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Czy stopieñ zaawansowania przewlek³ej
choroby nerek wp³ywa na zmiany naczyniowe
u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹?

Przemys³aw MIARKA1
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Marcin KRZANOWSKI1

Wzrost kalcyfikacji i sztywnoci naczyñ têtniczych jest niezale¿nym czynnikiem prognostycznym wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych i zwiêkszonej miertelnoci u chorych z cukrzyc¹. Celem badania by³o porównanie
obecnoci zmian naczyniowych (zwapnieñ, zaawansowania zmian mia¿d¿ycowych, sztywnoci) i zaburzeñ w zakresie gospodarki wapniowo-fosoranowej u
chorych z ró¿nym stopniem zaawansowania nefropatii cukrzycowej, tj. leczonych zachowawczo, dializami otrzewnowymi oraz po przeszczepieniu nerki. Materia³ obejmowa³ 40 chorych z cukrzyc¹ typu 2: 20 chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ w stadium 2-4 (zakres GFR 24-78 ml/min/1.73m2)  grupa 1; 12 dializowanych otrzewnowo  grupa 2; oraz 8 chorych po przeszczepieniu nerki z cukrzyc¹ (wczeniej dializowanych otrzewnowo) - grupa 3. Do oceny stopnia zaawansowania uwapnienia naczyñ wieñcowych zastosowano wielorzêdow¹ spiraln¹
tomografiê komputerow¹ (MSCT) dokonuj¹c pomiaru wskanika zwapnieñ naczyñ wieñcowych (CaSc). Stopieñ zaawansowania mia¿d¿ycy okrelono za pomoc¹ pomiaru gruboci b³ony rodkowej i wewnêtrznej pnia têtnicy szyjnej
wspólnej (CCA-IMT), a sztywnoci naczyñ têtniczych  poprzez pomiar prêdkoci fali têtna w aorcie (AoPWV). Cinienie têtna obliczano jako ró¿nicê pomiêdzy cinieniem skurczowym i rozkurczowym. Ponadto u wszystkich chorych
okrelono stan gospodarki wapniowo-fosforanowej dokonuj¹c pomiaru stê¿eñ
parathormonu (iPTH), wapnia, fosforu, indeksu CaxP oraz aktywnoci fosfatazy
alkalicznej oraz okrelono markery stanu zapalnego i mia¿d¿ycy: hsCRP, fibrynogen, oraz stê¿enie lipidów w surowicy (triglicerydy, cholesterol - ca³kowity,
HDL i LDL cholesterol). Nie zaobserwowano istotnych ró¿nic statystycznych w
wartociach parametrów oceny zwapnieñ w naczyniach wieñcowych, szybkoci fali têtna oraz gruboci b³ony rodkowo - wewnêtrznej pnia têtnicy szyjnej
wspólnej pomiêdzy chorymi z nefropati¹ cukrzycow¹ w stadium 2 - 4, a dializowanymi otrzewnowo. Pacjenci po przeszczepieniu nerki charakteryzowali siê
ni¿szymi wartociami PWV oraz IMT, prawdopodobnie ze wzglêdu na ni¿szy wiek
chorych, jednak po wystandaryzowaniu do wieku, wartoci nie ró¿ni³y siê statystycznie. U chorych poddawanych dializie otrzewnowej stwierdzono wy¿sze
wartoci iPTH (658,2 vs. 92,2 vs. 129,7 pg/ml; p<0,001), fibrynogenu (5,82 vs.
3,94 vs. 3,41 g/l; p<0,0001) oraz fosfatazy alkalicznej (330,9 vs. 167,4 vs. 204,9 U/
l; p=0,001) w porównaniu do grupy 1 i 3. Pomimo istnienia bardziej znacz¹cych
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej z cechami wtórnej nadczynnoci
przytarczyc, oraz cech aktywnego procesu zapalnego, u chorych dializowanych
otrzewnowo nie zaobserwowano istotnych ró¿nic we wspó³czynniku zwapnienia oraz sztywnoci naczyñ têtniczych pomiêdzy t¹ grup¹ a leczonymi zachowawczo i po przeszczepieniu nerki. Wyniki badania sugeruj¹, ¿e ju¿ wczesne
stadia nefropatii cukrzycowej s¹ zwi¹zane z ryzykiem kalcyfikacji.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 17-21)
