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Nadcinienie têtnicze (NT) jest narastaj¹cym problemem u dzieci i w 60-70%
przypadków spowodowane jest chorobami nerek. Jest ono czêstym objawem
klinicznym przewlek³ej choroby nerek (PChN) u dzieci i istotnym czynnikiem
rokowniczym w tym schorzeniu. Z definicji NT u dzieci stwierdza siê, gdy 3 krotnie zmierzone wartoci cinienia skurczowego i/lub rozkurczowego s¹ wiêksze
lub równe 95pc dla wzrostu, p³ci i wieku. Kolejn¹ metod¹ diagnostyczn¹ jest 24
godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi - ABPM. Celem pracy by³o porównanie trzech kryteriów diagnozowania NT u dzieci z PChN. Materia³y i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 44 dzieci (15 dziewczynek i 29 ch³opców).
rednia wieku wynios³a 12,29 ± 4,62 lat (mediana 12,83). W badanej grupie wykonano 3 przygodne pomiary cinienia têtniczego krwi, ABPM, oznaczono stê¿enia cystatyny C i kreatyniny oraz obliczono GFR i BMI. NT na podstawie ABPM
stwierdzano gdy rednie cinienie têtnicze (MAP) > 95pc, nastêpnie dokonano
analizy pojedynczych pomiarów cinieñ i za kryterium NT przyjêto ponad 25%
pomiarów przekraczaj¹cych 95pc. Przy u¿yciu 3 metod dzielono pacjentów na
chorych z NT i bez, oraz porównano te grupy pod wzglêdem parametrów nerkowych, BMI i liczby leków. Wyniki: U 30 osób (68%) stwierdzono NT w oparciu o
przynajmniej 1 definicjê - w tym: przygodne pomiary wykaza³y NT u 20 pacjentów (45%), MAP u 7 (16%), a pojedyncze pomiary u 22 osób (50%). Grupa dzieci
z nadcinieniem zdiagnozowanym wg MAP mia³a statystycznie istotne wy¿sze
wartoci stê¿enia kreatyniny (558 vs 293 µmol/l; p<0,05), cystatyny C (4,98 vs
2,96 mg/l; p<0,06), ni¿szy GFR (13,9 vs 34,3 ml/min/1,73m2; p<0,05) oraz by³a
leczona wiêksz¹ liczb¹ leków hipotensyjnych (2,43 vs 1,26; p<0,05). Dla pozosta³ych dwóch metod zale¿noci te by³y statystycznie nieistotne. Wnioski: Oznaczanie MAP na podstawie ABPM jest najbardziej przydatn¹ metod¹ do oceny
kontroli NT u dzieci. Grupa chorych, u których postawiono diagnozê NT przy
pomocy MAP leczona by³a wiêksz¹ iloci¹ leków hipotensyjnych, ale ze wzglêdu na zaawansowanie PChN nadcinienie w tej grupie utrzymywa³o siê. Pomimo leczenia wiêksz¹ liczb¹ leków kontrola NT u dzieci z PChN jest trudna.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 116-120)
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Diagnosis and efectiveness of hypertension control
in children with chronic kidney disease treated
in Dialysys Unit, Children`s University Hospital
Arterial hypertension (HT) is an increasing problem in children and 60-70 per
cent of cases is caused by kidney disorders. It is frequent clinical symptom of
chronic kidney disease (CKD) in children and an important predictive factor in
this ailment. HT is defined as systolic and/or diastolic blood pressure persistently 95th percentile or more measured on at least three separate occasions.
Another diagnostic method is Ambulatory Blood Pressure Measurement (ABPM).
The aim of the study was to compare three methods of HT diagnosing. Material
and methods: A group of 44 children (15 girls and 29 boys) was analyzed. Mean
age was 12.29 ± 4.62 years. In the group three separate blood pressure measurements, ABPM were performed. Cystatine C and creatinine serum levels were
checked and GFR and BMI were estimated. HT based on ABPM was diagnosed
when Mean Arterial Pressure (MAP) >95th percentile. Then single BP measurements were analyzed and HT was defined when 25 per cent or more of them
were >95th percentile. According to these three methods patients were divided
into two groups: with HT and without HT. Created groups were compared in
terms of renal function parameters, BMI and number of antihypertensive medications. Results: HT was diagnosed in 30 children (68 per cent) using at least
one of the definition, including: occasional BP measurements in 20, MAP in 7
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and single BP measurements from ABPM in 22 patients. The group of children
with HT diagnosed according to definition based on MAP had statistically important higher values of creatinine serum level (558 vs 293 µmol/l; p<0.05),
cystatine C serum level (4.98 vs 2.96 mg/l; p<0.06), lower GFR (13.9 vs 34.3 ml/
min/1.73m2; p<0.05) and was treated with greater number of antihypertensive
drugs (2.43 vs 1.26; p<0.05). For the rest two definitions these relations were
statistically non signifficant. Conclusions: MAP based on ABPM is the most
useful method to estimate HT control in children. The patients with HT based on
MAP were treated with greater amount of antihypertensive drugs, but according
to the advance stage of CKD HT in this group maintained. Although these children were treated with more drugs, HT control in CKD is difficult.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 116-120)

