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Wp³yw a-tokoferolu na komórkow¹ i humoraln¹ odpowied
immunologiczn¹ u chorych hemodializowanych: badanie
randomizowane z zastosowaniem podwójnie lepej próby

Wp³yw przewlek³ego leczenia ramiprylem na dynamikê
wydalania z moczem czynnika wzrostowego (TGF) beta1
i endoteliny-1 (ET-1) u dzieci i m³odzie¿y z przewlek³¹
chorob¹ nerek  wyniki miêdzynarodowego
badania wieloorodkowego ESCAPE Trial
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Krzysztof Bijak2, Maria Nowaczyk3, Jerzy Przedlacki1,
Stanis³aw Niemczyk1, Dariusz W³odarczyk1
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Liczne badania wykaza³y, ¿e a-tokoferol (aTKF) jest modulatorem uk³adu immunologicznego, w jego suplementacja mo¿e
poprawiæ odpowied proliferacyjn¹ komórek T, wydzielanie cytokin, jak i produkcjê przeciwcia³ w odpowiedzi na szczepienia.
Celem pracy by³a ocena wp³ywu przewlek³ej suplementacji
aTKF na czynnoæ uk³adu immunologicznego w populacji chorych hemodializowanych. Badaniem objêto 55 chorych hemodializowanych, których randomizowano do grupy otrzymuj¹cej
aTKF w dawce 1500 mg/3 x tyg. (n = 27) i placebo (n = 28).
Oceniano odpowied proliferacyjn¹ limfocytów T na fitohemaglutyninê (PHA) i anty-CD3, oraz zdolnoæ proliferacyjn¹ limfocytów B stymulowanych Staphylococcus aureus s. Cowan (SAC)
i ich zdolnoæ do produkcji przeciwcia³ na mitogen szkar³atki
(PWM), po 3, 6, 12 i 24 miesi¹cach. U wiêkszoci badanych
stwierdzono upoledzenie odpowiedzi humoralnej i komórkowej ustroju: test PHA by³ nieprawid³owy u 93%, test z SAC  u
91%, a produkcja przeciwcia³ w tecie z PWM  u 51% badanych; jedynie odpowied na anty-CD3 by³a prawid³owa w 91%.
Badanie nie potwierdzi³o wp³ywu aTKF czynnoæ immunologiczn¹ chorych z mocznic¹, mimo istotnego wzrostu jego stê¿enia w surowicy (17,8 ± 6,2 vs. 16,6 ± 7,2 mg/ml; p < 0,01).
Jedynym istotnym efektem by³o mniejsza redukcja zdolnoci
do produkcji przeciwcia³ w tecie PWM w grupie leczonej po 12
m-cach obserwacji (p < 0,05). Ten fakt, oraz silna dodatnia zale¿noæ pomiêdzy stê¿enie aTKF a zdolnoci¹ limfocytów B
do produkcji przeciwcia³ w odpowiedzi PWM (r = 0,36; p = 0,007)
mog³yby przemawiaæ za ochronnym dzia³aniem aTKF na postêpuj¹ce wraz z czasem trwania mocznicy zaburzenia odpornoci humoralnej.
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W badaniach wstêpnych wykazalimy, ¿e u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (stadium CKD: 2-4) wydalanie z moczem
TGFb1 i ET-1 jest zwiêkszone w porównaniu ze zdrowymi. Cel:
Ocena wp³ywu renoprotekcji ramiprylem (5 mg/m2) na dynamikê wydalania tych biomarkerów z moczem. Materia³: 165 chorych z CKD (2-4) leczonych 2 lata i 93 chorych leczonych 3 lata
oraz 101-osobowa grupa kontrolna (zdrowych). Wydalanie biomarkerów z moczem badano technik¹ ELISA (DRG Instruments
GmbH; Biomedica). Wyniki: Uzyskano: obni¿enie wartoci cinienia têtniczego do normy dla wieku; przemijaj¹ce obni¿enie
bia³komoczu o 50% z efektem ucieczki i powrotem do wartoci wyjciowych w 3 roku obserwacji. Wydalanie z moczem
TGFb1, wyjciowo 3-krotnie wy¿sze od normy (najwy¿sze w
nefropatii zaporowej), systematycznie obni¿a³o siê (istotnie) odpowiednio: 27,4 ± 20,7; 20,6 ± 44; 18,4 ± 20,5 ng/g kreatyniny
(p < 0,001), natomiast wydalanie ET-1 wzros³o o ok. 100% w
czasie 2 lat leczenia. Wartoci wyjciowe wydalania biomarkerów nie wykaza³y znaczenia predykcyjnego w przewidywaniu
efektu renoprotekcji.
Wnioski: Obni¿enie wydalania TGFb1 z moczem u chorych na
renoprotekcji ramiprylem odzierciedla raczej zakres uszkodzenia cewkowo-ródmi¹¿szowego, ni¿ ca³oæ uszkodzenia mi¹¿szu/funkcji nerek w przebiegu CKD, wzrost wydalania ET-1 jest
prawdopodobnie efektem kompensacyjnego mechanizmu hemodynamicznego w reakcji na farmakologiczn¹ blokadê uk³adu renina-angiotesyna.
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Czy neprylizyna mo¿e byæ markerem uszkodzenia
podocytów w k³êbuszkowych zapaleniach nerek (KZN)
u ludzi?

Czynniki wp³ywaj¹ce na pojawienie siê bia³komoczu
po wysi³ku fizycznym

Anna Kubiak1, Aleksandra Rochowiak1, Katarzyna Smyka³1,
Agnieszka Perkowska2, Magdalena Durlik2, Zofia Niemir1
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Neprylizyna (CD10) jest pierwszym odkrytym antygenem podocytów, który mo¿e wywo³aæ b³oniaste KZN u ludzi. Zró¿nicowan¹ ekspresjê CD10 obserwowano uprzednio w ró¿nych postaciach morfologicznych KZN.Celem pracy by³o porównanie
ekspresji CD10 z innymi markerami podocytów: receptorem dla
sk³adnika C3b dope³niacza (C3bR) i synaptopodyn¹ w ró¿nych
postaciach morfologicznych KZN. Badaniami objêto 111 chorych, w tym 87 z rozplemowymi formami KZN (PGN) i 24 z formami nierozplemowymi (NPGN) oraz 5 nerek zdrowych (NZ).
Oceny ekspresji badanych antygenów dokonano za pomoc¹
immunohistochemii z u¿yciem trójstopniowej metody APAAP.
W NZ, ekspresja trzech badanych antygenów podocytów lokalizowa³a siê w obwodowej czêci pêtli naczyniowej k³êbuszków
i zosta³a oszacowana jako 3,00. U chorych na KZN ekspresja
tych bia³ek by³a ni¿sza, jednak bez istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy PGN i NPGN (CD10: PGN 1,84 ± 0,81, NPGN 1,82
± 0,85; C3bR: PGN 2,14 ± 0,87, NPGN 2,17 ± 0,81; synaptopodyna: PGN 1,92 ± 0,90, NPGN 1,85 ± 0,87). Znaczny ubytek ekspresji badanych antygenów kojarzy³ siê z nasilonym rozplemem komórek k³êbuszka oraz zaawansowanymi zmianami
sklerotycznymi. Stwierdzono linijn¹ zale¿noæ zarówno miêdzy
ekspresj¹ CD10 i synaptopodyn¹ (r = 0,81; p < 0,0001) oraz
CD10 i C3bR (r = 0,65; p < 0,0001). Powy¿sze wyniki wskazuj¹
na zbli¿on¹ ekspresjê neprylizyny oraz C3bR i synaptopodyny
w k³êbuszkach nerkowych chorych na KZN. Zatem neprylizyna
mo¿e s³u¿y jako alternatywny marker uszkodzenia podocytów
w przebiegu KZN.
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Wstêp: Wysi³ek fizyczny znany jest jako jedna z przyczyn wystêpowania bia³komoczu czynnociowego. Przyczyny tego zjawiska, jego czêstoæ i nasilenie nie s¹ dok³adnie opisane i wyjanione. Celem pracy by³a ocena czynników wp³ywaj¹cych na
wystêpowanie bia³komoczu powysi³kowego. Materia³ i metody:
Badaniu poddano 115 zdrowych ochotników, nie bêd¹cych sportowcami, uczestnicz¹cych w Ekstremalnym Rajdzie na Orientacjê Harpagan, którzy przeszli ponad 50 km w terenie lenym, w czasie ponad 12 godzin. U uczestników po wysi³ku
wykonano badanie ogólne moczu metod¹ paskow¹.
Wyniki: 1. Sporód 115 uczestników 26 mia³o bia³komocz 
wszyscy 30 mg/dl. Natê¿enie bia³komoczu nie mia³o zwi¹zku z
czasem trwania wysi³ku, ani wiekiem badanych. W obu grupach by³ podobny odsetek kobiet, rednia wartoæ ciê¿aru w³aciwego, pH moczu i odsetek chorych z erytrocyturi¹ i bilirubinuri¹. W grupie z bia³komoczem zdecydowanie czêciej obserwowano obecnoæ cia³ ketonowych. 2. 40 uczestników nie mia³o cia³ ketonowych w moczu (grupa A), 49 mia³o na + (B), a 26
++ lub +++ (C). Grupy nieznacznie ró¿ni³y siê pod wzglêdem
wieku, p³ci, czasu trwania wysi³ku. W badaniu moczu ró¿nice
dotyczy³y ciê¿aru w³aciwego i pH. Tylko 7% z pierwszej grupy
mia³o bia³komocz, 25,5% z drugiej i a¿ 38,5 % z trzeciej.
Wnioski: 1. Po ponad 50-kilometrowym marszu w ciê¿kim terenie bia³komocz wystêpuje zaledwie u 20% osób. 2. Zawsze jest
to bia³komocz o niewielkim nasileniu. 3. Wystêpownie bia³komoczu nie wykazuje korelacji z d³ugoci¹ wysi³ku, ale prawdopodobnie z brakiem odpowiedniego przygotowania i nieodpowiednim od¿ywianiem siê uczestników w czasie marszu, czyli
ze zbyt du¿¹ intensywnoci¹ wysi³ku w stosunku do mo¿liwoci osób niewytrenowanych.
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Wp³yw skojarzonego statyn¹ i inhibitorem konwertazy
na czynnoæ ródb³onka, wskaniki stanu zapalnego
oraz profil dobowego cinienia têtniczego u chorych
na nadcinienie têtnicze