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Does advancement of chronic kidney disease influence
vascular changes in patients with diabetic nephropathy?
Increased vascular calcification and arterial stiffness are independent predictors of cardiovascular morbidity and mortality in diabetic patients. The aim
of the study was to compare the prevalence and advancement of vascular
changes (calcification, advancement of atherosclerosis, stiffness) and calciumphosphate disorders in diabetic patients in different stages of diabetic nephropathy, those with CKD stages 2-4, not yet receiving renal replacement therapy,
those on peritoneal dialysis and after kidney transplantation. The study group
included 40 patients with type 2 diabetes and diabetic nephropathy divided into
3 groups: 20 patients with chronic kidney disease stages 2-4 (GFR range 24-78
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ml/min/1.73m2) - group 1; 12 patients undergoing peritoneal dialysis - group 2;
and 8 patients after kidney transplantation who were on peritoneal dialyses before transplantation - group 3. Coronary artery calcification (CAC) score, a marker
of coronary artery calcification, was assessed using multi-slice computed tomography (MSCT). An advancement of atherosclerosis was diagnosed based on
ultrasound-based intima-media thickness (IMT) measurement and arterial stiffness by means of aortic pulse wave velocity (AoPWV). Pulse pressure (PP) was
calculated as the difference between systolic and diastolic pressure. Calciumphosphate disorders were assessed in all patients with biochemical markers
such as: calcium, phosphate, parathyroid hormone, Ca x P index and alkaline
phosphatase. Moreover the following markers of atherosclerosis and inflammation were measured: high sensitivity C-reactive protein, fibrinogen,
triglicerydes, total cholesterol, HDL and LDL-cholesterol. We didn't observed
significant difference for coronary artery calcification score, pulse wave velocity and intima media thicknes between peritoneal dialysis patients and patients
on earlier stages of CKD; only patients with renal transplant we found to have
lower values of AoPWV and IMT (possibly due to younger age of this patients,
since after adjustment for age, this difference was no longer statistically significant). The patients undergoing peritoneal dialysis in comparison with group 1
and 3 showed significantly higher levels of parathyroid hormone (658.2 vs. 92.2
vs. 129.7 pg/ml; p<0.001), fibrinogen (5.82 vs. 3.94 vs. 3.41 g/l; p<0.0001) and
alkaline phosphatase (330.9 vs. 167.4 vs. 204.9 U/l; p=0.001). Despite more
advanced abnormalities in calcium-phosphate balance parameters (with the
features of secondary hyperparathyroidism) and more active inflammation in
peritoneal dialysis subjects we failed to demonstrate any statistically significant difference in vascular changes between patients with diabetic nephropathy on peritoneal dialysis, patients after renal transplantations and those with
chronic kidney disease stages 2-4. This results may sugested the great influence of diabetes on development of atherosclerotic changes already in patients
with early CKD stages, before renal replacement therapy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 17-21)

