
. STRESZCZENIE 

 

Przewlekła choroba nerek (chronic kidney disease, CKD) jest rozpoznawana jako jeden 

z największych problemów zdrowotnych związanych z przewlekłymi schorzeniami w 

światowej populacji. Przewlekła choroba nerek w ostatnim V stadium prowadzi do schyłkowej 

niewydolności nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego, natomiast postępujące 

uszkodzenie funkcji nerek stanowi niezależny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-

naczyniowego. Proces dializy z jednej strony pozwala na eliminację wybranych produktów 

przemiany materii i nadmiaru wody z organizmu pacjenta, z drugiej zaś jest związana z 

powikłaniami w postaci hipotonii śródializacyjnej (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w czasie 

hemodializy, kurczy mięśniowych, lub powikłań o ciężkim przebiegu w postaci reakcji 

anafilaktycznej czy powikłań sercowo-naczyniowych).  

Jednym z czynników wpływających na śmiertelność u pacjentów dializowanych jest 

nadciśnienie tętnicze oraz wysokie spożycie soli. Wysokie stężenie sodu we krwi powoduje 

uszkodzenie glikokaliksu pokrywającego śródbłonek naczyniowy (endotelium) i 

warunkującego homeostazę wewnątrznaczyniową. Kolejnym czynnikiem wpływającym na 

wielkość śmiertelności w populacji pacjentów dializowanych są wskaźniki antropometryczne. 

Jeden z nich – wzrost stanowi istotny czynnik wpływający na strukturę oraz funkcję organizmu 

ludzkiego. Podwyższony wzrost wiąże się z większą średnicą naczyń wieńcowych, co 

przekłada się bezpośrednio na mniejsze ryzyko tworzenia się płytek sklerotycznych i tym 

samym mniejsze ryzyko choroby wieńcowej. Literatura przedmiotu wskazuje również, że 

wśród czynników wpływających na śmiertelność w populacji pacjentów dializowanych istotną 

rolę odgrywają epizody hipotonii śródializacyjnej w postaci gwałtownego obniżenia ciśnienia 

tętniczego krwi podczas zabiegu dializy, związane z rodzajem użytego dializatora (błony 

dializacyjnej) oraz płynu dializacyjnego.  

Celem niniejszych badań była jest analiza czynników wpływających na wystąpienie 

powikłań, w tym wielkości śmiertelności w populacji pacjentów dializowanych  

z rozpoznaniem schyłkowej niewydolności nerek. 

W pierwszym badaniu obserwowaliśmy, że średni wzrost mierzony przed hemodializą, 

z uwzględnieniem pochodzenia wynosił 168,3 ± 10,8 cm dla pacjentów z Ameryki Północnej, 

164 ± 9,5 cm dla osób z Ameryki Południowej, 164,7 ± 9,8 cm dla populacji europejskiej oraz 

162,9 ± 9,3 cm dla pacjentów zamieszkujących region Azji i Pacyfiku. W badaniu odnotowano 

2 393 zgony pacjentów (10,2% populacji badanej) podczas okresu obserwacji. Wskaźnik 



zgonów w poszczególnych regionach geograficznych był następujący: 7,6% w regionie Azji i 

Pacyfiku, 8,8% w Europie oraz 10,6% i 14,6% odpowiednio w Ameryce Południowej i 

Północnej. Zastosowanie modelu proporcjonalnego ryzyka ujawniło wzrostowy trend ryzyka 

zgonu wraz ze wzrostem decylu wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku, Europie oraz w Ameryce 

Łacińskiej kiedy do analizy dołączono wiek, masę ciała po dializie, współczynnik eKt/V, 

poziom albumin, fosforanów i skurczowego ciśnienia tętniczego krwi mierzonego przed 

dializą. 

W kolejnej pracy obserwowano, że erytrocytowe stężenie sodu (ESS) oznaczane przed 

hemodializą było istotnie wyższe (p < 0,001) w grupie pacjentów hemodializowanych w 

porównaniu do grupy kontrolnej (2.0 ± 0.5 vs. 3.9 ± 1.5). analiza porównawcza erytrocytarnego 

stężenia sodu w grupie pacjentów hemodializowanych nie wykazała istotnych różnic w ESS 

oznaczanym przed i po dializie (2,0 ± 0,5 vs. 3,7 ± 1,5; p = 0,18). Nie udokumentowano 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą kontrolną a pacjentami hemodializowanymi 

(0,48 ± 0,26% vs. 0,60 ± 0,42%; p = 0,36). Z kolei porównując eryptozę w grupie pacjentów 

hemodializowanych przed i po wykonaniu hemodializy zaobserwowano znaczący spadek 

wielkości eryptozy (0,34 ± 0,13%; p = 0,004). Dodatkowo, w kolejnym etapie badania nie 

wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy poziomem retikulocytów w grupie 

pacjentów hemodializowanych (zarówno przed jak i po leczeniu) oraz w grupie kontrolnej 

(odpowiednio: 1,34 ± 0,5%; 1,29 ± 0,54%; 1,47 ± 0,33%). W grupie pacjentów 

hemodializowanych obserwowano pozytywną korelację pomiędzy poziomem retikulocytów a 

poziomem erytrocytów prezentujących na powierzchni fosfatydyloserynę ocenianych przed 

zabiegiem dializy (r = 0;43; p = 0,05). 

