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U pacjentów z zaburzeniami rytmu pod postaci¹ bradyarytmii posiadaj¹cymi wskazania do implantacji uk³adu elektrostymuluj¹cego funkcja nerek mo¿e
ulec pogorszeniu. Celem pracy by³a ocena funkcji nerek po implantacji stymulatora. Badaniami objêto 50 osób z eGFR >60 ml/min, 40 osób z eGFR 60-30 ml/
min oraz 2 osoby z eGFR <30 ml/min. Ka¿dy pacjent by³ badany przed zabiegiem
implantacji stymulatora, po 24 godzinach od implantacji oraz 48 godzin od implantacji stymulatora serca. W grupie badanej implantowano 60 stymulatorów
DDD, 2 stymulatory VDD oraz 30 stymulatorów VVI. U wszystkich chorych przed
zabiegiem oznaczono stê¿enie kreatyniny, wyliczano GFR ze wzoru MDRD. W
grupie chorych z eGFR > 60ml/min stê¿enie kreatyniny, podobnie jak szacowane przes¹czanie k³êbuszkowe nie uleg³o istotnej zmianie 24 i 48 godzin po implantacji stymulatora. W grupie pacjentów z eGFR< 60ml/min zaobserwowano
znamiennie mniejsze stê¿enie kreatyniny, za wy¿sze szacowane przes¹czanie
k³êbuszkowe po 48 godzinach po implantacji. U chorych z zaburzeniami rytmu
zakwalifikowanych do implantacji uk³adu stymuluj¹cego serca z eGFR< 60ml/
min w ci¹gu 48 po leczeniu zabiegowym dochodzi do poprawy funkcji nerek
prawdopodobnie wynikaj¹cej z poprawy funkcji serca.
(NEFROL. DIAL. POL. 2013, 17, 24-26)
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In patients with rhythm disturbances mainly with bradyarrhythmias with indications for peacemaker implantation, kidney function may be worsened. The
aim of the study was to assess kidney function before, 24 and 48 hours after the
implantation. The studies were performed on 50 with estimated GFR >60 ml/
min, 40 patients with eGFR 60-30 ml/min and 2 with eGFR <30 ml/min. The following types of peacemakers were implanted: 60 DDD, 2 VDD and 30 VVI. In all
patients before, 24 and 48 hours after the implantation serum creatinine was
assesses as well as GFR was estimated using MDRD formula. In patients with
eGFR > 60 ml/min serum creatinine as well as eGFR did not change significantly
after the procedure. In patients with eGFR<60 ml/min serum creatinine declined
significantly and eGFR increased significantly 48 hours after the procedure. In
patients with chronic kidney disease at least stage 3 improvement of kidney
function after the implantation of the peacemaker due to rhythm disturbances,
might be a results of better heart function.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2013, 17, 24-26)
Wstêp
Uk³ad elektrostymuluj¹cy zabezpiecza
pacjenta przed wyst¹pieniem gronych dla
¿ycia i zdrowia zaburzeñ rytmu pod postaci¹ zwolnieñ czynnoci serca. Od ponad
po³owy wieku umo¿liwia zapewnienie okrelonego narzuconego rytmu serca dbaj¹c
równie¿ o synchroniczn¹ pracê jam miênia
sercowego [1]. Wskazania do implantacji
uk³adu elektrostymuluj¹cego zawieraj¹ choroby samego miênia sercowego jak i schorzenia w przebiegu których wtórnie nastêpuje upoledzenie uk³adu bodcotwórczoprzewodz¹cego. Przewlek³a choroba nerek
i jej zaostrzenia nasilaj¹ proces mia¿d¿ycy
oraz wp³ywaj¹ na powik³ania ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego m.in. bradyarytmie. Procesy patofizjologiczne zachodz¹ce
w nerkach wystêpuj¹ce powy¿ej 3 miesiêcy
oraz wi¹¿¹ce siê ze spadkiem filtracji k³êbuszkowej <60 ml/min/1,73 m2 statystycznie dotykaj¹ ponad 4 miliony osób w Polsce
[7,8]. W klasyfikacja PChN ze stadium za24

awansowania choroby koreluje wielkoæ
przes¹czania k³êbuszkowego i tak stadium
1 GFR>90ml/min z albuminuria. Stadium 2
GFR 90-60ml/min z albuminuri¹ oraz utajon¹ chorobê nerek. Stadium 3 z GFR 60-30
ml/min okrela wyrównan¹ niewydolnoæ
nerek, stadium 4 z GFR 30-15 ml/min okrela niewyrównane stadium PChN a stadium
5 z GFR< 15 ml/min jest mocznic¹ która w
konsekwencji wymaga leczenia nerkozastêpczego [4]. Celem przeprowadzonych
badañ by³a ocena funkcji nerek poprzez
ocenê stê¿enia kreatyniny i wyliczonego
przes¹czania k³êbuszkowego u pacjentów
z bradyarytmiami przed implantacj¹ uk³adu
elektrostymuluj¹cego oraz 48 godzin po
zabiegu.
