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Czy mo¿na zmniejszyæ zachorowalnoæ
i miertelnoæ z przyczyn sercowonaczyniowych u chorych na PChN?

Chorzy dializowani s¹ obarczeni znaczn¹ zachorowalnoci¹ i miertelnoci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych. Otwartym pozostaje pytanie w jaki sposób mo¿emy je zmniejszyæ. Poni¿szy artyku³ omawia pokrótce charakterystyczne cechy choroby sercowo-naczyniowej w tej populacji oraz zwraca uwagê na
pewne aspekty lecznicze, które mo¿emy modyfikowaæ.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 202-205)

Can we lower cardiovascular morbidity and mortality
in CKD patients?
Patients who are on dialysis suffer from high cardiovascular morbidity and
mortality. The question how to deal with this excessive risk remains unanswered. The following article concisely addresses the clinical presentation of cardiovascular disease in this patient population and tries to point out some medical approaches to deal with it.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 202-205)

Wstêp
Ze wzglêdu na obszerny temat, poruszone zostan¹ g³ównie problemy dotycz¹ce
chorych dializowanych. S¹ oni najbardziej
obarczeni ogromn¹ zachorowalnoci¹ i
miertelnoci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych. Bardzo wa¿ne jest pytanie jak
mo¿na je zmniejszyæ.
Epidemiologia
Czas prze¿ycia od chwili rozpoczêcia
dializoterapii wynosi wg USRDS (United
States Renal Data System) ok. 8 lat dla pacjentów w wieku 40-44 lata, a 4,5 roku dla
pacjentów w wieku 60-64 lat [53]. Jak wynika z badania DOPPS (Dialysis Outcomes
and Practice Patterns Study) miertelnoæ
chorych dializowanych ró¿ni siê w ró¿nych
obszarach geograficznych (tabela I), ale we
wszystkich przypadkach ok. 50% zgonów
jest spowodowanych przyczynami sercowonaczyniowymi [18]. Wg rejestru ERA-EDTA
ok. 39% zgonów pacjentów dializowanych
jest spowodowanych przyczynami sercowonaczyniowymi; miertelnoæ jest 9-krotnie
wy¿sza ni¿ w populacji ogólnej [11]. W Polsce w 2004 roku 53,5% zgonów by³o spowodowanych przyczynami sercowo-naczyniowymi [43]. Ponadto wród chorych
dializowanych nie obserwuje siê spadku tej
miertelnoci w przeciwieñstwie do populacji ogólnej [53].
Choroba sercowo-naczyniowa
w populacji chorych dializowanych
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonu w populacji chorych dializowanych jest nag³e zatrzymanie kr¹¿enia (SCA - sudden cardiac
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arrest). Wg USRDS Cardiovascular Special
Studies Center (CVSSC) ok. 30% wszystkich zgonów wród pacjentów dializowanych
jest spowodowanych nag³ym zatrzymaniem
kr¹¿enia (nie wliczaj¹c w to zgonów spowodowanych hiperkaliemi¹); co najmniej kilkadziesi¹t razy czêciej ni¿ w populacji ogólnej [53]. Ryzyko zgonu jest wiêksze na pocz¹tku tygodnia (w poniedzia³ek dla chorych
dializowanych w poniedzia³ki, rody i pi¹tki,
a we wtorek dla dializowanych we wtorki,
czwartki i soboty) [4].
Najczêstsz¹ przyczyn¹ nag³ego zatrzymania kr¹¿enia i nag³ej mierci sercowej
(SCD - sudden cardiac death) s¹ komorowe zaburzenia rytmu: czêstoskurcz komorowy i migotanie komór [23,24]. W populacji ogólnej ich przyczyn¹ jest choroba niedokrwienna serca (w 80% przypadków) oraz
zaburzenia przewodnictwa [38]. Pomimo ¿e
choroba wieñcowa wystêpuje czêsto, to
wród chorych dializowanych cichym zabójc¹ staje siê kardiomiopatia. Spowodowana jest przerostem lewej komory oraz
