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Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Roche otrzymał zatwierdzenie FDA dla następnej generacji testów 
cobas MRSA / SA. Test ten jest oznaczony znakiem CE i dostępny na rynku europejskim już 
od kilku lat. Wykrywa MRSA i SA, które są najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych na 
całym świecie.
Test MRSA/SA przeznaczony jest do wczesnego i jednoczesnego wykrywania opornego na 
metycylinę szczepu gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus - MRSA) i wrażliwego 
na metycylinę Staphylococcus aureus – SA, bezpośrednio z próbek pobieranych z nosa. 
Test cobas® MRSA / SA wykrywa oba mikroorganizmy z pojedynczej próbki, zapewniając 
dokładne i wiarygodne wyniki przydatne do skutecznego zapobiegania i kontroli zakażeń 
MRSA / SA.
Test cobas MRSA / SA, oznaczenie oparte o zasadę reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), 
jest używany do pracy na automatycznym systemie cobas 4800, oferuje laboratoriom 
najbardziej uproszczoną procedurę pomiarów, posiada prosty sposób odkorkowania 
i załadunku próbek w probówkach pierwotnych. Taka metoda zajmuje mniej czasu, 
umożliwiając personelowi laboratorium skupienie się na innych ważnych zadaniach. 
Dodatkowo, usprawniony proces pracy może pomóc laboratorium zredukować koszty 
i poprawić czas realizacji oznaczeń.
Bakterie gronkowca występują we florze bakteryjnej u około jednej trzeciej populacji, co 
może prowadzić do zakażeń oportunistycznych. Mechanizm oporności Staphylococcus 
aureus ewoluował na skutek częstego stosowania antybiotyków w placówkach ochrony 
zdrowia. Ostatnie doniesienia wskazują, że aż 85% inwazyjnych zakażeń MRSA ma związek 
z przebywaniem w placówkach opieki zdrowotnej, skutkując 90 000 przypadków infekcji 
i ponad 18 000 zgonów (dane z roku 2005). MRSA kolonizują i wywołują zakażenia w dużej 
grupie podatnych pacjentów. Najczęściej zakażenia te występują na oddziałach intensywnej 
opieki medycznej, chirurgicznych i niektórych specjalizacji medycznych (np. geriatrycznych). 
Przyczyną mogą być liczne czynniki, które obejmują dostępność dogodnych miejsc do 
kolonizacji, np. rany operacyjne, drogi dożylnego podawania leków, oraz wyosobnienie 
szczepów przez stosowanie antybiotyków. Aktywny nadzór w celu identyfikacji nośników 
pomaga złagodzić ewentualne skutki choroby, zapewniając ulgę pacjentom i wspomagając 
zakłady opieki zdrowotnej w obliczu wyzwań związanych z rosnącymi kosztami.
Życzę miłej lektury bieżącego numeru LabForum, gdzie znajdą Państwo kontynuację tematu 
diagnostyki niepłodności, opis metod oceny czynności płytek krwi oraz rozpoznania ostrej 
niewydolności nerek.

Z poważaniem,

Tomáš Petr
wraz z zespołem RDP

Wirus MRSA
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AMH (ang. anti-Müllerian hormone)  
i ocena rezerwy jajnikowej 

Powszechnie wiadomo, że wraz z wiekiem kobiety zmniejsza się zapas jej komórek 
jajowych, a tym samym zdolność do posiadania potomstwa. Spadek płodności obserwuje 
się od 30 roku życia, a ryzyko nieuzyskania ciąży w okresie roku starań rośnie z 5% 
(20–25 r.ż.) do 30% (35–38 r.ż.). Wiek kobiety i jej rezerwa jajnikowa wpływają na jakość 
komórek jajowych, choć jednocześnie nie wykazują ścisłej z nią korelacji. Odpowiedni 
marker jako czynnik predykcyjny prognozujący możliwość zajścia w ciążę staje się 
niezbędny w ocenie indywidualnej sytuacji pacjentów borykających się z problemem 
niepłodności lub podpłodności. Według najnowszych doniesień naukowych, optymalnym 
parametrem umożliwiającym precyzyjną ocenę rezerwy jajnikowej jest hormon AMH. 

CHARAKTERYSTYKA I PRZYDATNOŚĆ POMIARU STĘŻENIA AMH
Hormon antymüllerowski zwany inaczej substancją hamującą Müllera (ang. Müllerian-
Inhibiting Substance, MIS) to dimeryczna glikoproteina należąca do grupy transformującego 
czynnika wzrostu β. Występuje on zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale odgrywa 
odmienną rolę u każdej z płci. U kobiet znamienną obecność AMH stwierdza się dopiero 
po okresie dojrzewania płciowego w komórkach ziarnistych pierwotnych pęcherzyków 
jajnikowych o średnicy 4-6 mm, gdzie jest produkowany. Poziom AMH w surowicy 
odzwierciedla pulę małych pęcherzyków jajnikowych, o czym świadczy poprzedzenie 
spadku liczby wzrastających pęcherzyków obniżeniem wartości AMH we krwi obwodowej. 
Największą jego ekspresję obserwuje się w pęcherzykach preantralnych i antralnych. AMH 
hamuje stymulowany przez FSH wzrost i rozwój pozostałych pęcherzyków pierwotnych, 
zapewniając jednocześnie selekcję pęcherzyka dominującego. 
AMH stanowi unikalny parametr endokrynologiczny, oceniający funkcję żeńskich gonad 
płciowych. Umożliwia on m.in.:

zz diagnostykę obniżonej rezerwy jajnikowej 
zz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku PCOS u pacjentek nastoletnich
zz oszacowanie, jak długo kobieta może bezpiecznie odłożyć w czasie decyzję o ciąży
zz określenie szans danej pary na ciążę w cyklu wspomaganej prokreacji
zz indywidualizację strategii leczenia pacjentki
zz określenie szacunkowej liczby oocytów możliwych do pobrania podczas cyklu 

wspomaganej prokreacji
zz przewidywanie znikomej odpowiedzi na stymulację podczas cyklu wspomaganego 

rozrodu
zz przewidywanie nadmiernej odpowiedzi na stymulację podczas cyklu wspomaganego 

rozrodu
zz ocenę rezerwy jajnikowej po zabiegu operacyjnym narządów rodnych 
zz ocenę rezerwy jajnikowej u pacjentek poddanych chemio- i radioterapii 
zz przewidywanie wieku, w którym pacjentka wejdzie w okres menopauzy.

