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Stê¿enie IL8 i IL18 w moczu w 6. godzinie
po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu
pozaustrojowym u dzieci jest dobrym
ale nie doskona³ym wskanikiem wyst¹pienia
ostrego uszkodzenia nerek w pierwszej dobie
po zabiegu
Zabiegi kardiochirurgiczne w kr¹¿eniu pozaustrojowym s¹ obarczone ryzykiem rozwoju niewydolnoci wielonarz¹dowej, w tym niewydolnoci nerek.
Uwa¿a siê, ¿e markerami ostrego uszkodzenia nerek (OUSzN) s¹ wydalane do
moczu interleukina 8 (uIL8) i interleukina 18 (uIL18). W pracy oceniono ryzyko
wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek u dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Do badania w³¹czono 47 dzieci z
wrodzon¹ wad¹ serca operowanych w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Próbki moczu pobierano przed zabiegiem oraz w 2., 6., 12., 18., 24. godzinie po zabiegu.
Celem pracy by³a ocena przydatnoci klinicznej oznaczania stê¿eñ uIL8 i uIL18
we wczesnej diagnostyce OUSzN u dzieci w okresie 24 godzin po zabiegu kardiochirurgicznym. Stwierdzono, ¿e rednia wartoæ stê¿enia uIL8 i uIL18 dla
wszystkich dzieci zakwalifikowanych do badania by³a statystycznie wy¿sza w
porównaniu do grupy kontrolnej: uIL8 - 20,74 vs. 10,55 pg/ml (p=0,0066) oraz
uIL18 - 102,88 pg/ml vs. 10,7 pg/ml (p=0,0019). rednia wartoæ stê¿eñ uIL8 i
uIL18 u wszystkich dzieci w³¹czonych do badania wzrasta³a po zabiegu i osi¹gnê³a wartoæ maksymaln¹ w 18. godzinie, z 3,8 do 38,4 pg/ml (p=0,0000) oraz z
44,6 do 142,97 pg/ml. OUSzN wg skali pRIFLE stwierdzono u 19 dzieci (40,4%).
W grupie dzieci OUSzN+ wzrost stê¿eñ uIL8 i uIL18 by³ bardziej zaznaczony;
maksymalna rednia wartoæ uIL8 wzros³a 63-krotnie (p=0,0224), natomiast stê¿enie uIL18 wzros³o 8-krotnie (p=0,0022) w stosunku do wartoci wyjciowych
przed zabiegiem. rednie stê¿enie uIL8 i uIL18 by³o istotnie statystycznie wy¿sze w grupie OUSzN+ w porównaniu do grupy OUSzN(-), odpowiednio: OUSzN+:
22,41 vs. OUSzN(-) 19,54; p=0,0224 oraz OUSzN+ 137,81 pg/ml vs. OUSzN(-) 78,10;
p=0,0022. Analiza ró¿nic median logarytmu naturalnego stê¿eñ uIL8 i uIL18 wykaza³a istotnoæ statystyczn¹ w 6. godzinie pomiarowej (odpowiednio: p=0.0114
oraz p=0.0132). Z analizy regresji logistycznej dla ln z wartoci stê¿eñ uIL8 oraz
uIL18 wynika³o, ¿e przy wzrocie stê¿enia cytokin 2,72-krotne ryzyko wyst¹pienia AKI w okresie 24 godzin po zabiegu zwiêksza³o siê odpowiednio o 24,8% i o
43,1%. AUC ROC dla stê¿eñ uIL8 i uIL18 w 6.godzinie dla wartoci odciêcia 4,22
i 44 pg/ml wynosi³a odpowiednio: 71% i 72,3%. Wnioski: rednie stê¿enia uIL8
i uIL18 u dzieci po zabiegach w kr¹¿eniu pozaustrojowym s¹ znamiennie wy¿sze od stê¿eñ stwierdzanych u dzieci zdrowych. Maksymalne stê¿enia IL8 i
IL18 w moczu by³y osi¹gane w 18. godzinie po zabiegu i te wartoci by³y wy¿sze
u dzieci z grupy OUSzN+. Oznaczanie stê¿eñ IL8 i IL18 w moczu dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych w 6. godzinie po operacji jest dobrym ale nie idealnym markerem ryzyka wyst¹pienia AKI w okresie pierwszych 24 godzin po zabiegu. Ryzyko wyst¹pienia OUSzN w okresie 1. doby po zabiegu dla cytowanych
punktów odciêcia uIL8 i uIL18 w 6. godzinie po zabiegu wzrasta odpowiednio
2,5 oraz 2,7-krotnie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 80-88)
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Urinary IL8 and IL18 levels determined within 6 hours
after cardiopulmonary bypass due to cardiosurgical
procedure seems to be good but not an ideal marker
for acute kidney injury prediction in children within first
24 postoperative hours
Introduction: Cardiac surgical procedures employing extracorporeal cardiopulmonary bypass (ECPB) are associated with risk of multiorgan failure, including development of renal failure. It is considered that urinary excretion of
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interleukin 8 (uIL8) and interleukin 18 (uIL18) may be used as an early marker of
acute kidney injury (AKI). The objective of the present study was to evaluate the
clinical usefulness of urinary IL8 (uIL8) and IL18 (uIL18) levels measurements in
early diagnostic management of AKI within 24 hours postoperatively in children
subjected to cardiosurgical treatment. The study included 47 children with congenital heart defects, who were subjected to ECPB. Urine samples were collected before ECPB and 2, 6, 12, 18, 24 hours after the procedure. According to
pRIFLE scoring system, AKI was noted in 19 (40.4%) of children. Results: The
mean uIL8 and uIL18 levels in all studied patients were 20.74 and 102.88 pg/ml,
while in normal children the relevant levels were 10.55 and 10.7 pg/ml (p=0.0066;
p=0.0019), respectively. The mean uIL8 and u IL18 levels in all the studied children reached their peaks in the 18th postoperative hour, increasing from 3.8 to
38.4 pg/ml (p=0.0000, a tenfold increase) and from 44.6 to 142.97 pg/ml (a threefold increase), respectively. The maximum mean values of uIL8 and uIL18 levels
in AKI+ children were reached within the 18th hour postoperatively (52.6 and
221.11 pg/ml), increasing in comparison to the baseline values 63-fold (p=0.0224)
and eightfold (p=0.0022), respectively. The mean level of uIL8 and uIL18 was
significantly higher in the AKI+ group if compared to the AKI(-), and were as
follows: AKI+: 22.41 vs. AKI(-) 19.54; p=0.0224 and AKI+: 137.81 pg/ml vs. AKI() 78.10; p=0.0022, respectively. Logistic regression analysis for the natural logarithm of uIL8 and uIL18 level values revealed relationship, which had shown
that 2.72-times increase of cytokines' concentrations may implicate an increase
of AKI risk by 24.8% and 43.1%, respectively. AUC ROC for uIL8 and uIL18 levels
measured within the 6th hour for cut-off value of 4.22 and 44 pg/ml were 71%
and 72.3%, respectively. Conclusions: The mean values of uIL8 and uIL18 level
in children subjected to ECBP due to cardiosurgical procedures were significantly higher as compared to the values noted in normal children. The mean
level of uIL8 and uIL18 was significantly higher in children with AKI. The maximum values of uIL8 and uIL18 were reached within the 18th hour postoperatively.
Determination of urinary IL8 and IL18 level values in children after cardiosurgical
procedures performed in the 6th postoperative hour had been found good but
not an ideal marker to indicate the child at risk to develop AKI within 24 hours.
The risk of AKI development within 24 hours post ECPB for the above mentioned uIL8 and uIL18 cut-off values had been found increased by 2.5 and 2.7
times, respectively.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 80-88)