zmianami zarówno w ultrastrukturze jak i
funkcji miênia sercowego: dysfunkcj¹ ródb³onka, w³óknieniem, zmniejszon¹ rezerw¹
perfuzyjn¹ i tolerancj¹ na niedokrwienie,
spowodowane m. in. pogrubieniem naczyñ
[20]. W badaniu przeprowadzonym w 2006
r udowodniono, i¿ w³óknienie miênia sercowego (oceniane za pomoc¹ MRI i biopsji) jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu [35]. Do SCD prowadzi równie¿ zwiêkszona niestabilnoæ elektryczna spowodowana: przesuniêciami p³ynu, zwiêkszon¹
aktywnoci¹ wspó³czuln¹ (m.in. pomijany
zazwyczaj bezdech senny), zaburzeniami
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gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (niskie stê¿enie potasu w p³ynie dializacyjnym).
W zwi¹zku z powy¿szym jasne siê staje, ¿e chc¹c zmniejszyæ miertelnoæ z przyczyn sercowo-naczyniowych u naszych pacjentów musimy nauczyæ siê zapobiegaæ
epizodom nag³ego zatrzymania kr¹¿enia,
prowadz¹cym do nag³ych zgonów sercowych.
Cinienie têtnicze
Jednym z najwiêkszych problemów klinicznych jest ustalenie docelowego cinienia têtniczego u chorych dializowanych. Nie
ma du¿ych w¹pliwoci co do faktu, ¿e nadcinienie têtnicze jest czynnikiem ryzyka
zgonu wród chorych dializowanych, pomimo ¿e w przypadku kardiomiopatii to niskie
cinienie zwi¹zane jest z gorszym rokowaniem [58]. Badania, w których obserwowano przez d³u¿szy okres stabilnych pacjentów wykaza³y jednak, ¿e niskie wartoci cinienia têtniczego (w zakresie normy) s¹
zwi¹zane z lepszym prze¿yciem. Zagadnienie jest z³o¿one i niektóre jego aspekty, jak
cinienie obwodowe vs centralne czy rytm
dobowy cinienia têtniczego pozostaj¹ niejasne. Tym niemniej, niedawno opublikowana australijska metaanaliza dowodzi, ¿e leczenie nadcinienia têtniczego (niezale¿nie
od u¿ytego leku: ACE-inhibitory, AT1-blokery, Ca-blokery i beta-blokery) zmniejsza³o
iloæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych,
miertelnoæ z przyczyn sercowo-naczyniowych i miertelnoæ ca³kowit¹ [22]. W prospektywnym badaniu Agarwala 326 hemodializowanych pacjentów mia³o najni¿sze
ryzyko zgonu dla wartoci cinienia skurczowego mierzonego w domu w zakresie 120130 mmHg. Cinienie podczas zabiegu hemodializy nie by³o w ¿aden sposób zwi¹zane ze miertelnoci¹ [1]. Otwartym pozostaje nadal pytanie o rodzaj stosowanego preparatu. Nie przeprowadzano badañ porównawczych wród chorych dializowanych, a i
w populacji ogólnej obserwowane ró¿nice
s¹ niejasne. W chwili obecnej na podstawie
badania ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) wydaje siê, ¿e najlepszym po³¹czeniem jest d³ugodzia³aj¹cy dihydropirydynowy bloker kana³u wapniowego z ACE-inhibitorem/AT-1 blokerem Nale¿y nadmieniæ,
i¿ badanie obejmowa³o 11 506 pacjentów, z
czego 18% mia³o eGFR<60 ml/min/1.73m2
[27]. Czy powy¿sza kombinacja leków
sprawdzi siê równie¿ wród chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek?  prawdopodobnie tak, chocia¿ w chwili obecnej
brak na to dowodów. Lekami, z którymi obecnie wi¹¿e siê równie¿ spore nadzieje w leczeniu nadcinienia u chorych dializowanych s¹ antagonici aldosteronu. Udowodniono, ¿e s¹ one bezpieczne w tej grupie
chorych  nie powoduj¹ istotnej hiperkaliemii. Poniewa¿ aldosteron przyczynia siê do
w³óknienia miênia sercowego i rozwoju kardiomiopatii, szczególnie przy wspó³istnieniu
obci¹¿enia sol¹, spironolakton i eplerenon
mog¹ zapobiegaæ SCD u pacjentów [6,19,
25,45].
Przewodnienie
Przewodnienie jest równie¿ powa¿nym