Według niektórych badań stężenie AMH prawdopodobnie nie zmienia się znacząco 
w zależności od dnia cyklu ani w poszczególnych cyklach. Z tego powodu nie wymaga 
się wykonania badania w określonym dokładnie terminie i uwzględniania dodatkowych 
czynników mogących mieć wpływ na wynik, jak zaburzenia hormonalne. Tym samym jest to 
parametr o mniejszych ograniczeniach niż stosowane dotychczas oznaczenia FSH. 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA 
w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu
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WSKAŹNIK PŁODNOŚCI 
AMH jako wskaźnik płodności dostarcza informacji zarówno o puli pęcherzyków 
jajnikowych, jakimi dysponuje kobieta w danym okresie dojrzałości płciowej, jak i o ich 
jakości. Wraz z wiekiem kobiety zmniejsza się zapas pęcherzyków jajnikowych, co 
odzwierciedlają wartości AMH we krwi krążącej. W czasie porodu noworodek płci żeńskiej 
posiada 1 do 2 milionów oocytów, w okresie dojrzewania pozostaje 300 do 500 tysięcy, 
z czego prawie wszystkie ulegają atrezji, a zaledwie 400 – 500 oocytów dojrzewa i owuluje. 
Stężenie AMH obniża się wraz z wiekiem kobiety do poziomu niewykrywalnego w okresie 
menopauzy. Pomiar wartości hormonu antymüllerowskiego pozwala ocenić aktualną 
płodność kobiety i oszacować czas, w jakim będzie ona w stanie zajść w ciążę. 
AMH nie wykazuje korelacji ze wskaźnikiem masy ciała. Chociaż wraz z wiekiem kobiety 
dochodzi do spadku stężenia AMH (rycina 1), a wzrostu BMI; nie obserwuje się, aby 
występowała zależność między tymi parametrami, sugerując, iż odwrotna korelacja jest 
raczej drugorzędowa i podyktowana wiekiem kobiet. Stężenie AMH nie zmienia się również 
w sytuacjach, gdy dochodzi do spadku stężenia endogennych gonadotropin, takich jak: 
ciąża, podanie agonistów GnRH oraz w przypadku przyjmowania przez kobietę doustnych 
leków antykoncepcyjnych. Obserwacje te wskazują, że stężenie AMH nie zależy od cyklu 
jajników, stężenia FSH, utrzymuje się także przy zahamowaniu wydzielania FSH przez 
przysadkę, co dowodzi, że poziom AMH odzwierciedla stały, niezależny od FSH wzrost 
pierwotnych pęcherzyków jajnikowych. 

Stężenie AMH umożliwia przewidywanie wieku wystąpienia menopauzy u danej pacjentki, 
a tym samym optymalne zaplanowanie czasu na założenie rodziny i posiadanie potomstwa. 
W przypadku obniżonej rezerwy jajnikowej, informacja o wyniku może wpłynąć na 
przyspieszenie decyzji kobiety o macierzyństwie i tym samym zwiększyć jej szansę na 
naturalne poczęcie dziecka. 

1 Stężenie AMH w zależności od 
wieku i wystąpienia menopauzy 
Hehenkamp WJ, J Clin Endocrinol 
Metab. 2006 Oct;91(10):4057-63
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Wraz z wiekiem pacjentki zmniejsza się nie tylko liczba komórek jajowych, ale także ich 
jakość. Spadek funkcji reprodukcyjnych spowodowany obniżaniem się wraz z wiekiem 
zapasu pęcherzyków jajnikowych i jakości oocytów odzwierciedlony znamiennym 
zmniejszeniem się wartości AMH, udowadnia, iż jest on idealnym wskaźnikiem 
oceny rezerwy jajnikowej i wiarygodnym czynnikiem predykcyjnym przyszłego życia 
reprodukcyjnego. 
Innymi stosowanymi parametrami w analizie redukcji rezerwy jajnikowej są: wzrost poziomu 
FSH, spadek stężenia inhibiny B, liczby pęcherzyków antralnych (ang. Antral Follicle Count, 
AFC) w badaniu USG. Dotychczasowe badania wskazują, iż najbardziej precyzyjnym 
parametrem rezerwy jajnikowej jest AMH. 

DIAGNOSTYKA PRZEDWCZESNEGO WYGASANIA FUNKCJI JAJNIKÓW
Pomiar stężenia AMH odgrywa istotną rolę w diagnostyce początkowego stadium 
przedwczesnego wygasania funkcji jajników (ang. premature ovarian failure – POF) 
u prawidłowo jeszcze miesiączkujących kobiet z umiarkowanym wzrostem stężenia 
gonadotropin przysadkowych. Rozpoczynająca się niewydolność jajników w swoim 
pierwszym stadium może ujawnić się pod postacią nieregularnych cykli miesiączkowych 
(przejściowa niewydolność jajników) i w ciągu 3 do 10 lat przechodzi w stadium menopauzy. 
Dotychczasowe badania wykazały, iż oznaczenie stężenia AMH pozwala precyzyjnie 
rozróżnić początkowe stadium POF z regularnymi cyklami miesiączkowymi od stadium 
przejściowej niewydolności jajników u pacjentek niespełniających wszystkich kryteriów 
zespołu POF. Informacja jaką dostarcza AMH umożliwia kobietom ocenę płodności, 
zaplanowanie przyszłego potomstwa, zabezpieczenie się przed utratą komórek jajowych 
poprzez zamrażanie oocytów czy tkanki jajnikowej. Długoterminowe obserwacje wykazały, 
iż pomiar stężenia AMH stanowi niezawodny i wczesny marker uszkodzenia jajników, 
a obniżenie jego poziomu poprzedza zmiany innych parametrów funkcji gonad żeńskich. 

