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Wybrane parametry badañ biochemicznych
i morfologii a czas dzia³ania przetok
dializacyjnych u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek
Celem pracy by³a ocena, czy u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w
przebiegu pierwotnych i wtórnych nefropatii wystêpuj¹ ró¿nice pomiêdzy wybranymi parametrami badañ laboratoryjnych, a jeli tak, to czy przek³ada siê to
w jaki sposób na czas funkcjonowania przetok dializacyjnych. Przedmiotem
badañ by³o 274 chorych (91 kobiet i 183 mê¿czyzn), u których wykonano 341
przetok têtniczo-¿ylnych, w tym 204 pacjentów z pierwotnymi nefropatiami, u
których wytworzono 249 przetok i 70 z wtórnymi nefropatiami, u których liczba
przetok wynios³a 92 (w tym znalaz³o siê 48 chorych na cukrzycê  60 przetok i 22
chorych na kolagenozy i amyloidozê  32 przetoki). Chorych przydzielono do 6
grup zgodnie z rozpoznaniem i p³ci¹. Analizowano wartoæ hematokrytu, liczbê
p³ytek krwi, aPTT, INR oraz poziom wapnia ca³kowitego i fosforanów, porównuj¹c wyniki odnotowane w dniu zabiegu oraz w dniu, gdy przetoka przesta³a dzia³aæ lub koñczono obserwacjê. Wyniki: W grupie kobiet chorych na cukrzycê
stwierdzono w obu oznaczeniach istotnie wy¿szy (p<0,05) poziom p³ytek krwi
ni¿ w pozosta³ych. Odnotowano te¿ nieznacznie ni¿szy INR i krótszy aPTT. Jest
to zgodne z obliczonym metod¹ Life Table Analysis najni¿szym skumulowanym
wskanikiem dro¿noci przetok (Pk'), który w przedziale czasowym k = 10-12
miesiêcy wyniós³ tylko 0,55. Pk' u chorych z pierwotn¹ niewydolnoci¹ nerek
wyniós³ on 0,84 (u kobiet 0,79, u mê¿czyzn 0,87), a u mê¿czyzn chorych na cukrzycê 0,85. U osób chorych na kolagenozy i skrobiawicê Pk' mia³ wartoæ 0,72
i by³ równy u obu p³ci. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w zakresie poziomu
hematokrytu, wapnia ca³kowitego oraz fosforanów. Wnioski: U kobiet chorych
na cukrzycê wy¿szy ni¿ u pozosta³ych poziom p³ytek krwi, przy towarzysz¹cym
ni¿szym INR i krótszym aPTT mo¿e byæ jednym z czynników maj¹cych wp³yw na
krótki czas funkcjonowania przetok dializacyjnych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 17-20)
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Selected biochemical parameters plus total blood count
and time of functioning of AV shunts in patients suffering
from chronic renal insufficiency
Aim of the study was assessment of differences in selected laboratory findings between patients with primary and secondary nephropathies and their influence on time of functioning of A-V fistulas created for dialysis. Material consisted of 274 patients (91 women and 183 men) with 341 A-V fistulas created,
including 204 patients with primary nephropathies (249 fistulas) and the group
of 70 patients with secondary nephropathies (92 fistulas) composed of 48 diabetic patients (60 fistulas) and 22 patients suffering from colegenoses and amyloidosis (32 fistulas). Patients were divided into 6 groups on the basis of diagnosis and gender. Hematocrit, platelet count, aPTT, INR, level of total calcium
ion and level of phosphates were evaluated comparing results obtained for the
day of surgical procedure and for the time of cessation of functioning fistula or
at the end of the follow up period. Results: There was platelet count significantly (p<0.05) higher in the group of diabetic women noted. In the same group
lower INR and shorter aPTT were also found. Those observations were consistent with cumulated patency rate (Pk') calculated according to Life Table Analysis, that for 10-12 months period reached only 0.55. Pk' calculated for patients