Wstêp
Pojêcie ostrego uszkodzenia nerek
(OUSzN; ang. acute kidney injury - AKI)
zosta³o wprowadzone do nomenklatury
medycznej w 2005 roku na okrelenie ka¿dej sytuacji, w której obserwuje siê pogorszenie czynnoci nerki opisane zmian¹ stê¿eñ markera (kreatyniny) lub zmniejszeniem
objêtoci wydalanego moczu (diureza godzinowa w odniesieniu do masy cia³a). Pojêcie ostrej niewydolnoci nerek (ONN; ang.
acute renal failure - ARF) - jest obecnie zarezerwowanie wy³¹cznie do sytuacji, w których pacjenci w przebiegu OUszN wymagaj¹ terapii nerkozastêpczych. Czêstoæ
wystêpowania OUSzN u pacjentów hospitalizowanych wynosi oko³o 5%, natomiast u
pacjentów oddzia³ów intensywnej opieki
medycznej wzrasta nawet do 30-50% [12,
21]. OUSzN jest powik³aniem równie¿ oko³o 10% zabiegów kardiochirurgicznych wykonywanych u dzieci [19]. Do wielu przyczyn
tego stanu nale¿y zaliczyæ zmniejszony
przep³yw nerkowy, utratê pulsacyjnego przep³ywu nerkowego, hipotermiê oraz uogólnion¹ reakcjê zapaln¹ [12]. We wspó³czesnej
praktyce klinicznej rozpoznanie OUSzN nadal stawiane jest na podstawie wzrostu stê¿enia kreatyniny w surowicy [9,12,13] pomimo, ¿e jest to marker ma³o wiarygodny,
zw³aszcza w populacji pediatrycznej [2,12].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e osoczowe stê¿enie kreatyniny u dzieci ró¿ni siê w zale¿noci od wieku, p³ci, masy cia³a, masy miê-

niowej, aktywnoci metabolizmu miêniowego oraz stanu nawodnienia dziecka. Ponadto, stê¿enie kreatyniny mo¿e siê nie
zmieniaæ do momentu spadku filtracji k³êbuszkowej a¿ o 50%. Analiza mechanizmów
filtracji k³êbuszkowej kreatyniny zwraca uwagê na fakt aktywnej sekrecji cewkowej tego
zwi¹zku, co skutkuje przeszacowaniem rzeczywistej wartoci klirensu k³êbuszkowego
wyliczanego z jej stê¿eñ. Szybka w czasie
zmiana warunków pracy nerek, przek³adaj¹ca siê na upoledzenie ich funkcji, nie prowadzi do równoleg³ej w czasie zmiany osoczowego stê¿enia kreatyniny. Laboratoryjnie oznaczane stê¿enie surowicze kreatyniny nie odzwierciedla dok³adnie funkcji nerki
do momentu osi¹gniêcia stabilizacji, co mo¿e
czasami trwaæ nawet kilka dni [9,12,13].
Mo¿liwoci oznaczenia stê¿eñ tzw. markerów wczesnego uszkodzenia nerek mog³oby pomóc w identyfikacji dzieci, których
leczenie zapobiegaj¹ce progresji dalszego
uszkodzenia nerki mo¿na by rozpocz¹æ ju¿
na etapie RISK lub INJURY, ocenianego w
piêciostopniowej skali pRIFLE, co skutkowa³oby albo interwencj¹ farmakologiczn¹,
p³ynowa albo wczesnym w³¹czeniem ci¹g³ych technik nerkozastêpczych (CRRT),
gdy¿ stopnieñ przewodnienia dzieci w momencie rozpoczynania CRRT stanowi najpowa¿niejszy czynnik wzrostu ryzyka miertelnoci [8].
Idealny marker ostrego uszkodzenia
nerek powinien byæ pomocny w diagnosty-
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ce ró¿nicowej etologii ostrego uszkodzenia
nerek, identyfikacji przyczyny OUszN, w ró¿nicowaniu z innymi chorobami nerek, w
przewidywaniu ciê¿koci epizodu OUszN,
monitorowaniu przebiegu OUszN oraz w ledzeniu odpowiedzi pacjenta na zastosowane leczenie [13].
Optymalnym dla klinicysty narzêdziem
diagnostycznym by³by panel markerów
wczesnego uszkodzenia nerek. Na podstawie wspó³czesnego pimiennictwa mo¿na
postawiæ tezê, ¿e aktualnie typowanych jest
kilka markerów, które oznaczane równolegle tworz¹ diagnostyczny panel nerkowy. Do
tego panelu zalicza siê tak¿e wydalane z
moczem interleukine 8 (uIL8) i interleukinê
18 (uIL18) [9,10,13,15].
Wczesne wykrycie ostrego uszkodzenia
nerek pozwoli³oby na szybkie wdro¿enie
procedur maj¹cych na celu ochronê czynnoci nerek. Te dzia³ania, w wielu przypadkach, pozwalaj¹ zatrzymaæ naturaln¹ progresjê OUszN na etapie INJURY, co skutkuje obni¿eniem miertelnoci towarzysz¹cej dokonanemu uszkodzeniu i niewydolnoci nerek (FAILURE).
Cel pracy
Celem pracy by³a próba oceny klinicznej przydatnoci oznaczanych w moczu stê¿eñ IL8 i IL18 we wczesnej diagnostyce
ostrego uszkodzenia nerek u dzieci poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu w
kr¹¿eniu pozaustrojowym oraz ustalenie
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zakresu swoistoci i czu³oci tych 2 biomarkerów.
Metodologia

Opis grupy badanej
Badanie przeprowadzono w Klinice Kardiochirurgii Dzieciêcej Katedry Chirurgii Pediatrycznej
Polsko-Amerykañskiergo Instytutu Pediatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie w latach 2006 - 2009. Do badania kwalifikowano dzieci poddawane zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Kryteriami
wykluczaj¹cymi z badania by³o stwierdzenie
OUszN w wywiadzie, obecnoæ wady uk³adu moczowego, podawanie leków nefrotoksycznych
(NLPZ, aminoglikozydów) w okresie ostatnich 4
tygodni, cukrzyca i zapalne waskulopatie. Do badania w³¹czono 47 dzieci (24 ch³opców i 23 dziewczynki) w wieku od 0,5 do 204 miesiêcy. Szczegó³owy opis badanej grupy wraz z podzia³em na grupê dzieci z OUszN+ i OUszN (-) zamieszczono w
tabeli I.
Wartoci eGFR wyliczano metod¹ Schwartza
i wsp. [17], wg wzoru uwzglêdniaj¹cego stê¿enia
mocznika, kreatyniny i cytatyny C:

Opis metod laboratoryjnych
Materia³ biologiczny po dostarczeniu do pracowni biochemii by³ odwirowywany i natychmiast
zamra¿any w temperaturze -700C. Oznaczenia laboratoryjne stê¿eñ mocznika i kreatyniny wykonywane by³y w Zak³adzie Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie
za pomoc¹ systemu VITROS. Odczyt i zapis wyników odbywa³ siê automatycznie. Przed wykonywaniem oznaczeñ przestrzegano zasady jednokrotnego oraz stopniowego rozmra¿ania próbek moczu przechowywanych w temperaturze -700C poprzez doprowadzenie materia³u najpierw do -200C,
a nastêpnie do +400C i temperatury pokojowej.
Oznaczenia laboratoryjne IL8, IL18 wykonywane
by³y w Zak³adzie Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie.
Oznaczenia laboratoryjne stê¿enia cystatyny C by³y
wykonywane przy u¿yciu zestawu N Latex Cystatin C firmy Siemens przy wykorzystaniu nefelometru typ BNII KHC0061. Oznaczenia stê¿eñ interleukiny 8 by³y wykonywane przy u¿yciu gotowego
zestawu Human IL8, KHC0081, metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA), firmy Invitrogen. Parame-