Wstêp
Cukrzyca stanowi jeden z g³ównych problemów zdrowotnych spo³eczeñstw rozwiniêtych cywilizacyjnie. Wzrost liczby chorych
wi¹¿e siê z przed³u¿eniem ¿ycia osób z cukrzyc¹, dziêki wprowadzeniu nowoczesnych
schematów postêpowania terapeutycznego
oraz ze zwiêkszon¹ zachorowalnoci¹ na
cukrzycê typu 2. W Polsce szacunkowo problem cukrzycy dotyczy oko³o 5,6% doros³ej
populacji [7], z tego oko³o 10 % to chorzy z
cukrzyc¹ typu 1 a 90 % z cukrzyc¹ typu 2.
Szczególn¹ grupê wród tej populacji stanowi¹ chorzy z przewlek³¹ chorob¹ nerek
(PChN) w przebiegu nefropatii cukrzycowej.
Zaburzenia struktury i funkcji naczyñ krwiononych w tej grupie pacjentów stanowi¹
g³ówn¹ przyczynê zwiêkszonej zachorowalnoci i miertelnoci z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu czy niewydolnoci kr¹¿enia [5,9,14]. Jednymi z czynników prognostycznych rozwoju mia¿d¿ycy
i powik³añ sercowo-naczyniowych s¹ sztywnoæ i kalcyfikacja naczyñ têtniczych. Termin sztywnoæ okrela szereg w³asnoci
cian têtniczych, takich jak: rozszerzalnoæ,
elastycznoæ, opornoæ na deformacjê,
zmiany gruboci ciany i rednicy naczynia
pod wp³ywem cinienia têtniczego. Stwierdzono, ¿e u chorych z cukrzyc¹ sztywnienie naczyñ postêpuje wczeniej, ni¿ w populacji ogólnej. Do czynników ryzyka odpowiedzialnych za rozwój tego procesu zalicza siê: p³eæ, wiek, oty³oæ, zaburzenia lipidowe, nadcinienie, palenie, podwy¿szone
stê¿enie homocysteiny. Podkrela siê równie¿ rolê nieswoistego odczynu zapalnego,
niedoboru erytropoetyny, hipoalbuminemii,
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a tak¿e zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej [6,23]. Dodatkowo czynnikami
obci¹¿aj¹cymi s¹ czas trwania cukrzycy,
zaawansowanie niewydolnoci nerek i leczenie nerkozastêpcze [10,15].
Do oceny stopnia zaawansowania
zmian mia¿d¿ycowych oraz bêd¹cych jej
konsekwencj¹ zwapnieñ têtnic wykorzystana mo¿e byæ ultrasonograficzna ocena gruboci b³ony wewnêtrznej (intima) i rodkowej (media) têtnicy szyjnej wspólnej (CCAIMT), badanie szybkoci rozchodzenia siê
fali têtna w aorcie (AoPWV), oraz ocena
zwapnienia naczyñ za pomoc¹ wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej tzw.
Calcification Score (CaSc).
Rozró¿niamy dwa rodzaje zwapnieñ
wystêpuj¹cych w cianach naczyñ dotycz¹ce ich warstwy wewnêtrznej oraz rodkowej
[3,13]. Kalcyfikacja b³ony wewnêtrznej wystêpuje w obrêbie blaszek mia¿d¿ycowych
w postaci ogniskowych zwapnieñ wype³niaj¹cych cianê naczyñ, które prowadz¹ z czasem do ich okluzji i s¹ charakterystyczne
dla mia¿d¿ycy oraz wspó³istniej¹cego podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu [4]. Drugi typ zwapnieñ (typ Monckeberga) przyjmuje postaæ rozsian¹ w obrêbie ca³ej warstwy rodkowej, jest obserwowany u osób
bez niewydolnoci nerek, natomiast w populacji chorych z mocznic¹ i cukrzyc¹ pojawia siê ju¿ u ludzi m³odych. Zwapnienia
warstwy rodkowej ciany têtnicy mog¹
wystêpowaæ niezale¿nie od zaawansowania
zmian mia¿d¿ycowych. Ten typ kalcyfikacji
prowadzi z czasem do utraty elastycznoci
ciany naczynia, zwiêkszaj¹c jej sztywnoæ
przyczynia siê do wzrostu szybkoci fali têt-