suffering from primary nephropathies was 0.84 (0,79 in women, and 0,87 in men),
and in male diabetic patients reached 0.85. In the group of patients with
colagenoses and amyloidosis, Pk' reached 0,72 for both sexes. There were no
differences in the hematocrit level, level of total calcium ion and phosphates
observed. Conclusions: In the group of female diabetic patients higher platelet
count together with decreased INR and shortened aPTT can constitute one of
the factors resulting in shortening of A-V fistulas time of functioning.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 17-20)
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W 2002 r. w Polsce na 1 mln populacji
leczeniem nerkozastêpczym objêtych by³o
15075 osób (390/1mln), z tego wiêkszoæ,
bo a¿ 9031 (61,8%) chorych by³o leczonych
hemodializami. Liczba dializowanych wykazuje tu podobnie jak na ca³ym wiecie sta³¹
tendencjê wzrostow¹. W 2002 r. leczenie
dializami rozpoczê³o 3832 chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN), to o 568
osób wiêcej ni¿ w roku poprzednim [1].
Wród dializowanych wzrasta odsetek chorych z trudnym dostêpem naczyniowym,
u których wystêpuj¹ nie tylko techniczne
trudnoci z wytworzeniem dobrze funkcjonuj¹cej przetoki dializacyjnej, ale tak¿e maj¹
miejsce inne czynniki, sprawiaj¹ce, ¿e okres
jej funkcjonowania jest krótszy ni¿ winno siê
przewidywaæ [2]. Czynniki, bêd¹ce przyczyn¹ trudnoci w uzyskaniu w³aciwego dostêpu naczyniowego, to poza zniszczonym
uk³adem naczyniowym koñczyn (w wywiadzie: wielokrotnie wykonywane przetoki,
cewnikowanie naczyñ itd.), cukrzyca [3,4],
w tym zw³aszcza u kobiet [5] oraz choroby
autoimmunologiczne [6]. Na odleg³¹ dro¿noæ przetok dializacyjnych maj¹ mieæ
wp³yw pewne zmiany biochemiczne, zw³aszcza w zakresie krzepniêcia i fibrynolizy.
Wymienia siê tu nadaktywnoæ p³ytek krwi
[7], poziom fibrynogenu powy¿ej 450 mg/dl
[6], poziom czynnika VIII, osoczowy poziom
inhibitora typu 1 aktywatora plazminogenu,
czynników aktywuj¹cych protrombinê i przeciwcia³ antyprotrombinowych [8], oraz mutacjê w obrêbie Arg506 czynnika V [9]. Podkrelane jest równie¿ znaczenie czynnika
wzrostu TGF beta 1 [10,11], niekorzystny
wp³yw zbyt wysokiego hematokrytu i liczby
p³ytek krwi w wyniku podawania za du¿ych
dawek erytropoetyny [12] lub zwiêkszonego poziomu jej receptorów [11]. Inne przytaczane ewentualne przyczyny to podwy¿szony poziom homocysteiny [13], nadczynnoæ przytarczyc [12] oraz obecnoæ przeciwcia³ antykardiolipinowych [8].
W codziennej praktyce chirurgicznej rutynowe oznaczanie w okresie oko³operacyjnym wiêkszoci z powy¿szych parametrów
nie jest, i zapewne w najbli¿szej przysz³oci
nie bêdzie wykonywane, a wiêc nie umo¿liwi wyodrêbnienia grupy pacjentów najbardziej nara¿onych na krótsze funkcjonowanie przetok dializacyjnych. Nasuwa to myl,
¿e byæ mo¿e, przynajmniej do pewnego
stopnia, mo¿na by to ustaliæ ograniczaj¹c
siê jedynie do tych laboratoryjnych oznaczeñ, które wykonywane s¹ jedynie dla potrzeb prawid³owej pracy klinicznej.
Zgromadzony, jednorodny chirurgicznie
i doæ znaczny materia³ dializowanych chorych, u których wykonywano standardowo
morfologiê i pewne, z góry okrelone badania biochemiczne, sk³ania do ca³ociowej
interpretacji ich wyników.
Celem pracy jest ocena, czy u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu pierwotnych i wtórnych nefropatii wystêpuj¹ jakie ró¿nice pomiêdzy wybranymi
parametrami morfologicznymi i biochemicznymi, a jeli tak to czy w jaki sposób rzutuj¹ one na czas funkcjonowania przetok dializacyjnych.
Materia³ i metodyka

