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Zwi¹zek pomiêdzy markerami stanu zapalnego
a mia¿d¿yc¹ têtnic szyjnych i zdarzeniami
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Chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek charakteryzuje dramatycznie
wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Za jeden z kluczowych czynników ryzyka
uwa¿a siê obecnie, charakterystyczny dla mocznicy, przewlek³y stan zapalny.
Celem pracy by³a prospektywna porównawcza ocena przydatnoci wybranych
markerów stanu zapalnego oraz rozpuszczalnych cz¹steczek adhezyjnych (sICAM-1, sE-selektyny i sV-CAM-1) w okreleniu stopnia mia¿d¿ycy i przewidywaniu zagro¿enia wystêpowaniem powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych przewlekle hemodializowanych z powodu schy³kowej mocznicy. Badaniem objêto
55 chorych (14 kobiet i 41 mê¿czyzn) bez cukrzycy, w rednim wieku 50 ± 13 lat.
Zmiany naczyniowe oceniano za pomoc¹ badania ultrasonograficznego têtnic
szyjnych metod¹ Dopplera, w prezentacji B, z ocen¹ gruboci kompleksu intima-media (IMT) i liczby blaszek mia¿d¿ycowych. Po wykonaniu w/w badañ, chorych poddano dwuletniej obserwacji. Analiza wyników wykaza³a, ¿e najbardziej
wiarygodnym wskanikiem rokowniczym, zarówno rozwoju zmian mia¿d¿ycowych w naczyniach, jak i wystêpowania zdarzeñ sercowo-naczyniowych by³o
stê¿enie interleukiny-6 w surowicy; podwy¿szone wartoci obserwowano u 33%
badanych. Stê¿enie IL-6 okaza³o siê najsilniej koreluj¹cym markerem stanu zapalnego, zarówno z IMT (r=0,60; p=0,0001 vs r= 0,41; p=0,003 dla fibrynogenu i
r= 0,32; p=0,02 dla CRP), jak i liczb¹ blaszek mia¿d¿ycowych w têtnicach szyjnych (r= 0,50; p=0,0002 vs ns dla fibrynogenu i CRP). Tak¿e wartoæ IL-6 jako
czynnika ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych by³a wiêksza ni¿ CRP (p=0,005
vs p=0,04). Podwy¿szone stê¿enia sICAM-1 stwierdzono u 51%, sE-selektyny u
44%, a s-VCAM-1 u 98% badanych. Nie znaleziono istotnej korelacji pomiêdzy
stê¿eniem cz¹steczek adhezyjnych a zmianami w têtnicach szyjnych ani wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych. U chorych przewlekle dializowanych
z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek stê¿enia IL-6 w surowicy wydaj¹ siê
dobrym predyktorem zdarzeñ sercowo-naczyniowych i progresji mia¿d¿ycy.
Wyniki te potwierdzaj¹ podstawowe znaczenie reakcji zapalnej i stanowi¹ kolejny argument za istotnym aktywnym udzia³em tej cytokiny w rozwoju choroby
sercowo-naczyniowej w tej populacji.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 21-25)
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Association between inflammation markers and carotid
atherosclerosis and cardiovascular events
in haemodialysis patients
The cardiovascular mortality and morbidity is unacceptably high in patients
with end-stage renal disease. Chronic inflammation has been identified as a
major risk factor of those complications. The aim of the study was to determine
the predictive value of the selected inflammatory markers and three serum soluble adhesion molecules (sICAM-1, sE-selectine and sVCAM-1) for progression
of atherosclerosis and risk of cardiovascular events and all-cause mortality in
patients undergoing haemodialysis. Fifty five non-diabetic patients (14 women
and 41 men; mean age 50 ± 13 years) participated in the study. By using
noninvasive B-mode ultrasonography, we evaluated changes in a surrogate
marker of atherosclerosis: the intima-media thickness (IMT) and plaque number
in both carotid arteries. After the initial evaluation, patients were followed up for
two years. Among parameters studied serumminterleukin-6 was the strongest
predictor of clinical events (p=0.005 vs p=0.04 for CRP), and atherosclerosis
progression, assessed by both: IMT (r=0.60; p=0.0001 vs r= 0.41; p=0.003 for
fibrynogen and r= 0.32; p=0.02 for CRP) and plaque number (r= 0,50; p=0,0002
vs ns for fibrynogenu and CRP). Increased serum IL-6 concentrations were found
in 33% of the patients, and increased sICAM-1, sE-selectin and sVCAM-1 conNefrologia i Dializoterapia Polska  2006  10  Numer 4
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centrations  in 51%, 44% and 98%, respectively. No significant correlations
between soluble adhesion molecules concentration and carotid atherosclerosis nor clinical events were found. In patients with end-stage renal disease undergoing haemodialysis, elevated circulating IL-6 seems to be a valuable predictor for cardiovascular events and atherosclerotic changes progression. These
findings highlight the key role of inflammation and supports a significant active
role of IL-6 in uraemic cardiovascular disease.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 21-25)

