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STRESZCZENIE 

 

WPROWADZENIE 

Z roku na rok zwiększa się populacja pacjentów wymagających przewlekłej 

hemodializoterapii. Coraz częściej są to osoby w wieku podeszłym, obciążone licznymi 

schorzeniami dodatkowymi. Pomimo znacznej poprawy w jakości stosowanego leczenia to 

nadal różnorodne zaburzenia metaboliczne i czynnościowe sprawiają, że śmiertelność w tej 

grupie pacjentów jest wyższa niż u chorych z prawidłową funkcją nerek. 

Wykonywanie badań biochemicznych, wyszczególnionych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia (NFZ) w opisie świadczenia „Hemodializa”, jest podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym do monitorowania stanu klinicznego pacjentów przewlekle 

hemodializowanych i prognozowania ich rokowania. Natomiast obowiązujący schemat badań 

laboratoryjnych nie uwzględnia oznaczania zarówno parametrów specyficznych dla 

uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego jak i nowych biomarkerów, opisujących 

zaburzenia mineralne i kostne oraz stan aktywacji układu immunologicznego. Szereg z nich 

bowiem ma udowodniony związek z niekorzystnym rokowaniem pacjentów co potwierdziły 

liczne badania wykonane w tej grupie osób leczonych nerkozastępczo. 

Brak szerszego spektrum badań biochemicznych może ograniczyć przeprowadzenie 

pełnej oceny stanu klinicznego pacjentów oraz utrudnić wczesną i późną identyfikację ryzyka 

zgonu. 

Wyodrębnienie markerów mających szczególnie istotny związek ze śmiertelnością jest 

więc warte rozważenia. Pozwoliłoby bowiem na ich wykorzystanie w rutynowej diagnostyce 

u osób poddanych przewlekłej hemodializoterapii.  

 

CEL BADAŃ 

 

Celem badań, przeprowadzonych u pacjentów przewlekle hemodializowanych było 

sprawdzenie: które parametry biochemiczne, oznaczone na początku wieloletniej obserwacji, 

również i niestandardowo badane, opisujące uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego, 

metabolizm wapnia i fosforu, aktywację układu immunologicznego oraz stan odżywienia 

miały największy związek ze śmiertelnością chorych. 

Zdecydowano również o określeniu jaki okres od rozpoczęcia leczenia 

nerkozastępczego był u pacjentów obarczony największym ryzykiem zgonu by móc wskazać 
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szacunkowy przedział czasowy, wymagający w populacji dializowanych zwiększonego 

nadzoru i intensyfikacji leczenia. W oparciu o uzyskane wyniki zdefiniowano także panel 

dodatkowych, niestandardowych badań diagnostycznych, które wzbogaciłyby dotychczasowe 

oznaczenia i umożliwiłby lepszą stratyfikację ryzyka zgonu pacjentów przewlekle 

hemodializowanych. 

 

PACJENCI I METODY 

 

Oznaczenia stężeń wybranych markerów biochemicznych wykonano u 102 chorych 

(mediana wieku 71,5 lat, mediana przeciętnego czasu hemodializoterapii: 32,5 miesięcy). 

Następnie, po upływie 60 i 120 miesięcy, oceniono ilu pacjentów zmarło oraz ilu jest nadal 

hemodializowanych. Ponadto ustalono jakie wyjściowe parametry mierzalne i stężenia 

oznaczanych parametrów biochemicznych charakteryzowały każdą z grup pacjentów - w 

każdym z okresów obserwacji. Przeprowadzona analiza statystyczna miała także na celu 

określenie, które z badanych parametrów mają w wyznaczonych przedziałach czasowych 

największy związek ze śmiertelnością chorych. 

Wykonano następujące oznaczenia i pomiary by zrealizować założone cele. 

1. Oznaczenie stężeń wybranych parametrów biochemicznych:  

 uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego: NT-pro BNP, ADMA, 

homocysteina, adiponektyna 

 metabolizmu wapnia i fosforu: wapń całkowity, fosfor, i PTH, 25-OH 

D3, Fetuina-A, FGF-23 

 aktywacji układu immunologicznego: IL-6, IL-10, s TNF-RI, hs CRP 

 stanu odżywienia i gospodarki lipidowej: albumina, hemoglobina, 

cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy 

2. Analiza krzywych przeżycia pacjentów. 

3. Analiza wartości stężeń wybranych parametrów w związku z ich wpływem na 

czas przeżycia pacjentów.  