problemem wród chorych dializowanych,
a czêsto bywa g³ównym wskazaniem do rozpoczêcia dializoterapii. Kalantar-Zadeh z
zespo³em udowodnili, ¿e wiêkszy przyrost
masy cia³a pomiêdzy kolejnymi zabiegami
hemodializy jest zwi¹zany ze wzrostem
miertelnoci zarowno ogólnej jak i z przyczyn sercowo-naczyniowych [29]. Wskanik ryzyka zgonu wyniós³ 1,25 dla pacjentów, którzy przybyli ponad 4 kg i 0,67 dla
tych którzy przybyli poni¿ej 1 kg (wska¿nik
ryzyka zgonu 1,00 ustalono dla pacjentów,
którzy przybyli 1,5-2 kg) Epizody znacznego przewodnienia naladuj¹ zaostrzenia
ostrej niewydolnoci serca, powoduj¹c
wzmo¿one uwalnianie katecholamin, wzrost
aktywnoci wspó³czulnej, zmiany w uk³adzie
renina-angiotensyna-aldosteron i ADH co
zwiêksza ryzyko sercowo-naczyniowe pacjentów.
Kolejnym badaniem, wskazuj¹cym na
ogromne znaczenie przewodnienia wród
chorych dializowanych, jest opublikowany w
2009 roku DRIP (Dry-Weight Reduction in
Hypertensive Dialysis Patients). 150 pacjentów zrandomizowano do grupy w której redukowano such¹ masê cia³a (100 chorych)
lub do grupy kontrolnej. W przeci¹gu 8 tygodni obni¿ano masê pacjenta podczas ka¿dego zabiegu HD o 0,1 kg/10 kg masy cia³a
(w razie z³ej tolerancji odwadniania o 50%
mniej). Po zakoñczeniu badania 55% chorych mia³o ni¿sze cinienie skurczowe o ³10
mmHg, w porównaniu do 37% w grupie kontrolnej. Cinienie rozkurczowe obni¿y³o siê
o ³5 mmHg u 38% pacjentów, w porównaniu
do 16% pacjentów z grupy kontrolnej. Pomimo obserwowania dzia³añ niepo¿¹danych
zastosowanej interwencji (skurcze, hipotonia, zawroty g³owy itp.), jakoæ ¿ycia pacjentów w trakcie prowadzenia badania nie zmieni³a siê (oceniana na podstawie KDQL - Kidney Disease Quality of Life). DRIP dobitnie
ukazuje jak wa¿na jest kontrola stanu nawodnienia i ustalenie prawid³owej suchej
masy cia³a u chorych hemodializowanych [2].
Gospodarka sodowa
Zarówno problem cinienia têtniczego
jak i euwolemii wi¹¿e siê cile z gospodark¹ sodow¹. Istniej¹ równie¿ dowody na to,
¿e sól mo¿e doprowadzaæ do uszkodzenia
narz¹dów, nawet w przypadku braku nadcinienia [17]. Stymuluj¹c o renina-angiotensyna-aldosteron w sercu, naczyniach i nerkach mo¿na wywo³aæ m. in. dysfunkcjê rozkurczow¹ lewej komory lub upoledzenie
funkcji nerek [42]. Wiadomo tak¿e, ¿e sodozale¿ne analogi glikozydów naparstnicy
(marinobufagenina) w warunkach eksperymentalnych wywo³uj¹ kardiomiopatiê i w³óknienie serca u zwierz¹t z mocznic¹ [46].
Stê¿enie we krwi strofantyny np. wykazuje
zwi¹zek z mas¹ lewej komory u chorych dializowanych [49]. Obecnie prowadzone s¹
badania nad zastosowaniem inhibitora strofantyny w leczeniu nadcinienia têtniczego
(rostafuroksyna - badanie OASIS-HT
Ouabain and Adducin for Specific Intervention on Sodium in Hypertension) [16].
Niedawno opublikowane spostrze¿enie,
¿e nadmiar sodu jest magazynowany w skórze w po³¹czeniu z glikozoaminoglikanami,
w stê¿eniu 180-190 mEq/l, nie wykazuj¹c
aktywnoci osmotycznej [52], mo¿e zrewolucjonizowaæ nasze spojrzenie na gospodar-
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kê sodow¹ i pozwoliæ na ustalenie w przysz³oci nowych metod terapeutycznych.
