity (mg/dl)
triglicerydy (mg/dl)
PTH (pg/ml)
fosfor (mg/dl)
wodorowęglany (mmol/l)
długość RRT (lata)
wiek (lata)

0,413                0,002                0,047

 
 0,165       0,020      0,332 

 0,166       0,021      0,323 

-0,338     -0,140       0,058

 0,626       0,186      0,001
-0,234      -0,003      0,114
 0,252      <0,001     0,107 
-0,222    <-0,001     0,142
-0,160    <-0,001     0,251
 0,133        0,004     0,361
-0,189      -0,004      0,178
-0,021    <-0,001     0,875
 0,067      <0,001     0,636

4.
cukrzycowa choroba nerek
(tak = 1, nie = 0)
wada mitralna i aortalna
(tak = 1, nie = 0)
migotanie przedsionków
(tak = 1, nie = 0)
wiek (lata)

0,257               0,001               0,050

 
 0,215       0,026      0,088

-0,544     -0,165      0,010

 0,699       0,175      0,001
 0,176       0,001      0,158

5.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
ALP (U/l)
wodorowęglany (mmol/l)
wiek (lata)

0,217               0,003               0,051

 
 0,330       0,039      0,018
-0,132    <-0,001     0,342
-0,294      -0,005      0,027
 0,213        0,001     0,095

6.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
dodatni HBsAg i dodatni HCV – RNA
(tak = 1, nie = 0)
AST (U/l)
wiek (lata)

0,200                0,005             0,052

 
 0,219       0,026      0,096

 0,083       0,013      0,507
-0,334     -0,004       0,010
 0,206       0,001      0,110

 7.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
udar mózgu 
(tak = 1, nie = 0)
klasa NYHA 0 lub I
(tak = 1, nie = 0)
wiek (lata)

0,198               0,005              0,052

 
 0,147       0,017     0,290
 0,165       0,028     0,206

-0,371     -0,046      0,018
 0,034     <0,001     0,816

8.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
dodatni HBsAg i dodatni HCV RNA 
(tak = 1, nie = 0)
albumina (g/l)
wiek (lata)

0,151               0,017             0,053

 
 0,285       0,034      0,034

 0,052       0,008      0,686
-0,261      -0,004      0,054
 0,128       0,001      0,350

9.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
cholesterol całkowity (mg/dl)
PTH (pg/ml)
wiek (lata)

0,134               0,044             0,058

 
 0,390        0,050     0,014     
 0,156      <0,001     0,284
-0,175    <-0,001     0,222      
 0,102        0,001     0,497

10.
cukrzycowa choroba nerek 
(tak = 1, nie = 0)
dodatni HBsAg i dodatnie anty-HBc 
(tak = 1, nie = 0)
sucha masa ciała (kg)
wiek (lata)

0,124                0,032            0,054

 
 0,304        0,036     0,029

 0,194        0,049     0,140
-0,056    <-0,001     0,675
 0,186        0,001     0,170

Objaśnienia skrótów: 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), AST – aminotransferaza asparaginianowa (Aspartate Aminotransferase), 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), NYHA – Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (New York Heart Association), POCHP – przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, PTH – parathormon, RNA – kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid), RRT – leczenie nerkozastępcze (Renal Replacement Therapy)
Pogrubioną czerwoną czcionką zaznaczono wartości znamienne statystycznie
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zakwalifikowanych  do  przeszczepienia 
nerki.  Podwyższone  stężenie  cTnT  kore-
spondowało w cytowanej pracy z wyższymi 
stężeniami  NT-proBNP  [33],  co  obserwo-
wano  także w badaniu  przeprowadzonym 
przez Bargnoux i wsp. [41]. Związek z upo-
śledzeniem  funkcji  rozkurczowej  lewej 
komory  serca,  zwiększeniem  masy  lewej 
komory  oraz  podwyższonym  stężeniem 
cTnT  w  surowicy  u  chorych  z  kategorią  
4 – 5 PChN opisują Farshid i wsp. [42]. 