eGFR=39.1x(H/Ck)0,516x(1,8/Cc) 0,294x(30/BUN) 0,169x(1,099) Gx (H/1,4) 0,188 (1)
gdzie:
H - wzrost w m
Ck - stê¿enie kreatyniny w surowicy w mg/dL
Cc - stê¿enie cystatyny C w mg/L
BUN - stê¿enie azotu mocznika w surowicy
w mg/dL
G - p³eæ: 0 - ¿eñska; 1- mêska
OUszN na podstawie spadku wartoci eGFR
o wiêcej ni¿ 25% w stosunku do wartoci wyjciowej stwierdzono u 19 dzieci (40,4%). W obrêbie
tej grupy u 13 dzieci - stwierdzono stopieñ INJURY, u 6 - stopieñ RISK, wg pediatrycznej skali pRIFLE. ¯adne z dzieci nie wymaga³o wdro¿enia terapii nerkozastêpczej w bezporednim okresie po
zabiegu. W badanej grupie zmar³o dwoje dzieci
(4,3%).
Wród istotnych statystycznie czynników, którymi ró¿ni³y siê grupy dzieci z OUszN i bez OUszN
wymieniæ nale¿y m³odszy wiek, ni¿sz¹ redni¹
masa cia³a, d³u¿szy redni czas zaklemowania
aorty podczas zabiegu oraz mniejsz¹ redni¹ diurezê dobow¹ (znormalizowan¹ na kg masy cia³a)
w okresie 24 godzin po zabiegu. Grupê kontroln¹
stanowi³y zdrowe dzieci zg³aszaj¹ce siê na ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne w ramach chirurgii
jednego dnia.
Procedury badania
Ka¿dy rodzic lub opiekun prawny przed przyst¹pieniem dziecka do programu badania zosta³
poproszony o podpisanie dokumentu wiadomej
zgody na udzia³ dziecka w badaniu. Projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê komisji bioetycznej UJ CM.
U dzieci próbkê moczu (oko³o 5 ml) pobierano
przed zabiegiem operacyjnym (godzina 0.) oraz w
2., 6., 12., 18. i 24. godzinie od jego zakoñczenia.
W okresie doby po zabiegu operacyjnym monitorowano diurezê, cinienie têtnicze, stosowane leki
oraz bilanse dobowe p³ynów, które w 1. dobie po
zabiegu utrzymywane by³y na poziomie 80% dobowego zapotrzebowania pacjenta.
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try zestawu by³y nastêpuj¹ce: precyzja metody
wewn¹trz zestawu CV-3,9%; pomiêdzy zestawami CV-6,1%; czu³oci metody <5,0 pg/ml. Oznaczenia interleukiny 18 by³y wykonywane przy u¿yciu gotowego zestawu Human IL18, KHC0181
metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA) firmy Invitrogen, o parametrach precyzji metody wewn¹trz
zestawu CV-7,3%; pomiêdzy zestawami CV-7,5%;
i czu³oci metody <12,5 pg/ml. Pomiarów absorbancji próbek dokonywano metod¹ jednofalow¹
przy u¿yciu filtra 450 nm w automatycznym czytniku mikrop³ytek Universal Microplate Reader
Elx800NB firmy BIO-TEK Instruments, INC.
Opis metod statystycznych
Do opisu porównawczego grup wyników zastosowano parametryczny opis rozk³adów z próby
w postaci wartoci redniej oraz odchylenia standardowego w postaci estymatora nieobci¹¿onego.
W statystycznej analizie danych do porównania
dwóch rozk³adów na podstawie prób losowych zastosowano test sumy rang Wilcoxona (wartoci p
mniejsze od za³o¿onego p 0,05 by³y równoznaczne z odrzuceniem hipotezy zerowej). Test sumy
rang Wilcoxona umo¿liwi³ skorygowanie wniosków
z obserwacji, w której ró¿ni¹ce siê wyranie wartoci rednie z próby mog³y siê ró¿niæ (lub nie) w
wyniku istnienia nieznacznej liczby wyników znacznie odbiegaj¹cych od wiêkszoci. Do wykonywania obliczeñ wykorzystano licencjonowane programy Matlab oraz Statistica 9.1.
Wyniki
W tabelach II i III przedstawiono zbiorczo rednie wartoci stê¿eñ IL8 i IL18 w
moczu grupie badanej i w grupie kontrolnej,
przyjmujac oznaczenia AKI=1 i AKI=0 odpowiednio dla OUSzN+ i OUSzN(-).

Analiza przebiegu zmian stê¿eñ IL8
w moczu
Stê¿enie uIL8 w grupie wszystkich badanych dzieci operowanych w kr¹¿eniu pozaustrojowym stopniowo narasta³o od 2. do
18. godziny po zabiegu operacyjnym. Wartoæ maksymalna uIL8 zosta³a osi¹gniêta w
18. godzinie po zabiegu i by³o to 10-krotne
zwiêkszenie stê¿enia, z 3,80 do 38,40 pg/
ml; p=0,000). Ró¿nica by³a statystycznie
istotnie wy¿sza w porównaniu do grupy kontrolnej, tak - jak i wartoci w wyznaczonych
pomiarami interwa³ach czasowych.
Analizuj¹c zachowanie siê stê¿enia uIL8
u dzieci, u których wyst¹pi³o ostre uszkodzenie nerek (OUszN+) stwierdzono, ¿e profil stê¿eñ uIL8 w poszczególnych godzinach
pomiarowych w grupach, w których dosz³o i
nie dosz³o do wyst¹pienia epizodu OUszN
by³ porównywalny. Stê¿enie uIL8 w grupie
OUszN+ stopniowo narasta³o, osi¹gaj¹c
wartoæ maksymaln¹ w 18. godzinie po zabiegu (wzrost 63-krotny, z 0,83 do 52,6 pg/
ml). rednie stê¿enie uIL8 by³o istotnie statystycznie wy¿sze w grupie OUszN+ w porównaniu do grupy OUszN(-), odpowiednio:
22,41 vs. 19,54; p=0,0224 - natomiast nie
uzyskano takiej istotnoci ró¿nic w poszczególnych interwa³ach czasowych pobrañ.
Z uwagi na fakt, ¿e znamiennoæ statystyczn¹ ró¿nic median logarytmu naturalnego z wartoci badanych stê¿eñ uIL8 uzyskano jedynie w 6. godzinie pomiarowej,
dalszy opis ograniczono do tych wyników.
Z danych zawartych w tabeli 8 wynika,
¿e je¿eli logarytm naturalny ze stê¿enia uIL8
wzronie o 1 jednostkê (czyli wartoæ stê¿enia uIL8 wzronie 2,72 -krotnie), to ryzyko wyst¹pienia AKI wzrasta o 24,8%. Zarówno wartoæ p jak i przedzia³ ufnoci (CI)
wskazuj¹ na statystyczn¹ istotnoæ otrzymanego wyniku.
Wartoæ AUC dla ROC stê¿enia uIL8 w
6. godzinie po zabiegu wynosi³a 71% co
wskazuje, ¿e ta cytokina jest dobrym ale nie
idealnym predyktorem wyst¹pienia OUSzN
u dzieci w okresie pierwszych 24-godzin po
zabiegu kardiochirurgicznym wykonywanym
w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Ryzyko wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek dla punktu
odciêcia stê¿enia uIL8 wynosz¹cego 4,22
pg/ml wzrasta³o 2,5-krotnie.
Analiza przebiegu zmian stê¿eñ IL18
w moczu
Wszyscy pacjenci - uIL18
Analogicznie jak dla uIL-8 stê¿enie
uIL18 w grupie wszystkich dzieci stopniowo narasta³o od 2. do 18. godziny po zabiegu operacyjnym. Wartoæ maksymalna stê¿enia dla uIL18 zosta³a osi¹gniêta w 18.
godzinie po zabiegu (wzrost 3 - krotny, od
44,60 do 142,97 pg/ml). Wartoci te by³y
statystycznie istotnie wy¿sze ni¿ w grupie
kontrolnej.
Stê¿enia uIL18 u dzieci, u których
wyst¹pi³o ostre uszkodzenie nerek
(OUszN)
Wartoci redniego stê¿enia uIL18 w
grupie dzieci OUszN+ w porównaniu do grupy OUszN(-) by³y przez ca³y czas obserwacji po zabiegu wy¿sze, osi¹gaj¹c istotnoæ
statystyczn¹ w 6. i 24. godzinie pomiarowej
(odpowiednio: p=0,0137, p=0,0124). Wartoæ maksymalna stê¿enia uIL18 w grupie
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Tabela I
Charakterystyka grupy dzieci poddanych leczeniu kardiochirurgicznemu w kr¹¿eniu pozaustrojowym wraz z
podzia³em na grupê z rozpoznanym ostrym uszkodzeniem OUszN+ i bez ostrego uszkodzenia nerek OUszN(-)
The clinical data of the studied children exposed to ECPB due to cardiosurgical procedure, with division into
two subgroups according to diagnosis of acute kidney injury AKI+ and those with no kidney injury AKI(-).
Ogó³em

AKI +

AKI (-)

p

Tabela III
rednie wartoci stê¿enia uIL8 i wyniki testu Wilcoxona dla wszystkich badanych ³¹cznie
Mean values of uIL8 concentration for all results
inclusively (Wilcoxon's test).

