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Trudnoci interpretacyjne zwi¹zane z EKG
u chorych dializowanych z cukrzyc¹
i bez cukrzycy
Diagnostics of coronary artery disease is extremely difficult in dialysis patients. Electrocardiography (ECG) is a basic method used to select candidates
for invasive diagnostics. Value of ECG is limited because of relatively low sensitivity and specificity. We found a high percentage of pathological changes such
as left ventricular hypertrophy and ST-T interval pathologies. After comparing
all analyzed features on ECG between diabetic and non-diabetic patients we did
not reveal any significant differences.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 216-219)
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Difficulties with interpretation of ECG in dialysis patients
with and without diabetes
Diagnostyka choroby wieñcowej u chorych dializowanych jest niezwykle
trudna. Elektrokardiografia (EKG) jest podstawow¹ metod¹ s³u¿¹c¹ do
wy³onienia kandydatów do leczenia inwazyjnego choroby wieñcowej. Czu³oæ i
specyficznoæ badania EKG u chorych dializowanych jest ograniczona. W
populacji badanej stwierdzilimy wysoki odsetek zmian patologicznych w EKG,
takich jak przerost lewej komory oraz zmiany odstêpu ST-T. Po porównaniu
wszystkich cech nie znaleziono istotnych ró¿nic miêdzy grup¹ chorych
dializowanych z cukrzyc¹ i bez cukrzycy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 216-219)

Wstêp
Przewlek³a choroba nerek (PChN) jest
wieloprzyczynowym zespo³em chorobowym,
o niekorzystnym rokowaniu. Obserwuje siê
sta³y wzrost liczby chorych poddawanych
leczeniu nerkozastêpczemu. Wed³ug danych opublikowanych w roku 2009 liczba ta
wzrasta³a w Polsce z 8424 pacjentów w roku
2000 przez 11440 w 2003r. do 14645 w roku
2007 [16]. Najczêstsz¹ przyczynê PChN stanowi³a cukrzyca a odsetek chorych dializowanych z nefropati¹ cukrzycow¹ wynosi³
22,1% w 2007r. [16].
W tej stale zwiêkszaj¹cej siê populacji
chorych g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego [17],
przy czym cukrzyca jest czynnikiem istotnie
podnosz¹cym miertelnoæ [11]. U pod³o¿a
tego zjawiska le¿y przyspieszony rozwój
mia¿d¿ycy [13] zwi¹zany równie¿ ze wspó³istnieniem cukrzycy, oty³oci, nadcinienia
têtniczego oraz zaburzeñ lipidowych. Z danych epidemiologicznych wynika, ¿e 65-letni dializowany mê¿czyzna ma mniejsze
szanse na prze¿ycie 5 lat ni¿ pacjent z rozpoznanym rakiem okrê¿nicy lub gruczo³u
krokowego [6].
Gorsze rokowanie u pacjentów dializowanych zwi¹zane jest nie tylko z wystêpowaniem choroby wieñcowej, ale przede
wszystkim z trudnoci¹ w jej rozpoznaniu.
Problemy diagnostyczne wynikaj¹ z nietypowych objawów klinicznych, stale podwy¿szonego, u znacznej czêci dializowanych,
poziomu markerów martwicy miênia sercowego oraz trudnych do interpretacji zapi-
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sów EKG [24]. Wystêpuj¹ce w populacji
ogólnej typowe zmiany elektrokardiograficzne w ostrym zespole wieñcowym w populacji pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek spotykane s¹ znacznie rzadziej. U
tych chorych zmiany odstêpu ST-T, szczególnie obni¿enie odcinka ST oraz patologiczne za³amki Q, mog¹ wystêpowaæ bez niedokrwienia [30]. Natomiast u pacjentów z
hiperkaliemi¹ mo¿e byæ obecne uniesienie
odcinka ST sugeruj¹ce zawa³ miênia sercowego. Obserwowane zmiany ustêpuj¹
jednak po dializie [3]. Ponadto wyjciowe
patologie w EKG, m.in. przerost lewej komory, mog¹ maskowaæ zmiany niedokrwienne [22]. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmiany zapisu EKG jest cukrzyca. U znacznej czêci pacjentów EKG jest
nieprawid³owe. Wi¹¿e siê to z czêstszym
wystêpowaniem migotania przedsionków
oraz przypieszonego rytmu serca u tych
chorych z cukrzyc¹, co wynika z obecnoci
neuropatii autonomicznej [2].