Ponadto  sam  zabieg  hemodializy 
może wpływać na stężenie cTn w surowicy  
[16-18,20,26,27,34,43,44].  Predyktorem 
wzrostu  stężenia  cTn  w  surowicy  w  trak-
cie sesji hemodializy u niektórych chorych 
bez  incydentów sercowych była  hipotonia 
śróddializacyjna  [45].  Zagęszczenie  krwi 
podczas sesji dializacyjnej wydaje się być 
częściowym, ale niewystarczającym wyja-
śnieniem wzrostu stężenia cTn w surowicy  
w  trakcie  sesji  hemodializy  [20,22,34,43]. 
W  badaniach  Mácsai  i  wsp.  [34]  hemo-
dializowanych  pacjentów  podzielono  na 
grupę  z  cukrzycą  i  grupę  bez  cukrzycy.  
W  grupie  bez  cukrzycy  wyższe  stężenia 
cTnT  po  zabiegu  HD  stwierdzano  u  cho-
rych starszych, z dłuższym czasem trwania 
pojedynczego  zabiegu  dializy,  z  obecno-
ścią  powikłań  sercowo  –  naczyniowych, 
z  wysokimi  stężeniami  w  surowicy  białka 
C-reaktywnego, większą liczbą leukocytów 
we krwi i z większym odsetkiem monocytów 
[34].  Zwiększenie  stężenia  cTn  podczas 
pojedynczej  sesji  dializy  pozaustrojowej 
może  wskazywać  na  nieme  uszkodzenie 
mięśnia  sercowego  związane  z  procedu-
rą  hemodializy.  Przyrostów  stężenia  cTn 
w surowicy podczas leczenia hemodializa-
mi,  jeśli  wystąpią, można  spodziewać  się 
u bezobjawowych pacjentów w odstępach 
nie krótszych niż trzy miesiące [21].

W prezentowanej pracy wiek metrykal-
ny  korelował  dodatnio  i  był  pozytywnym 
predyktorem  stężenia  cTnT  w  surowicy 
u  chorych  leczonych  HDF.  Farshid  i  wsp. 
[42]  stwierdzili,  że  wiek  powyżej  75  lat, 
przebyty zawał serca, upośledzona funkcja 
rozkurczowa  lewej  komory  i  podwyższone 
stężenia cTnT w surowicy były niezależnymi 
czynnikami  prognostycznymi  śmiertelności 
u chorych z PChN w stadium   4 – 5 [42].

W  dotychczasowych  opracowaniach 
stwierdzono  wyższe  stężenia  hs-cTnT  
u chorych z dodatnim wywiadem w kierun-
ku obecności chorób układu sercowo – na-
czyniowego [1,6-8,46], a także POCHP [1]. 
W prezentowanej pracy w grupie chorych 
leczonych  HDF  pozytywnymi  predyktora-
mi  stężenia  hs-cTnT  w  surowicy  spośród 
parametrów  klinicznych  były  występowa-
nie  migotania  przedsionków  i  POCHP.  
Arytmie,  w  tym  migotanie  przedsionków, 
zaliczane są do stanów chorobowych, po-
wodujących wzrost stężenia troponin w su-
rowicy w wyniku uszkodzenia związanego 
z  zaburzeniem  równowagi  pomiędzy  po-
dażą a zapotrzebowaniem na tlen [47,48]. 
W przypadku POCHP mechanizm ten jest 
wieloczynnikowy [48]. 

Stężenie  hs-cTnT  w  surowicy  istotnie 
dodatnio  korelowało  z  czasem  sesji  diali-
zacyjnej w grupie chorych leczonych HDF. 
Długość  zabiegu  HDF  nie  była  predykto-

rem stężenia hs-cTnT w żadnym z modeli, 
ale korelowała dodatnio ze stężeniem hs-
-cTnT. Wpływ czasu trwania zabiegu HDF 
na  ryzyko  wystąpienia  chorób  sercowo 
– naczyniowych oraz ryzyko zgonu z przy-
czyn  sercowo –  naczyniowych  i  ogólnych 
wymaga dalszych badań.