W zwi¹zku z powy¿szym aby zmniejszyæ
zgubne efekty nadcinienia têtniczego i
przewodnienia nale¿y:
 ustaliæ optymaln¹ such¹ masê cia³a pacjenta,
 ograniczyæ poda¿ soli w diecie: Kayikcioglu z zespo³em wykazali, ¿e po wprowadzeniu ograniczenia spo¿ycia NaCl do 5
g/dobê wród 190 chorych dializowanych
uzyskano identyczne wartoci cinienia têtniczego jak w grupie kontrolnej przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na leki (7%
vs 42%), ponadto zmniejszy³y siê przyrosty
masy cia³a w okresie miêdzydializacyjnym,
epizody hipotensji róddializacyjnej, a tak¿e masa lewej komory [30].
 zmniejszyæ iloæ NaCl stosowanego
podczas zabiegów HD: zaleca siê stosowanie stê¿onej glukozy w leczeniu róddializacyjnej hipotonii i skurczów, a tak¿e jako
p³ynu do wype³nienia i przep³ukania uk³adu
dializacyjnego [44],
 modyfikowaæ stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym? Udowodniono, ¿e nadcinienie pierwotne jest zwi¹zane z niewielkim wzrostem stê¿enia sodu w osoczu. W
przypadku chorych dializowanych zarówno
wysokie stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym jak i profilowanie sodu, tak aby rozpoczynaæ od wysokich jego stê¿eñ powoduje
dodatni bilans sodowy, wiêkszy wzrost masy
cia³a w okresie pomiêdzy dializami i wy¿sze
wartoci cinienia têtniczego. Davenport
wykaza³ na 469 pacjentach z 7 orodków,
¿e niskie stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym: 136,8 vs 140 mEq/l zmniejsza przewodnienie pomiêdzy dializami, obni¿a cinienie têtnicze, a ponadto nie zwiêksza iloci epizodów hipotonii róddializacyjnej [10].
Optymaln¹ metod¹ mo¿e byæ zastosowanie
indywidualnego stê¿enia sodu dla ka¿dego
pacjenta (wyliczonego na podstawie redniej z 3 pomiarów stê¿enia Na przed dializ¹). W brazylijskim badaniu powy¿sza metoda pozwoli³a na zmniejszenie pragnienia,
przewodnienia w okresie pomiêdzy zabiegami HD, hipotensji róddializacyjnej i wartoci cinienia têtniczego [12].
Aktywnoæ wspó³czulna
Ju¿ w najwczeniejszych stadiach przewlek³ej choroby nerek dochodzi do nadaktywnoci uk³adu wspó³czulnego [8]. Nowe
spojrzenie na ten fakt rzuci³o odkrycie enzymu produkowanego przez nerkê: renalazy, która uczestniczy w katabolizmie katecholamin [33]. Wiadomo, ¿e stê¿enie katecholamin jest zwi¹zane ze miertelnoci¹ z
przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów dializowanych [59]. Nale¿a³oby siê wiêc
spodziewaæ pozytywnego efektu beta-blokerów (szczególnie nowszych, pozbawionych czêci dzia³añ niepo¿¹danych) na twarde punkty koñcowe sercowo-naczyniowe.
Istnieje niewielkie badanie (na 114 pacjentach), które udowadnia to dla karwedilolu [7].
Niestety wg USRDS jedynie ok. 20% pacjentów jest leczonych beta-blokerem [3]. Prawdopodobne jest jednak, ¿e zwiêkszenie zu¿ycia tych leków mog³oby wywrzeæ korzystny efekt na zmniejszenie miertelnoci sercowo-naczyniowej.
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Tabela I
miertelnoæ chorych hemodializowanych w ró¿nych rejonach geograficznych.
Mortality on hemodialysis in different parts of the world.
R e jo n