W zwi¹zku z wysok¹ chorobowoci¹ i
miertelnoci¹ u pacjentów z PChN [22, 28]
prawid³owa interpretacja zapisu EKG pozostaje niezwykle wa¿na. Znajomoæ ró¿norodnych zmian elektrokardiograficznych
wystêpuj¹cych u dializowanych pozwala
wy³oniæ pacjentów wymagaj¹cych pog³êbienia diagnostyki w kierunku chorób sercowonaczyniowych. Diagnostykê elektrokardiograficzn¹ nale¿y zawsze wykonaæ przed
podjêciem decyzji o zastosowaniu metod
inwazyjnych, tzn. koronarografii [2].
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Cel pracy
Celem pracy by³a analiza zapisu EKG
chorych dializowanych hospitalizowanych w
Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku w latach
2003-2010 oraz porównanie zapisów elektrokardiograficznych w grupie z cukrzyc¹ i
bez cukrzycy.

Tabela I
Porównanie wszystkich analizowanych parametrów elektrokardiograficznych w grupie z cukrzyc¹ i bez cukrzycy.
Comparison of all analyzed electrocardiographic features in patients with and without diabetes.
Cukrzy ca, N=25

Materia³ i metodyka

W retrospektywnej analizie uwzglêdniono 69
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek w programie przewlek³ej dializoterapii. Wszyscy w³¹czeni do badania zostali przyjêci do Kliniki Kardiologii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku celem diagnostyki choroby wieñcowej. Dializa odbywa³a siê w dniu poprzedzaj¹cym przyjêcie. Do zapisu EKG wykorzystywano 12-odprowadzeniowy zapis elektrokardiograficzny wykonany
w pierwszym dniu hospitalizacji. Korzystano z
aparatu elektrokardiograficznego firmy MAC 1600
GE (Medical Systems Information Technologies,
Inc.).
Oceniano tak¿e cechy przerostu komór pos³uguj¹c siê kryteriami opracowanymi przez Grupê
Robocz¹ powo³an¹ przez Zarz¹d Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2010 r. [29].
Szybkoæ przesuwu papieru wynosi³a 25 mm/s, a
cecha 1 mV= 10 mm. Interpretacja EKG obejmowa³a okrelenie rytmu wiod¹cego oraz jego zaburzeñ uwzglêdniaj¹c migotanie przedsionków i rytm
ze stymulatora. Tachykardiê stwierdzano przy czêstoci rytmu serca powy¿ej 100/min., natomiast
bradykardiê poni¿ej 50/min. Nastêpnie oceniano
za³amek P i czas trwania odstêpu PQ, uznaj¹c za
normê zakres 120-200 ms, czas trwania i morfologiê zespo³u QRS (norma 80-100 ms), odstêp QT
oraz skorygowany odstêp QT (QTc). Do obliczenia QTc przy czêstoci rytmu serca 50-100/min
stosowano formu³ê Bazetta QTc = QT (rzeczywisty) /czasu trwania RR (sek.), natomiast przy pozosta³ych wzór Hodgesa QTc = QT (msek.) - 1,75
x (czêstoæ rytmu na minutê - 60). Wyd³u¿one QTc
stwierdzano przy wartociach wy¿szych lub równych 440 ms dla mê¿czyzn, 460 ms dla kobiet oraz
500 ms przy obecnoci bloku prawej (RBBB) lub
lewej (LBBB) odnogi pêczka Hisa. Do rozpoznania bloków odnóg pêczka Hisa oraz przedniej
(LAH) i tylnej (LPH) wi¹zki lewej odnogi pêczka
Hisa stosowano kryteria Grupy Roboczej powo³anej przez Zarz¹d Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego [29]. Poszukiwano cech zawa³u
oraz zmian niedokrwiennych i przeci¹¿eniowych.
Uwzglêdniono kryteria ostrego zespo³u wieñcowego wg ESC [26] i ACC [1]: uniesienie odcinka ST o
0,1mV w co najmniej dwóch przyleg³ych odprowadzeniach, obni¿enie odcinka ST o 0,05mV w co
najmniej dwóch s¹siaduj¹cych odprowadzeniach,
ujemny za³amek T o g³êbokoci co najmniej 0,1mV.