nerek (n=2), odp³ywy pêcherzowo moczowodowe
(n=2), hipoplazja nerek (n=2), zespó³ paznokciowo-rzepkowy (n=1), wynicowanie pêcherza moczowego z odp³ywem pêcherzowo-moczowodowym
(n=1), wodonercze obustronne (n=1), przewlek³e
odmiedniczkowe zapalenie nerek (n=1), PrunneBelly Syndrome (n=1), pierwotna niedoczynnoæ
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Rycina 1
Wartoci eGFR w zale¿noci od obecnoci NT wykazanego na podstawie definicji opartej o przygodne pomiary.
eGFR values depending on HT diagnosed according to definition based on three separated measurements.
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Materia³y i metody

Przebadano 44 dzieci (15 dziewczynek i 29
ch³opców) w wieku 3-19 lat (rednia wieku 12,29
± 4,62 lat) z PChN w stadium I (n=2), II (n=3), III
(n=17), IV (n=9), V (n=13). Podstawowe dane kliniczne przedstawiono w tabeli I. W badanej grupie przyczynami PChN by³y: zastawka cewki tylnej (n=10), stan po chemioterapii (n=5), zespó³ hemolityczno-mocznicowy (n=4), dysplazja nerek
(n=3), zespó³ nerczycowy (n=2), torbielowatoæ
nerek i w¹troby typu niemowlêcego (n=2), ródmi¹¿szowe zapalenie nerek (n=2), policystowatoæ