Liczba dzieci

47

19

28

uIL8 [pg/m l]

Liczba dzieci (%)

100

40,4

59,6

rednia dla AKI=1

AKI + R I SK

13

-

AKI+ INJURY

6

-

Wiek [m -ce]

0,5 - 204

0,5-92

0,5-204

Wiek (rednio) [m -ce]

28,55

12

39,8

M asa cia³a [kg]

3,2 - 53

3,2 - 18

3,6 - 53

rednia m asa cia³a [kg]

10,9

6,4

14

Ch³opcy (liczba)

24

9

15

Ch³opcy %

51

47

53,6

Dziew czy nki (liczba)

23

10

13

Dziew czy nki %

49

53

46,4

rednia dla AKI=0
0,0284
0,0186

Wszy scy

AKI
22.41

20.74

19.54

p (Wilcoxon)

NA

0.0224

SD dla AKI=1

NA

55.43

SD dla AKI=0

50.37

46.56

Tabela IV
rednie wartoci stê¿enia uIL18 i wyniki testu Wilcoxona dla wszystkich badanych ³¹cznie.
Mean values of uIL18 concentration for all results
inclusively (Wilcoxon's test).
uIL8 [pg/m l]
rednia dla AKI=1

Pow ik³ania kliniczne/przebieg zabiegu

Wszy scy
102.88

AKI
137.81

Zatrzy m anie akcji serca (liczba dzieci)

36

16

20

rednia dla AKI=0

Zatrzy m anie akcji serca (% dzieci w danej grupie)

76,6

84

71,4

p (Wilcoxon)

NaN

0.0022

Zatrzy m anie kr¹¿enia w g³êbokiej hipoterm ii (liczba dzieci)

33

15

18

SD dla AKI=1

NaN

275.58

SD dla AKI=0

226.47

180.84

Zatrzy m anie kr¹¿enia w g³êbokiej hipoterm ii (% dzieci)

70,2

79

64,3

Czas zatrzy m ania kr¹¿enia w g³êbokiej hipoterm ii [m in]

2 - 62

2 - 58

7 - 62

redni czas zatrzy m ania kr¹¿enia w g³êbokiej hipoterm ii [m in]

35,6

38,9

33

Zaklem ow anie aorty (liczba dzieci)

40

17

23

Zaklem ow anie aorty (% dzieci)

85

89,5

82

Czas zaklem ow ania aorty [m in]

2 - 85

24 - 85

2 - 78

redni czas zaklem ow ania aorty [m in]

43,2

51,1

37,4

Czas perfuzji [m in]

30 - 153

36 - 153

30-131

redni czas perfuzji [m in]

70,3

73,6

68

78.10

0,3752

0,0223
0,5510

Obserw acja nefrologiczna
Diureza w czasie zabiegu operacy jnego [m l/kg/godz]

2,6 - 25,9 2,6 - 25,9

3,8 -25,5

rednia diureza w czasie zabiegu operacy jnego [m l/kg/godz]

11,96

10,1

13,2

Diureza w czasie doby po zabiegu operacy jny m [m l/kg/godz]

0,60 6,43

0,92 -5,5

0,6 -6,43

rednia diureza w czasie doby po zabiegu operacy jny m
[m l/kg/godz]

2,89

2,33

3,1

Zakres w artoci eGFR w okresie doby po zabiegu operacy jny m
[m l/m in/1,73m 2]
rednia w artoæ eGFR w okresie doby po zabiegu operacy jny m
[m l/m in/1,73m 2]

0,3569

0,0128

38,6-151,38,6-118,53 49-151,74
74
80,5

69

88,2

0,0235

Tabela II
rednie wartoci stê¿eñ uIL8 i uIL18 w grupie kontrolnej i badanej.
The mean values of uIL8 and uIL18 concentration in studied and control group.

Rycina 1
Przebieg stê¿eñ uIL8 w pierwszej dobie pooperacyjnej po kr¹¿eniu pozaustrojowym u wszystkich dzieci. Czarna linia pozioma - rednia wartoæ stê¿enia
uIL8 w grupie kontrolnej.
Figure 1. The concentration curve line of uIL8 in all
studied patients after ECBP within 24 postoperative period. The black line shows the mean value of
uIL8 level in controls.

Wartoæ rednia stê¿eñ uIL8 i uIL18
dla w szy stkich dzieci zakw alifikow any ch
do badania [pg/m l]

Wartoæ rednia stê¿eñ uIL8 i uIL18
dla grupy kontrolnej [pg/m l]

uIL8

20,74

10,552

1,96 x

0,0066

uIL18

102,88

10,710

9,6 x

0,0019

OUszN+ zosta³a osi¹gniêta w 18. godzinie
po zabiegu, narastaj¹c wzglêdem wartoci
wyjciowej ponad 8 - krotnie. W 2. godzinie
- ta wartoæ zwiêkszy³a siê ponad 6 - krotnie. Odmiennie w grupie z OUszN (-) ob-

Krotnoæ ró¿nicy w artoci stê¿eñ
pom iêdzy grup¹ kontrolna a badan¹

serwowano jedynie 1,6 krotne zwiêkszenie
stê¿enia uIL18 w moczu w porównaniu do
wartoci wyjciowej (z 57,24 do 91,88 pg/
ml). rednie stê¿enie uIL18 by³o istotnie statystycznie wy¿sze w grupie dzieci OUszN+
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p w tecie rangow any ch
sum Wilcoxona

wzglêdem grupy OUszN(-) -137,81 pg/ml vs.
78,10 pg/ml; p=0,0022.
Z analizy danych rednich wartoci
uIL18 w grupach AKI+ i AKI(-) wynika, ¿e
znamienna statystycznie ró¿nica pomiêdzy
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Tabela V
Zmiany stê¿enia uIL8 u wszystkich dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym w pierwszej dobie pooperacyjnej w wyznaczonych interwa³ach czasowych.
uIL8 concentration changes in all studied patients exposed to ECBP within first 24 hrs postoperative period
at time defined intervals.

uIL8, w szy scy badani [pg/m l]
Godzina

0

2

6

12

18

24

rednia dla w szy stkich badany ch

3.80

6.07

15.86

25.51

38.40

34.92

Rycina 2
Porównanie przebiegu stê¿eñ uIL8 w grupie dzieci z
ostrym uszkodzeniem nerek (OuSzN+, AKI=1, linia
czerwona) i z bez ostrego uszkodzenia nerek
(OUSzN(-), AKI=0, linia niebieska). Czarna linia pozioma - rednia wartoæ uIL8 w grupie kontrolnej.
Figure 2. Comparison of the concentration curve lines of uIL8 levels in children with acute kidney injury
(AKI=1 group, red line) and those with no kidney injury (AKI=0 group, blue line). The black line shows
the mean value of uIL8 level in controls.