Do rozpoznania przerostu lewej komory (LVH) konieczne by³o spe³nienie jednego z nastêpuj¹cych
kryteriów: RI+SIII > 2,5mV, RaVL > 1,1mV, RaVF
> 2,0mV, SaVR > 1,4mV, SV1+RV5/V6 > 3,5mV
(wskanik Soko³owa), Rmax+Smax > 4,5mV, RV5/
V6 > 2,6mV, SV2+RV5/V6 > 4,3mV, RaVL+SV3
>2,0mV (K), > 2,8mV (M) (wskanik Cornell). Natomiast w przypadku wystêpowania LBBB przerost
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LBBB - blok lewej odnogi pêczka Hisa, RBBB - blok prawej odnogi pêczka Hisa, LAH - blok przedniej wi¹zki lewej
odnogi pêczka Hisa, LPH - blok tylnej wi¹zki lewej odnogi pêczka Hisa

lewej komory stwierdzano, gdy SV2+RV6 > 4,5mV
oraz QRS > 160ms, a przy obecnoci LAH gdy SII
+ najwy¿szy QRS > 3,0mV oraz RaVL > 1,5mV.
Do rozpoznania przerostu prawej komory (RVH):
RaVR > 0,5mV, RV1+SV5 lub V6 > 1,05mV (wskanik Soko³owa), RV1 > 0,7mV, SV5/V6 > 0,7mV, R/
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SV5 lub V6<1, R/S V1 > 1. Przy wspó³istnieniu
RBBB stosowano kryterium RV1 > 1,5mV. Przerost lewego przedsionka stwierdzano gdy poszerzenie za³amka P w odprowadzeniach koñczynowych > 0,12sek., faza ujemna za³amka P w V1 o
szerokoci > 0,04sek i g³êbokoci >0,1mV. Prze-
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rost prawego przedsionka stwierdzano przy wystêpowaniu wysokiego (gotyckiego) P w II, III,
aVF>0,25mV, w odprowadzeniach przedsercowych > 0,15mV [29].
Analiza statystyczna
Rozk³ad zmiennych oceniono testem Ko³mogorowa-Smirnowa, by nastêpnie w analizie porównawczej u¿yæ testu t-Studenta, ANOVA lub testu
Manna-Whitneya w zale¿noci od rozk³adu zmiennej. Korelacje miêdzy zmiennymi ci¹g³ymi obliczono testem Spearmana lub Pearsona, uzale¿niaj¹c
rodzaj u¿ytego testu od typu rozk³adu statystycznego. W analizie ró¿nic miêdzygrupowych miêdzy
zmiennymi dychotomicznymi u¿yto testu Chi2.
Wyniki podano jako wartoci rednie z odchyleniem standardowym b¹d jako wartoci procentowe wyra¿aj¹ce czêstoæ wzglêdn¹. Wspó³czynnik
p<0,05 uznano za statystycznie istotny. W analizie statystycznej u¿yto programu Statistica 9.0
(StatSoft, Inc., Tulsa, USA 2009).
Wyniki
W badanej 69 osobowej grupie pacjentów z PChN mê¿czyni stanowili 70% (48
chorych), a kobiety 30% (21 chorych). redni wiek wynosi³ 61,6 ± 13,4 lat. Czas leczenia nerkozastêpczego wynosi³ rednio 4 lata.
Do najczêstszych wspó³istniej¹cych chorób
nale¿a³a cukrzyca (DM) wystêpuj¹ca u 25
pacjentów (36%) oraz nadcinienie têtnicze
stanowi¹ce 90% (62 chorych).
W zapisach EKG chorych dializowanych
dominowa³ rytm zatokowy. U 9 (13%) pacjentów stwierdzilimy migotanie przedsionków, z czego 4 to pacjenci z cukrzyc¹. U 6
(9%) osób rytm pochodzi³ ze stymulatora
serca, w tym u 2 pacjentów z DM. Bradykardiê obserwowalimy u 4 osób (6%), z
czego 2 z DM, natomiast tachykardiê u 8
osób (12%), 3 z DM. U ¿adnego z naszych
pacjentów nie stwierdzilimy zaburzeñ przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.
Natomiast sporód zaburzeñ przewodnictwa
ródkomorowego rozpoznalimy blok lewej
odnogi pêczka Hisa u 3 pacjentów (4%), 1 z
DM, blok przedniej wi¹zki lewej odnogi pêczka Hisa u 2 (3%) oraz blok prawej odnogi
pêczka Hisa u 3 (4%) pacjentów, 1 z DM.