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW 
Podwyższone wartości stężenia AMH obserwuje się u kobiet z zespołem policystycznych 
jajników (ang. Polycystic Ovary Syndrome, PCOS), co jest wynikiem wzmożonej syntezy 
i sekrecji AMH przez komórki ziarniste. Stężenie AMH ściśle koreluje z ciężkością przebiegu 
choroby. Parametr może być przydatny w ustaleniu terapeutycznego postępowania u kobiet 
z PCOS, jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na cytrynian klomifenu czy też w ocenie 
skuteczności leczenia lekami zwiększającymi insulinowrażliwość. 

AMH A METODY WSPOMAGANEGO ROZRODU
W praktyce klinicznej badanie AMH wykonywane jest najczęściej w celu identyfikacji 

zz młodych pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową i przyspieszenia ich leczenia, 
zz pacjentek w średnim wieku, które nadal posiadają wartościowe komórki jajowe 

i ustalenie dalszego postępowania klinicznego, a także 
zz pacjentek, które nie mają szansy na uzyskanie ciąży (ograniczenie kosztów leczenia 

i narażania pacjentki na uciążliwą terapię).
Wartość stężenia AMH stanowi czynnik rokowniczy odpowiedzi jajników na proces 
stymulacji owulacji, a co za tym idzie pozwala przewidzieć efekt leczenia za pomocą metod 
rozrodu wspomaganego. AMH odzwierciedlając prawdopodobną reakcję gonad żeńskich 
na proces stymulacji analogami gonadotropin, pozwala przewidzieć zarówno słabą, jak 
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i nadmierną odpowiedź, umożliwiając jednocześnie wybór odpowiedniego protokołu 
i dostosowanie dawek preparatów (tabela 1). Zapewnia to uzyskanie efektu leczenia 
w przypadku kobiet z POF oraz pozwala zapobiegać wystąpieniu zespołu hiperstymulacji 
jajników (ang. Ovarian Hiperstymulation Syndrome, OHSS). 

RODZAJE TESTÓW AMH
Jak wynika z najnowszych badań, znaczenie dla uzyskanego wyniku pomiaru stężenia AMH 
może mieć rodzaj zastosowanego testu. Uzyskane różnice pokazuje rycina 2. 

Wobec tego zasadnym stało się poddanie w wątpliwość bezpieczeństwa klinicznego 
stosowania testów ELISA II generacji. Planowanie leczenia oparte na zaniżonych 
wynikach AMH może stać się przyczyną stosowania zbyt wysokich dawek gonadotropin, 
a w konsekwencji prowadzić do hiperstymulacji jajników pacjentek.
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Liniowy (Beckman Coulter II RUO)

Liniowy (Beckman Coulter II IVD)

Liniowy (AnshLabs I IVD)

Tab 1. Wybór protokołu stymulacji do zapłodnienia pozaustrojowego w zależności od 
stężenia AMH

AMH (ng/ml) Protokół analogi GnRH HMG Menopur 
dawkowanie

Dawka wyzwalająca 
owulację

<0,6 krótki agonista 300 5000 HCG

0,6–1,4 długi agonista 300 Ù 225 5000 HCG

1,4–5,0 długi agonista 225 Ù 150 5000 HCG

>5,0 długi agonista/antagonista 150/75/150 0,2 aGnRH +3000 HCG

2  Analiza porównawcza  
zestawów I i II generacji wykazała znaczny 
spadek czułości zestawów II generacji. 
Średnie stężenie AMH oznaczane przy 
pomocy nowych zestawów również uległo 
obniżeniu (~50% dla BC II RUO BC i AnshLabs 
I IVD oraz ~70% dla BC II IVD) – ryc. 4.
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Alternatywę dla testów manualnych ELISA stanowi wprowadzony w ostatnim czasie 
pierwszy zautomatyzowany test produkowany przez firmę Roche - Elecsys® AMH. 
Oznaczenie może zostać wykonane z surowicy lub osocza badanego materiału. Wiarygodne 
wyniki daje w przeciągu 18 minut niezależnie od temperatury oraz czasu przechowywania. 
Proponowane zestawy są znacznie bardziej czułe - wykrywają stężenia rzędu 0,01 ng/mL. 
Przeciętny wynik z zestawu firmy Roche jest o ok. 20-30% niższy niż wynik z zestawu BC II 
RUO i AnshLabs I IVD.
Natychmiastowa dostępność wyników AMH może całkowicie odmienić postępowanie 
kliniczne, umożliwiając (poza dotychczasowym podejmowaniem decyzji o dawce 
gonadotropin) odpowiedź na zasadnicze pytanie - czy dany cykl jest cyklem optymalnym do 
przeprowadzania programu zapłodnienia pozaustrojowego.
Analizy przeprowadzone na zestawach firmy Roche – wbrew wcześniejszym doniesieniom 
badawczym – dowodzą, że wartości stężenia AMH w cyklu i między cyklami mogą ulegać 
wahaniom (ryc. 4). Słuszne zatem wydaje się podejście, w którym pomiar AMH wykonuje się 
na etapie diagnozowania kobiety, a następnie na początku programu in vitro, w momencie 
rozpoczynania stymulacji. Dzięki temu lekarz może nie tylko podjąć decyzję o odpowiedniej 
dla danej pacjentki dawce gonadotropin, ale przede wszystkim określić, czy uzasadnione 
jest przeprowadzenie leczenia w danym cyklu. W sytuacji, gdy cykl zdaje się słabszy niż 
przeciętnie, specjalista decyduje o przesunięciu rozpoczęcia leczenia na kolejny miesiąc. 