Przedmiotem badañ by³o 274 chorych (91 kobiet i 183 mê¿czyzn), u których w okresie od 1.07.
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Rycina 1
Iloæ p³ytek krwi (Plt) u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
Platelet count (Plt) in women (K) and men (M) from groups I, IIa and IIb.
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Rycina 2
Wartoæ wskanika protrombiny (INR) w surowicy krwi u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
INR in women (K) and men (M) from groups I, IIa and IIb.

1994 do 30.06.2001 r. wykonano w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum UJ oraz w Katedrze
Nefrologii Collegium Medicum UJ 341 przetok têtniczo-¿ylnych. W badanej grupie znalaz³o siê 204
osoby z pierwotnymi nefropatiami (grupa I), u których wytworzono 249 przetok oraz 70 z wtórnymi
nefropatiami, u których liczba przetok wynios³a 92.
Wród pacjentów z wtórnymi nefropatiami wydzielono 48 chorych na cukrzycê (grupa IIa), u których
wytworzono 60 przetok oraz 22 chorych na kolagenozy i amyloidozê (grupa IIb), którym wykonano 32 przetoki.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze rozpoznanie oraz
p³eæ, wydzielono 6 grup pacjentów i w ka¿dej z
nich analizowano wartoæ hematokrytu, liczbê p³ytek krwi, aPTT, INR oraz poziom wapnia ca³kowitego i fosforanów w surowicy krwi. Ka¿dorazowo
porównywano wyniki powy¿szych badañ w dniu
zabiegu z tymi, które uzyskano w chwili, gdy przetoka przesta³a dzia³aæ lub koñczono obserwacjê.
W przypadku chorych, którzy zmarli z czynn¹ przetok¹, uwzglêdniano wyniki ostatnich pobranych
badañ. We wszystkich powy¿szych grupach tj. u
chorych na PNN w przebiegu pierwotnych nefropatii, nefropati¹ cukrzycow¹ oraz powsta³¹ na tle
kolagenoz i amyloidozy, oddzielnie dla kobiet i
mê¿czyzn, oceniano czas sprawnego funkcjonowania przetoki. Pos³u¿ono siê tu przystosowan¹
dla potrzeb chirurgii naczyniowej metod¹ Life Ta-

ble Analysis [14], która pozwala obliczyæ tzw. skumulowany wskanik odleg³ej dro¿noci przetok dializacyjnych (Pk'). redni okres obserwacji wyniós³
41,04±21,91. Najd³u¿szy okres obserwacji to 108,
a najkrótszy 24 miesi¹ce.
Wyniki
W grupie kobiet chorych na cukrzycê
stwierdzono w obu oznaczeniach istotnie
wy¿szy (p<0,05) poziom p³ytek krwi ni¿ u
pozosta³ych pacjentów (rycina 1). Najwiêksza ró¿nica wyst¹pi³a w porównaniu do mê¿czyzn z pierwotnymi nefropatiami (p<
0,0025), a najmniejsza w porównaniu do
mê¿czyzn chorych na cukrzycê (p<0,0436).
Odnotowano te¿ nieznacznie ni¿sze
wartoci INR (rycina 2) i aPTT (rycina 3).
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w zakresie hematokrytu (rycina 4), poziomu wapnia ca³kowitego (rycina 5) czy fosforanów
(rycina 6). Najwy¿szy skumulowany wskanik dro¿noci przetok (Pk') obliczony metod¹ Life Table Analysis, który wyniós³ 0,84
dla 12 miesiêcy i 0,79 dla 24 miesiêcy uzyskano u chorych z PNN w przebiegu pierwotnych nefropatii (grupa I). U chorych z
PNN w przebiegu nefropatii wtórnych Pk' w
grupie IIa (chorzy na cukrzycê) wyniós³ po
12 miesi¹cach 0,72, a po 24 miesi¹cach
0,58. W grupie IIb (chorzy z nefropati¹ w
przebiegu kolagenoz i amyloidozy) by³o to
odpowiednio 0,72 i 0,64. Istotne (p<0,05)
A. Brzychczy i wsp.

Tabela I
Wartoci skumulowanego wskanika dro¿noci (Pk')
przetok têtniczo-¿ylnych w analizowanych grupach
chorych.
Cumulative patency rates (Pk`) of A-V fistulas in study groups.
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Rycina 3
Wartoæ aPTT w surowicy krwi u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
aPTT in women (K) and men (M) from groups I, IIa and IIb.
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Rycina 4
Wartoæ wskanika hematokrytu (Ht) u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
Hematocrit level (Ht) in women (K) and men (M) from groups I, IIa and IIb.
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Rycina 5
Poziom wapnia ca³kowitego (Ca) w surowicy krwi u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
Level of total calcium (Ca) in women (K) and men (M) from groups I, IIa and IIb.

ró¿nice wskanika skumulowanej dro¿noci
w zale¿noci od p³ci wyst¹pi³y tylko wród
chorych na cukrzycê. Dla kobiet po 12 miesi¹cach Pk' wyniós³ 0,55, a po 24 miesi¹cach 0,37. Dla mê¿czyzn by³o to odpowiednio 0,85 i 0,74 (tabela I). Wykresy obrazuj¹ce przebieg krzywych skumulowanych
wskaników dro¿noci dla przetok têtniczo¿ylnych w poszczególnych grupach oddzielnie dla kobiet i mê¿czyzn przedstawiono na
rycinach 7 i 8.