na i zawsze zwi¹zany jest z niekorzystnym
rokowaniem u pacjentów z PChN [3,4,16].
Celem pracy by³a ocena zaawansowania zmian naczyniowych i zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z
nefropati¹ cukrzycow¹ w ró¿nym stadium jej
zaawansowania, chorych dializowanych
otrzewnowo z cukrzyc¹ typu 2 oraz u chorych z cukrzyc¹, u których wykonano zabieg
przeszczepienia nerki.
Materia³ i metody

Badaniem objêto grupê 40 chorych pozostaj¹cych pod opiek¹ Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Chorych podzielono na
trzy podgrupy. Pierwsz¹ z nich stanowi³o 20 chorych (6 kobiet i 14 mê¿czyzn) z nefropati¹ cukrzycow¹ w stadium 2-4 ze redni¹ wartoci¹ GFR 24
 78 ml/min/1,73m2. redni wiek badanych wynosi³ 65,9 ± 9,1 lat (46-82 lata). Drug¹ grupê stanowi³o 12 chorych (3 kobiety i 9 mê¿czyzn) dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej. Wiek badanych wynosi³ w tej grupie 58,6 ±
8,8 lat (50-74 lata). Trzeci¹ grupê stanowili chorzy
po przeszczepieniu nerki z powodu nefropatii cukrzycowej  8 osób (2 kobiety i 6 mê¿czyzn) w
wieku 45,6 ± 5,7 lat (32-52 lata).
U ka¿dego chorego wykonano badania antropometryczne oraz badania krwi oceniaj¹ce stan
gospodarki wapniowo-fosforanowej takie jak: stê¿enie parathormonu (iPTH), fosfatazy alkalicznej,
wapnia, fosforu, oraz indeksu Ca x P. Ponadto
okrelono stê¿enia hsCRP, fibrynogenu, lipidogram
(triglicerydy, cholesterol ca³kowity, LDL i HDL cholesterol).
Cinienie têtna  pulse pressure (PP) wyliczo-
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rednich wartoci badanych parametrów antropometrycznych i biochemicznych i ich porównanie w
badanych grupach pacjentów.
Wyniki danych ilociowych wyra¿ono odpowiednio jako rednie ± SD. Do oceny ró¿nic miêdzy badanymi grupami zastosowano analizê metod¹ ANOVA i test t-Studenta. Normalnoæ rozk³ady poszczególnych zmiennych badano za pomoc¹ test Ko³mogorowa-Smirnowa.
Charakterystykê badanej grupy przedstawiono w tabeli I.

Tabela I
Charakterystyka badanej grupy; rednia ± odchylenie standardowe.
Characteristics of the study population; mean ± SD.
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

liczba chory ch

20

12

8

p³eæ kobiety /m ê¿czy ni

6/14

3/9

2/6

Wiek, lata

65,9 ± 9,1

58,6 ± 8,8

45,6 ± 5,7*

28,57 ± 4,36

28,25 ± 2,29

25,24 ± 4,47*

63,9 ± 12,4



65,2 ± 10,9

BM I, kg/m

2

GFR, m l/m in

*p<0,05  wartoci istotne statystycznie pomiêdzy grup¹ 3 a pozosta³ymi grupami.
Tabela II
Charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w badanych grupach.
Characteristics of selected biochemical markers in the studied group.
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3
`x

± SD

w artoci
referency jne

p

1,39

3,41

1,09

1,8-3,5

<0,0001

4,87

6,25

2,63

1,9

<3

<0,001

0,03

2,24

0,04

2,57

0,05

2,02-2,61

<0,001

0,07

1,58

0,1

1,06

0,12

0,87-1,45

<0,001

2,84

0,22

4,38

0,29

3,41

0,36

AP U / l

167,87

17,27

330,91

22,29

204,87

27,30

91-258

<0,0001

iPTH pg/m l

92,23

64,4

658,2

83,2

129,7

101,9

12-72

<0,001

`x

± SD

`x

± SD

fibry nogen g/l

3,94

0,97

5,82

hsCRP g/l

5,67

7,81

Ca m m ol/l

2,43

P m m ol/l

1,18

Ca x P m m ol /l

2 2

<0,005

Tabela III
Wartoæ lipidogramu w bdanych grupach chorych.
Lipid levels in the studied groups of patients.
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

p

5,22 ± 1,1

5,66 ± 1,72

5,46 ± 1,0

NS

HDL-cholesterol [m m ol/l]

1,52 ± 0,54

1,65 ± 1,05

1,59 ± 0,52

NS

LDL-cholesterol [m m ol/l]

2,81 ± 1,13

3,07 ± 1,61

3,07 ± 1,04

NS

Triglicery dy [m m ol/l]

1,8 ± 1,0

2,1 ± 1,28

1,8 ± 0,9

NS

Cholesterol ca³kow ity [m m ol/l]

Tabela IV
Wyniki badañ obrazowych w ca³ej badanej grupie chorych z ró¿nym stopniem zaawansowania nefropatii
cukrzycowej.
Results of imaging studies in whole studied group with varying advancement of diabetic nephropathy.
Badanie