przytarczyc (n=1), nefropatia refluxowa (n=1), nefronoftyza (n=1), ogniskowe segmentowe stwardnienie k³êbuszków (n=1), PChN o nieznanej przyczynie (n=1). W terapii nadcinienia u dzieci stosowano nastêpuj¹ce grupy leków: blokery kana³u
wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny,
blokery receptora dla angiotensyny II, beta bloke-
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Wstêp
Nadcinienie têtnicze (NT) jest istotnym
problemem klinicznym dotykaj¹cym zarówno pacjentów doros³ych jak i pediatrycznych.
W ostatnich latach obserwuje siê znacz¹cy
wzrost zapadalnoci na NT wród dzieci i
obecnie jest ono diagnozowane u ok. 4% z
nich [10]. Schorzenie to stanowi jeden z
g³ównych czynników ryzyka sercowo- naczyniowego [4] i wywo³uje grone powik³ania wielonarz¹dowe. W wiêkszoci przypadków NT u dzieci ma charakter wtórny i w
g³ównej mierze spowodowane jest chorobami mi¹¿szu nerek i chorobami naczyñ nerkowych [1]. Problem NT szczególnie czêsto dotyka dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN). Ponadto, czêstoæ wystêpowania nadcinienia istotnie koreluje ze stopniem zaawansowania PChN [3,12]. Jest to
naturalna konsekwencja upoledzenia czynnoci g³ównego narz¹du kontroluj¹cego cinienie têtnicze w ustroju. Wed³ug doniesieñ 54% [11] dzieci z PChN i a¿ 79% [5]
hemodializowanych pacjentów pediatrycznych ma NT. Analogiczne badania przeprowadzone w Polsce podaj¹, ¿e 55% dzieci
dializowanych ma NT [22]. Chorob¹ nerek
najczêciej prowadz¹c¹ do NT jest przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek [22].
Kryterium diagnostycznym nadcinienia
têtniczego u dzieci jest stwierdzenie w trzech
niezale¿nych pomiarach wartoci cinienia
têtniczego krwi skurczowego i/lub rozkurczowego przekraczaj¹cych 95 pc dla wzrostu, p³ci i wieku [18]. Wartoci cinienia pomiêdzy 90 a 95 pc oznaczaj¹ cinienie wysokie prawid³owe [18].
Metod¹ stosowan¹ w celu potwierdzenia rozpoznania nadcinienia têtniczego u
dzieci jest 24-godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi (Ambulatory Blood Pressure
Measurement - ABPM). Metoda ta jest o tyle
dok³adniejsza, i¿ pozwala zarejestrowaæ takie stany kliniczne jak nadcinienie bia³ego
fartucha, nadcinienie ukryte oraz tzw. rytmy dobowe cinienia typu non-dipper [14].
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Rycina 2
Wartoci eGFR w zale¿noci od obecnoci NT wykazanego na podstawie definicji opartej o MAP.
eGFR values depending on HT diagnosed according to definition based on MAP.
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Tabela I
Wybrane parametry kliniczne w badanych grupach dzieci w zale¿noci od stadium PChN.
Selected clinical parameters in analyzed groups of children according to the stage of CKD.
Param etr (m ediana)

Stadium PChN
I i II (n=5)

III (n=17)

IV (n=9)

V (n=13)

Dziew czy nki/Ch³opcy

0/5

7/10

2/7

6/7

Wiek (lata)

7,67

10,0

12,5

15,17

M asa cia³a (kg)

28,0

33,0

34,7

40,5

Wzrost (cm )

128,5

136,0

139,5

151,5

BM I (kg/m 2)

16,96

16,56

17,8

16,8

Kreaty nina (µm ol/l)

53,2

112,0

310,7

622

Cy staty na C (m g/l)

0,73

1,31

2,74

5,34

eGFR (m l/m in/1,73m 2)

83,81

40,57

18,86

8,21

NT w pom iarach przy godny ch

3 (60%)

9 (53%)

3 (33%)

5 (38%)

NT w g pojedy nczy ch pom iarów z ABPM

2 (40%)

11 (65%)

3 (33%)

6 (46%)

NT w ed³ug M AP z ABPM

0 (0%)

1 (8%)

2 (25%)

4 (31%)

Tabela II
rednie wartoci parametrów funkcji nerek i iloci leków hipotensyjnych w grupach dzieci z NT i bez NT.
Mean values of renal function parameters and numbers of antihypertensive drugs in groups of children with
and without hypertension.
Przy godne pom iary
NT

bez NT

p

Kreaty nina [µm ol/l]

272,36

339,53

0,416

Cy staty na C [m g/l]

2,93

3,25

0,081

GFR [m l/m in/1,73 m ]

37,86

28,45

0,305

Iloæ leków hipotensy jny ch

1,5

1,46

0,960

2

Pojedy ncze pom iary z ABPM
Kreaty nina [µm ol/l]

NT

bez NT

p

272,7

345,29

0,366

Cy staty na C [m g/l]

3,12

3,09

0,579

GFR [m l/m in/1,73 m 2]

33,31

32,14

0,597

Iloæ leków hipotensy jny ch

1,59

1,36

0,536

M AP z ABPM
Kreaty nina [µm ol/l]

bez NT

p

557,54

293,12

<0,03

Cy staty na C [m g/l]

4,98

2,96

<0,06

GFR [m l/m in/1,73 m 2]