W trzeciej pracy podumowano wpływu dializy i rodzaju błony dializacyjnej na 

występowanie hipotonii śróddializacyjnej podczas dializy. Nie udowodniono bezpośredniej 

przewagi zastosowania syntetycznych błon dializacyjnych w odniesieniu do ryzyka 

wystąpienia częstości hipotonii śróddializacyjnej u pacjentów poddanych zabiegowi dializy w 

porównaniu do zastosowania półsyntetycznych błon dializacyjnych. Zastosowanie zarówno 

octanowych jak i dwuwęglanowych płynów dializacyjnych wiążą się ze zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia epizodów hipotonii śróddializacyjnej u pacjentów poddanych dializie. 

Można postawić tezę, że zastosowanie octanowego płynu dializacyjnego wiąże się z 

wystąpieniem częstszych epizodów obniżonego ciśnienia tętniczego krwi w czasie dializy, niż 

płynu dwuwęglanowego. 

 Podsumuwując, można stwierdzić, że większy wzrostem cechujący pacjentów 

hemodializowanych zamieszkujących regiony Europy, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki 



Łacińskiej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Ponadto, podwyższone stężenie sodu w 

erytrocytach (ESS) u pacjentów hemodializowanych wskazuje na patologiczną strukturę 

glikokaliks. Dodatkowo, technika dializoterapii oraz rodzaj płynu dializacyjnego wpływają na 

ryzyko wystąpienia epizodów hipotonii śróddializacyjnej u pacjentów poddanych dializie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



3. ABSTRACT 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) is recognized as one of the major health-related issue 

among people with chronic diseases worldwide. Chronic kidney disease in late V stage leads to 

kidney failure and requires kidney replacement therapy. Additionally, continuous nephrons 

damage is an independent risk factor of cardiovascular diseases.  

The most prevalent comorbidity in patients with chronic kidney disease is hypertension. 

Although dietary salt restriction and removal of sodium and water during hemodialysis (HD) 

lower blood pressure, patients with end-stage renal disease (ESRD) undergoing HD rarely have 

normal blood pressure. Furthermore, high salt intake is associated with higher mortality in HD 

patients. He next factor influencing on morbidity in dialysis patients is an anthropometric 

parameter – body height. Height in adults varies greatly and average population heights also 

vary between the different regions of the world. Tall people have improved metabolic profiles 

and better cardiovascular outcomes, a relationship inverted in dialysis patients. Previous studies 

have indicated that intradialytic hypotension (IDH) rates differ among dialysis modalities. 

These differences can be partially explained by the technical aspects behind dialysis modalities.  

The aim of the present study was an analysis of the factors influencing the ration of 

complications as morbidity in dialyzed patients with kidney failure.  

In the first study the mean heights at the start of dialysis in each continent were as 

follows: North America, 168.3 ± 10.8 cm; SA, 164 ± 9.5 cm; Europe, 164.7 ± 9.8 cm; and AP, 

162.9 ± 9.3 cm. There were 2,393 deaths and the crude event rate dur- ing the follow-up period 

was 10.2%. The event rate varied by region in the following manner: 7.6% in Asia Pacific, 

8.8% in Europe, 10.6% in South America and 14.6% in North America. Results from the Cox 

PH model show a discernable trend of increasing HR of death with increasing height decile in 

Asia Pacific, Europe, and Latin America when adjusting for age, post-dialysis weight, eKt/V, 

albumin, IDWG, phosphorus, and pre-treatment SBP. 

In the second study we observed that ESS was significantly higher in HD patients preHD 

compared to controls and did not change during treatment. The percentage of eryptotic cells did 

not differ between controls and patients preHD. However, eryptosis decreased during HD. ESS 

and eryptosis were uncorrelated, while eryptosis was positively correlated with intracellular 

ROS and percent reticulocytes. 

The third study summarized the impact of dialysis modality and membrane 

characteristics on intradialytic hypotension. Several strands of evidence indicate that 



hemodiafiltration (HDF) is associated with lower IDH rates compared to hemodialysis (HD). 

Data do not show an unequivocal benefit of synthetic vs nonsynthetic dialyzer membranes with 

respect to IDH occurrence. Acetate-based vs bicarbonate-based dialysate appears to be 

associated with an increased IDH rate. 

In conclusion, the clear trends we have observed indicate that taller patients have an 

increased risk of mortality in Europe, Asia Pacific, and Latin America. This trend was not 

observed in North America, possibly due to differences in treatment times or comorbidities. 

Higher ESS levels in HD patients indicate a pathologic glycocalyx. ESS and eryptosis were not 

correlated. The decreased eryptosis postHD may possibly be related to dialytic uremic toxin 

removal but is likely multifactorial. HDF is associated with lower IDH rates compared to HD. 

Dialyzer membrane does not appear to affect IDH rates. Acetate-based dialysate appears to 

have increased IDH rates as compared to bicarbonate-based dialysate. 
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4. WSTĘP 

 

Przewlekła choroba 


