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STRESZCZENIE 

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

 Wstęp. Przewlekła choroba nerek (PChN) jest szeroko rozpowszechniona na świecie. Częstość 

jej występowania wzrasta, co może być związane ze wzrastającą wraz z wiekiem, częstością 

występowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i otyłości. PChN, zwłaszcza w okresie schyłkowym, 

obarczona jest wysoką śmiertelnością całkowitą, która wynika przede wszystkim z chorób układu 

sercowo-naczyniowego, nowotworów i powikłań infekcyjnych.  

Patogeneza PChN jest złożona i nie do końca wyjaśniona. Jednym z głównych czynników w 

patogenezie rozwoju PChN jest przewlekły stan zapalny. Przyczynami powstania stanu zapalnego w 

grupie chorych leczonych nerkozastępczo za pomocą hemodializ są utajone zakażenia, infekcje 

okolicy przetoki tętniczo-żylnej, stan zapalny toczący się nerce czy subkliniczny stan zapalny związany 

z obecnością chorób współistniejących. Dokładne przyczyny nasilonego stanu zapalnego nie zostały 

jednak dokładnie określone.  

Wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy (NLR) określa się na podstawie morfologii krwi, jako iloraz 

bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych do bezwzględnej liczby limfocytów. Uważa się 

go za pośredni wskaźnik stanu zapalnego. Od kilku lat jest szeroko poddawany badaniom w różnych 

jednostkach chorobowych. Nie określono dotąd wartości referencyjnych NLR zarówno dla populacji 

ogólnej jak i dla poszczególnych jednostek chorobowych.  

Zastosowanie NLR było badane w chorobach układu krążenia, infekcjach oraz chorobach 

nowotworowych. Znacznie mniej badań dotyczy przewlekłej choroby nerek, a w pojedynczych 

badaniach zajmowano się znaczeniem NLR wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, 

leczonych za pomocą hemodializy.  



Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych jak 

również umieralność całkowita (ang. all-cause mortality) jest znacznie zwiększona u pacjentów 

hemodializowanych. Stąd też wynika potrzeba opracowania wiarygodnych, tanich, nieinwazyjnych i 

łatwo dostępnych wskaźników umożliwiających wyselekcjonowanie chorych z PChN pod względem 

zwiększonego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego i śmiertelności całkowitej.  

W związku z niezmiennie wysoką śmiertelnością wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością 

nerek, w niniejszej pracy podjęto próbę oceny zastosowania NLR w predykcji niekorzystnych zdarzeń 

klinicznych w tej grupie chorych. 

 

Cel pracy. Badania przeprowadzono w wyselekcjonowanej grupie pacjentów poddawanych 

cyklicznym zabiegom hemodializ 3 razy w tygodniu, z rozpoznaną wcześniej przewlekłą chorobą 

nerek w V stadium, wyznaczając następujące cele: 

 

1. Porównanie wartości NLR w grupie pacjentów hemodializowanych z osobami zdrowymi 

tworzącymi grupę kontrolną 

 

2. Porównanie wartości NLR w grupie pacjentów, którzy przeżyli 36-miesięczny czas obserwacji 

do grupy pacjentów, którzy zmarli przed tym okresem 

 

3. Określenie ewentualnego wpływu wartości NLR na wskaźniki przeżycia pacjentów 

hemodializowanych, zarówno umieralności wynikającej ze wszystkich przyczyn jak i wskaźniki 

umieralności sercowo-naczyniowej i będącej następstwem nagłej śmierci sercowej  

 

4. Określenie ewentualnych zależności między wartością wskaźnika NLR oraz wybranymi 

czynnikami klinicznymi i biochemicznymi. 

 

Materiał i metodyka badań. Badanie zostało zaplanowane i zaprojektowane jako badanie 

retrospektywne. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (uchwała nr KE-0254/74/2016 z dnia 24 marca 2016).  

Badanie obejmowało retrospektywną analizę historii chorób 183 pacjentów, którzy byli 

hemodializowani z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Chorych podzielono na 2 grupy. 