Sporód cech ostrego zespo³u wieñcowego uniesienie odcinka ST wystêpowa³o u 8
osób (12%), 5 z DM, obni¿enie odcinka ST
u 27 (39%), 12 z DM, natomiast ujemny za³amek T u 46 (67%) osób, 15 z DM. W zakresie oceny okresu repolaryzacji wyd³u¿enie odstêpu QTc wystêpowa³o u 46% pacjentów bez cukrzycy oraz 48% z DM. W grupie
badanych przerost lewej komory (LVH) wystêpowa³ u 40 osób (58%), 14 z DM, przerost prawej komory (RVH) u 15 (22%), 6 z
DM, natomiast przerost lewego przedsionka
u 14 osób (20%), w tym u 7 pacjentów z DM.
U ¿adnego z chorych nie stwierdzilimy przerostu prawego przedsionka.
Porównano zapisy EKG pacjentów z i
bez cukrzycy pod wzglêdem wszystkich
analizowanych wy¿ej cech. Nie wykazano
¿adnych istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy grupami. W tabeli I umieszczono
porównanie zapisów EKG u pacjentów z
oraz bez wspó³istniej¹cej cukrzycy.
Dyskusja
Diagnostyka nieinwazyjna chorób sercowo-naczyniowych z wykorzystaniem m.in.
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EKG jest trudna, co wynika z niskiej czu³oci i specyficznoci tego badania [9]. Zapis
EKG jest nietypowy, czêsto zawieraj¹cy wiele nieprawid³owoci, które wynikaj¹ ze z³o¿onej choroby. Ta ró¿norodnoæ i niespecyficznoæ zapisu nastrêcza wiele problemów
interpretacyjnych i utrudnia prawid³ow¹ diagnozê. Mimo istotnoci problemu nie ma
jednoznacznych zaleceñ ESC oraz ACC/
AHA [1, 26] dotycz¹cych chorych dializowanych. Równie¿ pimiennictwo dotycz¹ce
zmian elektrokardiograficznych w tej stale
zwiêkszaj¹cej siê populacji chorych jest
wci¹¿ stosunkowo ubogie. Wiêkszoæ literatury pochodzi z lat 1960-90 i tylko bardzo
nieliczne prace dotycz¹ chorych dializowanych z cukrzyc¹.
Wed³ug pimiennictwa w przypadku
pacjentów z cukrzyc¹ wzrasta istotnie czêstoæ wystêpowania migotania przedsionków [2]. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy¿ u
pacjentów hemodializowanych z cukrzyc¹
typu 2 nieobecnoæ rytmu zatokowego jest
wskanikiem ryzyka udaru [9]. W badanej
przez nas grupie pacjentów dializowanych
najczêciej wystêpowa³ rytm zatokowy
(78%). Równie¿ przewa¿a³ on w grupie ze
wspó³istniej¹c¹ cukrzyc¹ (72%), gdzie migotanie przedsionków stanowi³o 16%.
Du¿¹ wagê w naszym badaniu przywi¹zywalimy do analizy zmian niedokrwiennych. Jedn¹ z najczêstszych zmian obserwowanych w zapisie EKG w naszej grupie
by³ ujemny za³amek T, wystêpowa³ on u 67%
chorych. Podobny odsetek wykaza³ Diskin i
wsp. [4], jak i Shapira i wsp. [20]. Mo¿e byæ
to zwi¹zane zarówno z niedokrwieniem jak
i z czêsto wystêpuj¹cymi u tych pacjentów
zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, g³ównie hiperkaliemi¹ [14]. Wykazano, ¿e nawet
niewielkie zmiany amplitudy za³amka T s¹
zwi¹zane z odleg³ym gorszym rokowaniem
sercowo-naczyniowym. Wraz ze spadkiem
tej amplitudy o ka¿dy milimetr wzrasta ryzyko zgonu o oko³o 32% [5, 15].
Kolejnymi nieprawid³owociami obserwowanymi w spoczynkowym zapisie EKG
s¹ zmiany odcinka ST pod postaci¹ niespecyficznych, poziomych, skonych ku do³owi
obni¿eñ ST. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie zawsze
s¹ one zwi¹zane z niedokrwieniem i wymagaj¹ weryfikacji klinicznej. W badanej grupie chorych dializowanych obni¿enie odcinka ST wystêpowa³o u 39%, a wród pacjentów z cukrzyc¹ u 48%. Niestety wartoæ
ewentualnej dalszej diagnostyki za pomoc¹
badania wysi³kowego EKG u tych pacjentów jest ograniczona [2]. Wynika to z braku
mo¿liwoci uzyskania odpowiedniego obci¹¿enia oraz limitu têtna, co jest zwi¹zane z
ogólnym os³abieniem, szybkim mêczeniem
siê, ma³¹ mobilnoci¹ oraz zaawansowanym
wiekiem [23]. Próba wysi³kowa jest u blisko
po³owy chorych dializowanych niediagnostyczna [8, 23]. Prawid³owa ocena zmian
odcinka ST u dializowanych pozostaje trudna. Z drugiej jednak strony doniesienia niektórych autorów sugeruj¹, i¿ obserwowane
zmiany odcinka ST nie musz¹ byæ zwi¹zane z przewlek³¹ dializoterapi¹ [7]. Wykazali
oni, ¿e czêstoæ wystêpowania obni¿enia
odcinka ST w grupie chorych dializowanych
i niedializowanych przyjêtych do diagnostyki choroby wieñcowej by³a porównywalna
(27,7% vs 28,9%) [7].