Wp³yw rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny
na proliferacjê i fenotyp powierzchniowy limfocytów CD4+
pacjentów przewlekle hemodializowanych

Micha³ Nowicki, Piotr Ruszkowski
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w £odzi (£ód, Polska)
Leczenie statyn¹ w skojarzeniu z inhibitorem konwertazy (IKA)
mo¿e zapewniæ skuteczniejsze dzia³anie ochronne na narz¹dy
docelowe u chorych na nadcinienie têtnicze. Nie ustalono jednak czy powy¿szy efekt jest niezale¿ny od spadku cinienia
têtniczego. Celem badania by³a ocena wp³ywu du¿ej dawki fluwastatyny dodanej do IKA na czynnoæ ródb³onka i 24-godzinny
profil cinienia têtniczego u chorych na nadcinienie têtnicze
leczonych ju¿ d³ugotrwale IKA. W³¹czono 20 chorych z cholesterolemi¹ < 250 mg/dl i 10 osób zdrowych. Chorzy otrzymali w
kolejnoci losowej 80 mg fluwastatyny/dobê lub placebo przez
6 tygodni z 1-tygodniow¹ przerw¹. Oznaczono czynnoæ ródb³onka (rezerwê wazodylatacji zale¿nej od przep³ywu krwi) aktywnoæ osoczow¹ vWF, stê¿enie VEGF, CRP oraz 24-godzinne cinienie têtnicze. Wyjciowo obie grupy nie ró¿ni³y siê ¿adnymi oznaczanymi wskanikami poza wy¿szym stê¿eniem CRP
u chorych na nadcinienie têtnicze (p = 0,02). Dodanie statyny
spowodowa³o spadek stê¿enia lipidów surowicy - cholesterolu
ca³kowitego i frakcji LDL (p < 0,0001), CRP (p = 0,03), vWF (p =
0,03) i VEGF (p < 0,01). Wazodylatacja zale¿na od przep³ywu
zwiêkszy³a siê (p < 0,001). Ca³odobowe cinienie têtnicze krwi
pozosta³o bez zmian. Dodanie statyny do IKA poprawia czynnoæ ródb³onka i zmniejsza stan zapalny u chorych na nadcinienie têtnicze w sposób niezale¿ny od cinienia têtniczego.
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Receptor dla erytropoetyny (EPO-R) pojawia siê we wczesnych
etapach erytropoezy na komórkach CFU-E i BFU-E. Jego identyfikacja na neuronach, komórkach ródb³onka naczyñ czy granulocytach sugeruj¹ inne, poza krwiotwórczymi, w³aciwoci
erytropoetyny. Badania przeprowadzane w grupie pacjentów w
stadium schy³kowej niewydolnoci nerek wskazuj¹ na to, ¿e
podanie rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny (rhEPO) pobudza produkcjê IL-2 oraz przywraca prawid³owe poziomy cytokin prozapalnych. Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu rhEPO
na fenotyp i proliferacjê limfocytów T CD4+ u pacjentów hemodializowanych ze zdiagnozowan¹ przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek. Cytometryczna analiza limfocytów CD4+ poddanych stymulacji mitogenami wykaza³a, ¿e u pacjenci hemodializowani
nieleczeni rhEPO charakteryzuj¹ siê nisk¹ ekspresj¹ antygenów CD28 oraz CD69 w porównaniu do osób zdrowych i pacjentów leczonych rhEPO. W tej grupie zaobserwowalimy spadek odsetka proliferuj¹cych komórek CD4+CD28+ oraz wyd³u¿ony czas przejcia z fazy G0 do G1. Za pomoc¹ cytometrii
przep³ywowej wykrylimy ekspresjê EPO-R na powierzchni limfocytów CD4+ (1-2% populacji). Iloæ cz¹steczek EPO-R na
pojedynczej komórce waha siê od 700 do 7000. Obserwacje te
dotycz¹ zarówno osób zdrowych jak i pacjentów hemodializowanych. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e rhEPO mo¿e wp³ywaæ
na ekspresjê antygenów niezbêdnych do prawid³owej odpowiedzi limfocytów CD4+ oraz na ich proliferacjê. Wykrycie receptora dla EPO na powierzchni limfocytów sugeruje, ¿e erytropoetyna mog³aby bezporednio modulowaæ cie¿ki sygnalizacyjne wa¿ne dla tych komórek tym samym pe³ni¹c rolê immunomodulacyjn¹.

3

FC7
Temat: Nadcinienie nerkopochodne
Stan od¿ywienia i nawodnienia oceniany metod¹ analizy
bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo.
Wyniki polskiego badania wieloorodkowego
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Celem pracy by³a ocena stanu od¿ywienia i nawodnienia dzieci dializowanych otrzewnowo przy u¿yciu metody analizy bioimpedancji (BIA). Materia³ i metody: Badaniami objêto 73 dzieci (42 ch, 31 dz) w wieku od 2,25 do 21,55 lat. Oceniano wartoci badanych parametrów biochemicznych. Wykonywano 24
godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi (ABPM). Metod¹ BIA
oceniano: ca³kowit¹ wodê ustroju (TBW%), przestrzeñ wodn¹
poza- (ECW) i wewn¹trz-komórkow¹ (ICW) oraz k¹t fazowy.
Wyniki: W badanej populacji stê¿enie bia³ka ca³kowitego w surowicy wynosi³o od 35 do 82 g/l, albuminy od 17 do 52 g/l, Hb
od 73 do 174 g/l. Zalecane wartoci hemoglobiny osi¹gnê³o 39
pacjentów (54%). W grupie dzieci z niedokrwistoci¹ stwierdzano wy¿sze stê¿enia toksyn mocznicowych (mocznik 18,2
vs. 15,1; kreatynina 727,7 vs. 579,5 mmol/l), ni¿sze stê¿enia
albuminy (35,2 vs. 38,3 g/l) oraz cechy przewodnienia (ECW/
ICW 96,8 vs. 90,3). Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
stê¿eniem albuminy a k¹tem fazowym (r = 0,43; p < 0,001)
oraz ujemne korelacje pomiêdzy stê¿eniem albuminy a TBW%
(r = -0,32; p = 0,006) i stosunkiem ECW/ICW (r = -0,32; p =
0,006). Nadcinienie têtnicze rozpoznano u 26 z 57 pacjentów
(45,6%). Dzieci z nadcinieniem têtniczym cechowa³o wy¿sze
stê¿enie sodu (141,1 vs. 138,2 mmol/l; p = 0,008), fosforu (1,87
vs. 1,56; p = 0,006 i wskanika ECW/ICW (95,2 vs. 88,8; p =
0,08). Wnioski: Metoda BIA jest skuteczna w diagnostyce stanów przewodnienia u dzieci dializowanych. K¹t fazowy mo¿e
stanowiæ cenny wskanik stanu od¿ywienia. Przewodnienie
zewn¹trzkomórkowe wp³ywa na wystêpowanie nadcinienia
têtniczego, obni¿enie stê¿enia albuminy i hemoglobiny u pacjentów dializowanych.
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FC8
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin),
cystatyna C i jej korelacje z funkcj¹ nerek u osób
z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny po przezskórnych
interwencjach wieñcowych
Jolanta Ma³yszko1, Hanna Bachórzewska-Gajewska2,
Jacek Ma³yszko1, Ewa Sitniewska2, Micha³ Myliwiec2,
S³awomir Dobrzycki2
1
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Mishra i wsp. (Lancet 2005) podkrelili rolê NGAL jako nowego
biomarkera ostrej niewydolnoci nerek. Nefropatia kontrastowa  CIN jest potencjalnie gronym powik³aniem PCI. Celem
pracy by³a prospektywna ocena stê¿enia NGAL w surowicy i w
moczu u 100 pacjentów poddanych PCI (DM, n = 43) w korelacji do stê¿enia cystatyny C, kreatyniny i GFR (MDRD, Cockcrofta-Gaulta, Jeliffe). Oceniano stê¿enie NGAL, cystatyny C przed,
2, 4, 8, 24 i 48 godzin po PCI. Wykazano istotnie statystyczny
wzrost stê¿enia NGAL w surowicy po 2 i 4 godzinach po zabiegu oraz w moczu po 4 i 8 godzinach po zabiegu, za cystatyny
C 24 h po PCI. Czêstoæ CIN by³a 11%. U pacjentów z CIN,
NGAL by³ istotnie wy¿szy w surowicy 2 h, w moczu 4 h, za
cystatyna C 8 i 24 h po PCI. Stê¿enie NGAL w surowicy i w
moczu powróci³y do wartoci wyjciowych po 48 godzinach. W
analizie jednoczynnikowej, przed zabiegiem, stê¿enie NGAL w
surowicy korelowa³o istotnie z GFR, stê¿eniem kreatyniny, cystatyny C, albumin, NGAL w moczu, Hb, wiekiem i obecnoci¹
cukrzycy. W analizie wieloczynnikowej stê¿enie kreatyniny by³o
jedynym predyktorem stê¿enie NGAL w surowicy. Stê¿enie
NGAL 2 godziny po PCI korelowa³o istotnie ze stê¿eniem kreatyniny, czasem zabiegu, HbA1c, Hb, cystatyn¹ C, NGAL w
moczu. W analizie wieloczynnikowej stê¿enie kreatyniny 2 godziny po PCI, czas PCI i HbA1c by³y predyktorami stê¿enie
NGAL w surowicy. Stê¿eniem NGAL przed PCI by³o istotnie
wy¿sze u chorych na cukrzycê.NGAL mo¿e byæ nowym, czu³ym biomarkerem CIN po PCI. Stê¿enie kreatyniny, czas zabiegu, oraz HbA1c mo¿e prognozowaæ wzrost stê¿enie NGAL w
surowicy po PCI. Postêpowanie profilaktyczne powinno obejmowaæ zminimalizowanie czasu zabiegu, w³aciwe nawodnienie oraz ocenê funkcji nerek przed PCI.
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Indometacyna nasila ekspresjê mRNA czynników
angiogenetycznych w korze nerek zdrowych szczurów