13,88

34,26

<0,03

Iloæ leków hipotensy jny ch

2,43

1,26

<0,004

ry i diuretyki.
W badanej grupie oznaczono parametry funkcji nerek: stê¿enie kreatyniny i cystatyny C. Korzystaj¹c ze wzoru Schwarza, na podstawie stê¿enia
kreatyniny w surowicy krwi oszacowano przes¹czanie k³êbuszkowe (eGFR) [20]. U wszystkich
dzieci wykonano w odstêpach 2 minutowych trzy
pomiary cinienia têtniczego krwi metod¹ Korotkowa przy u¿yciu aparatu rtêciowego. Pomiary
poprzedzone by³y 10 minutowym odpoczynkiem.
Z uzyskanych wyników obliczono redni¹ wartoæ
cinienia skurczowego i rozkurczowego. NT by³o
stwierdzane gdy wartoci cinienia skurczowego
i/lub rozkurczowego przekracza³y 95 pc dla wzrostu, p³ci i wieku [18]. Nastêpnie u pacjentów przeprowadzony zosta³ 24-godzinny pomiar cinienia
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têtniczego krwi (ABPM) aparatem firmy Spacelabs
Healthcare. Na podstawie ABPM zdefiniowano dwa
kryteria diagnostyczne nadcinienia têtniczego.
Pierwsza definicja okrela nadcinienie u danego
pacjenta gdy co najmniej 25% pojedynczych pomiarów w ABPM przekracza 95 pc dla wzrostu, p³ci
i wieku [16,17]. Druga definicja mówi, ¿e nadcinienie diagnozujemy gdy rednie cinienie têtnicze (Mean Arterial Pressure - MAP) > 95pc dla p³ci
i wzrostu [24]. Dla ka¿dego dziecka na podstawie
siatek centylowych [18] okrelono graniczne wartoci (95 pc) cinienia têtniczego krwi skurczowego i rozkurczowego. Sprawdzono czy rednia wartoæ cinienia têtniczego krwi skurczowego i/lub
rozkurczowego wyliczona na podstawie trzech
przygodnych pomiarów przekracza oznaczon¹