Wstêp
Osoby przewlekle dializowane z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek charakteryzuje szybki postêp mia¿d¿ycy naczyñ i
dramatycznie wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Jest to spowodowane wyj¹tkowo
czêstym wystêpowaniem w tej populacji ró¿nych czynników ryzyka, zarówno klasycznych, jak i typowych dla mocznicy. Za jeden
z najwa¿niejszych uwa¿a siê obecnie, charakterystyczny dla mocznicy przewlek³y stan
zapalny, nasilaj¹cy siê pod wp³ywem powtarzaj¹cych siê zabiegów dializy. U chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wykazywano wielokrotnie istotne znaczenie prognostyczne stê¿enia bia³ka C-reaktywnego
(CRP). Ostatnio pojawi³y siê równie¿ pojedyncze prace na temat zwi¹zku wysokich
stê¿eñ cytokin prozapalnych ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w tej populacji
[25,28,29]. Kluczow¹ cytokin¹ w inicjacji reakcji ostrej fazy wydaje siê interleukina-6 (IL6). Uwa¿a siê, ¿e odgrywa ona podstawow¹ rolê w rozwoju zarówno niedo¿ywienia,
jak i mia¿d¿ycy w przewlek³ej niewydolnoci nerek [13,19,24].
Ostatnio sugeruje siê równie¿ istotny
udzia³ w patogenezie mia¿d¿ycy moleku³
adhezyjnych. Zwiêkszona ich ekspresja na
komórkach ródb³onka naczyniowego jest
odpowiedzi¹ na dzia³anie cytokin; u³atwia
ona m.in. adhezjê i migracjê leukocytów
przez cianê naczynia i przyczynia siê do
proliferacji komórek miêniówki g³adkiej
naczyñ [15]. Ogniskow¹ ekspresjê ICAM-1
(intercellular adhesion molecule-1), E-selektyny i V-CAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) wykazano w ludzkich blaszkach
mia¿d¿ycowych w populacji ogólnej, oraz u
myszy z mocznic¹ [7,9]. Rozpuszczalne formy cz¹steczek adhezyjnych (sICAM-1,
sVCAM-1 i sE-selektyny) wykrywa siê w
surowicy; maj¹ one odzwierciedlaæ ekspresjê tych bia³ek na b³onach komórek ródb³onka. W pojedynczych badaniach sugerowano, ¿e do aktywacji ródb³onka przez
procesy zapalne dochodzi we wczesnych
stadiach mia¿d¿ycy, i ¿e wysokie stê¿enia
kr¹¿¹cych cz¹steczek adhezyjnych mog¹
poprzedzaæ wystêpowanie zdarzeñ sercowo-naczyniowych oraz korelowaæ z zaawansowaniem mia¿d¿ycy têtnic szyjnych w populacji ogólnej, a tak¿e u chorych z mocznic¹ [2,18,26].
Celem pracy by³a prospektywna porównawcza ocena przydatnoci poszczególnych
markerów stanu zapalnego w okreleniu
stopnia mia¿d¿ycy i przewidywaniu zagro¿enia wystêpowaniem powik³añ sercowonaczyniowych u chorych przewlekle hemodializowanych z powodu schy³kowej mocznicy.
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Materia³ i metody

Badaniem objêto 55 chorych (14 kobiet i 41
mê¿czyzn), w wieku 22-70 lat (50 ± 13 lat), leczonych powtarzanymi dializami pozaustrojowymi od
przynajmniej 3 miesiêcy (rednio 58 ± 62 miesi¹ce, 4-264 miesi¹ce). Do kryteriów wykluczenia
nale¿a³a obecnoæ: cukrzycy, niedo¿ywienia
(wskanik masy cia³a  BMI <18 kg/m2), choroby
autoimmunologicznej, jawnego klinicznie przewlek³ego lub ostrego stanu zapalnego, nowotworu,
ciê¿kiego uszkodzenia w¹troby. ¯aden z chorych
nie przyjmowa³ glikokortykosteroidów, leków immunosupresyjnych, hormonów p³ciowych, antykoagulantów. Chorzy otrzymuj¹cy preparaty hipolipemizujace byli kwalifikowani do badania jedynie wówczas, gdy ich dawki by³y sta³e i nie zmienia³y siê
podczas obserwacji.
Podstawow¹ chorob¹ nerek by³o: u 36 chorych k³êbuszkowe zapalenie nerek, u 9 chorych
ródmi¹¿szowe zapalenie nerek, u 6 chorych wielotorbielowatoæ nerek, u dwóch amyloidoza i u
jednego rak nerki leczony przed 10 lat operacyjnie. Wszyscy chorzy wyrazili wiadom¹ zgodê na
badanie, a projekt zosta³ zaakceptowany przez
Senack¹ Komisjê Etyczn¹ do Spraw Badañ Naukowych Akademii Medycznej w Warszawie.
Wszyscy chorzy byli dializowani w sposób
standardowy, trzy razy w tygodniu po 4-5 godzin
tygodniowo, przy u¿yciu buforu dwuwêglanowego
i b³on polisulfonowych lub hemofanowych. 92%
badanych otrzymywa³o ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetynê; rednia jej dawka wynosi³a 100 jm/kg/
tydz. 82% badanych przyjmowa³o leki hipotensyjne; 4 osoby przyjmowa³y fibraty, a jedna z nich
dodatkowo statynê.
U badanych oznaczono w surowicy krwi stê¿enie: CRP, IL-6, sICAM-1, sVCAM-1, sE-selektyny, fibrynogenu, albumin, ferrytyny, transferyny,
oraz homocysteiny, cholesterolu ca³kowitego, cholestrolu HDL, triglicerydów i lipoproteiny (a)
[Lpa(a)]. Stê¿enie cholesterolu LDL obliczano ze
wzoru Friedewalda [13]. Ponadto u wszystkich
przeprowadzono badanie ultrasonograficzne têtnic szyjnych metod¹ Dopplera, w prezentacji B, z
ocen¹ gruboci kompleksu b³ony wewnêtrznej i
rodkowej (intima-media) i liczby blaszek mia¿d¿ycowych. U wszystkich chorych przeprowadzono
24-godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi.
Nastêpnie chorych poddano dwuletniej obserwacji, rejestruj¹c wszystkie zdarzenia sercowo-naczyniowe, zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zgony z innych przyczyn. Za zdarzenie sercowo-naczyniowe przyjêto: zgon z przyczyn
sercowo-naczyniowych, zawa³ serca nie zakoñczony zgonem, ostry zespó³ wieñcowy z uniesieniem
lub bez uniesienia odcinka ST, udar mózgu lub
przejciowe ostre niedokrwienie mózgu (TIA - Tran-