Z³ogi HSP90 w k³êbuszkach nerkowych s¹ zwi¹zane
z aktywnoci¹ tocznia uk³adowego (SLE) i mog¹ mieæ
wartoæ prognostyczn¹ w odpowiedzi
na leczenie
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Instytut Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
(Warszawa, Polska);
2
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nadcinienia
Têtniczego i Angiologii, Akademia Medyczna w Warszawie
(Warszawa, Polska);
3
Zak³ad Biofizyki i Fizjologii Cz³owieka, Akademia Medyczna
w Warszawie (Warszawa, Polska)
Wstêp/Cel: Indometacyna, stosowana w leczeniu bólu, nale¿y
do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które
mog¹ powodowaæ ródmi¹¿szowe zapalenie nerek. Uwa¿a siê,
¿e NLPZ hamuj¹c produkcjê prostaglandyn, zmniejszaj¹ perfuzjê kory i rdzenia nerek, co w efekcie prowadzi do hipoksji i
uszkodzenia. To z kolei wp³ywa na ekspresjê genów czynników
odpowiedzialnych za angiogenezê. Nale¿¹ do nich m.in.: naczyniowo-ródb³onkowy (VEGF), fibroblastyczny (FGF), transformuj¹cy b1 (TGFb1) i p³ytkopochodny (PDGF) czynnik wzrostu.Celem badania by³a ocena wp³ywu d³ugotrwa³ego stosowania indometacyny na ekspresjê w/w czynników oraz ich receptorów w korze nerkowej szczurów. Metoda: Do dowiadczenia
u¿yto 2 grupy po 8 zdrowych, 6-tygodniowych szczurów rasy
Wistar. Przez 3 miesi¹ce, pierwsza grupa (Indo) otrzymywa³a
indometacynê w wodzie pitnej w dawce 5 mg/kg/dzieñ, a grupa
druga (K) placebo. Po 3 miesi¹cach, metod¹ RT-PCR oceniono ekspresjê mRNA wymienionych czynników w korze nerek.
Wyniki: W porównaniu do grupy K, w grupie Indo zaobserwowalimy statystycznie znamienny (p < 0,05) wzrost ekspresji
mRNA dla: VEGF (1,73 krotny), FGF-2 (5,6 krotny) oraz dla
receptorów: TGFb typu III (2,93 krotny), PDGF receptora a (2,93
krotny) i b (2,91 krotny). Ekspresja mRNA dla TGFb1, PDGF,
receptorów 1 i 2 dla FGF oraz receptora I dla TGFb nie zmieni³y siê. Wnioski: Indometacyna wzmaga ekspresjê mRNA czynników angiogenetycznych  VEGF i FGF  w korze nerek. Efekt
ten byæ mo¿e jest obron¹ na hipoksjê indukowan¹ przez indometacynê.
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Tomasz Pora¿ko1, Agnieszka Ha³oñ2, Tomasz Go³êbiowski1,
Mariusz Kusztal1, Magdalena Krajewska1, Wac³aw Weyde1,
Marian Klinger1
1
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska);
2
Katedra Anatomii Patologicznej (Wroc³aw, Polska)
Celem pracy by³o poszukiwanie zwi¹zku miêdzy obecnoci¹
depozytów z HSP90 w bioptatach nerek chorych na SLE a wyk³adnikiem aktywnoci choroby (SLEDAI) i odpowiedzi na leczenie. Badanie wykonano na materiale biopsyjnym od 26 chorych (20 K; 6 M; r. wieku 33,5 l) pobieranym w okresie zaostrzenia SLE przed leczeniem indukcyjnym. U 22 chorych
wystêpowa³ zespó³ nerczycowy, u 4 bia³komocz 2-3 g/24 h. W
leczeniu indukcyjnym 16 pacjentów otrzyma³o metyloprednizolon (MP; 3 x 0,5 g)+cyklofosfamid (CPX i.v.), 6 pacjentów MP
(+azatiopryna u 2), a 4 otrzyma³o prednizon + cyklosporynê
(CsA). Ponadto 4 chorych otrzymywa³o CsA z powodu braku
odpowiedzi na MP + CPX lub MP w monoterapii. Obecnoæ
z³ogów z anty-HSP90 stwierdzano technik¹ immunohistochemiczn¹. Dodatnie barwienie dla HSP90 w k³êbuszkach uzyskano u 25 z 26 (96,1%) bioptatów. Zauwa¿ono, ¿e chorzy odpowiadaj¹cy na leczenie steroidami + CPX mieli wysok¹ intensywnoæ depozytów HSP90 w k³êbuszkach, podczas gdy dobrej odpowiedzi na CsA towarzyszy³y mniej intensywne z³ogi
HSP90. Zaobserwowano tendencjê do wy¿szego indeksem
SLEDAI w przypadku chorych z du¿¹ intensywnoci¹ z³ogów
HSP90 w momencie biopsji (pocz¹tek leczenia) (12,7 ± 5 vs.
15,8 ± 8; odpowiednio przy niskiej i wysokiej intensywn.), a
tak¿e 3 mies. póniej (odpowiednio 10,5 ± 6 vs. 15,1 ± 7). Intensywnoæ depozytów HSP90 by³a powi¹zana ze wskanikeim SLEDAI i mo¿e mieæ wp³yw na odpowied terapeutyczn¹.
Obserwowano tak¿e zró¿nicowan¹ odpowied na leczenie w
zale¿noci od intensywnoci z³ogów HSP90
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FC11
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

FC12
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

Ekspresja ró¿nych form transkrypcyjnych neprylizyny
(CD10) w leukocytach krwi obwodowej (LKO) chorych na
pierwotne k³êbuszkowe zapalenia nerek (PKZN)
i nefropatiê toczniow¹ (NT)

Czynniki zwi¹zane z wystêpowaniem nadcinienia
têtniczego we wczesnych stadiach przewlek³ego
k³êbuszkowego zapalenia nerek

Anna Kubiak, Pawe³ Olejniczak, Magdalena Polcyn-Adamczak,
Zofia Niemir
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska)
Neprylizyna jest pierwszym odkrytym antygenem podocytów
wywo³uj¹cym b³oniaste KZN u ludzi. Znane s¹ 3 izoformy cDNA
genu CD10 (1, 2a, 2b). U szczurów, ekspresja tych izoform ró¿ni siê w zale¿noci od rodzaju badanej tkanki. Jak dot¹d brak
danych o ekspresji poszczególnych izoform CD10 w ró¿nych
tkankach, jak te¿ ró¿nych glomerulopatiach u ludzi.Celem pracy by³a analiza ekspresji trzech izoform neprylizyny w LKO chorych na PKZN, NT oraz zdrowych ochotników (ZO). Badaniami
objêto 39 chorych na PKZN, 29 na NT oraz 52 ZO. Po izolacji
ca³kowitego RNA z LKO poddawano je odwrotnej transkrypcji,
a nastêpnie amplifikacji za pomoc¹ PCR z u¿yciem starterów
specyficznych dla trzech izoform CD10. W ka¿dej z badanych
grup wykazano ekspresjê trzech izoform CD10. Jednak u chorych na PKZN oraz u ZO dominowa³ typ 1 (PKZN vs. NT p <
0,005; ZO vs. NT p < 0,0001), natomiast u chorych na NT ekspresja izoform 1 i 2b by³a zbli¿ona. Stwierdzono te¿ ró¿nice w
ekspresji izoformy 2b u ZO i chorych na PKZN (p < 0,05). Ekspresja izoformy 2a by³a niska we wszystkich grupach, jednak
porównywalna u ZO i chorych na PKZN, podczas gdy istotnie
statystycznie ni¿sza u chorych na NT (p < 0,05 vs. ZO i p < 0,04
vs. PKZN). Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e na ró¿nice w
ekspresji trzech izoform genu CD10 wp³yw ma nie tylko rodzaj
badanej tkanki, ale i ró¿ne warunki patologiczne. W tym kontekcie, szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê byæ ró¿nice w ekspresji izoform 1 i 2a w LKO chorych na PKZN i NT.
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Micha³ Wruk, Andrzej Oko, Krzysztof Pawlaczyk,
Stanis³aw Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych UM im. K. Marcinkowskiego (Poznañ, Polska)
Celem obecnej pracy by³a ocena czynników, które mog¹ mieæ
wp³yw na wystêpowanie nadcinienia têtniczego (NT) w stadium 1 i 2 przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek (PKZN)
z bia³komoczem nienerczycowym w porównaniu z chorymi z
prawid³owym cinieniem (bez NT). Badanie przeprowadzono u
21 chorych z PKZN w stadium 1 i 2 PChN, 16 M i 5 K, w rednim wieku 39 ± 12 lat. NT rozpoznano u 13 chorych (61% przypadków) uzupe³niono (ABPM). Stwierdzono, ¿e chorzy z NT w
porównaniu z chorymi bez NT byli istotnie (p < 0,05) starsi (43
± 11 vs. 31 ± 10 lat), wykazywali wiêkszy wskanik masy cia³a
(BMI 27,3 ± 2,8 vs. 24,1 ± 3,4 kg/m2), mniejsze eGFR (79,5 ±
16,6 vs. 94,4 ± 13,8 ml/min/1,73 m2), klirens kreatyniny (94 ±
23 vs 120 ± 24 ml/min), wiêksze stê¿enie glukozy we krwi na
czczo (91 ± 9 vs. 81 ± 10 mg/dl), wiêkszy wskanik masy lewej
komory serca (118 ± 28 vs. 91 ± 8 g/m2) oraz nieco wy¿sze (p
< 0,075) stê¿enie cholesterolu i LDL w surowicy. W ca³ej grupie
chorych stwierdzono istotn¹ dodatni¹ korelacjê (p < 0,05) miêdzy wiekiem i rednim ca³odobowym cinieniem têtniczym
(MAP): r = 0,54 oraz ujemn¹ korelacjê miêdzy eGFR i MAP: r =
-0,47. Wystêpowanie NT we wczesnych stadiach PKZN wi¹¿e
siê z tymi samymi czynnikami ryzyka rozwoju NT jakie wykazano w populacji ogólnej ze zmniejszonym GFR. Uzyskane wyniki przemawiaj¹ na korzyæ zunifikowanej hipotezy rozwoju NT,
która podkrela znaczenie uszkodzenia nerek.
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Streszczenia