PODSUMOWANIE
Podsumowując, hormon antymüllerowski odgrywa znaczącą rolę w procesie folikulogenezy 
i steroidogenezy, pozwalając coraz lepiej zrozumieć patofizjologię żeńskich gonad 
płciowych. Poznanie zależności między poziomem AMH i puli pęcherzyków jajnikowych 
pozwala precyzyjnie ocenić płodność pacjentki w różnym okresie jej życia, oszacować 
czas na założenie rodziny dla kobiet realizujących karierę zawodową, zaplanować 
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odpowiednią strategię postępowania klinicznego w przypadku pacjentek onkologicznych, 
czy z przedwczesnym wygasaniem funkcji jajników. Ścisła korelacja z liczbą pierwotnych 
pęcherzyków jajnikowych umożliwia ocenę spodziewanej odpowiedzi jajników na 
stymulację analogami gonadotropin w programach rozrodu wspomaganego. Zapewnia to 
tym samym możliwość ustalenia skutecznego schematu stymulacji owulacji z uzyskaniem 
jak największej liczby pęcherzyków jajnikowych, jednocześnie pozbawionego działań 
niepożądanych. Ostatnie badania wykazują, iż posługując się AMH można przewidzieć 
szansę na urodzenie dziecka i zaproponować właściwe postępowanie terapeutyczne dla 
każdej niepłodnej pary, zgłaszającej się do kliniki leczenia niepłodności. 

Piśmiennictwo dostępne 
w redakcji

4  Wartości stężenia AMH  
u pacjnetek kwalifikowanych do 
zabiegu zapłodnienia in vitro (INVICTA – 
nieopublikowane dane)

4

0,4

1 dzień stymulacjiKwalifikacja
pacjentki do zabiegu

A
M

H
 [m

g/
m

l]

AMH – oznaczenie na zestawach firmy Roche
kwalifikacja 
pacjentki do 

zabiegu

1 dzień 
stymulacji

Różnica %

0,888 1,7 91%
0,684 0,41 -40%
0,868 0,56 -35%

5 3,8 -24%
9,15 11 20%
1,62 1,94 20%
1,49 1,22 -18%
1,49 1,7 14%

0,873 0,99 13%
1,05 1,19 13%
4,13 3,62 -12%
1,41 1,57 11%
1,64 1,82 11%
2,2 2 -9%
2,73 2,88 5%
4,22 4 -5%

korelacja 0,969582848 3,48%
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Lipoproteiny w ostrej niewydolności nerek

Podstawowymi procesami zachodzącymi w elementach funkcjonalnych nerki-nefronach, 
są: przesączanie, wchłanianie oraz wydzielanie kanalikowe.4

Poszczególne części nefronu są ściśle związanie anatomicznie, a ich funkcja w zasadniczym 
stopniu zależy od ukrwienia.
Nagłe pogorszenie funkcji nerek, prowadzące do zaburzeń w wydalaniu z organizmu 
produktów przemiany materii oraz do zaburzeń gospodarki wodno elektrolitowej określane 
jest jako ostra niewydolność nerek (ONN). Ostrą niewydolność nerek należy rozróżnić od 
przewlekłej niewydolności nerek i od zaostrzenia przewlekłej niewydolności, gdyż jednostki 
te wymagają odmiennych sposobów postępowania i różnią się rokowaniem. Klasyczny 
podział ONN wyróżnia postać przednerkową nerkową i pozanerkową. W praktyce klinicznej 
większość przypadków ONN ma etiologię wieloczynnikową.5

Powszechnie przyjętym kryterium dla rozpoznania ONN jest nagły wzrost stężenia 
kreatyniny w osoczu o co najmniej 44,2 μmol/L. Dla celów epidemiologicznych ONN jest 
definiowana jako stan, w którym dochodzi do wzrostu kreatyniny w osoczu krwi z wartości 
prawidłowych do powyżej 300 μmol/L w czasie krótszym od 4 tygodni.6 Klasyfikacja 
ONN wyróżnia też przypadki ONN niezwiązane z hospitalizacją oraz nabyte w szpitalu, 
często spowodowane działaniem leków lub wykonywanymi zabiegami. Z kolei klasyfikacje 
epidemiologiczne analizują przypadki tego zespołu w zależności od przyczyny i miejsca 
hospitalizacji pacjenta określając je jako: internistyczne (ogólnomedyczne) chirurgiczne, 
urologiczne i ginekologiczno-położnicze ONN.7,8

Wspólną cechą wszystkich typów ONN jest upośledzenie funkcji homeostatycznej, 
wydalniczej, metabolicznej oraz wewnątrzwydzielniczej nerek.
W ich następstwie obserwowane są zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej 
przejawiające się najczęściej: hipernatremią, hiperkaliemią, hipokalcemią, hiperfosfatemią, 
niewielkiego stopnia hipermagnezemią, hipochloremią oraz zaburzenia równowagi 
kwasowo-zasadowej w postaci kwasicy metabolicznej.6,13 Retencję końcowych produktów 
przemiany materii na skutek upośledzenia czynności wydalniczej odzwierciedla wzrost 
stężenia kreatyniny, mocznika oraz kwasu moczowego w surowicy.13