sient Ischemic Attack), oraz krytyczne niedokrwienie koñczyn pochodzenia mia¿d¿ycowego
Metody laboratoryjne
Krew do badañ pobierano na czczo, przed
pierwsz¹ dializ¹ w tygodniu. Surowicê do oznaczeñ stê¿enia IL-6, moleku³ adhezyjnych, homocysteiny i Lp(a), zamra¿ano po odwirowaniu do 70°C, a badania wykonywano w wiêkszych seriach.
Pozosta³e badania wykonywano na bie¿¹co.
Stê¿enie IL-6 i kr¹¿¹cych moleku³ adhezyjnych
(sICAM-1, sVCAM-1, sE-selectin) oznaczano metod¹ ELISA przy u¿yciu zestawów firmy Research
& Diagnostic Systems Europe Ltd, Abington, UK);
wartoci referencyjne wynosz¹ dla IL-6 - 3,13-12,5
pg/ml, dla s-VCAM 395-714 ng/ml, dla s-ICAM 115-306 ng/ml i dla sE-selectin 29,1-63,4 ng/ml.
Stê¿enie homocysteiny w surowicy oznaczano metod¹ EIA za pomoc¹ zestawu Microplate Enzyme
Immunoassay Homocysteine (BIO-RAD Norwegia)
(norma 5-15 µmol/l, a > 60 r.¿. 5-20 µmol/l)). Stê¿enie Lp(a) oznaczano metod¹ manualn¹ ELISA
przy zastosowaniu zestawu Total Lipoprotein A
(OLAB; Biomedica, Austria) (norma < 30 mg/dl),
stê¿enie fibrynogenu  metod¹ automatyczn¹
Claussa z zastosowaniem analizatora STA Compact firmy Roche (norma 200-400 mg/dl), stê¿enie ferrytyny  automatyczn¹ metod¹ chemiluminescencyjn¹ (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay  CMIA) z zastosowaniem odczynników firmy ABBOTT (norma 15-275 ng/ml), stê¿enie transferyny  metod¹ immunoturbidimetryczn¹ za pomoc¹ analizatora Cobas Integra Roche
(norma 200-360 mg/dl), stê¿enie CRP oznaczano
metod¹ immunologiczn¹ przy u¿yciu analizatora
Cobas Integra i zestawu C-Reactive Protein (Latex) (norma < 10 mg/l).
Ultrasonograficzn¹ ocenê têtnic szyjnych przeprowadzono metod¹ Dopplera w prezentacji B (Duplex Doppler- high resolution B-mode). U wszystkich chorych pomiaru dokonywa³a ta sama osoba.
Badañ dokonano przy pomocy aparatu Toshiba i
g³owicy liniowej o czêstotliwoci 7,5 MHz. Chorych
badano w pozycji le¿¹cej. Badano obie têtnice
szyjne wspólne, 1-2 cm poni¿ej opuszki na d³ugoci 2-3 cm. oraz têtnice szyjne wewnêtrzne; ocenie poddawano cianê dalsz¹ (tyln¹) i bli¿sz¹
(przedni¹) naczynia. Oceniano: gruboæ kompleksu intima-media (IMT) w miejscu jej maksymalnego pogrubienia oraz obecnoæ i liczbê blaszek
mia¿d¿ycowych w badanym obszarze têtnic szyjnych. Dokonywano trzech pomiarów w ró¿nych
segmentach obu têtnic, a nastêpnie uredniano
wyniki. Jako podstawê oceny IMT przyjêto przestrzeñ na cianie dalszej naczynia pomiêdzy pierwsz¹ jasn¹ echogeniczn¹ lini¹, odpowiadaj¹c¹ granicy krew-ródb³onek, a drug¹ echogeniczn¹ lini¹,
bêd¹c¹ odpowiednikiem granicy media-przydan-
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ka; wartoci > 0,9 mm przyjêto za nieprawid³owe.
Takiego samego pomiaru dokonywano na cianie
bli¿szej. Gruboæ blaszki oceniano w innych regionach ni¿ pogrubienie kompleksu intima-media.
Blaszka zosta³a zdefiniowana jako miejscowe poszerzenie ciany do wewn¹trz naczynia bez wzglêdu na jego echogenicznoæ.
24-godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi
przeprowadzano metod¹ poredni¹ za pomoc¹
aparatu Ambulatory Blood Pressure Monitor firmy
SpaceLabs Medical , Inc, przy u¿yciu programu
ABP Report Management System Version 1.03.16
firmy SpaceLabs Medical, Inc.. rednie cinienie
têtnicze wyliczano ze wzoru: MAP = DBP + [(SBP
-DBP) / 3], gdzie: MAP  rednie cinienie têtnicze, SBP cinienie skurczowe, DBP  cinienie
rozkurczowe.
Analiza satatystyczna
Uzyskiwane dane gromadzono w arkuszach
kalkulacyjnych programu komputerowego Excell
7,0 (Microsoft) i poddawano analizie statystycznej
w programie Statistica. Pozwala³o to na uzyskanie rednich wartoci i odchyleñ standardowych
(SD). Korelacje uzyskano przy u¿yciu testu Spearmana i testu c2. Dane wyra¿ano jako rednie
±SD. Ró¿nice uznawano za istotne statystycznie
przy wartoci p<0,05.
Wyniki
W tabeli I przedstawiono podstawowe
dane kliniczne i biochemiczne badanych.
U 15 osób w czasie dwuletniej obserwacji wyst¹pi³o ³¹cznie 15 zdarzeñ sercowo-naczyniowych: w tym 6 zgonów, 3 zawa³y nie zakoñczone zgonem, 2 epizody TIA,
2 ostre zespo³y wieñcowe; u jednego chorego wykonano angioplastykê z powodu krytycznego zwê¿enia têtnicy biodrowej i u jednego  amputacjê podudzia z powodu
mia¿d¿ycy zarostowej têtnic koñczyn dolnych. Ponadto obserwowano 6 zgonów z
innych ni¿ sercowo-naczyniowe przyczyn,
tak wiêc ³¹czna dwuletnia miertelnoæ wynosi³a 22% (12 zgonów u 55 chorych). W
pierwszym roku obserwacji zmar³o 5 osób
w tym 4 z przyczyn sercowo-naczyniowych,
w drugim roku obserwacji zmar³o 7 osób- w
tym by³y 2 zgony sercowo-naczyniowe.
U badanych chorych stwierdzilimy wysok¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych a
stê¿eniem IL-6 (p=0,005), s³absz¹ ze stê¿eniem CRP (p=0,04) oraz zale¿noæ pomiêdzy zdarzeniami klinicznymi a liczb¹ blaszek mia¿d¿ycowych (p=0,02), paleniem
tytoniu (p=0,02), czasem trwania dializoterapii (p=0,04). Bliskie istotnoci statystycznej by³y zwi¹zki pomiêdzy wyst¹pieniem
zdarzeñ sercowo-naczyniowych a stê¿eniem fibrynogenu (p=0,08), wiekiem
(p=0,055), Kt/V (p=0,07) oraz gruboci¹
kompleksu intima-media (p=0,09).
Wród badanych, a¿ 40 osób (73%) mia³o ultrasonograficzne cechy pogrubienia
(>0,9mm) kompleksu intima-media w têtnicach szyjnych. rednia IMT u tych 40 chorych wynosi³a 1,54 ± 0,52 mm, a w ca³ej grupie badanych 1,31 ± 0,59 mm. U 29 osób
(53%) stwierdzono w naczyniach szyjnych
blaszki mia¿d¿ycowe, przy czym rednia
liczba blaszek w tej grupie wynosi³a a¿ 2,7
± 1,4! Najwiêksza liczba blaszek mia¿d¿ycowych u jednego chorego wynosi³a 7.