FC13
Temat: Varia

FC14
Temat: Varia

Ocena reakcji izolowanej têtnicy ogonowej szczura
na dzia³anie angiotensyny II w obecnoci
N-omega - Nitro-L-argininy po zabiegu jednostronnej
i subtotalnej nefrektomii

Rodzinny niedobór LCAT  analiza biochemiczna i analiza
zmian w nerkach u dwóch chorych z now¹ mutacj¹
Val309Met w egzonie genu LCAT

Andrzej Brymora , Mariusz Flisiñski ,
Leszek Szadujkis-Szadurski2, Gra¿yna Odrow¹¿-Sypniewska3,
Jacek Manitius1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób
Wewnêtrznych Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Bydgoszcz, Polska);
2
Katedra Farmakologii i Terapii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu (Bydgoszcz,
Polska);
3
Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej
Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy UMK
w Toruniu (Bydgoszcz, Polska)
1

1

Wstêp: Deficyt naczyniowego tlenku azotu (NO) stanowi jedn¹
z przyczyn akceleracji mia¿d¿ycy w chorobach nerek. Brak
odpowiedniej iloci NO wp³ywa na wzrost stanu zapalnego prowadz¹c do uszkodzenia naczynia. Cel pracy: Analiza reakcji
izolowanej têtnicy ogonowej na dzia³anie angiotensyny II (ANG
II) u szczurów z prawid³ow¹ i upoledzon¹ funkcj¹ nerek przed
oraz po inkubacji naczynia w obecnoci N-omega-nitro-L-argininy (L-NAME) z ocen¹ parametrów stanu zapalnego. Materia³
i metodyka: Szczury szczepu Wistar poddano chirurgicznemu
wytworzeniu przewlek³ej choroby nerek  1/2 i 5/6 nefrektomia.
Po 4 tygodniach pobrano krew na badania laboratoryjne oraz
przeprowadzono izolacjê i perfuzjê têtnic zgodnie z metod¹ Nicholasa. ANG II podawano zewn¹trznaczyniowo we wzrastaj¹cych stê¿eniach. Na podstawie uzyskanych krzywych stê¿enie
agonisty  efekt wazokonstrykcyjny wyznaczono wartoæ EC50
 stê¿enie ANG II wywo³uj¹ce 50% maksymalnej reakcji. Podobnie analizowano reakcjê skurczow¹ po inkubacji naczynia
w obecnoci L-NAME.
Wyniki: Podano jako rednia ± SD; *p < 0,05
Kontrola
n=12

1/2 nefrektom ia
n = 12

5/6 nefrektom ia
n = 12

Kreaty nina [m g/dl]

0,83 ± 0,27

0,74 ± 0,07

1,36 ± 0,21 *

Album iny [g/dl]

3,44 ± 0,34

3,08 ± 0,73

2,87 ± 0,44 *

Haptoglobina [m g/m l]

0,7 ± 0,44

1,68 ± 0,63 *

1,63 ± 0,7 *

M CP-1 [pg/m l]

293 ± 114

489 ± 265 *

666 ± 294 *

EC50 ANG
(M /L x 10-7)

7,85 ± 3,24

3,02 ± 1,81 *

5,48 ± 2,60

EC50 L-NAM E
(M /L x 10-7)

10,14 ± 1,62

3,35 ± 2,91 *

9,01 ± 1,91

Przemys³aw Miarka1, Marek Kuniewski1,
Barbara Idzior-Walu2, W³adys³aw Su³owicz1
1
Katedra i Klinika Nefrologii CMUJ (Kraków, Polska);
2
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ
(Kraków, Polska)
Rodzinny niedobór LCAT (RNLCAT) jest rzadkim genetycznym
zaburzeniem matabolizmu lipidów. Do charakterystycznych cech
FLD (familial LCAT deficiency) zalicza siê bia³komocz z niewydolnoci¹ nerek, anemiê hemolityczn¹ oraz zmêtnienie rogówki bez upoledzenia widzenia. Bia³komocz jest wczesnym objawem choroby nerek w RNLCAT. Choroba nerek postêpuje i
zazwyczaj w trzeciej - czwartej dekadzie ¿ycia dochodzi do ich
niewydolnoci. W badaniu opisano przebieg choroby u rodzeñstwa z FLD: 41 letniej kobiety i jej 39 letniego brata. U chorej
WX w 31. roku ¿ycia w przebiegu trzeciej ci¹¿y stwierdzono
obrzêk podudzi oraz obecnoæ bia³komoczu. Rozpoznanie
RNLCAT potwierdzono ocen¹ hist.-pat. bioptatu nerki, w której
stwierdzono obecnoæ charakterystycznych pó³ksiê¿ycowatych
depozytów oraz znacznego obni¿enia stê¿enia w surowicy cholesterolu HDL, estryfikowanego cholesterolu i aktywnoci LCAT.
Po trzech latach dobowy bia³komocz wynosi³ 1,9 g. Po w³¹czeniu leczenia nefroprotekcyjnego (ACEI, bCa) nast¹pi³a redukcja bia³komoczu do 0,9 g/dobê. Przy kolejnym wzrocie bia³komoczu do 2,6 g/dobê do leczenia w³¹czono Metypred 16 mg
oraz sartan uzyskuj¹c redukcje bia³komoczu do 1,0 g/dobê.
Kontrolne GFR utrzymywa³y siê w granicach normy stosownie
do p³ci i wieku. Zaobserwowano ponadto wzrost komponentu
C3 dope³niacza podczas nasilenia bia³komoczu i jego spadek
w okresie regresji. U badanej chorej z rodzinnym niedoborem
LCAT wykazano skutecznoæ leczenia sterydami i inhibitorami
ACE, co sugeruje, ¿e u pod³o¿a zmian w nerkach le¿y, obok
dyslipidemii tak¿e proces zapalny.
Czas obserw acji (lata)

1

2

3

Album inuria, g/24 godz. 0,8 1,5 1,0

4

5

6

7

8

9

1,0

2,6

1,0

1,2

2,6

0,8

Wnioski: 1. Nadreaktywnoæ têtnicy ogonowej na ANG II w grupie 1/2 nefrektomii mo¿e wynikaæ z braku odpowiedniej syntezy NO spowodowanej obecnoci¹ L-NAME. 2. Brak NO mo¿e
wp³ywaæ na wzrost produkcji MCP-1 powoduj¹c uszkodzenie
ciany naczynia i spadek reakcji skurczowej w grupie 5/6 nefrektomii.
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FC15
Temat: Varia

FC16
Temat: Varia

Wybrane parametry uk³adu antyoksydacyjnego
w przewlek³ej niewydolnoci nerek i ich wp³yw
na transport otrzewnowy u pacjentów przewlekle
dializowanych

Ocena zabiegów codziennej hemodializy (DH) na
podstawie wybranych parametrów modelowania
kinetycznego

Ewa Bober-Palak , Kazimierz Pasternak , Andrzej Ksi¹¿ek
Katedra i Klinika Nefrologii AM w Lublinie (Lublin, Polska);
2
Katedra i Zak³ad Chemii Ogólnej AM w Lublinie
(Lublin, Polska)
1