Negatywnymi  predyktorami  stężenia 
hs-cTnT w  surowicy w grupie  chorych  le-
czonych  HDF  spośród  parametrów  de-
mograficznych  i  klinicznych,  było  wystę-
powanie  wady  serca  mitralnej  i  aortalnej 
oraz klasy czynnościowej wg NYHA 0  -  I, 
a  spośród  parametrów  laboratoryjnych 
aktywność  AST  w  surowicy  i  stężenie 
wodorowęglanów  we  krwi.  Istnieją  prace, 
w  których  dowiedziono,  że  zwapnienia 
pierścienia zastawki mitralnej są predykto-
rem  wystąpienia  choroby  wieńcowej  oraz 
zgonu z przyczyn sercowo – naczyniowych 
u  chorych  ze  schyłkową  niewydolnością 
nerek  w  okresie  predializacyjnym  [40]. 
W  prezentowanej  pracy  wady  zastawki 
mitralnej  i  aortalnej  były  nieme  klinicznie, 
wykrywane dzięki nowoczesnej aparaturze 
ultrasonograficznej  u  chorych  hemodyna-
micznie stabilnych, co może wyjaśniać fakt 
negatywnej korelacji z cTnT.

U  chorych  leczonych  HDF  wykaza-
no  istotną  różnicę  w  stężeniu  hs-cTnT  
w zależności od dostępu naczyniowego do 
dializy. Wyższe stężenia hs-cTnT w surowi-
cy mieli chorzy z wysoko umieszczoną prze-
toką tętniczo – żylną (na ramieniu lub bliż-
szej  części  przedramienia)  w  porównaniu 
do chorych z nisko umieszczoną przetoką  
tętniczo – żylną (na dalszej części przedra-
mienia). Istnieją badania, w których wykaza-
no zmniejszenie przerostu lewej komory ser-
ca po zamknięciu przetoki tętniczo – żylnej  
z  dużym  przepływem  krwi  (powyżej  2000 
ml/min), co świadczy o kardiotoksyczności 
hiperkinetycznej  przetoki  naczyniowej  do 
dializ [49].

Spośród  ocenianych  parametrów  labo-
ratoryjnych  ważnymi  wskaźnikami  stężenia 
cTnT  w  prezentowanej  pracy  były  warto-
ści  gazometrii  krwi  oraz  aktywność  AST  
w  surowicy.  Stężenie  wodorowęglanów  we 
krwi było negatywnym predyktorem stężenia 
hs-cTnT w surowicy w grupie chorych leczo-
nych HDF. Wprowadzenie przed kilkoma laty 
do zewnątrzustrojowych technik dializoterapii 
buforu wodorowęglanowego zamiast octano-
wego spowodowało zmniejszenie występowa-
nia klinicznych powikłań przewlekłej mocznicy 
oraz przyczyniło się do spadku śmiertelności 
chorych dializowanych. Taki efekt potwierdzili 
Shostka i wsp. [50] w czteroletniej obserwacji.  
Z drugiej strony Tentori i wsp. [51] w swoich 
badaniach zwracają uwagę na niekorzystne 
efekty  podializacyjnej  alkalozy  u  hemodiali-
zowanych  pacjentów,  u  których  stosowano 
zbyt wysokie  (≥38 mEq/l) stężenia wodoro-
węglanów  w  dializacie.  W  tej  samej  pracy 
autorzy  wnioskują,  że  ustalenie  optymal-
nych  wartości  stężenia  wodorowęglanów  
w płynie dializacyjnym wymaga jeszcze dal-
szych badań [51].

Wnioski
1.  Podwyższone  stężenie  hs-cTnT 

w  surowicy  należy  do  obrazu  klinicznego 
chorych leczonych HDF.

2.  Predyktorami  stężenia  hs-cTnT 
w  surowicy  chorych  leczonych  HDF  są 
parametry  kliniczne,  dializacyjne  i  labora-
toryjne.  Dodatnimi  wskaźnikami  są  wiek, 
cukrzycowa  choroba  nerek,  migotanie 
przedsionków oraz przewlekła obturacyjna 
choroba  płuc.  Ujemnymi  wskaźnikami  są 
klasa  czynnościowa wg NYHA 0  –  I  oraz 
stężenie wodorowęglanów we krwi. 

3.  Im wyższe  stężenie  hs-cTnT w  su-
rowicy, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
przeżycia chorych leczonych HDF w okre-
sie 55 miesięcy.