W zakresie oceny okresu repolaryzacji

istotne prognostycznie jest wystêpowanie
wyd³u¿enia odstêpu QTc [2]. Wi¹¿e siê ono
ze zwiêkszonym ryzykiem komorowych zaburzeñ rytmu i nag³ego zgonu sercowego,
szczególnie u pacjentów z cukrzyc¹, u których wystêpuje neuropatia autonomiczna
[27]. Wg bazy danych United States Renal
Data System (USRDS) odsetek nag³ej
mierci sercowej siêga 26% zgonów z
wszystkich przyczyn lub 63% zgonów sercowych [25].
Dostêpnych jest wiele publikacji dotycz¹cych wp³ywu dializy na d³ugoæ odstêpu
QTc. Malhis M. i wsp. [12] objêli analiz¹ 85
chorych bêd¹cych w programie przewlek³ej
dializoterapii i wykazali, i¿ odstêp QTc jest
istotnie wyd³u¿ony u pacjentów hemodializowanych. Podobnie Selby i wsp. wykazali
[18] istotny statystycznie zwi¹zek dializ z
wyd³u¿eniem odstêpu QTc. Wród analizowanych przez nas pacjentów wyd³u¿one QTc
stwierdzono w 69% przypadków, co jest
zgodne z doniesieniami wy¿ej wymienionych
autorów. Natomiast Severi i wsp. [19] w
swojej pracy nie wykazali wyd³u¿onego odstêpu QTc u pacjentów ze skrajn¹ niewydolnoci¹ nerek, a nawet istotne skrócenie
bezporednio po dializie. Wyd³u¿enie odstêpu QTc w naszej grupie wystêpowa³o niemal w identycznym stopniu zarówno u cukrzyków jak i chorych bez DM, tzn. u 46%
pacjentów bez cukrzycy oraz 48% z DM.
Kolejnym wa¿nym parametrem ocenianym w zapisie EKG w grupie dializowanych
pacjentów jest wystêpowanie cech przerostu lewej komory. W grupie badanych LVH
wystêpowa³ u 58% chorych. U pacjentów z
cukrzyc¹ LVH wystêpowa³ u 56%. W pimiennictwie znajdujemy potwierdzenie czêstego wystêpowania elektrokardiograficznych cech LVH u chorych dializowanych
[21]. Obecnoæ LVH, zw³aszcza ze wspó³istniej¹cymi zmianami odcinka ST, zaburzeniami przewodnictwa ródkomorowego,
g³ównie bloku lewej odnogi pêczka Hisa jest
zwi¹zane z wiêksz¹ miertelnoci¹ i czêstszym wystêpowaniem niekorzystnych punktów koñcowych [2].
LBBB wystêpuje nieznacznie czêciej u
chorych dializowanych ni¿ w ogólnej populacji (8,1 vs 5,8%) [7]. W naszym badaniu
nie obserwowalimy du¿ej liczby pacjentów
z rozpoznanym LBBB, stanowili oni zaledwie 4%. Zapisy EKG pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa oraz cechami przerostu przedstawiono na rycinie 1, 2, 3.
Pacjenci dializowani z cukrzyc¹ maj¹
wiêksz¹ chorobowoæ, wiêcej nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca oraz
niewydolnoci serca ni¿ chorzy bez cukrzycy [10]. Jednak¿e porównanie wszystkich
parametrów elektrokardiograficznych pomiêdzy grupami z i bez cukrzycy nie wykaza³o ró¿nic istotnych statystycznie.
Wnioski
Badania elektrokardiograficzne u chorych dializowanych zawieraj¹ wysoki odsetek zmian patologicznych takich jak przerost
lewej komory oraz zmiany okresu repolaryzacji, utrudniaj¹cych diagnostykê choroby
wieñcowej w tej wyj¹tkowo zagro¿onej populacji.
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