Pierwszą grupę stanowili pacjenci, którzy przeżyli okres obserwacji wynoszący 36 miesięcy. Drugą 

grupę stanowili pacjenci, którzy zmarli w czasie krótszym niż 39 miesięcy od rozpoczęcia hemodializ 

lub wykonano u nich przeszczepienie nerki. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 116 chorych 

(63,4%), do drugiej 67 (36,6%). Czas obserwacji obejmował okres od 3 miesiąca po rozpoczęciu 

hemodializy do 39 miesiąca, do zgonu pacjenta lub przeszczepu nerki, w odstępach 3-miesięcznych. 

Pierwsze wyniki badań laboratoryjnych były analizowane po 3 miesiącach od zakwalifikowania 

pacjenta do hemodializ, ze względu na czas potrzebny do ustabilizowania się stanu ogólnego 

pacjenta oraz dojrzenia przetoki naczyniowej.  



U pacjentów zakwalifikowanych do badania analizowano liczbę miesięcy, kiedy pacjent był 

dializowany, wiek pacjenta, płeć, przyczynę schyłkowej niewydolności nerek, przyczynę zgonu. Do 

analizy wykorzystano rutynowo wykonywane co 3 miesiące badania - morfologia krwi (w tym 

wyliczany był wskaźnik NLR jako iloraz bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych do 

bezwzględnej liczby limfocytów, NLR obliczono jako wartość średnią z całego okresu obserwacji), 

potas, wapń, fosforany, albumina, ferrytyna, saturacja transferryny, parathormon, mocznik przed i po 

hemodializie, wskaźnik adekwatności hemodializy Kt/V (co 3 miesiące), kreatynina (co 6 miesięcy).  

 

Wyniki. Pacjenci, którzy zmarli mieli istotnie wyższą wartość mocznika po HD (M=30,7±10,48 mg/dl v. 

M=26,76±7,16 mg/dl), istotnie niższy wskaźnik Kt/V (M=1,63±0,25 v. 1,71±0,22), byli starsi 

(M=74,69±8,32 lat) w porównaniu do pacjentów, którzy przeżyli czas obserwacji (M=65,19±10,81 lat) 

oraz mieli wyższy wskaźnik NLR (M=3,83±1,99 v. M=3,15±1,39). Badane grupy pacjentów nie różniły 

się istotnie pod względem wartości PTH (p=0,757), albuminy (p=0,871), Ca (p=0,077) ani P (p=0,122). 

Wielkość wskaźnika NLR była istotnie statystycznie wyższa wśród osób, które zmarły (M=3,83, 

Me=3,67 v. M=3,15, Me=2,96; p=0,045*). 

W grupie osób, które przeżyły zachodzi istotna statystycznie (p=0,009**), niezbyt silna (rho=0,253), 

dodatnia korelacja pomiędzy NLR, a PTH; istotna statystycznie (p=0,012*), niezbyt silna (rho= -0,239), 

ujemna korelacja pomiędzy saturacją transferryny; istotna statystycznie (p=0,035), niezbyt silna (rho=  

-0,202), ujemna korelacja pomiędzy wielkością MCV.  

 

W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że wartość wskaźnika NLR u pacjentów 

hemodializowanych wiąże się w sposób istotny z gorszą prognozą dotyczącą przeżycia. 

Potwierdzono przydatność wskaźnika NLR jako niezależnego i silnego czynnika w predykcji 

śmiertelności całkowitej (HR 2,21; 95% CI, 1,76-2,79; p = 0.001). Potwierdzono wpływ wieku jako 

niezależnego czynnika predykcyjnego śmiertelności całkowitej (hazard ratio [HR] 1,75; 95% 

confidence interval [CI]  1,51-1,90;  p < 0.001) oraz śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych 

(HR 1,88; 95% CI, 1.45-2.03;  p< 0.001). Potwierdzono znaczenie stężenia fosforu w predykcji 

śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 1,53; 95% CI, 1,12-2,74; p = 0,014). 