2

1

1

Celem pracy by³o okrelenie wybranych elementów uk³adu antyoksydacyjnego (UA) u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN), ocena roli badanych parametrów UA w procesie w³óknienia b³ony otrzewnowej i w transporcie otrzewnowym oraz okrelenie stê¿enia wybranych wyk³adników procesu w³óknienia i ocena ich wp³ywu na transport otrzewnowy. Badaniami objêto 128 chorych z PNN, podzielonych na grupy:
PNNP  z PNN przed w³¹czeniem do dializoterapii, HD  hemodializowani, CADO  dializowani otrzewnowo, Tx  po przeszczepie nerki. Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 zdrowych osób.
W badanych grupach analizowano aktywnoæ dysmutazy podnadtlenkowej w erytrocytach (SOD-Er), peroksydazy glutationowej w erytrocytach (GPx-Er) i w osoczu (P-GPx) oraz stê¿enie kwasu L-askorbinowego w osoczu (AA). W grupie CADO
dodatkowo oceniano transformuj¹cy czynnik wzrostu b1 (TGFb1) oraz propeptydy kolagenu III (PIIINP) w surowicy i w p³ynie
dializacyjnym, Kt/V, WCCr i nPCR oraz przeprowadzono test
PET. Na podstawie badañ stwierdzono, ¿e pacjenci z PNNP
maj¹ obni¿on¹ aktywnoæ SOD-Er i P-GPx oraz obni¿one stê¿enie AA. Zabiegi dializoterapii wp³ywaj¹ niekorzystnie na UA.
Przeszczep nerki w PNN poprawia wydolnoæ UA. Obni¿enie
stê¿enia AA, potwierdza koniecznoæ suplementacji preparatów AA u pacjentów z PNN. Aktywnoæ P-GPx koreluje z WCCr.
Os³abienie UA zwiêksza ryzyko rozwoju procesu w³óknienia
b³ony otrzewnowej. Stê¿enie PIIINP w p³ynie dializacyjnym w
CADO mo¿e byæ wyk³adnikiem procesu w³óknienia otrzewnej.
Ryzyko rozwoju procesu w³óknienia otrzewnej wzrasta ze wzrostem transportu otrzewnowego.
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Jacek A. Pietrzyk1, Przemys³aw Korohoda2,
Monika Miklaszewska3, Roman Rumian2, Lidia Krawentek2,
Katarzyna Zachwieja3, Dorota Dro¿d¿3,
Ma³gorzata Komorowska4
1
Oddzia³ Dializ (Kraków, Polska);
2
Katedra Elektroniki AGH (Kraków, Polska);
3
Oddzia³ Dializ USD (Kraków, Polska);
4
Zak³ad Biochemii USD (Kraków, Polska)
Cel pracy: Modeluj¹c regularnie pacjentów dializowanych 3 razy
tygodniowo (3HD), postanowiono przebadaæ zachowanie siê
parametrów modelowania kinetycznego: klirensu komórkowego Kc, generacji mocznika G, znormalizowanego wspó³czynnika katabolizmu bia³ka nPCR, wyrównanego wskanika dializy
eKt/V, % recyrkulacji oraz ultrafiltracji wyra¿onej w stosunku do
masy cia³a Qf/BWt - po zmianie sposobu dializy na dializê codzienn¹ (DH), 6 zabiegów w tygodniu. Materia³ i metody: Analizie poddano wyniki sesji modelowych wykonywanych 3HD u 8
przewlek³e hemodializowanych pacjentów (10 pacjento-sesji),
którzy nastêpnie zostali poddani DH. Pos³u¿ono siê modelem
dwuprzedzia³owym ze zmienn¹ objêtoci¹ dystrybucji. Procedury optymalizacyjne realizowano metod¹ simplex Neldera-Meada z wykorzystaniem pakietu Matlab©. Wyniki: Przejciu na
DH towarzyszy 32% wzrost Kc (p = 0,049) i silna korelacja Kc z
Qf/BWt (r = -0,56; p = 0,0109). Tygodniowy KT/V wzrós³ z 3,30
(3HD) do 4,08 (p = 0,0122); G i nPCR, wzros³y odpowiednio z
9,61 do 10,77 mg/min i z 2,13 do 2,33 g/kg/d  statystycznie
niezamiennie. Recyrkulacja by³a sta³a na poziomie ok.
12%.Wnioski: Zmiana sposobu dializy z 3HD na DH prowadzi
do statystycznie istotnego wzrostu efektywnoci dializy opisanej stosunkiem wyrównanego, tygodniowego eqKT/V do tygodniowego KT/V, zwracaj¹c uwagê na zale¿noæ Kc od wielkoci ultrafiltracji. 32% wzrost rednich wartoci Kc w DH mo¿e
odpowiadaæ za poprawê skutecznoci tej dializy. Wzrost G i
nPCR w DH mo¿e byæ skutkiem efektu katabolicznego czêstszych hemodializ.
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Streszczenia

FC17
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

FC18
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

Polimorfizm genu CTLA-4 u biorców przeszczepu nerki;
powi¹zanie z czêstoci¹ ostrego odrzucania i odleg³¹
funkcj¹ przeszczepionej nerki

Porównanie ekspresji aktywnej formy transformuj¹cego
czynnika wzrostu b1 (TGF-b1), endogliny oraz wybranych
sk³adników macierzy pozakomórkowej w nerkach chorych
na k³êbuszkowe zapalenia nerek (KZN)

Mariusz Kusztal, Katarzyna Kocielska-Kasprzak,
Marian Klinger
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska)
Celem pracy by³a ocena wp³ywu polimorfizmu genu CTLA-4
(SNP: -318 C > T, +49 A > G oraz (AT)n) na czêstoæ wystêpowania opónionej funkcji przeszczepu (DGF), ostrego odrzucania (AR) i funkcji przeszczepu (eGFR). Badanie wykonano u
314 biorców przeszczepu nerki. Genotyp SNP okrelano z zastosowaniem reakcji ³añcuchowej polimerazy (PCR) z u¿yciem
specyficznych primerów (SSP-PCR), natomiast polimorfizm
mikrosatelitarny (AT)n stosuj¹c reakcjê PCR i analizê znakowanych fluorescencyjnie fragmentów. Porównanie czêstoci
alleli i genotypów miêdzy pacjentami z i bez incydentów AR,
jak i wyst¹pienia DGF nie wykaza³o znamiennych ró¿nic w dystrybucji. W analizie 1-czynnikowej najsilniej na zjawiska kliniczne oddzia³ywa³ polimorfizm (AT)n. Z homozygotycznym, sprzyjaj¹cym ekspresji cz¹steczki CTLA-4 wariantem niskiej liczby
powtórzeñ ³¹czy³a siê lepsza czynnoæ nerki po 12 i 24 miesi¹cach. W modelach regresji wieloczynnikowej polimorfizm genu
wp³ywa³ w sposób niezale¿ny na czynnoæ przeszczepu w
szczególnych sytuacjach klinicznych: 1) wy³¹cznie u biorców z
niekorzystnym wariantem polimorfizmu, gdy wyst¹pi³o DGF i
AR, zaznaczy³ siê negatywny wp³yw PRA na krótkoterminow¹ i
odleg³¹ funkcjê przeszczepionego narz¹du; 2) u biorców z niekorzystnym uk³adem polimorfizmu, bez wspó³istnienia dodatkowych zagro¿eñ (DGF, AR) silniejszy ni¿ przy korzystnym polimorfizmie by³ wp³yw liczby niezgodnoci w HLA, negatywnie
oddzia³uj¹cy na wartoci filtracji ju¿ po 3 miesi¹cach.
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Pawe³ Olejniczak1, Artur Nowak1, Zbigniew Kwias2,
Stanis³aw Czekalski1,
Zofia Niemir1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska);
2
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM
w Poznaniu (Poznañ, Polska)
Badania eksperymentalne wskazuj¹, ¿e endoglina (E) modyfikuje fenotyp komórek mezangialnych poddanych dzia³aniu TGFb1.Celem badania by³o porównanie ekspresji aktywnej formy
TGF-b1 (aTGF-b1) i E oraz kolagenu typu IV (K-IV) i fibronektyny (F) w nerkach chorych na KZN i nerkach niezmienionych
chorobowo. Badaniem objêto 41 chorych z rozplemowymi (KZNR) i 26 z nierozplemowymi postaciami KZN (KZN-BR) oraz 10
fragmentów nerek niezmienionych chorobowo (NZ). Ekspresjê
badanych bia³ek oceniano przy pomocy metody APAAP. Ekspresja aTGF-b1 w k³êbuszkach nerkowych wszystkich chorych
na KZN by³a wy¿sza ni¿ w NZ (1,6 ± 0,2 vs. 0,6 ± 0,2; p < 0,01).
Przeciwnie, ekspresja E w k³êbuszkach by³a zró¿nicowana,
wysoka u chorych na KZN-BR i niska u chorych na KZN-R (2,1
± 0,2 vs. 1,2 ± 00,4; p < 0,01). Stwierdzono przy tym dodatni¹
zale¿noæ miêdzy ekspresj¹ aTGF-b1 i E (r = 0,81; p < 0,01).
Ekspresja E w k³êbuszkach nerkowych chorych na KZN wykazywa³a te¿ dodatni¹ zale¿noæ z ekspresj¹ K-IV (r = 0,81; p <
0,01), mimo spadku ekspresji K-IV w polach mezangialnych u
wszystkich badanych chorych (1,1 ± 0,5 vs. 1,7 ± 0,1 p < 0,01).
Ekspresja F by³a wysoka w k³êbuszkach chorych z nasilonymi
zmianami sklerotycznymi i wykazywa³a ujemn¹ zale¿noæ z
ekspresj¹ E (r = -0,51; p < 0,05).Otrzymane wyniki potwierdzaj¹ obserwacje z badañ eksperymentalnych i wskazuj¹ na endoglinê jako istotny element modyfikuj¹cy dzia³anie TGF-b1 w
k³êbuszkach nerkowych w warunkach przewlek³ego procesu
zapalnego.
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FC19
Temat: Varia

FC20
Temat: Varia

Zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami fosfolipidów w surowicy
i dializie a ultrafiltracj¹ u pacjentów leczonych

Przed³u¿ona supresja wydzielania ghreliny po spo¿yciu
posi³ku testowego jako marker gastroparezy
u hemodializowanych chorych z cukrzyc¹