Piśmiennictwo
1. Solnica B: Biomarkery sercowe – jak z nich ko-

rzystać w praktyce. XXXVII Zjazd Towarzystwa 
Internistów Polskich. Warszawa 12-14.04.2012r. 
Materiały zjazdowe: 98-103.

2. Marcinkowska E, Flisiński M, Manitius J: Zna-
czenie diagnostyczne i prognostyczne troponin  
w przewlekłej chorobie nerek. Pol Merk Lek. 2007; 
23: 375.

3. Ryu DR, Park JT, Chung JH, Song EM, Roh SH. 
et al: A more appropriate cardiac troponin T level 
that can predict outcomes in end-stage renal dis-
ease patients with acute coronary syndrome. Yon-
sei Med J. 2011; 52: 595-602.

4. Frycz-Kurek AM, Buchta P, Szkodziński J: Sta-
bilna choroba wieńcowa – epidemiologia, diagno-
styka, wybór postępowania. Chor Ser Nacz. 2008; 
5: 125-133.

5. Gaiki MR, DeVita MV, Michelis MF, Panagopou-
los G, Rosenstock JL: Troponin I as a prognostic 
marker of cardiac events in asymptomatic hemodi-
alysis patients using a sensitive troponin I assay. 
Int Urol Nephrol. 2012; 44: 1841-1845.

6. Kokowicz P, Stec S, Flasińska K, Budaj A: Tro-
ponin release following exercise test in patients 
with stable angina pectoris - risk factors and prog-
nostic significance. Kardiol Pol. 2010; 68: 414-419.

7. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, Bax J, Bo-
ersma E. et al: Grupa Robocza Europejskiego To-
warzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw dia-
gnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych 
bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Wytyczne 
dotyczące diagnostyki i leczenia ostrych zespołów 
wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka 
ST. Kardiol Pol. 2011; 69: 203-270.

8. Piechota W, Piechota W: Sercowa troponina T. 
Roche Diagnostics. Warszawa 2003: 7.

9. Wasilewski J, Trzeciak P, Poloński L: Choroba 
wieńcowa – postępy 2011. Med Prakt. 2012; 3: 
17-31.

10. Solnica B: Troponiny sercowe w diagnostyce 
ostrych stanów kardiologicznych. Zalecenia Euro-
pean Society of Cardiology 2010. Med Prakt. 2010; 
12: 21-32.

11. Solnica B: Troponiny sercowe. http://www.mp.pl/
artykuly/25101; Accessed April 1, 2015.

12. Piechota W, Piechota W: Badania laboratoryjne 
w kardiologii i angiologii. W: Wielka Interna – Kar-
diologia cz. 1, red. Pruszczyk P. Wyd. I. Med Trib 
Pol Warszawa 2010: 390.

13. Piechota W: Testy troponinowe o wysokiej czuło-
ści – wcześniejsze i precyzyjniejsze wykrywanie 
martwicy kardiomiocytów. Kardiol Dypl. 2010; 9: 
55-64.

14. Cieszyński K, Kaczmarek A, Paciorkowski M, So-
wińska A, Grzegorzewska AE: Stężenie sercowej 
troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demo-
graficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczo-
nych wysokoprzepływową hemodializą. Nefrol Dial 
Pol. 2016; 20: 1-6.

15. Afsar B, Elsurer R, Akgul A, Sezer S, Ozdemir 
FN: Factors related to silent myocardial damage in 
hemodialysis patients. Ren Fail. 2009; 31: 933-941.



Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2016 • 20 • Numer 4 253

16. Artunc F, Mueller C, Breidthardt T, Twerenbold 
R, Peter A. et al: Sensitive troponins – which suits 
better for   hemodialysis patients? Associated fac-
tors and prediction of mortality. PloS One. 2012; 
7(10): e47610.

17. Choy JB, Armstrong PW, Ulan RA, Campbell 
PM, Gourishankar S. et al: Do cardiac  troponins 
provide prognostic insight in hemodialysis pa-
tients? Can J Cardiol. 2003; 19: 907-911.

18. Hill SA, Cleve R, Carlisle E, Young E, McQueen 
MJ: Intra-individual variability in troponin T concen-
tration in dialysis patients. Clin Biochem. 2009; 42: 
991-995.