R o c zn a  m ie rte ln o  æ p a c je n tó w h e m o d ia lizo w a n y c h (% )

R R zg o n u *

U SA

22

3,78

Europa

16

2,84

Japonia

7

1,00

*skorygowane dla wieku, p³ci, rasy, choroby wieñcowej, niewydolnoci serca, innych chorób serca, cukrzycy,
chorób p³uc, dusznoci, palenia tytoniu, nowotworu, krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej,
WZW B i C, chorób neurologicznych, chorób psychiatrycznych, nawracaj¹cego zapalenia tkanek miêkkich i zaburzeñ
widzenia

Rodzaj dializoterapii
Wydaje siê, ¿e równie¿ czas rozpoczêcia i rodzaj dializoterapii mo¿e mieæ wp³yw
na miertelnoæ z przyczyn sercowo-naczyniowych. Najnowsze badanie, dotycz¹ce
czasu rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego, IDEAL (Initiating Dialysis Early and
Late Study) pokazuje, ¿e zarówno przy
eGFR w zakresie 10-14 ml/min/1,73m2, jak
i 5-7 ml/min/1,73m2 wyniki s¹ podobne.
Wród 828 pacjentów zrandomizowanych
do badania nie by³o ró¿nicy w iloci zdarzeñ
sercowo-naczyniowych, a tak¿e infekcji czy
innych powik³añ HD [9]. Przy istnieniu dowodów na znaczne pogorszenie jakoci ¿ycia chorych i spadek funkcji poznawczych,
szczególnie w populacji osób w podesz³ym
wieku [32], wydaje siê, ¿e przy braku objawów klinicznych mocznicy wczeniejsze rozpoczêcie dializ nie powoduje zmniejszenia
chorobowoci i miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych.
Zagadnienie wp³ywu rodzaju leczenia
nerkozastêpczego na twarde punkty koñcowe sercowo-naczyniowe jest równie¿ skomplikowane. Kilkanacie lat temu uwa¿ano,
¿e dializa otrzewnowa (PD) oferuje lepsze
prze¿ycie pacjentom. Jednym z pierwszych
badañ porównuj¹cych prze¿ycie chorych
hemodializowanych vs dializowanych
otrzewnowo ze stanem ogólnym pacjenta
by³o CHOICE (Choices for Healthy Outcomes in Caring for End-Stage Renal Disease). Wykaza³o ono, i¿ chorzy dializowani
otrzewnowo s¹ obci¹zeni znacznie mniejsz¹ iloci¹ chorób wspó³istniej¹cych, co
prawdopodobnie mia³o wp³yw na ich lepsze
prze¿ycie [26]. W wiêkszoci nowych badañ
ryzyko zgonu jest ni¿sze dla PD w krótkim
okresie po rozpoczêciu dializ. Dane australijskie z lat 1997-2007 pokazuj¹ lepsze prze¿ycie dializowanych otrzewnowo podczas
pierwszego roku leczenia (HR 0.89), z nastêpowym wzrostem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 1.33) [28].
Najnowsze badanie ze Stanów Zjednoczonych (kohorta 98 875 pacjentów, z tego 6
337 dobranych par PD-HD) pokazuje ni¿sz¹ o 8% miertelnoæ ca³kowit¹ dla PD vs
HD, natomiast lepsze prze¿ycie pacjentów