Rados³aw Jeleniewicz1, Maria Majdan2, Ewa Bober1,
El¿bieta Kimak1
1
Akademia Medyczna (Lublin, Polska);
2
Akademia Medyczna, (Lublin, Polska)
Wp³yw stê¿enia fosfolipidów (PL) w surowicy i dializacie, na
ultrafiltracjê w trakcie CADO nie jest jasny. Celem naszej pracy
by³a ocena zale¿noci miêdzy stê¿eniem fosfolipidów w surowicy i dializacie oraz ich wp³yw na ultrafiltracjê u pacjentów (pts)
leczonych CADO. Badanie prowadzono u 40 pts (24 M, 16 K)
w wieku 51,5 ± 15,8 (30-79), redni czas leczenia CADO: 26,4
± 20,6 ms (30-79). Dializat i surowica do oznaczania PL by³y
pobierane po 4 godz wymianie, w czasie testu PET. Stê¿enie
fosfolipidów oznaczano kolorymetrycznie, u¿ywaj¹c zestawu
Wako Chemicals GmbH, w analizatorze Hitachi 902. Surowica
i dializat do czasu oznaczeñ by³y zamro¿one w temperaturze
-70°C. Przed oznaczeniem stê¿enia PL dializat by³ 7,5-krotnie
zagêszczany dziêki liofilizacji. Stê¿enie fosfolipidów w dializacie wynosi³o 23,4 ± 7,7 mg/l (13,3-40 mg/l), a w surowicy 2,3 ±
0,5 g/l (1,7-3,7 g/l). Istnia³a istotna ujemna zale¿noæ miêdzy
stê¿eniem PL w surowicy i dializacie (r = -0,42; p = 0,01). Nie
znaleziono istotnych zale¿noci miêdzy ultrafiltracj¹ a stê¿eniem PL w dializacie. Stwierdzono istnienie istotnej ujemnej
zale¿noci miêdzy ultrafiltracj¹ a stê¿eniem PL w surowicy w 4
godzinie PET (Z = - 2,01, p = 0,04). Wyniki uzyskanych badañ
sugeruj¹, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy stê¿eniem fosfolipidów w
surowicy i dializacie oraz, ¿e zale¿noci te maj¹ zwi¹zek z wielkoci¹ uzyskanej ultrafiltracji.
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Piotr Firczyk, Marcin Adamczak, Witold Ignacy,
Joanna Witkowicz, Jerzy Chudek, Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Ghrelina jest polipeptydowym hormonem wytwarzanym
g³ównie przez ¿o³¹dek pobudzaj¹cym ³aknienie oraz stymuluj¹cym wydzielanie hormonu wzrostu. Celem pracy by³a ocena
zmian stê¿eñ ghreliny w osoczu po spo¿yciu posi³ku testowego u hemodializowanych chorych z mikroangiopati¹ cukrzycow¹. Metody: Stê¿enie ghreliny w osoczu oznaczono (RIA) na
czczo oraz po 30, 60 i 120 minut po posi³ku u 16 hemodializowanych pacjentów bez cukrzycy (HD) i 16 chorych hemodializowanych z mikroangiopati¹ cukrzycow¹ (HDDM). Opró¿nianie ¿o³¹dkowe oceniano poprzez pomiar stê¿enia paracetamolu w surowicy, przyjmowanego w trakcie posi³ku testowego (0,5
g). Wyniki: Stê¿enie ghreliny w osoczu by³o podobne w obydwu badanych grupach chorych, odpowiednio u HD i HDDM:
5,8 (4,6-6,9) vs. 6,5 (5,4-7,5) ng/ml, p = 0,13. Po spo¿yciu posi³ku testowego stwierdzono znamienne obni¿enie stê¿enia
ghreliny w osoczu w obu badanych grupach chorych. W grupie
HDDM stwierdzono wyd³u¿enie czasu trwania supresji sekrecji
ghreliny (powy¿ej 120 min) w porównaniu do chorych HD (po
120 minutach stwierdzono powrót stê¿eñ ghreliny do wartoci
obserwowanych przed posi³kiem testowym).
Wnioski: 1. Przed³u¿ona supresji wydzielania ghreliny po spo¿yciu posi³ku mo¿e byæ wynikiem zaburzeñ motoryki przewodu
pokarmowego (gastroparezy) u hemodializowanych chorych z
mikroangiopati¹ cukrzycow¹. 2. Ocena stê¿enia ghreliny w osoczu po spo¿yciu posi³ku testowego mo¿e s³u¿yæ jako nowy
marker gastroparezy u tych chorych.
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Streszczenia

FC21
Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Dysfunkcje cewkowego transportu wapnia i cytrynianów
u dwóch sióstr z wrodzonym zaburzeniem metabolizmu
galaktozy i fruktozy
Jan Zawadzki1, Maciej Adamowicz2, Zbigniew Wawer1
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
(Warszawa, Polska);
2
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
(Warszawa, Poland)
1

W zaburzeniu metabolizmu galaktozy i fruktozy nieopisana dotychczas z³o¿ona dysfunkcja cewkowa jest prawdopodobnie nastêpstwem uszkodzenia nefronu.Cel: okrelenie patomechanizmu zaburzenia cewkowego transportu Ca i cytrynianów.Materia³ kliniczny: siostry (S1 i S2) w wieku 7 i 9 lat z nieopisanym
zaburzeniem: zwiêkszonym stê¿eniem galaktozy i fruktozy w
surowicy i w moczu po posi³kach i w testach po obci¹¿eniu galaktoz¹ lub fruktoz¹ z podwy¿szonym stê¿eniem HbA1C. Wykluczono cukrzycê, galaktozemiê i fruktozemiê.Metody: Ocena
regulacji homeostazy Ca-P i H+ w testach po podaniu Ca, NH4Cl,
NaHCO3 oraz cewkowego transportu Ca i cytrynianów po obci¹¿eniu wod¹ (300 ml/m2).Wyniki: (u S1 i S2, odpowiednio):
kalciuria 11,4-19,6 i 7,9-25,4 mg/kg/dobê; GFR oraz Ca, P, ALP,
PTH, 1,25 (OH)2D3 w surowicy w normie. Cytrynianuria 118,7470,4 i 104,6-317,7 µmol/kg/dobê (norma 43,3 ± 12,7). Nietypowy bia³komocz (m.cz. 46 kD) 0,864-1,980 i 0,980-1,560 g/
dobê. Glikozuria nerkowa 0-7,98 i 0-8,05 g/dobê. Wyniki testów wykaza³y hiperkalciuriê nerkow¹ oraz prawid³ow¹ zdolnoæ zakwaszania moczu. Po obci¹¿eniu wod¹ równoczesny
wzrost kalciurii i cytrynianurii: wsk Ca/kreatynina z 0,45 do 2,19
i z 0,31 do 2,73, cytryniany (mg/g kreatyniny) z 1012,3 (FE
21,3%) do 2950,6 (FE 58,2%) i z 682,3 (FE 30,8%) do 3099,0
(FE 108,7%).
Wnioski: 1. Wyniki badañ wskazuj¹ na dotychczas nieopisane
zaburzenia metabolizmu galaktozy i fruktozy na etapie transportu obu cukrów do komórki.
2. Prawdopodobnie nastêpstwem procesu glikacji bia³ek s¹: nietypowy bia³komocz, oraz zaburzenia cewkowego transportu Ca
i cytrynianów, wtórne do lokalnej (stymulowanej obci¹¿eniem
wod¹) nadprodukcji endoteliny 1.
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FC22
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Wp³yw inhibitorów konwertazy angiotensyny II na przebieg
k³êbuszkowego zapalenia w nerce przeszczepionej
Joanna Ostrowska1, Joanna Pazik1, Zbigniew Lewandowski2,
Andrzej Mróz3, Agnieszka Perkowska-Ptasiñska1,
Magdalena Durlik1
1
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii,
Instytut Transplantologii (Warszawa, Polska);
2
Klinika Epidemiologii, Akademia Medyczna
(Warszawa, Polska);
3
Zak³ad Patomorfologii, Centrum Medyczne Kszta³cenia
Podyplomowego (Warszawa, Polska)
Wstêp: K³êbuszkowe zapalenie nerek, CAN i mieræ z czynnym narz¹dem, to najczêstsze przyczyny niewydolnoci nerki
przeszczepionej. Udowodniony jest nefroprotekcyjny wp³yw inhibitorów konwertazy angiotensyny II (IKA). Wed³ug ostatnich
danych leki z tej grupy przed³u¿aj¹ tak¿e prze¿ycie nerki przeszczepionej. Cel: Oszacowanie wp³ywu terapii IKA i statyny
wdra¿anych po rozpoznaniu pkzn w nerce przeszczepionej.
Materia³ i metody: U 75 chorych rozpoznano biopsyjnie pkzn
nerki przeszczepionej. W badaniu prospektywnym na kohorcie
historycznej oceniano prze¿ycie przeszczepu nerkowego u
chorych, leczonych IKA lub/i statyn¹ i pacjentów, którzy nie otrzymali takiej terapii. Punktem koñcowym badania by³a koniecznoæ powrotu na dializy. Analizy statystycznej dokonano estymatorem Kaplana-Meiera, modelem proporcjonalnych zagro¿eñ Cox'a, testem log-rangowym. Wyniki: W³¹czenie do leczenia IKA (n = 49) zmniejsza³o ryzyko utraty przeszczepu; HR
0.39 (95% CI 0,16-0,98; p < 0,05). Tempo progresji niewydolnoci graftu, by³o odpowiednio, w grupie otrzymuj¹cej IKA w
porównaniu z grup¹, u której nie stosowano IKA nastêpuj¹ce:
po 12 miesi¹cach od rozpoznania GN 6% vs. 22%, po 2 latach
18% vs. 51%, po 5 latach 49% vs. 74% biorców przeszczepu
powróci³o na dializy. W analizie dwu czynnikowej efekt dzia³ania inhibitora ACE utrzymywa³ siê po uwzglêdnieniu redniego
cinienia têtniczego - HR = 0,40 (95% CI 0,20-0,80, p < 0,01),
niewydolnoci graftu HR = 0,45 (95% CI 0,22-0,92, p < 0,03),
obecnoci zespo³u nerczycowego HR = 0,32 (95% CI 0,15-0,65,
p < 0,002) i wzmocnieniu podstawowej immunosupresji przez
w³¹czenie MMF HR = 0,44 (95% CI 0,22-0,88, p < 0,02). Nawet
pacjenci z niekontrolowanym nadcinieniem têtniczym (rednie cinienie têtnicze > 100 mm Hg lub przyjmuj¹cy wiêcej ni¿
3 leki hypotensyjne) odnieli korzyci z leczenia IKA, odpowiednio HR = 0,40 (95% CI 0,16-0,98); p < 0.05; HR = 0,22 (95% CI
0,06-0,83; p < 0,05). U chorych leczonych statyn¹ (n = 20) równie¿ stwierdzono zmniejszone ryzyko progresji do schy³kowej
niewydolnoci grafu; HR 0,37 (95% CI 0,15-0,88, p < 0,05).
Wnioski: Statyny i IKA hamuj¹ postêp niewydolnoci nerki przeszczepionej w przebiegu pkzn. Terapia IKA powinna byæ kontynuowana nawet jeli leczenie nie zapewnia optymalnej kontroli
cinienia têtniczego.
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FC23
Temat: Varia