Materia³y i metody

Badanie kliniczne zosta³o przeprowadzone na
grupie 92 pacjentów (45 kobiet i 47 mê¿czyzn) z
zaburzeniami rytmu serca bêd¹cymi wskazaniem
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Wartoci kreatyniny w grupie z GFR>60 ml/min.
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do implantacji elektrostymulatora serca i leczonymi zabiegowo w Oddziale Kardiologii Szpitala
Wojewódzkiego im. J. niadeckiego w Bia³ymstoku. Badana grupa zawiera³a 50 osób z wartoci¹
GFR>60 ml/min, 40 osób z GFR 60-30 ml/min oraz
2 osoby z GFR<30 ml/min. Ka¿dy pacjent by³ badany przed zabiegiem implantacji stymulatora, po
24 godzinach od implantacji oraz 48 godzin od
implantacji stymulatora serca. W grupie badanej
implantowano 60 stymulatorów DDD, 2 stymulatory VDD oraz 30 stymulatorów VVI. U wszystkich
chorych przed zabiegiem oznaczono wartoæ kreatyniny, mocznika, oraz wyliczano GFR ze skróconego wzoru MDRD. Po 24 i 48 godzinach badania powtórzono oznaczenia.
Do oznaczania wartoci kreatyniny stosowano test in vitro do ilociowego oznaczania w surowicy ludzkiej i osoczu w systemie Cobas c. Jest to
kinetyczny test kolorymetryczny oparty na metodzie Jaffégo. W alkalicznym rodowisku powstaje
pomarañczowy kompleks pikrynianu a iloæ powsta³ego barwnika jest wprost proporcjonalna do

stê¿enia kreatyniny w próbce. Do oznaczenia wartoci przes¹czania k³êbuszkowego wykorzystano
uproszczony wzór eGFR MDRD (Modification of
Diet in Renal Disease study) w formie uproszczonej [6] do którego wystarczy³a znajomoæ stê¿enia kreatyniny w surowicy (SCr), wieku oraz p³ci
osoby badanej [5,6]. Precyzyjnoæ wyników wzoru MDRD ronie wraz z wiekiem, u pacjentów bez
towarzysz¹cej cukrzycy, u mê¿czyzn w porównaniu z kobietami oraz pacjentów szczup³ych [2,10].
Dla cech zgodnych z rozk³adem normalnym,
ocenianych testem Shapiro-Wilka, przy porównaniach miêdzy grupami stosowano test t-Studenta
a dla cech niezgodnych z tym rozk³adem stosowano test U Manna-Whitneya. Analizuj¹c w grupach pomiary w odstêpach czasowych wykorzystano odpowiednio test t-Studenta dla par lub test
Wilcoxona dla par. W obliczeniach przyjêto poziom
istotnoci p<0,05 jako znamienny statystycznie.
Obliczenia dokonano wykorzystuj¹c pakiet statystyczny SPSS.