Tabela VI
Zmiany stê¿enia uIL8 u dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym w pierwszej dobie pooperacyjnej w wyznaczonych interwa³ach czasowych, u których stwierdzono (AKI=1) i nie stwierdzono (AKI=0) wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek.
uIL8 concentration changes in children exposed to ECBP within first 24 hrs postoperative period, who
developed acute kidney injury (AKI=1) and who did not develop acute kidney injury (AKI=0) .

uIL8, OUSzN [pg/m l]
Godzina

0

2

6

12

18

24

rednia

rednia dla AKI=1

0,83

5,86

14,07

20,72

52,60

40,54

22,41

rednia dla AKI=0

5,82

6,21

17,16

29,10

28,94

30,70

19,54

p (Wilcoxon)

0,6057

0,2352

0,0118

0,8875

0,2653

0,2824

0.0224

Rycina 3
Porównanie rozk³adów wartoci logarytmu naturalnego log ze stê¿eñ uIL8 dla grup z ostrym (AKI=1) i bez
ostrego (AKI=0) uszkodzenia nerek w pierwszej dobie po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Po lewej - wartoci mediany oraz kwartyli: 25, 75; po prawej - rozk³ad wartoci redniej oraz przedzia³y
wynikaj¹ce z oszacowania odchylenia standardowego dla tej wartoci.
The time-dependent comparison of the of decimal logarithm log uIL8 values distribution in two groups of
children exposed to ECBP within first 24 hrs postoperative period, who developed acute kidney injury
(AKI=1) and who did not develop acute kidney injury (AKI=0). On the left: medians and quartiles: 25, 75; on the
right: mean values distribution and ranges resulting from the estimation of standard deviation for the given
value.
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Rycina 4
Porównanie rozk³adu wartoci stê¿eñ wyra¿onej
jako logarytm naturalny ln(uIL8) w 6. godzinie pomiarowej pomiêdzy grupami dzieci z ostrym (AKI=1)
i bez ostrego (AKI=0) uszkodzenia nerek w pierwszej dobie po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Test Kruskala-Wallisa,
p=0.0114 dla ró¿nicy median.
The comparison of distribution of natural logarithm ln(uIL8) level values within the 6.-th hour in two
groups of children exposed to ECBP within first
24 hrs postoperative period, who developed acute
kidney injury (AKI=1) and who did not develope
acute kidney injury (AKI=0). Kruskal-Wallis analysis, p=0.0114 for the of medians' difference.

Tabela VI
Wyniki analizy regresji logistycznej (z modelem logit) dla logarytmu naturalnego wartoci stê¿eñ uIL8
w 6 godzinie pomiarowej.
Logistic regression (accordingly to logit model) for
natural logarithm of uIL8 values measured within
the 6-th hour after surgery
Badany param etr

OR

CI 95%

p

ln(uIL8), 6 godz.

1,2475

1,0429-1,4924

0,0155

Rycina 5
Krzywa ROC dla stê¿eñ uIL8 u dzieci w 6. godzinie
po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym, u których wyst¹pi³o OUSzN .
The ROC curve for uIL8 levels in children exposed
to ECBP within the 6-th hour after the cardiosurgical procedure, in whom AKI was observed.
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Tabela VIII.
Wartoci AUC, czu³oci, swoistoci, NPP, PPV, LR dla
stê¿eñ uIL8 w 6. godzinie pomiarowej po zabiegu
kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym, u
których wyst¹pi³o OUSzN .
The AUC, sensitivity, specificity, NPP, PPV, LR values for uIL8 levels in children exposed to ECBP within the 6-th hour after the cardiosurgical procedure, in whom AKI was observed
uIL8, OUSzN
godzina pobrania

6

w artoæ odciêcia uIL8 [pg/m l]

4,22

czu³oæ [%]

68,42

sw oistoæ [%]

73,1

LR

2,54

PPV [ % ]

65,0

N PV [ % ]

76

AU C [ % ]

71

Rycina 6
Przebieg stê¿eñ uIL18 w pierwszej dobie pooperacyjnej po kr¹¿eniu pozaustrojowym u wszystkich
dzieci. Czarna linia pozioma - rednia wartoæ stê¿enia uIL18 w grupie kontrolnej.
The concentration curve line of uIL8 in all studied
patients after ECBP within 24 postoperative period.
The black line shows the mean value of uIL8 level in
controls.

Tabela IX
Zmiany stê¿enia uIL18 u wszystkich dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym w pierwszej dobie pooperacyjnej w wyznaczonych interwa³ach czasowych.
The uIL18 concentration changes in all studied patients exposed to ECBP within first 24 hrs. postoperative
period at time defined intervals

Rycina 7
Porównanie przebiegu stê¿eñ uIL18 w grupie dzieci
z ostrym uszkodzeniem nerek (OuSzN+, AKI=1, linia
czerwona) i z bez ostrego uszkodzenia nerek
(OUSzN(-), AKI=0, linia niebieska) u dzieci w okrtesie pierwszej doby po kr¹¿eniu pozaustrojowym.
Czarna linia pozioma - rednia wartoæ uIL18 w grupie kontrolnej.
Comparison of the concentration curve lines of uIL18
levels in children with acute kidney injury (AKI=1
group, red line) and those with no kidney injury
(AKI=0 group, blue line) in pediatric patients after
ECBP within 24 postoperative period. The black line
shows the mean value of uIL18 level in controls.

uIL18, w szy scy badani [pg/m l]
godzina

0

2

6

12

18

24

rednia dla w szy stkich badany ch

44.60

101.32

114.08

123.19

142.97

89.84

Tabela X
Zmiany stê¿enia uIL18 u dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym w
pierwszej dobie pooperacyjnej w wyznaczonych interwa³ach czasowych, u których stwierdzono (AKI=1) i nie
stwierdzono (AKI=0) wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek.
uIL18 concentration changes in children exposed to ECBP within first 24 hrs postoperative period, who
developed acute kidney injury (AKI=1) and who did not develop acute kidney injury (AKI=0).
uIL18, OUSzN [pg/m l]
Godzina

0

2

6

12

18

24

rednia

rednia dla AKI=1

26.02

163.68

142.83

141.20

221.11

130.01

137,81

rednia dla AKI=0

57.24

58.15

93.38

109.09

91.88

60.15

78,10

p (Wilcoxon)

0.4215

0.5316

0.0137

0.2630

0.1946

0.0124

0.0022

Rycina 8
Porównanie rozk³adów wartoci logarytmu naturalnego ln ze stê¿eñ uIL18 dla grup z ostrym (AKI=1) i
bez ostrego (AKI=0) uszkodzenia nerek w pierwszej
dobie po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu
pozaustrojowym. Po lewej - wartoci mediany oraz
kwartyli: 25, 75; po prawej - rozk³ad wartoci redniej oraz przedzia³y wynikaj¹ce z oszacowania odchylenia standardowego dla tej wartoci.
The time-dependent comparison of the natural logarithm ln uIL18 values distribution in two groups
of children exposed to ECBP within first 24 hrs
postoperative period, who developed acute kidney
injury (AKI=1) and who did not develop acute kidney injury (AKI=0). On the left: medians and quartiles: 25, 75; on the right: mean values distribution
and ranges resulting from the estimation of standard
deviation for the given value.
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Rycina 9
Porównanie rozk³adu wartoci stê¿eñ wyra¿onej jako
logarytm naturalny ln(uIL18) w 6. godzinie pomiarowej pomiêdzy grupami dzieci z ostrym (AKI=1) i bez
ostrego (AKI=0) uszkodzenia nerek w pierwszej dobie po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Test Kruskala-Wallisa, p=0,0132 dla
ró¿nicy median.
The comparison of distribution of natural logarithm
ln(uIL8) level values within the 6.-th hour in two groups of children exposed to ECBP within first 24 hrs
postoperative period, who developed acute kidney
injury (AKI=1) and who did not develope acute kidney injury (AKI=0). Kruskal-Wallis analysis, p=0,0132
for the of medians' difference.
Tabela XI
Wyniki analizy regresji logistycznej (z modelem logit) dla logarytmu naturalnego wartoci stê¿eñ uIL18 w 6.
godzinie pomiarowej.
Logistic regression (accordingly to logit model) for natural logarithm of uIL18 values measured within the 6th hour after surgery
Badany param etr

OR

CI95%

P

ln(IL18u) (6h)

1.4308

1.0132- 2.0206

0.0419

Rycina 10
Krzywa ROC dla stê¿eñ uIL18 u dzieci w 6 godzinie
po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym, u których wyst¹pi³o OUSzN .
The ROC curve for uIL18 levels in children exposed
to ECBP within the 6-th hour after the cardiosurgical procedure, in whom AKI was observed.