FC24
Temat: Varia

Wskanik wspó³chorobowoci Charlsona
w przewidywaniu wystêpowania zdarzeñ klinicznych
u chorych przewlekle dializowanych

Czynnik C5 dope³niacza jako przyczyna powstawania
w³óknienia ródmi¹¿szowego w modelu dowiadczalnym

Ewa Wojtaszek, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska,
Stanis³aw Niemczyk, Katarzyna Szamotulska,
Ma³gorzata Dêbowska, Dariusz W³odarczyk
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska)
Celem pracy by³a ocena roli wskanika Charlsona (WWC) w
ocenie ryzyka wystêpowania zdarzeñ klinicznych u osób rozpoczynaj¹cych leczenie hemodializami (HD) i dializ¹ otrzewnow¹ (DO). Badaniem objêto chorych rozpoczynaj¹cych leczenie dializami w klinice w okresie 01.2003-31.12.2005. Przy rozpoczynaniu leczenia gromadzono dane demograficzne, laboratoryjne oraz dotycz¹ce chorób wspó³istniej¹cych, i obliczano
WWC. Dane dotycz¹ce zdarzeñ klinicznych gromadzono prospektywnie. Obserwowano 107 chorych w wieku 60 ± 15 lat,
przez 1329 pacjento-mcy WWC w ca³ej grupie wynosi³ 6,9 ±
3,2. Wykazano cis³y zwi¹zek pomiêdzy WWC a wiekiem (r =
0,74; p < 0,000001) i cukrzyc¹ (r = 0,4; p < 0,000001), oraz
ujemny pomiêdzy WWC a stê¿eniem albumin (r = -0,29; p <
0,01) i Hb (r = -0,21; p < 0,05). W czasie 36 mcy obserwacji
by³o 27 zgonów. WWC by³ najsilniejszym niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu; RR dla wzrostu o jeden punkt wynosi³ 1,62,
95% CI 1,36-1,39; p < 0,00001. Stwierdzono silne korelacje
WWC z innymi zdarzeniami klinicznymi: r = 0,62; p < 0,00001
dla zawa³u serca, r = 0,74; p < 0,00001 dla n. serca, r = 0,35; p
< 0,00001 dla udaru mózgu, oraz z leczeniem w poradni nefrologicznej: r = -0,38; p < 0,000001. W analizie jednoczynnikowej
istotnymi czynnikami ryzyka zgonu by³y WWC (x 2; 36,5; p <
0,000001), wiek (x 2 13,46; p < 0,001), stê¿enie albumin (x 2
11,01; p < 0,001) i Hb (x 2 6,68; p < 0,05). P³eæ i cukrzyca nie
mia³y istotnego znaczenia. Ró¿nica w WWC pomiêdzy grup¹
DO a HD by³a nieco poni¿ej istotnoci (6,24 ± 3,14 vs. 7,36 ±
3,17; p = 0,08). WWC jest prostym i wiarygodnym wskanikiem
w ocenie ryzyka wystêpowania zdarzeñ klinicznych u dializowanych. Mo¿e on byæ przydatny przy planowaniu badañ i porównywaniu ich wyników w tej populacji.
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Andrzej Konieczny1, Peter Boor2, Luigi Villa2, Anna-Lisa Schult2,
Eva Buecher2, Song Rong2, Uta Kunter2, Claudia van Roeyen2,
Sonja Hillebrandt3, Frank Lammert3, Frank Eitner2,
Juergen Floege2, Zbigniew Hruby1, Tammo Ostendorf2
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (Wroc³aw, Polska);
2
Universitaetsklinikum der RWTH (Aachen, Niemcy);
3
Universitaetsklinikum Bonn (Bonn, Niemcy)
W³óknienie tkanki ródmi¹¿szowej nerki jest charakterystyczne dla wielu chorób nerek, niezale¿nie od ich pierwotnej przyczyny. Hillebrandt i wsp. zidentyfikowali gen dla czynnika C5
dope³niacza i wykazali jego zwi¹zek z powstawaniem marskoci w¹troby. W obecnej pracy zbadane zosta³o znaczenie czynnika C5 w powstawaniu w³óknienia nerek w dwóch modelach
dowiadczalnych: a) indukcji w³óknienia ródmi¹¿szowego u
myszy niewytwarzaj¹cych czynnika C5 (C5 -/-) oraz u szczepu
dzikiego (WT), za pomoc¹ jednostronnego ca³kowitego zamkniêcia moczowodu (UUO), b) badaniu nasilenia w³óknienia
po podaniu inhibitora dla czynnika 5 aktywnego (C5a), w³óknienie równie¿ zosta³o wywo³ane przez UUO. U myszy C5 -/-,
w porównaniu do grupy kontrolnej, markery w³óknienia by³y
znacznie zredukowane w dniu 5 oraz 10 po UUO. Terapia przy
u¿yciu inhibitora dla C5a spowodowa³a znacz¹ce zmniejszenie siê w³óknienia ródmi¹¿szowego, wyra¿aj¹ce siê w barwieniach Sirius red, immunohistochemicznym dla fibronektyny i
zmniejszeniu ekspresji mRNA dla PDGF-B w dniu 5 po UUO.
Podsumowuj¹c, czynnik C5 dope³niacza, a w szczególnoci
anafilatoksyna C5a, jako nowy czynnik profibrotyczny w chorobach nerek, jest potencjalnym celem dla przysz³ych strategii
terapeutycznych.

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

Streszczenia

FC25
Temat: Varia

FC26
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

Porównanie nefroprotekcyjnego dzia³ania
metyloprednizolonu zastosowanego przed niedokrwieniem
i w czasie reperfuzji w modelu ostrej niedokrwiennej
niewydolnoci nerki (onn) u szczura

Stan czynnociowy naczyñ wewn¹trznerkowych
i jego zwi¹zek z innymi parametrami klinicznymi
i biochemicznymi u pacjentów z nefropati¹ IgA

Wojciech Wystrychowski , Antoni Wystrychowski ,
Andrzej Ma³ecki3, Lech Cierpka1, Andrzej Wiêcek2
1
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
2
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii;
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
3
Katedra Farmakologii; l¹ska Akademia Medyczna
(Katowice, Polska)
1

2

Cel: Niedokrwienie nerki wywo³uje reakcjê zapaln¹, która pogarsza przebieg onn. Jak wykazano w wczeniejszych naszych
badaniach wiele substancji o dzia³aniu nefroprotekcyjnym, w³¹czaj¹c w to równie¿ metyloprednizolon (MP)* i pentoksyfilinê**,
³agodzi onn jeli s¹ zastosowane przed niedokrwieniem. Podawanie wielu z tych substancji np. pentoksyfiliny, dopiero w okresie reperfuzji, nie wykazuje takiego efektu**. Celem tego badania by³o porównanie skutecznoci nefroprotekcyjnej MP podanego przed lub po niedokrwieniu, w modelu onn u szczura. *NDT
2006; 21(supl. 4): MP078**Nephrology 2005; 10 (supl.): A226
Metody: 2 tygodnie po prawostronnej nefrektomii 43 samcom
szczurów Sprague-Dawley (270-430 g) podano MP 100 mg/kg
mc. i.m. (grupa 2) lub 0,9% NaCl (grupa 1 i 3). Po 90' zaciskano
szypu³ê naczyniow¹ lewej nerki na 45'. Godzinê po zwolnieniu
zacisku podano domiêniowo 0,5 ml 0,9% NaCl (grupa 1 i 2)
lub MP w dawce j/w (grupa 3). Po 48 godzinach pobrano krew
i zebrano dobowy mocz. Oceniano funkcjê wydalnicz¹ nerki w
oparciu o okrelenie klirensu kreatyniny (CrCl, [µl/min/100 g
mc.]), frakcyjnego wydalania sodu (FENa [%]) oraz ilorazu bia³komoczu do klirensu kreatyniny (P/CrCl [mg/µl]). Wyniki: Podanie MP spowodowa³o zwiêkszenie klirensu kreatyniny, zmniejszenie stopnia uszkodzenia cewek (FENa) oraz stosunku bia³komoczu do klirensu kreatyniny, w porównaniu do grupy kontrolnej, w podobnym stopniu, niezale¿nie od tego czy lek by³
podany przed czy po niedokrwieniu (vide tabela)
Grupa 1
Kontrola
(NaCl)
n = 14