Potwierdzono znaczenie stężenia albuminy w predykcji śmiertelności całkowitej (HR 1,42; 95% CI, 

1,03-1,44; p = 0,016). Nie stwierdzono zależności między wskaźnikiem NLR a śmiertelnością z 

przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 1,875; 95% CI, 0,137-3,035; p=0,411), w tym nagłą śmiercią 

sercową (HR 1,329; 95% CI, 0,675-2,617; p = 0,411). 

 

Wnioski.  

 

1. Wartość wskaźnika NLR w grupie pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy jest istotnie 

wyższa niż u osób tworzących grupę kontrolną. 

 

2. Wartość wskaźnika NLR jest istotnie wyższa wśród pacjentów, którzy zmarli w porównaniu do 

pacjentów, którzy przeżyli czas obserwacji 36 miesięcy. 



 

3. Wskaźnik NLR jest niezależnym predykatorem śmiertelności całkowitej u pacjentów 

hemodializowanych,  

 

4. Wydaje się, że wartość wskaźnika NLR w predykcji śmiertelności wynikającej z przyczyn 

sercowo-naczyniowych, w tym nagłej śmierci sercowej jest niewielka. 

 

5. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy wskaźnikiem NLR a parametrami morfologii 

krwi, parametrami biochemicznymi, markerami adekwatności hemodializy oraz pomiędzy NLR a 

czynnikami klinicznymi takimi jak wiek oraz przyczyna PChN. 

 

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

SUMMARY 

 

Introduction. Chronic kidney disease (CKD) is widespread in the world. The incidence is increasing, 

which may be due to the incidence of diabetes, hypertension and obesity increasing with age. CKD, 

especially in the end-stage, is affected by high all-cause mortality, which results primarily from 

cardiovascular diseases, cancers and infectious complications. 

The pathogenesis of CKD is complex and not fully explained. One of the main factors in the 

pathogenesis of CKD is chronic inflammation. Causes of inflammation in the group of patients, 

treated with renal replacement with the use of haemodialysis, are latent infections, infections of the 

area of arteriovenous fistula, kidney inflammation or subclinical inflammation associated with the 

presence of coexisting diseases. The exact causes of severe inflammation have not been precisely 

defined. 

The neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) is determined on the basis of blood count, as the quotient of 

the absolute number of neutrophils to the absolute number of lymphocytes. It is considered an 

indirect indicator of inflammation. For several years, it has been extensively studied in various 

diseases. NLR reference values have not been determined yet for both general population and 

various diseases. 

The application of NLR has been studied in cardiovascular diseases, infections and cancers. Much less 

studies concern chronic renal disease, and single studies were devoted to the importance of NLR 

among patients with the end-stage renal failure, treated with haemodialysis. 

Recent studies indicate that cardiovascular mortality and all-cause mortality are significantly 

increased in haemodialyzed patients. Hence, there is a need for reliable, low cost, non-invasive and 

easily accessible ratios, allowing to select patients with CKD in terms of increased risk of 

cardiovascular death and all-cause mortality. 



In view of consistently high mortality rates among end-stage renal failure patients, an attempt was 

made to evaluate the application of NLR in predicting adverse clinical events in this group of patients. 

 

Aim of the study. The study was performed in a selected group of patients undergoing cyclic 

haemodialyses 3 times a week, with early diagnosis of chronic kidney disease in the V stage, setting 

the following goals: 

 

1. Comparison of NLR values in the groups of haemodialyzed patients with healthy persons 

forming the control group. 

 

2. Comparison of NLR values in the group of patients who survived a 36-month observation 

period with the group of patients who died prior to this period. 

 

 

3. Determination of possible impact of NLR values on survival rates of haemodialyzed patients, 

both all-cause mortality, as well as cardiovascular mortality and mortality following a sudden cardiac 

death.  

 

4. Determination of possible relationships between the NLR ratio and selected clinical and 

biochemical factors. 

 

 

Material and methods. The study was planned and designed as a retrospective study. The study was 

approved by the Bioethics Committee acting at the Medical University of Lublin (resolution no. KE-

0254/74/2016 of 24 March 2016). 