uIL18(U), OUSzN

Tabela XII
Wartoci AUC, czu³oci, swoistoci, NPP, PPV, LR
dla stê¿eñ uIL18 w 6. godzinie pomiarowej po zabiegu kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu pozaustrojowym,
u których wyst¹pi³o OUSzN .
The AUC, sensitivity, specificity, NPP, PPV, LR values for uIL18 levels in children exposed to ECBP
within the 6-th hour after the cardiosurgical procedure, in whom AKI was observed

godzina

6

w artoæ odciêcia IL18(U)

44

czu³oæ w procentach

66,7

sw oistoæ w procentach

76

LR

2,77

PPV w procentach

66,7

NPV w procentach

76

AUC w procentach

72,3

Tabela XIII
Zmiany wartoci filtracji k³êbuszkowej eGFR u dzieci poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu
pozaustrojowym w pierwszej dobie pooperacyjnej w wyznaczonych interwa³ach czasowych, u których stwierdzono (AKI=1) i nie stwierdzono (AKI=0) wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek.
The changes in glomerular filtration rate eGFR children exposed to ECBP within first 24 hrs postoperative
period, who developed acute kidney injury (AKI=1) and who did not develop acute kidney injury (AKI=0).
eGFR, OUSzN
godzina

0

2

6

12

18

24

rednia dla AKI=1

90,81

80,15

68,31

58,03

59,92

52,29

rednia dla AKI=0

95,23

88,77

88,05

85,40

87,04

85,90

p (Wilcoxon)

0,7942

0,3555

0,0537

0,0039

0,0009

0,0002

Rycina 7
Porównanie zmian wartoci filtracji k³êbuszkowej
eGFR w grupie dzieci z ostrym uszkodzeniem nerek
(OuSzN+, AKI=1, linia czerwona) i z bez ostrego
uszkodzenia nerek (OUSzN(-), AKI=0, linia niebieska)
u dzieci w okresie pierwszej doby po kr¹¿eniu pozaustrojowym.
Comparison of the glomerular filtration rate eGFR
change in children with acute kidney injury (AKI=1
group, red line) and those with no kidney injury
(AKI=0 group, blue line) in pediatric patients after
ECBP within 24 postoperative period.
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ww. grupami wyst¹pi³a w 6., 24. godzinie
pomiarowej oraz dla wartoci urednionych
z ca³ej doby.
Z danych zawartych w tabeli XI wynika,
¿e je¿eli logarytm naturalny z IL18u wzrasta³ o 1 jednostkê (czyli wartoæ uIL18 wzrasta³a 2,72-krotnie), to ryzyko wyst¹pienia
AKI wzrasta³o o 43,1%. Zarówno wartoæ p
jak i przedzia³ ufnoci (CI) wskaza³y na statystyczn¹ istotnoæ otrzymanego wyniku.
Wartoæ AUC dla ROC stê¿enia uIL18
w 6. godzinie po zabiegu wynosi³a 72,3%
co wskazuje, ¿e ta cytokina jest dobrym, ale
nie idealnym predykatorem wyst¹pienia AKI
u dzieci w okresie do 24 godzin po zabiegu
kardiochirurgicznym. Ryzyko wyst¹pienia
OUszN dla punktu odciêcia uIL18 wynosz¹cego 44 pg/ml wzrasta³o 2,77-krotnie.
W tabeli XIII oraz na rycinie 11 przedstawiono zmiennoæ wyliczanego eGFR w
poszczególnych godzinach po zabiegu w
kr¹¿eniu pozaustrojowym w grupie dzieci z
OUszN (AKI=1) oraz bez OUszN (AKI=0).
rednia wartoæ eGFR by³a istotnie statystycznie ni¿sza w grupie OUszN od 12. godziny po zabiegu.
Omówienie wyników
W przedstawianym badaniu wziê³o
udzia³ 47 dzieci, które z uwagi na wrodzon¹
wadê serca wymaga³y zabiegu operacyjnego w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Zabiegi kardiochirurgiczne w kr¹¿eniu pozaustrojowym
s¹ obarczone ryzykiem rozwoju niewydolnoci wielonarz¹dowej, w tym - niewydolnoci nerek. Im bardziej z³o¿ona wada serca i im d³u¿szy czas trwania operacji - tym
wiêksze ryzyko wyst¹pienia zespo³u ma³ego rzutu w okresie pooperacyjnym i wynikaj¹cego z niego ostrego uszkodzenia nerek [6, 7]. Wa¿nym rokowniczo czynnikiem
- poza ca³kowitym czasem trwania kr¹¿enia
pozaustrojowego i czasem niedokrwienia jest ogólny stan kliniczny dziecka przed
zabiegiem operacyjnym oraz prawid³owe
przeprowadzenie kr¹¿enia pozaustrojowego [1, 17, 20].
Ostre uszkodzenie nerek u dzieci z grupy badanej, które rozpoznawano na podstawie o skali pRIFLE (p - pediatric) [11], stwierdzono u 19 (40,4%) dzieci, co odpowiada
przeciêtnej czêstoci wystêpowania tego
powik³ania w populacji dzieci poddawanych
zabiegom kardiochirurgicznym w kr¹¿eniu
pozaustrojowym, jaka jest podawana w
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wiatowym pimiennictwie (Mishra i wsp. 28% [12]; Dent i wsp. - 37% [4]; Parikh i
wsp.- 36% [15], Bennett i wsp.- 51% [3]; Liu
i wsp. - 46 % [10]).
Analizuj¹c uzyskane wyniki w³asne odnotowano, ¿e w grupie, w której dosz³o do
wyst¹pienia powik³ania pod postaci¹ OUszN
by³y dzieci najm³odsze i o mniejszej masie
cia³a (odpowiednio: p=0,0284 p=0,0186; tabela 1). Ponadto, w tej grupie dzieci czêciej mia³o miejsce zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie kr¹¿enia w g³êbokiej hipotermii, d³u¿szy by³ jego czas, czêciej mia³o
miejsce zaklemowanie aorty, d³u¿szy by³
redni czas zaklemowania (p=0,0223) oraz
d³u¿szy redni czas trwania perfuzji. Warunki
"techniczne" przeprowadzenia zabiegu operacyjnego rzutowa³y na wyst¹pienie OUszN.
W badanej grupie dzieci z rozpoznanym
OUszN rednia wartoæ diurezy w czasie
zabiegu operacyjnego oraz w okresie doby
po nim by³a mniejsza (odpowiednio 10,1 vs.
13,2 ml/kg/godz. oraz 2,33 vs. 3,1 ml/kg/
godz.; p=0,0128; tabela 1) wzglêdem grupy, w której to uszkodzenie nie wyst¹pi³o,
przy czym w tym drugim przypadku ró¿nica
ta by³a znamienna statystycznie. Potwierdza to fakt koniecznoci monitorowania i
utrzymania wartoci diurezy godzinowej na
poziomie co najmniej 2,8 - 3,0 ml/kg w pierwszej dobie po kr¹¿eniu pozaustrojowym. W
niniejszej pracy dokonano próby weryfikacji
hipotezy dotycz¹cej przydatnoci markerów
wczesnego uszkodzenia nerek, jakimi by³y
IL8 i IL18, których stê¿enia oznaczano w
moczu w okrelonych interwa³ach czasowych po zabiegu w kr¹¿eniu pozaustrojowym (2., 6., 12., 18. i 24. godzina) do wczesnego rozpoznawania epizodów OUSzN w
oddzia³ach intensywnej terapii kardiochirurgicznej.
Interleukina 8
W pracy Liu i wsp. [10], w której stê¿enie IL8 oznaczano w surowicy - stê¿enie tej
cytokiny osi¹gnê³o wartoæ maksymaln¹ w
2. - godzinie po zabiegu kardiochirurgicznym zarówno w grupie, która rozwinê³a jak i
nie rozwinê³a OUszN. Wg autorów stê¿enie sIL8 w 2., 12. i 24. - godzinie po zabiegu kardiochirurgicznym by³o cile powi¹zane z nastêpowym wyst¹pieniem OUszN.
W niniejszym badaniu zachowanie siê
stê¿eñ IL8 monitorowano w moczu. Stê¿enie uIL8 w grupie wszystkich dzieci w badaniu stopniowo narasta³o od 2. do 18. godziny po zakoñczeniu zabiegu operacyjnego.
Maksymalne stê¿enie tej cytokiny (w 18.
godzinie po zabiegu) wynosi³o 38,40 pg/ml
(tabela 5), narastaj¹c w tej godzinie wzglêdem wartoci wyjciowej ponad 10 - krotnie, co wiadczy o nasilonej reakcji immunologicznej u wszystkich pacjentów poddanych zabiegowi w kr¹¿eniu pozaustrojowym.
W grupie OUszN+ profil stê¿enia uIL8 by³
podobny i osi¹gn¹³ wartoæ maksymaln¹ w
18. godzinie po zabiegu (52,60 pg/ml), narastaj¹c ponad 63 - krotnie wzglêdem wartoci wyjciowej (tabela 6), zatem wzrost ten
by³ wyranie wiêkszy.
W grupie dzieci, w której funkcja nerek
by³a prawid³owa - OUszN (-) - równie¿ mia³
miejsce wzrost stê¿enia uIL8 niemniej jednak maksymalne jej stê¿enia by³y oko³o 2 krotnie mniejsze w porównaniu do grupy, w
której dosz³o do uszkodzenia nerek.