Upośledzenie funkcji wewnątrzwydzielniczej nerek w przebiegu ONN może prowadzić do 
zmniejszenia wydzielania erytropoetyny z następową niedokrwistością oraz zmniejszenia 
nerkowej hydroksylacji witaminy D. Ponadto w ONN może dochodzić do aktywacji układu 
renina-angiotensyna-aldosteron i układu adrenergicznego. Należy jednak zaznaczyć, że 
stopień powyższych zaburzeń (zwłaszcza niedoboru erytropoetyny) jest znacznie mniejszy 
niż w przypadku przewlekłej niewydolności nerek.6,8,13,14

Ostra niewydolność nerek jest schorzeniem ogólnoustrojowym, brzemiennym w różne 
dysfunkcje metaboliczne, w tym także zaburzenia gospodarki lipidowej. Dlatego też 
interesującym wydaje się oznaczenie profilu lipidowego i lipoproteinowego u osób 
cierpiących na ostrą niewydolność nerek.
Lipidy dzielimy na zapasowe i strukturalne. Lipidami zapasowymi występującymi 
w tkance tłuszczowej są głównie triglicerydy, które są uwalniane w celu pokrycia 
potrzeb energetycznych organizmu. Lipidy strukturalne to głównie fosfolipidy i sterole.15 
Wbudowane są one w elementy komórek np. w błony komórkowe, elementy cytoplazmy. 
Lipidy te nie są uwalniane w celu pokrycia potrzeb energetycznych nawet w czasie głodu.
W osoczu głównymi klasami lipidów są triglicerydy, fosfolipidy, cholesterol i wolne kwasy 
tłuszczowe. Każda z tych grup jest mieszaniną hydrofobowych cząstek, nierozpuszczającą 

Anna Pluta, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, SPZOZ Zwoleń

Nerki są gruczołami cewkowymi 
wytwarzającymi mocz, 
stanowią one narząd parzysty, 
o charakterystycznym kształcie 
fasoli, położony po obu stronach 
kręgosłupa w tylnej części 
jamy brzusznej. Masa jednej 
nerki wynosi 120-150 g, przy 
czym mogą zachodzić różnice 
pomiędzy prawą i lewą nerką, jak 
również różnice zależne od płci.

Budowa miąższu nie jest 
jednorodna, na przekroju 
widoczna jest powierzchniowa 
warstwa stanowiąca część 
korową, która otacza część 
rdzeniową. Składają się 
z kilkunastu tzw. piramid 
nerkowych, skierowanych 
szczytami do kielicha miedniczki 
nerkowej.
Do zasadniczych funkcji nerek 
należy usuwanie z organizmu 
zbędnych produktów przemiany 
materii, regulacja gospodarki 
kwasowo-zasadowej, a także 
czynność wewnątrz wydzielnicza, 
polegająca m.in. na wydzielaniu 
erytropoetyny i reniny, 
uczynnianiu cholekalcyferolu 
itp. Prawidłową funkcję nerek 
warunkuje integralność struktur 
komórkowych- kłębuszków 
i kanalików nerkowych, 
prawidłowe ukrwienie oraz 
funkcjonowanie sprzężeń 
zwrotnych i wydzielanie 
hormonów regulujących czynność 
nerek.1,2,3
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się w rozpuszczalnikach wodnych,10,16 w związku z tym lipidy w płynach ustrojowych 
występują w postaci lipoprotein.4,16,17

Lipoproteiny są kompleksami białek zwanych lipoproteinami (apolipoproteinami) oraz 
lipidów: powierzchniowych – fosfolipidów i cholesterolu w postaci wolnej oraz rdzeniowych 
– triglicerydów i estrów cholesterolu. Ich charakterystyczny skład i budowa umożliwia 
transport substancji tłuszczowych, trudno rozpuszczalnych w środowisku wodnym, do 
tkanek i narządów.15,18

Lipoproteiny osocza można podzielić na kilka głównych grup wg gęstości środowiska, 
w którym dochodzi do ich izolacji w procesie ultrawirowania: chylomikrony, lipoproteiny 
o bardzo niskiej gęstości VLDL, lipoproteiny o pośredniej gęstości IDL, lipoproteiny o niskiej 
gęstości LDL oraz lipoproteiny o wysokiej gęstości HDL.19

Badaniom lipidowym i lipoproteinowym w ostrej niewydolności nerek poświęcono 
niewiele publikacji. Nieliczni autorzy donoszą o zaburzeniach przemiany głównie lipidowej 
u chorych z ostrą niewydolnością nerek. Przy czym należy podkreślić, że doniesienia te są 
niejednoznaczne, a nawet sprzeczne.9,10,11,12

Wszelkie doniesienia dotyczące zaburzeń lipidowych w ostrej niewydolności nerek 
zwracają uwagę na istotnie obniżone poziomy: cholesterolu – HDL i wolnych kwasów 
tłuszczowych.9,10,11,12

Mając dostęp do wyników badań wykonanych na aparacie Cobas Integra 400 u 10 
pacjentów leczonych hemodializami z powodu oligurii i anurii można zauważyć nieistotne 
statystycznie różnice w stężeniach cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL.
Jednakże poziomy stężenia triglicerydów (193,9 ± 38,24 ), wskaźników CH/HDL-C 
(4,90 ± 1,28 ) i LDL-C/HDL-C (3,18 ± 1,19) były istotnie wyższe w porównaniu do grupy 
referencyjnej. Natomiast stężenia cholesterolu HDL (36,96 ± 12,13) były znamiennie niższe 
niż w grupie referencyjnej.