wartoæ graniczn¹ dla ka¿dego dziecka. W nastêpnej kolejnoci przeanalizowano pojedyncze
pomiary z ABPM i sprawdzano jaki ich odsetek
przekracza 95 pc dla wzrostu, p³ci i wieku. Kolejnym krokiem by³o sprawdzenie czy MAP przekracza 95 pc dla wzrostu i p³ci, okrelony na podstawie odpowiednich tabel [21]. Z powodu braku wartoci referencyjnych dla wzrostu poni¿ej 120 cm
szecioro pacjentów nie zosta³o uwzglêdnionych
w tej metodzie. Na podstawie trzech definicji nadcinienia têtniczego u dzieci, badanych pacjentów
podzielono na grupy: dzieci ze stwierdzonym nadcinieniem têtniczym i bez NT. Powsta³e grupy
porównywano pod wzglêdem parametrów funkcji
nerek i sprawdzono czy ró¿nice te by³y znamienne statystycznie.
Z uwagi na brak rozk³adu normalnego badanych parametrów w analizie statystycznej wykorzystano test Manna-Whitneya (z pakietu Statistica 9.0). Przyjêto poziom istotnoci p=0,05.
Wyniki
Na podstawie pomiarów przygodnych
nadcinienie têtnicze stwierdzono u 20 pacjentów. U 22 chorych NT zdiagnozowano
w oparciu o pojedyncze pomiary z ABPM
(>25% pojedynczych pomiarów przekracza³o 95pc dla wzrostu, p³ci i wieku). rednie
cinienie têtnicze (MAP) obliczone na podstawie 24-godzinnego pomiaru cinienia têtniczego krwi wykaza³o NT u 7 dzieci (Tab.
I). W badanej grupie 30 dzieci mia³o stwierdzone nadcinienie têtnicze w oparciu o
przynajmniej jedn¹ definicjê.
W oparciu o pomiary przygodne nie
stwierdzono znamiennych ró¿nic pomiêdzy
grupami dzieci z NT i bez NT dla stê¿eñ kreatyniny (272,36 vs 339,53 µmol/l; p= 0,416),
cystatyny C (2,93 vs 3,25 mg/l, p=0,081),
eGFR (37,86 vs 28,45 ml/min/1,73m 2;
p=0,305) i iloci leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze krwi (1,5 vs 1,46; p=0,960) (Tab.
II). Analizuj¹c grupy dzieci z NT i bez NT,
utworzone na podstawie definicji opartej o
odsetek pojedynczych pomiarów w badaniu
ABPM, równie¿ nie wykazano znamiennych
statystycznie ró¿nic w wartociach badanych parametrów: kreatyniny (272,7 vs
345,29 µmol/l; p=0,366), cystatyny C (3,12
vs 3,09 mg/l; p=0,579), GFR (33,31 vs 32,14
ml/min/1,73m2; p=0,597) i liczby leków hipotensyjnych (1,59 vs 1,36; p=0,536).
Porównuj¹c grupê dzieci z nadcinieniem têtniczym i bez, zdiagnozowanym wg
definicji opartej o MAP, stwierdzono statystycznie istotne ró¿nice dla stê¿eñ kreatyniny (557,54 vs. 293,12 µmol/l; p<0,03),
cystatyny C (4,98 vs. 2,96 mg/l; p<0,06) i
wyliczonego GFR (13,88 vs. 34,26 ml/min/
1,73m2; p<0,03) (rycina 1, 2). Obserwowano równie¿ znamienn¹ statystycznie ró¿nicê
w iloci stosowanych leków hipotensyjnych.
Wartoæ ta w grupie pacjentów z NT wykazanym wg MAP by³a prawie dwukrotnie wy¿sza ni¿ w grupie dzieci bez nadcinienia
(2,43 vs 1,26; p<0,004) (rycina 3, 4).
Omówienie
Przewlek³a choroba nerek jest narastaj¹cym problemem w populacji doros³ych i
dzieci. Opieraj¹c siê o dane z wielu orodków na ca³ym wiecie, wykrywalnoæ przypadków zaawansowanej PChN u dzieci
waha siê od 5,7 do 15/mln/rok, a szacowa-
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Iloæ leków hipotensyjnych w zale¿noci od obecnoci NT wykazanego na podstawie definicji opartej o
przygodne pomiary.
NUmber of antihypertensive medications depending on HT diagnosed according to definition based on
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Rycina 4
Iloæ leków hipotensyjnych w zale¿noci od obecnoci NT wykazanego na podstawie definicji opartej o
MAP.
Numberof antihypertensive medications depending on HT diagnosed according to definition based on MAP.

na zapadalnoæ w tych orodkach wynosi
21 do 82/mln/rok [2,6,8,9,13]. Dane te jednoznacznie wskazuj¹ na fakt, ¿e w populacji pediatrycznej iloæ przypadków PChN jest
niedodiagnozowana i czêæ dzieci z zaawansowanym stadium PChN pozostaje bez
opieki specjalistycznej. Jest to szczególnie
niebezpieczne, poniewa¿ wskanik miertelnoci u dzieci przewlekle dializowanych
jest 30-150 razy wiêkszy ni¿ u ich zdrowych
rówieników [15,23]. Wiod¹c¹ przyczyn¹
tego zjawiska s¹ powik³ania sercowo-naczyniowe [10]. Dla pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ nerek w wieku 15-19 lat iloæ
incydentów sercowo-naczyniowych jest oko³o 1000 razy wiêksza w porównaniu do zdrowych rówieników [19].
Nadcinienie têtnicze jest istotnym problemem u chorych w ka¿dym stadium
PChN. Jak podaje literatura czêstoæ wy-