Analiza rozk³adów logarytmu naturalnego z wartoci uIL8 dla grupy, w której dosz³o do wyst¹pienia epizodu OUSzN i grupy bez tego powik³ania wykaza³a, ¿e znamiennoæ statystyczn¹ ró¿nic median logarytmu z wartoci ln(uIL8) uzyskano jedynie
w 6. godzinie pomiarowej (p=0,0114). Z regresji logistycznej dla logarytmu naturalnego z uIL8 wynika, ¿e je¿eli jego wartoæ
wzronie o 1 jednostkê (czyli wartoæ stê¿enia uIL8 wzronie 2,72 -krotnie), to ryzyko wyst¹pienia OUSzN w okresie doby po
zabiegu wzrasta o 24,8%.
Na podstawie analizy danych i przebiegu krzywych ROC stwierdzono, ¿e w 6. godzinie pomiarowej wartoæ punktu odciêcia
uIL8 w moczu wynosz¹ca 4,22 pg/ml charakteryzowa³a siê 68,42% czu³oci¹ i 73,1%
swoistoci¹ w predykcji wyst¹pienia epizodu ostrego uszkodzenia nerek w ci¹gu 24 godzin od momentu zakoñczenia zabiegu
operacyjnego. Pole pod krzyw¹ wynosi³o
71% - co oznacza³o dobr¹, ale nie doskona³¹ przydatnoæ tego parametru do oceny
omawianego ryzyka. Wskanik wiarygodnoci dla omawianego punktu odciêcia, który
wskazuje ile razy zwiêksza siê ryzyko wyst¹pienia AKI - wynosi³ 2,54.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e
w celu oceny ryzyka wyst¹pienia epizodu
ostrego uszkodzenia nerek w okresie doby
po zabiegu - stê¿enie IL8 w moczu nale¿y
optymalnie oznaczaæ w 6. godzinie po zakoñczeniu interwencji kardiochirurgicznej.
Niemniej jednak wyniki niniejszego badania
nie wykaza³y tak dobrej predykcyjnoci
oznaczania stê¿enia IL8 w moczu i wykorzystania go do prognozowania wyst¹pienia
epizodu OUSzN u dzieci w sposób, w jaki
wykazali to jak wykazali Liu i wsp. [10], którzy analizowali zachowanie siê stê¿enia IL8
w surowicy w podobnej populacji pacjentów.
Interleukina 18
IL18 jest prozapaln¹ cytokin¹ syntetyzowan¹ i wydzielan¹ do moczu w komórkach cewek proksymalnych [5]. Z analizy pimiennictwa wynika, ¿e do wzrostu stê¿enia IL18 w moczu dochodzi zasadniczo tylko w przebiegu epizodów ostrego uszkodzenia nerek na tle niedokrwiennym, natomiast
w przebiegu innych schorzeñ nerek do takiego wzrostu stê¿enia nie dochodzi [14],
co mo¿e porednio wiadczyæ o du¿ej swoistoci tej cytokiny w szybkim rozpoznawaniu ostrego uszkodzenia nerek na tle hipoperfuzji i niedotlenienia. Wykazano miêdzy
innymi przydatnoæ IL18 jako markera wyst¹pienia opónionej funkcji graftu po zabiegu przeszczepienia nerki [16].
W pracy opublikowanej przez Parikh i
wsp. [15] u dzieci poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu, które nastêpnie rozwinê³y ostre uszkodzenie nerek (u 36% pacjentów) do wzrostu stê¿enia uIL18 dosz³o
w 4.- 6. godzinie po zabiegu operacyjnym,
a w 12. godzinie stê¿enie cytokiny wzros³o
25 - krotnie wzglêdem wartoci wyjciowej i
pozostawa³o na tak wysokim poziomie przez
48 godzin po interwencji chirurgicznej. W
analizie wieloczynnikowej wartoæ stê¿enia
IL18 w moczu by³a cile powi¹zana z czasem trwania (liczba dni) ostrego uszkodzenia nerek [15]. Wg Parikh i wsp. najwiêksz¹
przydatnoæ diagnostyczn¹ dla wczesnego
rozpoznawania uszkodzenia nerek ma ozna-
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czanie stê¿enia uIL18 pomiêdzy 12. a 24. godzin¹ po interwencji kardiochirurgicznej
[15]. S¹ jednak¿e i inne doniesienia, otó¿
Liu i wsp. nie potwierdzili wartoci oznaczania stê¿enia IL18 w surowicy jako markera
wyst¹pienia ostrej niewydolnoci nerek po
zabiegu kardiochirurgicznym u dzieci [10].
W niniejszej pracy stê¿enie uIL18 u
wszystkich badanych dzieci stopniowo narasta³o od 2. do 18. godziny po zabiegu operacyjnym. Maksymalne stê¿enie dla tej cytokiny (142,97 pg/ml) zosta³o osi¹gniête w
18. godzinie po zabiegu (tabela10), narastaj¹c w porównaniu do wartoci wyjciowej ponad 3 - krotnie. W 2. godzinie ta wartoæ zwiêkszy³a siê ponad 2 - krotnie. Wzrost
stê¿enia uIL18, analogicznie jak uIL8, u
wszystkich dzieci poddanych zabiegowi
móg³ obrazowaæ nasilone pobudzenie uk³adu immunologicznego po zabiegu w kr¹¿eniu pozaustrojowym.
Stê¿enie uIL18 w grupie dzieci, w której
dosz³o do wyst¹pienia ostrego uszkodzenia
nerek wzglêdem grupy, w której to powik³anie nie mia³o miejsca by³o przez ca³y okres
obserwacji po zabiegu wy¿sze, osi¹gaj¹c
znamiennoæ statystyczn¹ w 6., 24. godzinie oraz dla urednionych wartoci z ca³ej
doby (odpowiednio: p=0,0137; p=0,124;
p=0,0124;0,0022 tabela X). Wartoæ maksymalna stê¿enia uIL18 w grupie OUszN+
zosta³a osi¹gniêta w 18.- godzinie po zabiegu (221,11 pg/ml), narastaj¹c wzglêdem
wartoci wyjciowej ponad 8 - krotnie. W 2.,
6. godzinie pomiarowej - ta wartoæ zwiêkszy³a siê odpowiednio 6 (164 pg/ml) oraz
5,5-krotnie (142,83 pg/ml). W grupie dzieci
bez upoledzenia funkcji nerek wartoæ
maksymalna osi¹gniêta w 12. godzinie pomiarowej by³a oko³o dwukrotnie ni¿sza ani¿eli u dzieci z omawianym powik³aniem (109
pg/ml). Istotne jest, ¿e rednie stê¿enie
uIL18 z okresu ca³ej doby by³o znamiennie
statystycznie wy¿sze w grupie dzieci
OUszN+ wzglêdem grupy OUszN(-)
(p=0,0022; tabela X).
Analiza rozk³adów logarytmu naturalnego z wartoci stê¿eñ uIL18 dla grupy, w której dosz³o do wyst¹pienia epizodu OUSzN i
grupy bez tego powik³ania wykaza³a, ¿e znamiennoæ statystyczn¹ ró¿nic median logarytmu z wartoci uIL8 uzyskano jedynie w
6. godzinie pomiarowej (p=0,0419). Z analizy regresji logistycznej dla logarytmu naturalnego z uIL8 wynika, ¿e je¿eli jego wartoæ wzrasta³a o 1 jednostkê (czyli wartoæ
stê¿enia uIL18 wzrasta³a 2,72 -krotnie), to
ryzyko wyst¹pienia OUSzN w okresie doby