Jednostka

rednia ± SD

M ediana

M in - M ax

CaSc

j. Agatsona

634,6 ± 1059,3

144

0 - 4281

CCA-IM T

mm

0,77 ± 0,22

0,8

0,35 - 1,05

AoPWV

m /s

15,25 ± 5,49

14,5

8,06 - 34,15

no z ró¿nicy cinienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP). Za wartoæ cinienia têtniczego dla danego chorego przyjmowano wartoæ redni¹ z dwóch pomiarów. Do oceny uwapnienia naczyñ wieñcowych zastosowano wielorzêdow¹ spiralna tomografiê komputerow¹ (MSCT). Celem ilociowego okrelenia zwapnieñ têtnic podano tzw.
wskanik uwapnienia naczyñ wieñcowych (CaSc).
Wynik wyra¿ono w zmodyfikowanych jednostkach
Agatsona [11,17,18]. Do pomiaru wykorzystano
aparat Somatom Sensation 64 Cardiac [Siemens],
z oprogramowaniem calcium scoring. Wartoæ
sztywnoci naczyñ têtniczych okrelono za pomoc¹ pomiaru gruboci b³ony rodkowo-wewnêtrznej
pnia têtnicy szyjnej wspólnej (CCA-IMT). Pomiar
wykonano za pomoc¹ ultrasonografu USG marki
Acuson XP przy zastosowaniu g³owicy linearnej o
czêstotliwoci 8MHz. Pomiary by³y dokonywane co

oko³o 1 cm rozpoczynaj¹c 2 cm poni¿ej opuszek
têtnic szyjnych wspólnych z pominiêciem obszarów widocznych blaszek mia¿d¿ycowych. Ponadto okrelano ewentualn¹ obecnoæ blaszek
mia¿d¿ycowych w têtnicy [12]. Pomiar prêdkoci
fali têtna (AoPWV) wykonano przy u¿yciu rejestratora komputerowego i programu do analizy wyników (Complior Colson AS, Paris, France). Jest ono
oparte na pomiarze centralnej szybkoci fali têtna
(wyra¿onej w m/s). Wartoæ ta wyliczana jest na
podstawie pomiaru czasu, w jakim fala têtna pokonuje dystans pomiêdzy dwoma czujnikami rejestruj¹cymi umieszczonymi nad praw¹ têtnic¹ szyjn¹ i praw¹ têtnic¹ udow¹. Szybkoæ fali têtna oblicza siê jako iloraz odleg³oci pomiêdzy czujnikami
oraz czasem pomiêdzy szczytem fali têtna rejestrowanej nad têtnic¹ szyjn¹ i nad têtnic¹ udow¹.
Analiza statystyczna obejmowa³a obliczenie
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Wyniki
Charakterystykê biochemiczn¹ badanych chorych przedstawiono w tabeli II. Parametry biochemiczne podzielono na grupy:
- parametry oceniaj¹ce gospodarkê
wapniowo-fosforanow¹ (Ca, P, iloczyn stê¿eñ Ca x P, fosfataza alkaliczna, iPTH),
- parametry zapalne (fibrynogen,
hsCRP),
- lipidogram (tabela III)).
Badana populacja chorych charakteryzowa³a siê znaczn¹ i w ró¿nym stopniu zaawansowan¹ nadczynnoci¹ przytarczyc,
co przejawia³o siê podwy¿szeniem stê¿enia
iPTH w porównaniu do wartoci referencyjnych. Wartoci stê¿enia fosforanów, wapnia, iloczyn stê¿eñ Ca x P oraz aktywnoæ
fosfatazy alkalicznej znajdowa³y siê w zakresie normy w grupach pacjentów z nefropati¹ cukrzycow¹ (z PChN w stadium 2-4)
jak i chorych z cukrzyc¹ po przeszczepieniu nerki. W grupie pacjentów dializowanych
stwierdzono bardziej nasilone zaburzenia
gospodarki wapniowo-fosforanowej w porównaniu do wartoci referencyjnych, jak i
pozosta³ych badanych grup. We wszystkich
grupach stwierdzono natomiast podwy¿szone wartoci markerów stanu zapalnego,
mimo wstêpnej kwalifikacji do badania pacjentów w ogólnym dobrym stanie, bez klinicznych cech zapalenia. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli II.
Analiza wyników badañ obrazowych w
badanych grupach chorych wykaza³a du¿e
zró¿nicowanie od wartoci bliskich prawid³owych do skrajnie nieprawid³owych, o czym
wiadcz¹ ró¿nice miêdzy redni¹, median¹,
wartociami minimum i maksimum. W ca³ej
badanej grupie rednia prêdkoæ rozchodzenia siê fali têtna w aorcie wynosi³a 15,25 m/
s przekraczaj¹c wartoæ uznan¹ za prawid³ow¹ tj. 12 m/s. Gruboæ warstwy intimamedia w badanej grupie wynosi³a 0,77 mm.
Wartoæ wskanika zwapnieñ CaSc, s³u¿¹cego do oceny obecnoci zwapnieñ w naczyniach wieñcowych wynosi³a 634,6 jednostek Agatsona (ponad 1,5 krotnie przekroczona wartoæ wynosz¹ca 400 jednostek, przy której drastycznie wzrasta ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej). Powy¿sze wartoci wskazuj¹
na podwy¿szone ryzyko epizodów sercowonaczyniowych w badanej grupie chorych.
Analizê wyników badañ obrazowych w ca³ej
badanej grupie chorych przedstawiono w tabeli IV.
Analiza szczegó³owych wartoci badañ
obrazuj¹cych stan naczyñ w poszczególnych grupach chorych, nie wykaza³a istotnych statystycznie ró¿nic w wartociach
zwapnieñ w naczyniach wieñcowych, szybkoci fali têtna oraz gruboci b³ony rodko19