Parametr Grupa referencyjna
n=10

Pacjenci z ONN
n=10

p<

TG mg/dl 90,68±31,47  193,9 ± 38,24 0,001
CH mg/dl 175,62 ± 27,08 179,83 ± 57,37 NS
LDL-C mg/dl 99,83 ± 23,08 110,19 ± 44,66 NS
HDL-C mg/dl 55,71 ± 9,67 36,96 ± 12,13 0,001
CH/HDL-C 3,32 ± 0,78 4,90 ± 1,28 0,001
LDL-C/HDL-C 1,95 ± 0,64 3,18 ± 1,19 0,001

Najbardziej sprzeczne wyniki dotyczą jednoznacznie triglicerydów. U 47% pacjentów w fazie 
skąpomoczu wykazano hipertriglicerydemię, poziomy cholesterolu całkowitego i LDL-
cholesterolu były zwykle normalne, a poziom HDL-cholesterolu w większości przypadków 
obniżony. Również u 40% badanych chorych notowano IV typ hiperlipoproteinemii.11

Natomiast w fazie wielomoczu ostrej niewydolności nerek znacznie obniżają się poziomy 
wolnych kwasów tłuszczowych i triglicerydów, a wzrastają stężenia cholesterolu 
całkowitego. Równocześnie stan kliniczny pacjenta ulega polepszeniu.9

Zauważono również u chorych z ostrą niewydolnością nerek znaczne rozbieżności 
w stężeniach triglicerydów (89-600 mg/dl), cholesterolu całkowitego (98-270 mg/dl). 
Jednak nie stwierdzono zależności pomiędzy poziomem kreatyniny a stężeniem 
triglicerydów w osoczu tych chorych.10

Piśmiennictwo dostępne 
w redakcji
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Jak ocenić czynność płytek krwi 
w codziennej praktyce?

Prof. dr hab. n med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia 
Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przebycie ostrego zespołu wieńcowego stanowi wskazanie do czasowej terapii 2 
lekami przeciwpłytkowymi – w naszym kraju najczęściej podaje się aspirynę łącznie 
z klopidogrelem. Podwójna terapia przeciwpłytkowa jest konieczna dla zapobiegania 
groźnemu powikłaniu jakim jest powstanie zakrzepicy w stencie, niestety wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem groźnych krwawień.  Obecnie prowadzi się wiele badań klinicznych, 
które mają na celu znalezienie optymalnych schematów  terapii przeciwpłytkowej, 
gwarantujących maksymalną skuteczność przy minimalnym zagrożeniu powikłaniami. 
Podstawowym problemem pozostaje laboratoryjna ocena stopnia zahamowania aktywności 
płytek krwi. Najłatwiejszą metodę – pomiar czasu krwawienia według metody Ivy 
charakteryzuje mała czułość i powtarzalność, stąd za „złoty” standard uważa się pomiar 
agregacji płytek pod wpływem fizjologicznego bodźca (agonisty) – najczęściej ADP. 
Niestety „klasyczna” agregometria oparta na pomiarze rozpraszania światła przez zawiesinę 
aktywowanych płytek nie jest metodą powszechnie dostępną, wymaga wyizolowania 
osocza bogatopłytkowego i wykonywana jest wyłącznie przez specjalistyczne laboratoria.
W praktyce coraz częściej ocenia się agregację płytek w pełnej krwi, wykorzystując pomiar 
impedancji elektrycznej. W tej metodzie, próbka krwi zostaje umieszczona w kuwecie 
z dwoma platynowymi elektrodami, na których osadzają się płytki krwi. Po dodaniu 
agonisty (np. ADP, epinefryny, kolagenu) agregacja ulega nasileniu, a jej stopień wpływa na 
przewodzenie prądu (impedancję) pomiędzy elektrodami. Wyniki licznych badań dowiodły, 
że impedancja elektryczna daje podobne wyniki jak klasyczna agregometria, co ważne 
wykazała też swoją przydatność w codziennej praktyce klinicznej.
W bieżącym numerze LabForum przedstawiono wyniki kilku prac, w których badano 
przydatność oceny czynności płytek w prowadzeniu pacjentów poddawanych zabiegom 
kardiochirurgicznym. Stosowano wielokanałowy system Multiplate, który pozwala na 
badanie małej próbki krwi bezpośrednio przy łóżku chorego (POC, point-of-care), a wynik 
uzyskuje się w ciągu 10 minut. 
Korzyści z pomiaru aktywności płytek dotyczą jednak znacznie większej grupy pacjentów. 
Szacuje się, że nawet u 30% pacjentów istnieje oporność płytek na aspirynę, zwiększającą 
ryzyko kolejnych powikłań, pomimo przyjmowania leku. Rozpoznanie oporności pozwala 
na zamianę aspiryny na inny, bardziej skuteczny lek przeciwpłytkowy. Złożony metabolizm 
klopidogrelu – drugiego podstawowego leku w terapii przeciwpłytkowej, sprawia, że 
u części chorych aktywność płytek ulega niedostatecznemu zahamowaniu w wyniku 
upośledzonego powstawania aktywnej postaci klopidogrelu w organizmie. W dużym 
badaniu, w którym wzięło udział 1 608 pacjentów poddanych zabiegowi plastyki wieńcowej 
z założeniem stentu, pomiar agregacji płytek systemem Multiplate identyfikował chorych 
o zwiększonym ryzyku zakrzepicy pomimo stosowania klopidogrelu. Alternatywą dla takich 
osób może być stosowanie nowych leków przeciwpłytkowych, takich jak prasugrel czy 
tikagrelor o większej skuteczności, niestety także wielokrotnie droższych. Toczy się obecnie 
badanie TROPICAL ACS, w którym decyzja o zamianie klopidogrelu na presugrel opiera się 
na pomiarze agregacji płytek systemem Multiplate.
Powikłania miażdżycy spowodowane są aktywacją płytek na powierzchni blaszki 
miażdżycowej (atherothrombosis), dlatego terapia hamująca aktywność płytek należy do 
skutecznych sposobów zapobiegania kolejnym groźnym epizodom sercowo-naczyniowym. 
Dla optymalnej terapii konieczne staje się badanie aktywności płytek i obecnie  metodą 
z wyboru są aparaty typu POC wykorzystujące preparaty pełnej krwi.