po zabiegu wzrasta³o o 43% (czyli niemal o
po³owê).
Analizuj¹c krzywe ROC stwierdzono, ¿e
w 6. godzinie pomiarowej wartoæ punktu
odciêcia uIL18 wynosz¹ca 44 pg/ml charakteryzowa³a siê 67% czu³oci¹ i 76,0% swoistoci¹ w predykcji wyst¹pienia epizodu
ostrego uszkodzenia nerek w ci¹gu 24 - godzin od momentu zakoñczenia zabiegu operacyjnego. Pole pod krzyw¹ wynios³o 72,3%
- co oznacza tylko dobr¹ przydatnoæ tych
parametrów do oceny omawianego ryzyka.
Wskanik wiarygodnoci dla omawianego
punktu odciêcia - wynosi³ 2,8. Wg naszych
danych wynika, ¿e w celu oceny ryzyka wyst¹pienia epizodu ostrego uszkodzenia nerek w okresie 24 - godzin po zabiegu kardiochirurgicznym - stê¿enie zarówno uIL18
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jak i uIL8 nale¿y optymalnie oznaczaæ w 6.
godzinie od jego zakoñczenia, czyli nieco
wczeniej ni¿ podawali Parikh i wsp. [15].
Analogicznie jak w przypadku stê¿eñ uIL8,
wzrost stê¿enia uIL18 powy¿ej podanej wartoci punktu odciêcia pozwoli wczeniej wyselekcjonowaæ pacjentów o zwiêkszonym
ryzyku OUSzN i wczeniej ni¿ rozpoznanie
ostrego uszkodzenia nerek na podstawie
oceny eGFR.
Na silne pobudzenie immunologiczne,
które ma miejsce u dzieci poddawanych zabiegom w kr¹¿eniu pozaustrojowym wskazuje znaczna ró¿nica w krotnoci stê¿eñ badanych cytokin pomiêdzy grup¹ dzieci w³¹czonych do badania (uIL8: 20,74 pg/ml;
uIL18: 201,88 pg/ml) a grup¹ dzieci kontrolnych (uIL8:10,55 pg/ml, uIL18:10,71 pg/ml).
Dla uIL8 ta ró¿nica by³a prawie 2-krotna (p
= 0,0066), natomiast dla uIL18: prawie 10krotna, (p=0,0019).
Powy¿sze dane wiadcz¹ o du¿ej reaktywnoci uk³adu immunologicznego podczas
kontaktu krwi z materia³ami, które z uwagi
na swoj¹ niedoskona³¹ biozgodnoæ intensywnie aktywuj¹ uk³ad immunologiczny,
gdy¿ omawiane interleukiny nale¿¹ do grupy cytokin, które s¹ wydzielane przez komórki immunokompetentne w takich warunkach. Stosunkowo ma³o wiemy nt. bezporedniego wp³ywu aktywuj¹cego (uszkadzaj¹cego?) tkanki i komórki, jaki niesie za sob¹
g³êboka hipotermia oraz nastêpowe ogrzanie i zespó³ reperfuzji.
Uzyskane wartoci stê¿eñ badanych cytokin (uIL8, uIL18) by³y porównywalne z wartociami cytowanymi w pimiennictwie, chocia¿ - (za wyj¹tkiem IL18 [15]) - nie napotkano w aktualnym pimiennictwie publikacji powiêconych oznaczaniu w moczu stê¿eñ IL8 w grupie pediatrycznych pacjentów
kardiochirurgicznych i znaczenia tych markerów do predykcji ryzyka wyst¹pienia ostrego uszkodzenia nerek.
W medycynie klinicznej bardzo rzadko
podejmuje siê jak¹kolwiek powa¿n¹ decyzjê terapeutyczn¹ lub monitoruje pacjentów
w oparciu o tylko jeden marker laboratoryjny. W przypadku tak heterogennej patologii, jak¹ jest ostre uszkodzenie nerek wa¿ne jest, aby opracowaæ panel diagnostyczny, który dopiero w po³¹czeniu z danymi klinicznymi oraz po doprecyzowaniu, w jakim
materiale biologicznym i w którym momencie nale¿y oznaczyæ stê¿enie danego markera a ponadto - z danymi twardo okrelaj¹cymi punkty odciêcia poszczególnych markerów - umo¿liwi klinicystom wychwycenie
przypadków ostrego uszkodzenia nerek
wczeniej ani¿eli ma to miejsce obecnie.
Zestawienie interleukiny 8 i 18 oznaczanych
w moczu stanowi wartociow¹ propozycje
kliniczn¹, która nie wi¹¿e siê z pobieraniem
krwi.
Warto podkreliæ, ¿e na podstawie oceny eGFR - OUszN w badanej grupie dzieci
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mo¿na by³o stwierdziæ dopiero w 12. godzinie po zabiegu kardiochirurgicznym. Natomiast w oparciu o analizê stê¿eñ IL8 i IL18
w moczu ju¿ w 6. godzinie po zabiegu istnieje mo¿liwoæ okrelenia zwiêkszonego
ryzyka wyst¹pienia tego powik³ania. Na podstawie dostêpnego autorom pimiennictwa
niniejsze badanie jest pierwszym na temat
oceny stê¿eñ IL8 i IL18 w moczu u dzieci
po zabiegach w kr¹¿eniu pozaustrojowym.
W celu doprecyzowania optymalnego czasu oznaczania omawianych markerów oraz
wartoci ich punktów odciêcia - wskazana
jest kontynuacja badañ. Wyniki obecnej pracy mo¿na uznaæ za pilota¿owe. Dopiero wyniki wieloorodkowych badañ pozwoli³yby
opracowaæ diagnostyczny panel badañ monitoruj¹cych ryzyko wyst¹pienia OUszN bezporednio po zabiegu kardiochirurgicznym,
jak i w kilkanacie godzin póniej. Istotnym
ograniczeniem niniejszego badania by³a niewielka liczba pacjentów oraz fakt, ¿e badanie wykonano w jednym orodku. Przy wysokiej cenie leczenia nerkozastêpczego
nawet koszt oznaczeñ markerów "panelu
monitoruj¹cego", pozwalaj¹cych obni¿yæ ryzyko koniecznoci intensywnego leczenia
ONN przemawia za podjêciem starañ, by
badania te wesz³y do rutynowej diagnostyki, zw³aszcza w oddzia³ach kardiochirurgii
dzieciêcej.
Wnioski
1. rednie stê¿enia uIL8 i uIL18 oznaczane u dzieci w okresie doby po zabiegu w
kr¹¿eniu pozaustrojowym by³y znamiennie
statystycznie wy¿sze od stê¿eñ stwierdzanych u dzieci zdrowych
2. rednie stê¿enia z okresu doby uIL8
i uIL18 by³y istotnie statystycznie wy¿sze w
grupie dzieci, u których dosz³o do wyst¹pienia epizodu OUszN wzglêdem grupy, w której funkcja nerek by³a prawid³owa.
3. Maksymalne stê¿enia uIL8 i uIL18
zosta³y osi¹gniête w 18. godzinie po zabiegu w kr¹¿eniu pozaustrojowym.
4. Oznaczanie IL8 i IL18 w moczu dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych w 6.
godzinie po operacji jest dobrym ale nie idealnym markerem ryzyka wyst¹pienia
OUszN. Ryzyko wyst¹pienia OUszN dla
punktów odciêcia uIL8 (4,22 pg/ml) i uIL18
(44 pg/ml) wzrasta odpowiednio 2,5 oraz
2,7-krotnie.
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