Tabela I
Podstawowe cechy kliniczne i laboratoryjne u badanych.
Clinical and laboratory characteristics of the studied patients.
rednia ± SD

Zakres

w artoci
referency jne

Liczba badany ch

55





Wiek (lata)

50 ± 13

22 -70



Kobiety / m ê¿czy ni

13 / 42





Cinienie skurczow e (m m Hg)

146 ± 13,9

100 - 170

< 130

Cinienie rozkurczow e (m m Hg)

86 ± 9,2

60 - 105

< 80

Czas dializ (m iesi¹ce)

58 ± 62

4 - 264

-

Hem oglobina (g/dl)

10,3 ± 1,17

7,0 - 12,9

11 - 15

Kt / V

1,31 ± 0,25

0,78 - 1,85



Bia³ko C-reakty w ne (m g/l)

10,8 ± 12,6

5,00 - 84,0

<10

IL-6 (pg/m l)

11,3 ± 13,2

0,0 - 69

3,13 - 12,5

sICAM 1 (ng/m l)

340 ± 139

133 - 847

115 - 306

sVCAM 1 (ng/m l)

1650 ± 597

713 - 3232

395 - 714

sE-Selekty na (ng/m l)

65,2 ± 34,9

14 - 181

29,1 - 63,4

Album iny (g/dl)

4,36 ± 0,33

3,6 - 5,1

> 4,0

Fibry nogen (m g/dl)

440 ± 105

252 - 704

200 - 400

Ferry ty na (ng/m l)

684,3 ± 525,8

58 - 1993

15 - 275

Transfery na (m g/dl)

162 ± 34,31

98 - 247

200 - 360

Hom ocy steina (µm ol/l)

41 ± 17

22 -100

5-15

Cholesterol LDL (m g/dl)

98 ± 34

34 - 194

< 100

Cholesterol HDL (m g/dl)

40 ± 10

22 - 67

>40

Triglicery dy (m g/dl)

149 ± 86

34 - 428

< 150

Lp(a) (m g/dl)

20 ± 20

0,5- 104

< 30

Rycina 1
Rozk³ad wartoci stê¿eñ IL-6 w surowicy w ca³ej grupie 55 badanych.
Serum IL-6 levels in studied group of 55 subjects.