4. Analiza zależności pomiędzy NT-pro BNP, IL-6, FGF-23, 25-OH D3 oraz 

parametrami uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, metabolizmu wapnia i 

fosforu oraz aktywacji układu immunologicznego u pacjentów, którzy nie przeżyli 

okresu obserwacji. 
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WYNIKI BADAŃ 

 

Pierwszy okres obserwacji obejmujący 60 miesięcy przeżyło 45% badanej grupy 

pacjentów. Największą śmiertelność (25%) zaobserwowano w trakcie pierwszych 13 

miesięcy od rozpoczęcia dializoterapii. Grupa pacjentów zmarłych charakteryzowała się 

wyższą średnią punktacja chorobowości (p = 0,000001), wyższymi średnimi stężeniami NT-

pro BNP (p = 0,009) i IL-6 (p = 0,00005). Nie odnotowano istotnych statystycznie zależności 

w zakresie nowych biomarkerów metabolizmu wapnia i fosforu pomiędzy grupą pacjentów 

zmarłych a tych którzy przeżyli ten przedział czasu. 

Łącznie w ciągu 120 miesięcznego okresu obserwacji odnotowano zgon u 65% chorych 

zakwalifikowanych do analizy. Najczęstszą przyczyną zgonu były incydenty sercowo - 

naczyniowe. W grupie osób zmarłych stwierdzono statystycznie istotne wyższe wartości 

punktacji chorobowości (p = 0,000001) oraz średnich stężeń NT-pro BNP (p = 0,013) i IL-6 

(p = 0,02). Nie potwierdzono istnienie znamiennych różnic między grupą pacjentów zmarłych 

oraz żyjących w zakresie badanych parametrów metabolizmu wapnia i fosforu. Natomiast 

zaobserwowano, że w grupie pacjentów z wysokimi stężeniami NT-pro BNP istniał dodatni 

związek tego biomarkera z stężeniami fosforu, iloczynem wapniowo-fosforanowym oraz  

i PTH. Dodatkowo potwierdzono, że wskaźniki adekwatności dializy (Kt/V, p = 0,006) i 

odżywienia (albumina, p = 0,001) były istotnie niższe w grupie pacjentów, którzy nie przeżyli 

120 miesięcznego okresu obserwacji. 

Stwierdzono następujące punkty odcięcia dla badanych zmiennych: 

 punktacji chorobowości - 4 

 wieku pacjentów - 77 lat 

 NT-pro BNP - 3514 pg/ml  

 IL-6 - 6,17 pg/ml.  

Przeprowadzona analiza statystyczna, także z wykorzystaniem krzywych ROC, 

wykazała dużą wartość prognostyczną tych parametrów w ocenie ryzyka zgonu badanej grupy 

pacjentów przewlekle hemodializowanych.  
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WNIOSKI 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wyciągnięto 

następujące wnioski: 

1. Nawet niewielkiego stopnia współchorobowość pacjentów kwalifikowanych do 

przewlekłej hemodializoterapii oraz ich wiek powyżej 77 roku życia istotnie 

pogarszają rokowanie chorych. 

2. Pacjenci w pierwszych trzynastu miesiącach od rozpoczęcia dializoterapii 

wymagają zwiększonego nadzoru i intensyfikacji leczenia chorób towarzyszących 

ze względu na występujące w tym okresie zwiększone ryzyko zgonu. 

3. Niestandardowo oznaczane, następujące parametry metabolizmu wapnia i fosforu: 

FGF-23, kalcytriol oraz Fetuina-A charakteryzują się małą przydatnością w 

prognozowaniu odległego ryzyka zgonu pacjentów przewlekle 

hemodializowanych.  

4. Rozszerzenie badań laboratoryjnych, rutynowo wykonywanych u pacjentów 

poddanych przewlekłej dializoterapii, o okresowy pomiar stężenia zarówno 

prozapalnej interleukiny 6 jak i NT-pro BNP pozwoli na wyselekcjonowanie 

grupy chorych obarczonych w trakcie leczenia zwiększonym ryzykiem zgonu.  

5. Wśród zmarłych pacjentów przewlekle hemodializowanych, wysokie wartości 

stężeń NT-pro BNP są odzwierciedleniem nie tylko znaczącego uszkodzenia 

układu sercowo-naczyniowego, ale także obecności związku z istotnymi 

zaburzeniami metabolizmu wapnia i fosforu oraz nasileniem przewlekłego 

zapalenia. 

 