Szacuje się, że co roku ponad 
100 000 pacjentów jest 
przyjmowanych do szpitali 
w Polsce z powodu ostrego 
zespołu wieńcowego – zawału 
serca lub niestabilnej choroby 
wieńcowej. Spośród nich, 81% 
jest poddawanych przezskórnym 
zabiegom wieńcowym - 
angioplastyce balonowej 
połączonej z założeniem stentu. 
Dzięki szerokiej dostępności tej 
nowoczesnej terapii w naszym 
kraju, ryzyko zgonu w przebiegu 
ostrej fazy zawału zmalało 
kilkukrotnie (dane z rejestru 
AMI PL). Udany zabieg nie 
oznacza wyleczenia, każdy 
pacjent z rozpoznaniem 
choroby wieńcowej wymaga 
przyjmowania wielu leków 
- w tym środka hamującego 
aktywność płytek krwi – 
najczęściej jest nim aspiryna. 
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Analizator Multiplate®

PRZEWIDYWANIE RYZYKA WYSTĄPIENIA KRWAWIENIA ORAZ KONIECZNOŚCI 
PRZETOCZENIA KRWI PODCZAS ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH
Reece i in. (2011) wykorzystali analizator Multiplate® w celu określenia zaburzeń agregacji 
płytek krwi u 44 pacjentów poddanych operacji naczyń wieńcowych.1 Wyniki wykazały, że 
agregacja płytek krwi ulega zmniejszeniu w trakcie oraz po zabiegu z użyciem krążenia 
pozaustrojowego w porównaniu z wartościami wyjściowymi, przy czym dane sugerują 
nieznaczną poprawę funkcjonowania płytek krwi po zamknięciu klatki piersiowej. 
U pacjentów otrzymujących produkty krwiopochodne, stwierdzono upośledzenie agregacji 
płytek krwi indukowanej ADP i TRAP w porównaniu z pacjentami, którzy nie mieli transfuzji 
(Ryc. 1). We wnioskach stwierdzono, że analizator Multiplate® umożliwia wykrycie zaburzeń 
czynności płytek w trakcie krążenia pozaustrojowego.

Rahe-Meyer i in. (2008) wykazali w badaniu 100 pacjentów poddanych zabiegom 
chirurgicznym2, że w przypadku możliwego stosowania aspiryny, system Multiplate® 
wykazuje większą skuteczność przewidywania zaburzeń krzepnięcia wywołanych 
upośledzoną agregacją płytek krwi lub konieczności przeprowadzenia transfuzji 
w porównaniu z deklaracjami pacjentów . 

Ranucci i in. (2011) podjęli próbę ustalenia, czy test funkcjonowania płytek krwi, 
przeprowadzony przed zabiegiem chirurgicznym, może określić pooperacyjne ryzyko 
krwotoku oraz konieczności przeprowadzenia transfuzji.3 Badanie objęło 87 pacjentów, 
u których odstawiono tienopirydyny na 7 dni przed zabiegiem. 
Wielowymiarowa regresja liniowa potwierdziła niezależny związek pomiędzy wynikami testu 
ADP Multiplate® (p=0,007) a krwawieniem pooperacyjnym. Dokładność przewidywania 
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Transfuzja Brak transfuzji1 Agregacja płytek i konieczność 
transfuzji u pacjentów poddawanych 
operacjom kardiochirurgicznym1

Pacjenci, u których wynik 
testu ADP wyniósł < 31j., są 
3,5-krotnie bardziej narażeni na 
masywne krwawienie w trakcie 
operacji kardiochirurgicznej
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uznano za dobrą; przy polu powierzchni pod krzywą wynoszącym 0,71, p=0,013. Za pomocą 
indeksu Youdena stwierdzono, że optymalnym punktem odcięcia dla testu ADP jest wartość 
31 jednostek przy związanej z nią czułości wynoszącej 72%, swoistości– 66%, ujemnej 
wartości predykcyjnej 92% i dodatniej wartości predykcyjnej równej 29% (Ryc. 2).
Występowanie nadmiernego krwawienia było znacznie częstsze w przypadku pacjentów, 
u których wynik testu ADP plasował się poniżej punktu odcięcia (31 j.) w porównaniu 
z pacjentami, u których wynik ten znalazł się powyżej punktu odcięcia (29% 
w porównaniu z 8%). 

DIAGNOSTYKA W TERAPII ZABURZEŃ HEMOSTAZY PODCZAS ZABIEGÓW 
KARDIOCHIRURGICZNYCH
Koagulopatia śródoperacyjna oraz przetoczenie krwi allogenicznej to niezależne czynniki 
ryzyka podwyższonej śmiertelności oraz ciężkich powikłań śródoperacyjnych u pacjentów 
poddanych operacji kardiochirurgicznej. Dlatego też wczesna i precyzjna diagnoza 
zaburzenia hemostazy oraz odpowiednio dostosowane leczenie to czynniki bardzo istotne 
w postępowaniu klinicznym.
Standardowe testy laboratoryjne układu krzepnięcia mają ograniczoną wartość 
diagnostyczną ze względu na złożoność patofizjologiczną zjawiska, jakim jest krwawienie 
śródoperacyjne, oraz długi czas ich wykonania. W odróżnieniu od tych metod, 
tromboelastometria (Rotem®) oraz wieloelektrodowa agregometria (MEA; Multiplate®) 
pozwalają na otrzymanie wyników w krótkim czasie i są źródłem dodatkowych informacji na 
temat hemostazy.
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Piśmiennictwo:
1 Reece, M. et al. (2011). Near-
patient platelet function testing 
in patients undergoing coronary 
artery surgery: a pilot study. 
Anaesthesia, 66, pages 97–103.
2 Rahe-Meyer, N. et al. (2008). An 
Evaluation of Cyclooxygenase-1 
Inhibition Before Coronary Artery 
Surgery: Aggregometry Versus 
Patient Self-Reporting. Anesth 
Analg;107:1791–7.
3  Ranucci, M. et al. (2011). 
Multiple Electrode Whole-Blood 
Aggregometry and Bleeding 
in Cardiac Surgery Patients 
Receiving Thienopyridines. Ann 
Thorac Surg;91:123–30.