Omówienie
W niniejszej pracy wykorzystano te wyniki badañ, które by³y wykonywane rutynowo w naszym orodku dla potrzeb zabiegu
operacyjnego wytworzenia dostêpu naczyniowego to jest: INR i aPTT jako ocena osoczowych parametrów uk³adu krzepniêcia
oraz hematokryt i liczba p³ytek krwi. Ponadto, spodziewaj¹c siê niekorzystnego wp³ywu podwy¿szonego poziomu wapnia i fosforanów w surowicy krwi na stan naczyñ
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obwodowych [15], a tym samym na dro¿noæ przetok têtniczo-¿ylnych, analizowano
równie¿ te wartoci.
Oczywistym jest fakt, ¿e w ca³ym okresie obserwacji powy¿sze parametry czêsto
wielokrotnie ulega³y znacznym, dynamicznym, a niekiedy i diametralnym zmianom.
Aktualny sposób rejestracji wyników badañ
laboratoryjnych uniemo¿liwia jednak jeszcze
analizê wszystkich oznaczeñ wykonanych
w d³ugim okresie czasu (najd³u¿szy wynosi³
108 miesiêcy), bowiem s¹ to setki wyników
u ka¿dego chorego. Prowadzone by³o ponadto, uzale¿nione od indywidualnych potrzeb, leczenie anemii, wyrównywano zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej,
a podczas hemodializ podawano frakcjonowane heparyny drobnocz¹steczkowe. Odnotowanie stosowanych metod i czasu leczenia, kolejno podawanych preparatów,
zmieniaj¹cych siê dawek i przeanalizowanie wp³ywu wszystkich powy¿szych czynników na wyniki badañ laboratoryjnych, a w
efekcie na czas funkcjonowania przetok têtniczo-¿ylnych, nie wydaje siê w ramach typowych opracowañ klinicznych wykonalne.
Najpewniej z tego w³anie wzglêdu w pimiennictwie trudno doszukaæ siê publikacji oceniaj¹cych, jak wyniki badañ laboratoryjnych maj¹ siê do czasu funkcjonowania
przetok têtniczo-¿ylnych.
Z powy¿szych powodów w niniejszym
opracowaniu ograniczono siê do analizy
wyników badañ laboratoryjnych tylko w kluczowych momentach, to jest w dniu wytworzenia przetoki oraz gdy przetoka przesta³a funkcjonowaæ lub gdy koñczono obserwacjê.
W grupie kobiet chorych na cukrzycê
stwierdzono w obu oznaczeniach istotnie
wy¿szy (p<0,05) poziom p³ytek krwi ni¿ w
pozosta³ych grupach. Jest to zgodne z obliczonym metod¹ Life Table Analysis najni¿szym skumulowanym wskanikiem dro¿noci przetok (Pk'), który w przedziale czasowym k=10-12 miesiêcy wyniós³ w tej grupie
tylko 0,55. Najwiêksza ró¿nica wystêpowa³a w porównaniu do grupy mê¿czyzn z pierwotnymi nefropatiami (p<0,0025), którzy
równoczenie osi¹gnêli najwy¿szy z badanych grup skumulowany wskanik dro¿noci przetok (Pk') równy 0,87 dla 12 miesiêcy.
Zaobserwowane u tych chorych nieznacznie ni¿sze wartoci INR i aPTT, pomi-
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Rycina 6
Poziom fosforanów (P) w surowicy krwi u kobiet (K) i mê¿czyzn (M) z grupy I, IIa i IIb.
Phosphate level (P) in women (K) and men (M) from groups I, IIa and Iib.

Rycina 7
Krzywe skumulowanych wskaników dro¿noci przetok têtniczo-¿ylnych u kobiet z grupy I, IIa i IIb.
Cumulated patency curves of A-V shunts in women from groups I, IIa and IIb.

Rycina 8
Krzywe skumulowanych wskaników dro¿noci przetok têtniczo-¿ylnych u mê¿czyzn z grupy I, IIa i IIb.
Cumulated patency curves of A-V shunts in men from groups I, IIa and IIb.

mo ¿e nie s¹ istotne statystycznie wydaj¹
siê jednak mieæ pewne znaczenie, gdy rozpatrywaæ je ³¹cznie z wysok¹ liczb¹ p³ytek
krwi oraz znanym faktem wystêpowania w
przebiegu cukrzycy uszkodzenia ródb³onka naczyniowego [16]. Wszystko powy¿sze
mo¿e sk³adaæ siê na wiêksz¹ sk³onnoæ do
wystêpowania zakrzepicy w obrêbie prze20

tok têtniczo-¿ylnych u kobiet z cukrzyc¹, a
co oczywiste, ich krótsz¹ ¿ywotnoci¹.
W przedstawianych badaniach nie
stwierdzono istotnych ró¿nic w zakresie
hematokrytu, poziomu wapnia ca³kowitego
oraz fosforanów u chorych zaliczonych do
poszczególnych grup. Widoczny na rycinie
6 wzrost poziomu fosforanów, w drugim

Wnioski
U kobiet z cukrzyc¹ wy¿szy ni¿ u pozosta³ych chorych poziom p³ytek krwi, przy
towarzysz¹cym ni¿szym INR i krótszym
aPTT mo¿e byæ jednym z czynników maj¹cych wp³yw na krótki czas funkcjonowania
przetok dializacyjnych.
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