starszych oraz z chorob¹ sercowo-naczyniow¹ i cukrzyc¹ dla hemodializ [56]. Powy¿sze wyniki mog¹ sugerowaæ rozpoczynanie leczenia nerkozastêpczego za pomoc¹ dializy otrzewnowej, a nastêpnie przejcie na hemodializy jako najlepszy sposób
leczenia.
Nie nale¿y oczywicie zapominaæ, ¿e
najbardziej optymalnym sposobem dializo-
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terapii jest dializa domowa. Dane opublikowane przez Kjellstrand i wsp. pokazuj¹, ¿e
prze¿ycie chorych leczonych w domu jest
trzykrotnie wy¿sze w porównaniu do leczonych w stacji dializ i w grupie wiekowej 4564 lata zbli¿a siê do prze¿ycia pacjentów po
zabiegu przeszczepienia nerki [31].
Zaburzenia gospodarki lipidowej
Wydawa³oby siê, ¿e inhibitory reduktazy HMG-CoA (3hydroksy-3metylo-glutarylokoenzymu A) s¹ idealnym lekiem w PChN.
Pacjenci najczêciej umieraj¹ z przyczyn
sercowo-naczyniowych, dyslipidemia jest
wród nich rozpowszechniona, a statyny
zmniejszaj¹ miertelnoæ sercowo-naczyniow¹ w³anie poprzez leczenie aterogennej dyslipidemii - w zwi¹zku z powy¿szym
powinny zmniejszaæ j¹ równie¿ w przebiegu
przewlek³ej choroby nerek. Niestety prosta
logika tego twierdzenia zosta³a czêciowo
obalona poprzez dwa badania: 4D (Die Deutsche Diabetes Dialyse Studie) [55] i AURORA (A Study to Evaluate the Use of Rosusvastatin in Subjects on Regular Hemodialysis: An Assessement of Survival and Cardiovascular Events) [15]. Zastosowanie statyn w obu badaniach (atorwastatyna w dawce 20 mg i rosuwastatyna w dawce 10 mg)
nie przynios³o spodziewanego zmniejszenia
iloci zdarzeñ sercowo-naczyniowych.
Aurora to w mitologii rzymskiej Jutrzenka. Legenda g³osi, ¿e by³a nieprzewiduj¹ca
i prosz¹c o ¿ycie wieczne dla swojego kochanka zapomnia³a poprosiæ o dar m³odoci, wskutek czego sta³ siê on niemiertelnym starcem. Równie nieprzewidywalna
bywa medycyna, dlatego nie nale¿y jeszcze
skrelaæ statyn z listy leków stosowanych
w schy³kowej niewydolnoci nerek. W analizie post-hoc badania 4D: 4D High-LDL Study przedstawionej podczas kongresu ERAEDTA w Berlinie wykazano zmniejszenie iloci zdarzeñ sercowo-naczyniowych za pomoc¹ atorwastatyny dla pacjentów z wyjciowym stê¿eniem cholesterolu LDL powy¿ej
145 mg/dl. Mo¿liwe wiêc, ¿e musimy jedynie zmodyfikowaæ wskazania do stosowania statyn, a nie przestaæ je u¿ywaæ.
Niedokrwistoæ
Wiele innych czynników ma wp³yw na
zachorowalnoæ i miertelnoæ z przyczyn
sercowo-naczyniowych. Nale¿¹ tu miêdzy
innymi niedokrwistoæ [37], zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej [51], stan
zapalny [41], rodzaj dostêpu naczyniowego
[40], a tak¿e niedoceniane do tej pory bezdech senny i zaburzenia snu [14, 36] czy