Zaburzenia czynności płytek 
oraz wystąpienia krwawień w trakcie 
operacji kardiochirurgicznych

2



14 LabForum Luty 2015

Badanie, które przeprowadzili Weber i in. (2012)1 miało na celu ocenę skuteczności 
tradycyjnej terapii zaburzeń hemostazy zależnej od wyników konwencjonalnych testów 
koagulologicznych (liczba płytek, stężenie hemoglobiny, stężenie fibrynogenu, INR, aPTT)
w porównaniu do badań przyłóżkowych (tzw. point of care, POC) przy pomocy aparatów 
Rotem® i Multiplate® u pacjentów z zaburzeniami układu krzpenięcia, poddanych złożonym 
zabiegom kardiochirurgicznym.
W tym prospektywnym badaniu wzięło udział 100 pacjentów, u których wystąpiło ciężkie 
krwawienie po odwróceniu działania heparyny w ciągu pierwszej doby po operacji. 
Podzielono ich losowo na na dwie grupy, u jednej używano wyłącznie konwencjonalnych 
testów laboratoryjnych (N=50), drugą poddano terapii zależnej od wyników badania 
przyłóżkowego (N=50).
Głównym kryterium oceny była liczba podanych jednostek koncentratu krwinek czerwonych 
w ciągu pierwszych 24 godzin po włączeniu do badania, natomiast kryteriami dodatkowymi 
były: utrata krwi po operacji, zastosowanie i koszt leczenia środkami hemostatycznymi oraz 
kryteria kliniczne.
Pacjenci z grupy objętej terapią zależną od wyników badania POC utracili mniej krwi 
w każdym z punktów czasowych w okresie pooperacyjnym (Ryc. 3a) oraz otrzymali niższe 
łączne dawki koncentratu krwinek czerwonych (Ryc. 3b). Ponadto, znacznie mniej pacjentów 
z grupy objętej terapią zależną od wyników badania POC otrzymało transfuzję osocza świeżo 
mrożonego (FFP) (Ryc. 3c). Łączne zapotrzebowanie na przetoczenia koncentratu płytek 
krwi (PC) było także niższe w grupie pacjentów wykorzystujących testy POC (Ryc. 3d).
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3 Krwawienie i konieczność 
transfuzji

Testy koagulacji używane 
w analizatorze Multiplate® 
oraz tromboelastometria 
(Rotem®) pozwalają zredukować 
konieczność przetoczenia 
krwi allogenicznej i wiążą się 
z poprawą wyników klinicznych
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Ponadto, pacjenci z grupy objętej terapią zależną od wyników badań POC wymagali 
krótszego czasu sztucznej wentylacji po operacji oraz krócej przebywali na oddziale 
intensywnej opieki medycznej, jak również rzadziej stwierdzano u nich występowanie 
wszystkich powikłań w porównaniu z pacjentami z grupy konwencjonalnej.
Ponadto, analiza Kaplana-Meiera wykazała niższą śmiertelność w grupie pacjentów 
poddanych terapii zależnej od badań POC w trakcie 6-miesięcznego okresu obserwacji 
(4% w porównaniu z 20%; p=0,013) (Ryc. 4).

Algorytm leczenia na podstawie badań POC przy pomocy testów Rotem® i Multiplate® 
pozwolił na znaczące ograniczenie kosztów terapii zaburzeń hemostazy. Jak wskazuje 
tabela 1, średni koszt terapii zaburzeń krzepnięcia z wykorzystaniem testów POC 
wyniósł 1 658 EUR na pacjenta w porównaniu z 3 109 EUR w przypadku postępowania 
konwencjonalnego.
Algorytmy leczenia zaburzeń hemostazy na podstawie testów POC nie tylko pozwoliły 
na obniżenie ekspozycji na krew allogeniczną oraz obniżenie liczby przetoczonych 
jednostek koncentratu krwinek czerwonych, ale także na mniejsze zużycie koncentratu 
płytek i osocza. Ponadto, algorytm terapii zależnej od badań POC umożliwił istotną 
poprawę wyników klinicznych oraz znaczące oszczędności w porównaniu z leczeniem 
standardowym.

Tabela 1 Łączny koszt w Euro przypadku zastosowanej terapii (wg Weber i in.)1

  Grupa konwencjonalna Grupa POC

Koncentrat krwinek czerwonych [72 €/U] 18 648 13 176

FFP [0.162 €/g] 13 530 4 665

PC [231 €/U] 28 755 15 123

Fibrynogen [233 €/g] 28 755 27 727

PCC [114 €/600 IU] 10 944 6 726

rVlla [2,784 €/240 klU] 44 544 5 568

Preparaty krwi i leczenie zaburzeń hemostazy 
razem 155 531 76 397

Rotem* 
Multiplate* - 4 093 

2 427
Razem [€] 155 431 82 918

Średni koszt na pacjenta [€] 3 109 1 658

FFP = świeżo mrożone osocze; IU = jednostka międzynarodowa; PC = koncentrat płytek krwi; PCC = 
koncentrat kompleksu protrombiny; rVIIa = koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa

Piśmiennictwo:
1 Weber, C.F., Görlinger, K., 
Meininger, D., Herrmann, 
E., Bingold, T., Moritz, A., 
Cohn, L.H., Zacharowski, K. 
(2012). Point-of-Care Testing: A 
Prospective, Randomized Clinical 
Trial of Efficacy in Coagulopathic 
Cardiac Surgery Patients. 
Anesthesiology. Sep;117(3):531-547
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