Tabela V
Charakterystyka wybranych parametrów stanu naczyñ w badanych grupach chorych po standaryzacji do
wieku.
The characteristics of selected parameters of vascular status in studied groups after age standardization.
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

x

SD

x

SD

x

SD

CaSc

263,8

239,3

1117,4

278,1

837.6

418.3

p
NS

AoPWV

16,7

1,36

15,8

1,47

13.02

1.79

NS

CCA-IM T

0,8

0,05

0,86

0,05

0.74

0.07

NS

PP

62,5

3,09

77,9*

3,99

49.8**

4.88

<0.001

*p<0,05 grupa 1 vs grupa 2 ** p<0,001 grupa 1 vs grupa 3

wo-wewnêtrznej pnia têtnicy szyjnej wspólnej pomiêdzy chorymi z nefropati¹ cukrzycow¹ w stadium 2-4 a dializowanymi otrzewnowo. Pacjenci po przeszczepieniu nerki
charakteryzowali siê mniejszymi wartociami AoPWV oraz IMT, co prawdopodobnie
wynika³o z ni¿szego wieku badanych chorych, jednak po uwzglêdnieniu tej ró¿nicy w
analizie statystycznej, wartoci mierzonych
parametrów nie ró¿ni³y siê istotnie pomiêdzy i wszystkim trzema grupami badanych
chorych z nefropati¹ cukrzycow¹. Wyniki
przedstawiono w tabeli V.
Dyskusja
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej nale¿¹ do istotnych powik³añ niewydolnoci nerek i to na wczesnych etapach
chorób nerek. Od stadium 3 PChN dochodzi do znacz¹cej retencji fosforanów, co
powoduje uwolnienie z przytarczyc parathormonu, którego nadmiar staje siê przyczyn¹
rozwoju wtórnej nadczynnoci przytarczyc,
mobilizuj¹c wapñ i jony fosforu z tkanki kostnej [2]. Wraz z zaburzeniami lipidowymi, nieswoistym stanem zapalnym, nadcinieniem,
hipoalbuminemi¹, niedoborem erytropoetyny stanowi¹ g³ówne czynniki ryzyka przyspieszonego rozwoju zmian naczyniowych
u chorych z cukrzyc¹ w ró¿nym stadium niewydolnoci nerek.
Pomiar prêdkoci rozchodzenia siê fali
têtna w aorcie, jak i ocena gruboci b³ony
rodkowej i wewnêtrznej têtnicy szyjnej
wspólnej s¹ prostymi, nieinwazyjnymi i u¿ytecznymi badaniami w ocenie stopnia sztywnoci ciany têtnic. Wysokie wartoci tych
parametrów s¹ silnymi wskanikami prognostycznymi rozwoju choroby niedokrwiennej
serca, chorobowoci i miertelnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie chorych z cukrzyc¹ jak i w populacji ogólnej.
Potwierdzono to w badaniu Rotterdam Study, którego celem by³o okrelenie zwi¹zku
pomiêdzy sztywnoci¹ têtnic a mia¿d¿yc¹.
Uczestniczy³o w nim ponad 3000 osób, u
których sztywnoæ têtnic mierzono poprzez
pomiar PWV nad aort¹ i têtnic¹ szyjn¹
wspóln¹. Obecnoæ mia¿d¿ycy okrelano
poprzez pomiar IMT oraz poszukiwanie blaszek mia¿d¿ycowych w têtnicy szyjnej
wspólnej i aorcie oraz okrelenie wskanika ABI (ankle-brachial index; wskanik kostka-ramiê), bêd¹cego wyk³adnikiem mia¿d¿ycy têtnic obwodowych. Wykazano siln¹ korelacjê pomiêdzy sztywnoci¹ aorty i têtnicy szyjnej wspólnej a wskanikiem IMT i
obecnoci¹ blaszek mia¿d¿ycowych, a tak¿e dodatni¹ korelacjê pomiêdzy obecnoci¹
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mia¿d¿ycy obwodowej a sztywnoci¹ aorty
i graniczn¹ ze sztywnoci¹ têtnicy szyjnej
wspólnej [22].