The study covered the retrospective analysis of the medical history of 183 patients who were 

haemodialyzed due to the end-stage renal failure. The patients were divided into 2 groups. The first 

group included patients who survived the 36-month observation period. The second group included 

patients who died in a period of less than 39 months from the commencement of haemodialyses or 

who underwent renal transplantation. The first group consisted of 116 patients (63.4%), and the 

second group consisted of 67 (36.6%). The observation period covered the period from 3th month 

after the commencement of haemodialysis up to 39th month, until the patient’s death or renal 

transplantation, at 3-month intervals. First laboratory results were analysed 3 months after the 

patient was admitted to haemodialyses, due to the time needed to stabilize the patient’s general 

condition and to develop the vascular fistula. 

Among the patients qualified to the study there was analysed the number of months, when the 

patient was dialyzed, age of the patient, sex, cause of the end-stage renal failure, cause of death. The 

analysis was performed using regular tests performed every 3 months О blood count (including NLR 

ratio calculated as the quotient of the absolute number of neutrophils to the absolute number of 



lymphocytes, the NLR was calculated as the mean value from the entire observation period), 

potassium, calcium, phosphate, albumin, ferritin, transferrin saturation, parathyroid hormone, urea 

before and after haemodialysis, Kt/V haemodialysis adequacy ratio (every 3 months), creatinine 

(every 6 months). 

 

Results. Patients who died had significantly higher uric acid values after HD (M=30,7±10,48 mg/dl v. 

M=26,76±7,16 mg/dl), significantly lower Kt/V ratio (M=1,63±0,25 v. 1,71±0,22), were older 

(M=74,69±8,32 years) compared to those who survived the observation period (M=65,19±10,81 

years) and had higher NLR ratio (M=3,83±1,99 v. M=3,15±1,39). 

Studies of the group of patients did not differ significantly in terms of PTH value (p=0,757), albumin 

(p=0,871), Ca (p=0,077) and P (p=0,122). 

The NLR ratio was statistically higher among those who died (M=3,83, Me=3,67 v. M=3,15, Me=2,96; 

p=0,045*). 

In the group of survivors there is statistically significant (p=0,009*), not very strong (rho=0,253), 

positive correlation between NLR and PTH; statistically significant (p=0,012*), not very strong (rho= -

0,239), negative correlation between transferrin saturation; statistically significant (p=0,035), not 

very strong (rho= -0,202), negative correlation between the MCV value.  

 

The study showed that the NLR ratio value in haemodialyzed patients is significantly associated with 

worse survival predictions. 

The usefulness of the NLR ratio as an independent and strong factor in predicting all-cause mortality 

was confirmed (HR 2,21; 95% CI, 1,76-2,79; p=0.001). The effect of age as an independent predictive 

factor of all-cause mortality (hazard ratio [HR] 1,75; 95% confidence interval [CI]  1,51-1,90;  p<0.001) 

and cardiovascular mortality was confirmed (HR 1,88; 95% CI, 1.45-2.03;  p<0.001). The importance 

of phosphorus concentration in predicting cardiovascular mortality was confirmed (HR 1,53; 95% CI, 

1,12-2,74; p=0,014). The importance of albumin concentration in predicting all-cause mortality was 

confirmed (HR 1,42; 95% CI, 1,03-1,44; p=0,016). There was no relationship between the NLR ratio 

and cardiovascular mortality (HR 1,875; 95% CI, 0,137-3,035; p=0,411), including sudden cardiac 

death (HR 1,329; 95% CI, 0,675-2,617; p = 0,411). 

 

Conclusions 

 

1. The NLR ratio in the group of patients undergoing haemodialyses is significantly higher than 

in persons forming the control group. 

 

2. The NLR ratio is significantly higher among patients who died, compared to patients who 

survived the observation period of 36 months. 

 

 



3. The NLR ratio is an independent predictor of all-cause mortality in haemodialyzed patients. 

 

4. It seems that the NLR value in predicting cardiovascular mortality, including sudden cardiac 

death, is low. 

 

 

5. No significant relationship was found between the NLR ratio and blood count parameters, 

biochemical parameters, markers of haemodialysis adequacy and between NLR and clinical factors, 

such as: age and cause of CKD. 