19. Hussein MM, Mooij JM, Al Malki N, Demerdash 
TM, Mandourah AY: Troponin-I is not falsely el-
evated in asymptomatic dialysis patients. Saudi J 
Kidney Dis Transpl. 2013; 24: 48-53.

20. Ingec M, Oguz EG, Yildirim T, Ulas T, Horoz M: 
The effect of hemodialysis on cardiac enzyme lev-
els and echocardiographic parameters. Int J Artif 
Org. 2014; 37: 513-520.

21. Kumar N, Michelis MF, DeVita MV, Panagop-
oulos G, Rosenstock JL: Troponin I levels in 
asymptomatic patients on haemodialysis using 
a high-sensitivity assay. Nephrol Dial Transplant. 
2011; 26: 665-670.

22. Lippi G, Tessitore N, Montagnana M, Salvagno 
GL, Lupo A, Guidi GC: Influence of sampling time 
and ultrafiltration coefficient of the dialysis mem-
brane on cardiac troponin I and T. Arch Pathol Lab 
Med. 2008; 132: 72-76.

23. Lipshultz SE, Somers MJ, Lipsitz SR, Colan SD, 
Jabs K, Rifai N: Serum cardiac troponin and sub-
clinical cardiac status in pediatric chronic renal fail-
ure. Pediatrics. 2003; 112: 79-86.

24. Löwbeer C, Ottosson-Seeberger A, Gustafs-
son SA, Norrman R, Hulting J, Gutierrez A:  
Increased cardiac troponin T and endothelin-1 
concentrations in dialysis patients may indicate 
heart disease. Nephrol Dial Transplant. 1999; 14: 
1948-1955.

25. Nigam PK: Biochemical markers of myocardial in-
jury. Indian J Clin Biochem. 2007; 22: 10-17.

26. Ooi DS, House A: Cardiac troponin T in hemodia-
lyzed patients. Clin Chem. 1998; 44: 1410-1416.

27. Sommerer C, Heckele S, Schwenger V, Katus 
HA, Giannitsis E, Zeier M: Cardiac biomarkers 
are influenced by dialysis characteristics. Clin 
Nephrol. 2007; 68: 392-400.

28. Han SH, Choi HY, Kim DK, Moon SJ, Lee JE. et 
al: Elevated cardiac troponin T predicts cardiovas-
cular events in asymptomatic continuous ambula-
tory peritoneal dialysis patients without a history of 

cardiovascular disease. Am J Nephrol. 2009; 29: 
129-135.

29. Jacobs LH, van de Kerkhof J, Mingels AM, Klei-
jnen VW, van der Sande FM. et al: Haemodialysis 
patients longitudinally assessed by highly sensitive 
cardiac troponin T and commercial cardiac tropo-
nin T and cardiac troponin I assays. Ann Clin Bio-
chem. 2009; 46: 283-290.

30. Jacobs LH, van de Kerkhof JJ, Mingels AM, 
Passos VL, Kleijnen VW. et al: Inflammation, 
overhydration and cardiac biomarkers in haemodi-
alysis patients: a longitudinal study. Nephrol Dial 
Transplant. 2010; 25: 243-248

31. Khan AN, Hemmelgarn BR, Tonelli M, Thomp-
son CR, Levin A: Prognostic value of troponin T 
and I among asymptomatic patients with end-stage 
renal disease. A meta-analysis. Circulation 2005; 
15; 112: 3088-3096.

32. Sezer S, Karakan S, Ozdemir N: Increased car-
diac troponin T levels are related to inflammatory 
markers and various indices of renal function in 
chronic renal disease patients. Ren Fail. 2012; 34: 
454-459.

33. Sharma R, Gaze DC, Pellerin D, Mehta RL, 
Gregson H. et al: Cardiac structural and functional 
abnormalities in end stage renal disease patients 
with elevated cardiac troponin T. Heart 2006; 92: 
804-809.

34. Mácsai E, Németh I, Benke A, Dávid G: Effect 
of diabetes on the relation between troponin T and 
inflammatory markers in patients on hemodialysis. 
Orv Hetil. 2014; 155: 627-633.

35. Mair J, Dienstl F, Puschendorf B: Cardiac troponin 
T in the diagnosis of myocardial injury. Crit Rev Clin 
Lab Sci. 1992; 29: 31-57.