W ca³ej grupie badanych, z gruboci¹
kompleksu intima-media, najsilniej korelowa³y: wiek (r=0,64; p=0,000), stê¿enie IL-6
(r=0,60.; p=0,0001), homocysteiny (r=0,38,
p=0,005) oraz liczba blaszek mia¿d¿ycowych w têtnicach szyjnych (r=0,51;
p=0,0001). Wysokie dodatnie korelacje
stwierdzono tak¿e dla stê¿enia fibrynogenu
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(r= 0,41; p=0,003) i CRP (r= 0,32; p=0,02),
palenia tytoniu (r=0,39; p=0,003), cinienia
skurczowego krwi (r= 0,28; p=0,04). Bliska
istotnoci statystycznej pozostawa³a dodatnia korelacja z wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych (p=0,09).
Z kolei liczba blaszek mia¿d¿ycowych
korelowa³a najsilniej dodatnio z: gruboci¹
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kompleksu intima-media (r=0,51; p=0,0001),
wiekiem badanych (r= 0,50; p=0,0001), stê¿eniem IL-6 (r= 0,50; p=0,0002), stê¿eniem
Lp(a) (r=0,33, p=0,01) i paleniem tytoniu
(r=0,46; p=0,0005), a ponadto tak¿e ze rednim cinieniem têtniczym krwi (r=0,32;
p=0,02), , wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych (p=0,02). Stwierdzono
równie¿ ujemn¹, blisk¹ istotnoci statystycznej, korelacjê ze stopniem wydializowania
mierzonym Kt/V (r=-0,24, p=0,08). Stê¿enie IL-6 znajdowa³o siê powy¿ej górnej granicy zakresu wartoci referencyjnych a¿ u 18
osób (33%). Rozk³ad wartoci stê¿eñ IL-6 w
badanej grupie przedstawiono na rycinie 1.
Stê¿enie IL-6, poza opisanym wy¿ej silnym zwi¹zkiem ze zmianami w têtnicach
szyjnych i zdarzeniami klinicznymi, korelowa³o wysoko z pozosta³ymi markerami stanu zapalnego w surowicy: dodatnio ze stê¿eniem CRP (r= 0,50; p=0,0002) i fibrynogenu (r=0,49; p=0,0002), ujemnie ze stê¿eniem albumin (r= - 0,46; p=0,0005). Stwierdzono równie¿ istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy
stê¿eniem IL-6 a z paleniem tytoniu (r=0,46;
p=0,005), czasem dializoterapii (r= 0,40;
p=0,0034) i wiekiem badanych (r=0,52,
p=0,0001).
Podwy¿szone stê¿enie CRP stwierdzono u 14 osób tj 26%, jednak¿e u nikogo nie
stwierdzono stê¿enia CRP < 5 mg/l. Wykazano istotne dodatnie korelacje pomiêdzy
stê¿eniem CRP a stê¿eniem fibrynogenu
(r=0,43, p=0,001), ICAM-1 (r=0,35,
p=0,008), IL6 (r=0,5, p=0,0002), IMT
(r=0,32, p=0,02), czasem trwania dializoterapii (r=0,38, p=0,004), i ujemn¹ ze stê¿eniem albumin (r=-0,27, p=0,048). Wykazano dodatni¹ istotn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem CRP a wyst¹pieniem incydentów
sercowo-naczyniowych (p=0,004). W grupie osób z podwy¿szonym > 5 mg/l stê¿eniem CRP stwierdzono istotnie wy¿sze: stê¿enie IL-6 (p=0,0004), stê¿enie fibrynogenu (p=0,002), grubszy kompleks intimamedia (p=0,009) oraz ni¿sze stê¿enie albumin (p=0,03); pacjenci ci byli d³u¿ej dializowani (lata; p=0,002).
Podwy¿szone stê¿enie fibrynogenu
stwierdzono, a¿ u 36 osób (66% badanych).
Wykazano istotn¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem fibrynogenu a: stê¿eniem IL6 (r=0,49, p=0,0002), CRP (r=0,43,
p=0,001), IMT (r=0,4, p=0,003), wiekiem
(r=0,29, p=0,03) i czasem trwania dializoterapii (r=0,27, p=0,049). Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem fibrynogenu a wystêpowaniem incydentów sercowo-naczyniowych
by³a nieco poni¿ej istotnoci statystycznej
(p=0,08). Stê¿enie albumin korelowa³o silnie ujemnie przede wszystkim z IL6 (r=-0,46,
p=0,0005) i CRP (r=-0,27, p=0,048), oraz
dodatnio ze stê¿eniem triglicerydów (r=0,29,
p=0,03) i transferyny (r=0,27, p=0,047).
Podwy¿szone stê¿enie ferrytyny stwierdzono u 44 osób (80% badanych). Stwierdzono ujemn¹ korelacjê ze stê¿eniem transferyny (r=-0,41, p=0,002). Obni¿one stê¿enie