depresja [34].
W tych dziedzinach równie¿ czeka³o na
nas kilka niespodzianek. Nowego schematu leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej
nauczy³y nas badania CHOIR (Correction
of Hemoglobin and Outcomes in Renal Insufficiency) [47] i CREATE (Cardiovascular
Risk Reduction in Early Anemia Treatment
with Epoetin Beta) [13], a przede wszystkim TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy), który
obj¹³ 4 038 pacjentów, by³ kontrolowany placebo i niestety nie udowodni³ zmniejszenia
iloci zdarzeñ sercowo-naczyniowych w grupie leczonej, a wykaza³ wiêksz¹ iloæ zdarzeñ mózgowo-naczyniowych [39]. W zaleceniach KDIGO (Kidney Disease: Improving
Global Outcomes), które maj¹ ukazaæ siê w
2011 roku docelowym stê¿eniem hemoglobiny bêdzie prawdopodobnie wartoæ 10-12
g/dl, z zaleceniem aby nie przekraczaæ 12,5
g/dl [57].
Zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforanowej
Ju¿ w 1998 roku udowodniono, ¿e wysokie stê¿enie fosforanów jest zwi¹zane z
nadmiernym ryzykiem sercowo-naczyniowym u chorych dializowanych [5]. Zagadnienie jest niezmiernie skomplikowane i
obejmuje zarówno aktywn¹ postaæ witaminy D, wapñ wewn¹trzkomórkowy, czynnik
wzrostu fibroblastów 23 (którego stê¿enie
pozwala przewidywaæ ryzyko zgonu chorych
dializowanych) [21] i klotho. Du¿e nadzieje
wi¹¿e siê wiêc z leczeniem witamin¹ D i w
tym kontekcie nieco rozczarowuj¹ce jest
badanie DOPPS, w którym miertelnoæ
byla ni¿sza u chorych przyjmuj¹cych witaminê D przy braku skorygowania dla chorób wspó³istniej¹cych, ale po skorygowaniu
okaza³a siê byæ taka sama. Co wiêcej prze¿ycie pacjentów by³o takie same w orodkach przepisuj¹cych wiêcej (25 percentyl) i
mniej (75 percentyl) witaminy D - RR=0,99,
0,94-1,04 [50]. Zagadnienie pozostaje
otwarte, tym bardziej, ¿e ostatnio opublikowana metaanaliza obejmuj¹ca badania
przeprowadzone wród pacjentów hemodializowanych wykaza³a niewielkie zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego zwi¹zane z suplementacj¹ witaminy D [54].
Pozosta³e problemy pokazuj¹ jak wa¿na
jest holistyczna opieka nad pacjentem dializowanym. Wystêpowanie depresji np. koreluje z kilkukrotnie wiêkszym ryzykiem zgonu
wród leczonych nerkozastêpczo [34]. Udowodniono równie¿, ¿e m. in. wsparcie socjalne oraz duchowoæ definiowana jako istotna
rola wiary w ¿yciu chorego s¹ zwi¹zane z
lepszym prze¿yciem pacjentów [48].
Zakoñczenie
W nefrologii niewiele jest badañ interwencyjnych. Przewa¿aj¹ badania obserwacyjne, dlatego wiêkszoæ zaleceñ bazuje de
facto na opiniach ekspertów. W zwi¹zku z
tym, próbuj¹c zmniejszyæ ryzyko sercowonaczyniowe chorych dializowanych, musimy wykazaæ siê pewn¹ elastycznoci¹ i indywidualizowaæ postêpowanie terapeutyczne. Dotyczy to nawet docelowych wartoci
cinienia têtniczego. Zw³aszcza w nefrologii nie jest bowiem mo¿liwe to, co postulowa³ na swoim albumie Frank Zappa - One
Size Fits All.
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