36. Martino F, Di Loreto P, Ronco C: Bone density and 
vascular calcification in peritoneal dialysis patients. 
Abstr. 49th ERA-EDTA Congr., 24-27.05.2012, 
Paris, France. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27 
(Suppl 2): ii478.

37. Mnif O, Belhadj R, Zerelli L, Helal I, El Younsi F. 
et al: Variations of troponin T in chronic hemodialy-
sis patients: study of 52 cases. Tunis Med. 2009; 
87: 285-288.

38. Mongeon FP, Dorais M, Lorier JL, Froment D, 
Letendre E, Rinfret S: Effect of hemodialysis, 
coronary artery disease and diabetes on cardiac 
troponin T: a prospective survey over one year. 
Open Cardiovasc Med J. 2009; 24: 69-77. 

39. Montagnana M, Lippi G, Tessitore N, Salvagno GL, 
Targher G. et al: Effect of hemodialysis on tradi-
tional and innovative cardiac markers. J Clin Lab 
Anal. 2008; 22: 59-65.

40. Sharma R, Pellerin D, Gaze DC, Mehta RL, Greg-
son H. et al: Mitral annular calcification predicts 
mortality and coronary artery disease in end stage 
renal disease. Atherosclerosis 2007; 191: 348-354.

41. Bargnoux AS, Morena M, Jaussent I, Maurice 
F, Chalabi L. et al: A combined index of cardiac 
biomarkers as a risk factor for early cardiovascular 
mortality in hemodialysis patients. Clin Chem Lab 
Med. 2013; 51: 1865-1874.

42. Farshid A, Pathak R, Shadbolt B, Arnolda L, Ta-
laulikar G: Diastolic function is a strong predictor 
of mortality in patients with chronic kidney disease. 
BMC Nephrol. 2013; 14: 280.

43. Assa S, Gansevoort RT, Westerhuis R, Kobold 
AC, Voors AA. et al: Determinants and prognostic 
significance of an intra-dialysis rise of cardiac tro-
ponin I measured by sensitive assay in hemodialy-
sis patients. Clin Res Cardiol. 2013; 102: 439-445.

44. Skroeder NR, Kjellstrand P, Holmquist B, Nils-
son U, Jacobson SH: Increased amounts of C3a 
and the terminal complement complex at high di-
alysis blood-flow: the relation with dialysis efficacy. 
Nephron 1996; 72: 523-529.

45. Wizemann V, Lotz C, Techert F, Uthoff S: On-line 
haemodiafiltration versus low-flux haemodialysis. 
A prospective randomized study. Nephrol Dial 
Transplant. 2000; 15 (Suppl. 1): 43-48.

46. Latini R, Masson S, Anand IS, Missov E, Carl-
son M. et al: Val-HeFT Investigators. Prognostic 
value of very low plasma concentrations of tropo-
nin T in patients with stable chronic heart failure. 
Circulation 2007; 116: 1242-1249.

47. Kokowicz P: Zawał serca typu 2 — inne spoj-
rzenie na wzrost stężenia troponin niezwiązany  
z pierwotnym ostrym zespołem wieńcowym. Chor 
Ser i Nacz.  2011; 8: 97-102.

48. Sitkiewicz D, Stępińska J, Solnica B, Opolski G, 
Kulpa JK: Markery biochemiczne w świetle uniwer-
salnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomen-
dacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laborato-
ryjnej. Diag Lab J Lab Diag. 2012; 48: 353-358.

49. Głowiński J, Głowińska I, Małyszko J, Lisowska 
A, Myśliwiec M, Gacko M: Kardiotoksyczność 
przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ. Nefrol Dial 
Pol. 2012; 16: 143-145.

50. Shostka GD, T’iagi S: The course of chronic kid-
ney failure during acetate and bicarbonate hemodi-
alysis. Ter Arkh. 1991; 63: 89-93.

51. Tentori F, Karaboyas A, Robinson BM, Morgen-
stern H, Zhang J. et al: Association of dialysate 
bicarbonate concentration with mortality in the 
Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study 
(DOPPS). Am J Kidney Dis. 2013; 62: 738-746.