transferyny stwierdzono u 47 badanych
(86%). Wykazano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem transferyny a stê¿eniem albumin (r=0,27, p=0,047), ICAM-1 (r=0,28,
p=0,04), E-selektyny (r=0,44, p=0,0007), a
tak¿e istotn¹ ujemn¹ zale¿noæ ze stê¿eniem ferrytyny (r=-0,42, p=0,002).
Podwy¿szone stê¿enia moleku³ adhezyj-
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nych stwierdzono u wiêkszoci badanych:
sICAM-1 u 51%, sE-selektyny u 44%, a sVCAM 1 u wszystkich z wyj¹tkiem jednej
osoby (98%). Nie znaleziono istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem kr¹¿¹cych moleku³ adhezyjnych a zmianami w têtnicach
szyjnych, wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych; stê¿enie to wbrew oczekiwaniom nie korelowa³o równie¿ ze stê¿eniem IL-6. Stwierdzono ró¿ne istotne zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami cz¹steczek adhezyjnych a innymi badanymi parametrami.
W przypadku sICAM by³a to korelacja ze
stê¿eniem CRP (r=0,35; p=0,0084), stê¿eniem transferyny (r=0,28, p=0,04) i d³ugoci¹ dializoterapii (r=0,49; p=0,0001); w
przypadku sVCAM-1  zwi¹zek z czasem
trwania niewydolnoci nerek (r=0,44,
p=0,0009) i czasem trwania dializoterapii
(r=0,61, p=0,0000) oraz ujemny ze stê¿eniem cholesterolu HDL < 35 mg% (r=- 0,54,
p=0,01), i w przypadku E-selektyny zwi¹zek ze stê¿eniem transferyny (r=0,44,
p=0,0007). Ponadto stwierdzono istotne
dodatnie zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi cz¹steczkami adhezyjnymi (ICAM-1VCAM-1: r=0,49, p=0,0002; ICAM-1 - E-selektyna : r=0,51, p=0,0001; VCAM-1 -E-selektyna: r=0,35, p=0,009).
Omówienie wyników
Biochemiczne cechy przewlek³ego stanu zapalnego s¹ czêsto obserwowanym zjawiskiem w schy³kowej niewydolnoci nerek;
dotyczy to zarówno podwy¿szonych stê¿eñ
CRP, jak i cytokin prozapalnych z IL-6 na
czele, aczkolwiek opisywane wartoci wahaj¹ siê w doæ du¿ych granicach. Zimmermann i wsp. wysokie stê¿enia CRP stwierdzili a¿ u 46% chorych hemodializowanych,
podczas gdy w badaniu Owena i Lowrie'ego
by³y one podwy¿szone w tej grupie u 35%
badanych [16,28]. W ocenianej przez nas
grupie, odsetek ten by³ jeszcze mniejszy i
wynosi³ 26%, jednak¿e wartoci pozosta³ych
badanych markerów stanu zapalnego by³y
wysokie u znacznie wiêkszej liczby chorych.
Dotyczy³o to IL-6 (33% badanych), fibrynogenu (66% badanych), ferrytyny (80% badanych). Jedynie 13% chorych mia³o obni¿one stê¿enie albumin i a¿ 86% obni¿one
stê¿enie tranferyny. Tak¿e rednie stê¿enia
wiêkszoci badanych parametrów markerów zapalnych by³y nieprawid³owe. Nale¿y
podkreliæ, ¿e z badania wy³¹czono chorych
wykazuj¹cych jakiekolwiek kliniczne cechy
ostrego lub przewlek³ego stanu zapalnego.
Przyczyny przewlekaj¹cej siê reakcji
ostrej fazy, obserwowanej u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek s¹ niejasne. Wymienia siê tu m.in. przebiegaj¹ce
subklinicznie ró¿nego rodzaju procesy zapalne, choroby towarzysz¹ce, przede
wszystkim czêciej wystêpuj¹ca w tej populacji choroba sercowo-naczyniowa, nadcinienie têtnicze i przewodnienie, opornoæ
na insulinê oraz upoledzenie usuwania z
ustroju cytokin. Niektórzy przypisuj¹ dodatkow¹, istotn¹ rolê stymulacji reakcji zapalnej przez powtarzaj¹cy siê kontakt z tworzywem sztucznym i zanieczyszczeniami
p³ynu dializacyjnego u osób hemodializowanych lub kontakt otrzewnej z dra¿ni¹cymi
sk³adnikami p³ynu w przypadku dializy
otrzewnowej. Przeciw istotnemu znaczeniu
tego ostatniego mechanizmu, przemawiaj¹