stêpowania NT wzrasta ze stopniem zaawansowania choroby nerek [12]. Analizuj¹c wyniki naszych badañ problem ten dotyczy 68% dzieci z PChN. Monitorowanie
w kierunku NT i adekwatne leczenie jest
bardzo wa¿ne u chorych z PChN niezale¿nie od stopnia zaawansowania choroby,
poniewa¿ odgrywa ono g³ówn¹ rolê w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych [9].
Zwi¹zane jest to z przerostem lewej komory serca (Left ventricular hypertrophy, LVH)
pod wp³ywem podwy¿szonych wartoci cinienia skurczowego i rozkurczowego co
wykazano w polskich badaniach [7]. LVH jest
markerem uszkodzenia narz¹dowego spowodowanego niekontrolowanym NT w dzieciñstwie. Wraz z normalizacj¹ wartoci cinienia têtniczego obserwowano regresjê
LVH [9]. Z zwi¹zku z tym kluczowe jest szybkie i trafne zdiagnozowanie NT u dzieci z
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PChN, co osi¹gn¹æ mo¿emy zarówno przygodnymi pomiarami jak i metod¹ ABPM.
Zgodnie z doniesieniami ABPM jest niezmiernie wartociowym narzêdziem diagnostycznym i powinien byæ szeroko rozpowszechniony w rozpoznawaniu nadcinienia têtniczego [12]. Na podstawie w³asnych
badañ mo¿emy stwierdziæ, ¿e przygodne
pomiary nie s¹ wystarczaj¹ce do diagnozowania i oceny kontroli NT u dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek. Fakt czêciej stwierdzanego nadcinienia têtniczego w pomiarach przygodnych, nie potwierdzonego w
pomiarze 24-godzinnym, wiadczy o nadcinieniu bia³ego fartucha. Regularne kontrole
z koniecznoci¹ pobierania krwi do badañ
laboratoryjnych i inne zabiegi diagnostyczne oraz lecznicze s¹ ród³em stresu dla
dzieci i przyczyn¹ wzrostu cinienia têtniczego mierzonego w klinice. Poszerzenie
diagnostyki o wykonanie u tych dzieci 24godzinnego pomiaru cinienia têtniczego
pozwala na wykluczenie nadcinienia bia³ego fartucha i nadcinienia ukrytego. Analiza statystyczna materia³u w³asnego wykaza³a, ¿e chorzy ze stwierdzonym nadcinieniem têtniczym wed³ug MAP mieli istotnie
statystycznie gorsze wyniki badañ laboratoryjnych oceniaj¹cych funkcjê nerek oraz
byli leczeni wiêksz¹ iloci¹ leków hipotensyjnych. Pomimo zintensyfikowanego leczenia nadcinienie têtnicze u tych dzieci nadal siê utrzymywa³o. Podobne wnioski mo¿emy znaleæ w niemieckich doniesieniach,
wed³ug których ponad 50% dzieci z zaawansowan¹ chorob¹ nerek pomimo szerokiego
i agresywnego leczenia nadal mia³o nadcinienie têtnicze [12]. Wskazuje to jednoznacznie na ogromn¹ trudnoæ leczenia
nadcinienia u chorych dzieci z PChN oraz
koniecznoæ przeprowadzenia wieloorodkowych badañ w celu dok³adnego okrelenia skali problemu w ogólnej populacji pediatrycznej. Pewnym ograniczeniem pracy
jest brak mo¿liwoci oceny 24-godzinnego
monitorowania cinienia têtniczego u dzieci
ze wzrostem poni¿ej 120 cm ze wzglêdu na
brak wartoci referencyjnych. Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ niskoros³oæ jest czêstym
objawem klinicznym przewlek³ej niewydolnoci nerek u dzieci, konieczne wydaje siê
wykonanie badañ populacyjnych pozwalaj¹cych na ustalenie norm równie¿ dla dzieci
m³odszych.
Wnioski
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, tylko w grupach utworzonych na podstawie
MAP parametry nerkowe i stopieñ zaawansowania choroby koreluj¹ z diagnoz¹ NT lub
jego brakiem. Oznaczanie MAP na podstawie ABPM jest najbardziej przydatn¹ metod¹ do oceny kontroli NT u dzieci. Grupa chorych, u których postawiono diagnozê NT
przy pomocy MAP leczona by³a wiêksz¹ iloci¹ leków hipotensyjnych, ale ze wzglêdu
na zaawansowanie PChN nadcinienie w tej
grupie utrzymywa³o siê. Podsumowuj¹c,
pomimo leczenia wiêksz¹ iloci¹ leków kontrola nadcinienia u dzieci z PChN nie jest
zadowalaj¹ca.
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