Wykazano tak¿e istnienie zwi¹zku pomiêdzy sztywnoci¹ naczyñ a zwapnieniem
ciany naczynia. Tsuchiya i wsp. wykazali,
i¿ sztywnoæ obwodowych naczyñ têtniczych istotnie korelowa³a z kalcyfikacj¹ naczyñ wieñcowych u pacjentów z cukrzyc¹
typu 2, ocenian¹ na podstawie wskanika
CAC mierzonego w tomografii komputerowej [21]. W badaniu Kullo i wsp. stwierdzono istnienie zale¿noci miêdzy PWV aorty
a kalcyfikacj¹ têtnic wieñcowych równie¿ w
populacji osób bez cukrzycy [8]. Podobne
wyniki dotycz¹ce chorych dializowanych
otrzewnowo otrzymali w swojej pracy Stompór i wsp. [19].
W niniejszej pracy poddano analizie
wyniki badañ gruboci kompleksu IMT têtnicy szyjnej wspólnej w grupie chorych w
ró¿nym stopniu zaawansowania niewydolnoci nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej, dializowanych oraz po przeszczepieniu nerki. Potwierdzono istnienie pogrubienia kompleksu warstwy rodkowej ju¿ we
wczesnych stadiach niewydolnoci nerek i
brak istotnej statystycznie progresji u chorych dializowanych.
rednia szybkoæ rozchodzenia siê fali
têtna w aorcie w badanej grupie chorych
wynosi³a 15,25 m/s. Jak wykazano w badaniu Blachera i wsp. w grupie 710 pacjentów
z nadcinieniem, u których wykonano pomiar PWV w aorcie, wartoæ wy¿sza ni¿ 13
m/s jest silnym czynnikiem wzrostu ryzyka
miertelnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych, a wartoæ PWV 13,5 m/s dla chorych
z chorob¹ naczyñ obwodowych [1]. Wykazano tak¿e, i¿ wartoci szybkoci fali têtna
nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie pomiêdzy badanymi grupami z ró¿nym stopniem
zaawansowania niewydolnoci nerek.
W pimiennictwie okrelono, ¿e u chorych na cukrzycê z typowymi objawami d³awicy piersiowej istotne hemodynamiczne
zmiany w têtnicach wieñcowych wystêpuj¹
ju¿ przy CaSc równym 90, przy czu³oci i
swoistoci rozpoznania na poziomie 75% lub
przy CaSc=200 (przy czu³oci i swoistoci
rozpoznania odpowiednio 64% i 83%) [20].
W badanej grupie chorych stwierdzono wartoæ CaSc powy¿ej 200 ju¿ u chorych w stadium 2 do 4 przewlek³ej choroby nerek, co
mo¿e wiadczyæ o znacznym zaawansowaniu zmian naczyniowych ju¿ w pocz¹tkowych stadiach choroby. Wartoæ kalcyfikacji naczyñ wieñcowych ulega znacznej progresji u chorych dializowanych, jednak¿e po

standaryzacji wzglêdem wieku nie zaobserwowano istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy badanymi grupami.
Wykazano ponadto istnienie znacznych
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej u badanych chorych, zw³aszcza w grupie chorych dializowanych otrzewnowo,
wraz z obecnoci¹ nieswoistego stanu zapalnego.
Ponadto wykazano i¿ zaawansowanie
zmian naczyniowych nie ró¿ni³o siê istotnie
statystycznie pomiêdzy badanymi grupami
z ró¿nym stopniem zaawansowania niewydolnoci nerek, a mog³o byæ wynikiem obecnoci cukrzycy i jej powik³añ.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e ju¿
wczesne stadia nefropatii cukrzycowej s¹
zwi¹zane z ryzykiem kalcyfikacji.
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