wyniki badañ tych, którzy nie wykazali istotnych ró¿nic w stê¿eniach CRP, fibrynogenu
i cytokin pomiêdzy chorymi ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek, bezporednio przed
rozpoczêciem dializ a chorymi dializowanymi [11,26,20]. Wyniki tych ostatnich prac sugeruj¹, ¿e niewydolnoæ nerek pe se jest
czynnikiem usposabiaj¹cym do stanu zapalnego.
Stwierdzone przez nas wysokie dodatnie korelacje zmian morfologicznych w têtnicach szyjnych ze stê¿eniem IL-6 i bia³ek
ostrej fazy (CRP i fibrynogen) przemawiaj¹
za istotnym udzia³em stanu zapalnego w
rozwoju mia¿d¿ycy u chorych dializowanych
z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek.
Podobne dane opublikowali Kato i wsp. oraz
Stenvinkel i wsp, którzy stwierdzili istotn¹
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem IL6 a gruboci¹ kompleksu intima-media têtnic szyjnych [13,26]. W naszym badaniu, IL6 okaza³a siê najsilniej koreluj¹cym markerem stanu zapalnego, zarówno z IMT
(r=0,60; p=0,0001), jak i liczb¹ blaszek
mia¿d¿ycowych w têtnicach szyjnych (r=
0,50; p=0,0002). Mniejsze, choæ nadal wysokie dodatnie korelacje stwierdzono tak¿e
dla stê¿enia fibrynogenu (r= 0,41; p=0,003)
i CRP (r= 0,32; p=0,02) w stosunku do IMT.
Obie stwierdzane w badaniu ultrasonograficznym patologie pozostawa³y w cis³ej dodatniej zale¿noci ze sob¹ (r=0,51;
p=0,0001) oraz takimi klasycznymi czynnikami ryzyka jak wiek badanych (r=0,64;
p=0,0001 dla IMT i r= 0,50; p=0,0001 dla
liczby blaszek), palenie tytoniu (r=0,39;
p=0,003 i r=0,46; p=0,0001) oraz cinienie
têtnicze: skurczowe (IMT) lub rednie (liczba blaszek). Liczba blaszek mia¿d¿ycowych
korelowa³a tak¿e  ze stê¿eniem Lp(a), cinieniem rozkurczowym, a IMT- ze stê¿eniem homocysteiny (r=0,38, p=0,005). Zaskoczeniem okaza³ siê natomiast brak istotnych korelacji z innymi parametrami gospodarki lipidowej oraz zaburzeniami metabolizmu wapniowo-fosforowego.
Markery stanu zapalnego, zarówno
CRP, jak i IL-6 s¹ obecnie uwa¿ane za jedne z najlepszych predyktorów ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej.
Istotne znaczenie prognostyczne stê¿enia
CRP wykazywano równie¿ u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, natomiast badañ na temat zwi¹zku wysokich stê¿eñ IL-6
ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi i
rozwojem zmian w naczyniach u chorych z
niewydolnoci¹ nerek jest stosunkowo niewiele [4,19,21]. Ostatnio, w badaniu Tripepi
i wsp., IL-6 okaza³a siê najlepszym parametrem w okrelaniu ryzyka zgonu, zarówno z
powodu choroby sercowo-naczyniowej, jak
ze wszystkich przyczyn, przy czym jej wartoæ w tym zakresie 2721]. U badanych chorych stwierdzilimy wysok¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy wystêpowaniem zdarzeñ
sercowo-naczyniowych a stê¿eniem IL-6
(p=0,005), s³absz¹ ze stê¿eniem CRP
(p=0,04) oraz zale¿noæ pomiêdzy zdarzeniami klinicznymi a liczb¹ blaszek mia¿d¿ycowych (p=0,02), paleniem tytoniu (p=0,02),
czasem trwania dializoterapii (p=0,04).
Tak silny zwi¹zek IL-6 ze zmianami
mia¿d¿ycowymi i jej powik³aniami klinicznymi, tak¿e w stosunku do CRP, stanowi kolejny argument za tym, ¿e cytokina ta jest
nie tylko markerem zmian w uk³adzie ser-
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cowo-naczyniowym, ale bierze aktywny
udzia³ w ich rozwoju. Sugeruj¹ to zarówno
wyniki badañ eksperymentalnych, w których
podanie rekombinowanej IL-6 myszom pozbawionym apolipoproteiny E wyranie nasila obserwowan¹ u nich wczesn¹ mia¿d¿ycê, jak i doniesienia opisuj¹ce obecnoæ
mRNA dla IL-6 w blaszkach mia¿d¿ycowych
têtnic wieñcowych chorych poddawanych
zabiegom przeszczepienia serca lub aterektomii [12,23].
Wysokie stê¿enia kr¹¿¹cych cz¹steczek
adhezyjnych maj¹ odzwierciedlaæ zwiêkszon¹ ich ekspresjê na komórkach ródb³onka
i stanowiæ wczesny marker zmian naczyniowych. Nieprawid³owe wartoci s-VCAM-1
obserwowalimy u prawie wszystkich (98%)
badanych. Fakt, ¿e u wiêkszoci naszych
chorych stê¿enia cz¹steczek adhezyjnych
by³y podwy¿szone przemawia za istotnym
zaburzeniem czynnoci ródb³onka w mocznicy. rednie stê¿enia sVCAM-1, sICAM-1 i
sE-selektyny by³y podwy¿szone i wynosi³y
kolejno: 1650 ± 597 ng/ml, 340 ± 139 ng/ml
i 65 ± 35 ng/ml, a wiêc by³y wyranie wy¿sze ni¿ opisywane przez Stenvinkela i wsp
(1240 ± 52 ng/ml, 254 ± 9 ng/ml i 56 ± 3 ng/
ml, odpowiednio) [26]. Wysokoæ stê¿eñ
rozpuszczalnych cz¹steczek adhezyjnych,
podobnie jak cytokin, mo¿e byæ wypadkow¹ ich syntezy oraz uwalniania do kr¹¿enia
i usuwania z ustroju. Bonomini i wsp. wykazali, ¿e stê¿enie moleku³ adhezyjnych narasta wraz ze zmniejszaniem siê przes¹czania k³êbuszkowego [3]. Chorzy badani przez
Stenvinkela znajdowali siê jeszcze w okresie przeddializacyjnym i mieli resztkow¹
czynnoæ nerek, wyra¿aj¹c¹ siê rednim
klirensem kreatyniny i mocznika 7 ± 1 ml/
min (2-15 ml/min), podczas gdy osoby badane przez nas by³y dializowane, czêsto
przez d³u¿szy okres i w wiêkszoci przypadków pozbawione resztkowej czynnoci
nerek, co mo¿e t³umaczyæ obserwowane
przez nas tak wysokie wartoci.
Jednak¿e, mimo tak wyranie podwy¿szonych stê¿eñ wszystkich trzech badanych
cz¹steczek adhezyjnych, nie stwierdzilimy
zale¿noci pomiêdzy nimi a wystêpowaniem
zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonów.
Przydatnoæ sICAM w ocenie ryzyka wyst¹pienia zgonów z wszystkich przyczyn opisali Stenvinkel i wsp.; w ich badaniu parametr ten mia³ najwiêksze znaczenie rokownicze [26]. Tak¿e, w przeciwieñstwie do Papagianni'ego i wsp. [17,18], którzy opisali korelacjê pomiêdzy sICAM a gruboci¹ kompleksu intima-media, zarówno u chorych hemodializowanych, jak i leczonych dializ¹
otrzewnow¹, nie uda³o siê potwierdziæ
zwi¹zku pomiêdzy ¿adn¹ z kr¹¿¹cych cz¹steczek adhezyjnych a zmianami w têtnicach szyjnych. Wiêcej, wbrew naszym oczekiwaniom stê¿enie tych cz¹steczek nie korelowa³o równie¿ ze stê¿eniem IL-6.
Stwierdzono natomiast ró¿ne istotne
zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami cz¹steczek
adhezyjnych a innymi badanymi parametrami, m.in. potwierdzono obecnoæ opisywanego zarówno w populacji ogólnej, jak i w
populacji chorych z niewydolnoci¹ nerek w