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Wyniki
W grupie chorych z GFR>60ml/min
przed zabiegiem implantacji stymulatora
wartoæ kreatyniny pozostawa³ a w granicach normy. Ró¿nica w wartoci kreatyniny
u tych pacjentów nie by³a znamienna po 24
godzinach od implantacji stymulatora 0,043±0,181 (p=0,223 vs.wartoæ przed
zabiegiem) i po 48 godzinach od zabiegu 0,044± 0,202 (p=0,337 vs. wartoæ przed
zabiegiem). Analogiczny brak znamiennej
zmiany dotyczy³ wartoci GFR który po 24
godzinach od implantacji wynosi³
0,540±21,370 (p=0,477 vs.wartoæ przed
zabiegiem) a po 48 godzinach od zabiegu
wynosi³ 1,620± 19,975 (p = 0,561 vs. wartoæ przed zabiegiem) (rycina 1 i 2).
W grupie pacjentów z GFR 60-30 ml/
min zaobserwowano znamiennie mniejsz¹
wartoæ kreatyniny po 48 godzinach po implantacji 0,093±0,274 (p=0,018 vs. wartoæ
przed zabiegiem) przy braku znamiennego
zmniejszenia kreatyniny po 24 godzinach od
zabiegu 0,057± 0,278 (p=0,116 vs. wartoæ
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przed zabiegiem). Analogicznie po 48 godzinach od implantacji stymulatora znamiennemu spadkowi kreatyniny towarzyszy³ znamienny wzrost GFR -5,875±12,041 (p =
0,004 vs. wartoæ przed zabiegiem) (rycina
3 i 4).
Omówienie
Ocena funkcji nerek u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, szczególnie bradyarytmi¹, wymagaj¹cymi wszczepienia stymulatora praktycznie do tej pory nie by³a
przedmiotem badañ, nie praktycznie te¿
badañ prospektywnych oceniaj¹cych stê¿enie kreatyniny czy przes¹czanie k³êbuszkowe po takim zabiegu. W badaniach w³asnych
u pacjentów poddawanych wszczepieniu
stymulatora przed zabiegiem w grupie chorych z wyliczonym GFR>60ml/min stê¿enie
kreatyniny pozostawa³o w granicach normy
laboratoryjnej. W grupie natomiast pacjentów z GFR<60ml/min stê¿enie kreatyniny
przed zabiegiem znajdowa³o siê powy¿ej
górnej granicy normy. W pierwszej grupie
chorych implantacja uk³adu stymuluj¹cego
nie wp³ynê³a istotnie na stê¿enie kreatyniny. W drugiej grupie pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium co najmniej 3
(2 osoby w stadium 4 przewlek³ej choroby
nerek) przy przyjêciu do oddzia³u, stê¿enie
kreatyniny po 48 godzinach od zabiegu uleg³o istotnemu zmniejszeniu, co wiadczy o
poprawie funkcji nerek. Analogicznie wyliczona filtracja k³êbuszkowa w grupie z przewlek³¹ chorob¹ nerek co najmniej w stadium
3 funkcja nerek, po zabiegu istotnie wzro-
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s³a. Wartoæ przes¹czania k³êbuszkowego
by³a niezbêdna do okrelenia stadium przewlek³ej chorobowej nerek, dostosowania
dawkowania leków oraz oceny funkcji nerek w badanej grupie chorych z bradyarytmiami oraz innymi schorzeniami wspó³towarzysz¹cymi [3]. Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyniki powinnimy tak¿e pamiêtaæ, i¿ u
pacjentów w wieku podesz³ym, u których
pomimo ¿e stê¿enie kreatyniny mieci siê
w granicach normy, rzeczywisty klirens kreatyniny mo¿e byæ ju¿ znacznie obni¿ony [2].
W grupie chorych z GFR-em >60ml/min stê¿enie kreatyniny jest stabilne i wzrost jest
bardzo powolny. Dopiero po przekroczeniu
pewnej wartoci progresja przewlek³ej choroby nerek ulega przyspieszeniu. St¹d tak
istotna rola eGFR w monitorowaniu postêpu przewlek³ej choroby nerek czy diagnozowaniu ostrego uszkodzenia nerek [5].
Wyniki niniejszego badania pozwalaj¹ wnioskowaæ, i¿ u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek implantacja uk³adu elektrostymuluj¹cego ju¿ w 2 dobie poprawia znamiennie funkcjê nerek, wynika to najprawdopodobniej z poprawy funkcji serca i zatem lepszego ukrwienia nerek.
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