okresie przeddializacyjnym i dializowanych,
zwi¹zku pomiêdzy sICAM-1 a CRP (r=0,35;
p=0,0084) [11,21,26]. Stê¿enia sICAM-1, jak
i sVCAM-1 korelowa³y te¿ wysoko z czasem
trwania dializoterapii. Warta podkrelenia jest
te¿ obserwowana przez nas ujemna wysoka
korelacja pomiêdzy sVCAM-1 a stê¿eniem
cholesterolu HDL > 35 mg% (r=- 0,54,
p=0,01). Mo¿e to byæ spowodowane ochronnym wp³ywem tego ostatniego na czynnoæ
ródb³onka. Sugeruje siê, ¿e wysokie stê¿enia HDL dzia³aj¹c antyoksydacyjnie hamuj¹
nadmiern¹ ekspresjê cz¹steczek adhezyjnych [8,14]. Analogiczn¹ zale¿noæ w stosunku do ICAM-1 opisali w grupie 49 chorych w okresie przeddializacyjnym lub dializowanych Bolton i wsp. [5].
Podsumowuj¹c: u chorych przewlekle
dializowanych z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek stê¿enia IL-6 w surowicy wydaj¹ siê bardzo dobrym predyktorem zdarzeñ
sercowo-naczyniowych i progresji mia¿d¿ycy. Wyniki te potwierdzaj¹ podstawowe znaczenie reakcji zapalnej i stanowi¹ kolejny
argument za istotnym aktywnym udzia³em tej
cytokiny w rozwoju choroby sercowo-naczyniowej w tej populacji.
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