Grupa 2
Grupa 3
Grupa 2
(M P przed
(M P po
v s.
niedokrw ieniem ) niedokrw ieniu)
Kontrola
n = 14
n = 15

Grupa 3
v s.
Kontrola

Grupa 2
v s.
Grupa 3

CrCl

14 ± 19

182 ± 199

114 ± 118

P
P
< 0,0001 < 0,0002

FE N a

14,01 ± 9,61

3,07 ± 3,18

4,20 ± 4,90

P
P < 0,002
< 0,0005

NS

0,55 ± 0,40

P
P
< 0,0005 < 0,0005

NS

P/CrCl

2,31 ± 1,94

0,39 ± 0,38

NS

U Mann-Whitney test.
Wniosek: Metyloprednizolon zastosowany zarówno przed niedokrwieniem jak i w okresie reperfuzji wywiera podobne dzia³anie nefroprotekcyjne.
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Beata Sulikowska1, Micha³ Koz³owski1, Magdalena Grajewska1,
Gra¿yna Odrow¹¿-Sypniewska2, Jacek Manitius1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego
i Chorób Wewnêtrznych, Collegium Medicum Bydgoszcz,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika Toruñ (Bydgoszcz, Polska);
2
Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej,
Collegium Medicum Bydgoszcz,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika Toruñ (Bydgoszcz, Polska)
Nasze poprzednie badania wykaza³y zwi¹zek pomiêdzy DIR
(Glomerular Filtration Response to Dopamine In IgA Nephropathy) a stopniem uszkodzenia cewek nerkowych (NAG). DIR
by³o liczone jako ró¿nica (D) miêdzy klirensem kreatyniny oznaczanym podczas 2-godzinnego wlewu dopaminy 2 mg/kg/min
(dop.) a 2-godzinnym klirensem oznaczanym przed wlewem
(b. dop.) wg wzoru
DIR = DCr cl dop.- b.dop./ Cr cl b.dop%.
W trakcie badania cinienie têtnicze nie zmienia³o siê. DIR odzwierciedla stan czynnociowy naczyñ wewn¹trznerkowych i
porednio cewek nerkowych. Celem naszej pracy by³a próba
ustalenia zale¿noci pomiêdzy DIR a innymi badanymi parametrami. Badaniami objêto 46 pacjentów z nefropati¹ IgA w
rednim wieku 36,6 lat, których porównano z grup¹ kontroln¹
15 zdrowych ochotników w rednim wieku 33,5 lat. Przed badaniem pobierano krew i mocz na badania.
Tabela I.
Param etr

IgA

Grupa kontrolna

p

DUB [g/dobê]

2,44 ± 1,65

0,0

< 0,0001

BM I

24,7 ± 2,4

23,8 ± 2,8

NS

Kreaty nina [m g/dl]

1,03 ± 0,27

1,09 ± 0,16

< 05

Kw as m oczow y [m g/dl]

6,1 ± 1,33

4,8 ± 1,3

< 0,001

Wy dalanie kw asu m oczow ego [g/d] 0,55 ± 0,172

0,33 ± 0,073

< 0,001

TG [m g/dl]

150,7 ± 90,5

95,6 ± 56,2

< 0,01

NAG [U/g Cr]

6,33 ± 3,63

4,69 ± 1,12

< 0,01

RR skur [m m Hg]

135,8 ±
13,03

112,3 ± 5,0

< 0,001

W analizie regresji wielokrotnej DIR (jako zmienna zale¿na),
wiek, NAG, RR skur., wydalanie kwasu moczowego statystycznie znamiennie wp³ywa³o na DIR, R2 0,4,78. p<0,0003. Nie
stwierdzano tych zale¿noci w grupie kontrolnej.
Wnioski: Nasze badania sugeruj¹, ¿e stan naczyñ wewn¹trznerkowych u chorych z nefropati¹ IgA jest silnie zale¿ny od cinienia skurczowego oraz stopnia uszkodzenia cewek nerkowych (NAG).
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FC27
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

FC28
Temat: Varia

Analiza ekspresji transformuj¹cego czynnika wzrostu-b1
(TGF-ß1) i dwóch alternatywnych transkryptów endogliny
(E) w leukocytach krwi obwodowej (LKO) chorych
na pierwotne i wtórne k³êbuszkowe zapalenia nerek (KZN)

Wp³yw polimorfizmu genu reduktazy
metylenotetrahydrofolianowej w pozycji 677 na czynnoæ
nerek u osób w wieku > 75 lat

Pawe³ Olejniczak, Magdalena Polcyn-Adamczak,
Stanis³aw Czekalski, Zofia Niemir
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska)
Wyniki ostatnich badañ wykaza³y, ¿e u chorych na nefropatiê
toczniow¹ (NT) stwierdza siê niski poziom kr¹¿¹cego TGF-b1,
cytokiny wydzielanej m. in. przez limfocyty T regulatorowe (Tr).
Tr wykazuj¹ równie¿ ekspresjê E, która moduluje dzianie TGFb1. Jak dot¹d, brak jest danych o ekspresji mRNA TGF-b1 i E
w LKO chorych na pierwotne KZN (PKZN) i NT. Celem badania
by³a analiza ekspresji mRNA TGF-b1 i E, z uwzglêdnieniem jej
dwóch znanych form transkrypcyjnych (L-E i S-E), w LKO chorych na PKZN i NT. Badaniami objêto 23 chorych na PKZN, 14
chorych na NT i 13 zdrowych ochotników (ZO). Po izolacji ca³kowitego RNA z krwi obwodowej, poddawano je odwrotnej transkrypcji i amplifikacji za pomoc¹ PCR z u¿yciem par starterów
specyficznych dla TGF-b1 i E (ca³kowita E oraz jej dwa warianty transkrypcyjne). Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e ekspresja mRNA TGF-b1 i E w LKO chorych na PKZN i NT by³a
ni¿sza ni¿ w grupie kontrolnej (TGF-b1 0,2 ± 0,15 i 0,22 ± 0,13
vs. 2,21 ± 1,2 p < 0,001; E 0,34 ± 0,26 i 0,3 ± 0,22 vs. 4,34 ±
1,3, p < 0,001). Dominuj¹c¹ form¹ transkryptu E w LKO wszystkich badanych by³a S-E, nie wykazano jednak zale¿noci miêdzy ekspresj¹ S-E i ekspresj¹ TGF-b1. Przeciwnie, u chorych
na PKZN i NT stwierdzono liniow¹ zale¿noæ miêdzy ekspresj¹
TGF-b1 i L-E (r = 0,7 p < 0,01). Takiej zale¿noci nie obserwowano w grupie ZO. Otrzymane wyniki wskazuj¹ na spadek ekspresji mRNA TGF-b1 oraz wzrost ekspresji L-E w LKO chorych
na KZN, niezale¿nie od pierwotnego, czy te¿ wtórnego procesu zapalnego w nerkach.
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Andrzej Kurek1, Tadeusz Fojt2, Jan Gmiñski3, Marcin Drobisz2,
Jan Du³awa2
1
Klinika Geriatrii lAM (Katowice, Polska);
2
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Metabolicznych lAM
(Katowice, Polska);
3
Katedra Biochemii lAM (Katowice, Polska)
Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa (MTHFR) jest enzymem katalizuj¹cym podstawow¹ reakcjê w procesie przemiany metioniny w homocysteinê (Hcy). Stê¿enie Hcy w surowicy
zwiêksza siê wraz z wiekiem oraz miêdzy innymi w przebiegu
niewydolnoci nerek. Mutacje genu koduj¹cego MTHFR powoduj¹ zmiany aktywnoci tego enzymu, przez co mog¹ wp³ywaæ
porednio na ró¿ne czynniki ryzyka chorób uk³adu sercowo naczyniowego. Celem pracy by³a ocena wp³ywu polimorfizmu
genu MTHFR w pozycji 677 na podstawowe parametry czynnoci nerek u osób w wieku powy¿ej 75 lat. Badania zosta³y
przeprowadzone u 40 hospitalizowanych osób w wieku powy¿ej 75 lat. U wszystkich oznaczono genotypy CC, TC i TT nukleotydu 677 oraz stê¿enie Hcy, kreatyniny i cystatyny C w surowicy, a tak¿e wydalanie z moczem albuminy (U-alb) i B2mikroglobuliny (U-B2m). Klirens kreatyniny obliczono na podstawie wzoru Cockcrofta-Gaulta. Chorzy z typem TT polimorfizmu
wykazywali znamiennie wiêksze stê¿enie cystatyny C ni¿ chorzy z typem CC (TT: 1,39 [0,88; 1,73] vs. CC: 0,98 [0,87; 1,25]
mg/l). Nie stwierdzono znamiennych ró¿nic w stê¿eniu kreatyniny, (TT: 0,88 [0,57; 1,7] vs. CC: 0,92 [0,64; 2,0] mg/dl), albuminurii (TT: 10,6 [2,15; 30,1] vs. CC: 12,8 [6,96; 19,3] mg/24
godz.), klirensu kreatyniny (TT: 45,3 ± 17,8 vs. CC: 47,5 ± 20,5
ml/min).
Wniosek: Mutacje 677 C-T genu MTHFR nie wykazuj¹ istotnego wp³ywu na czynnoæ nerek u osób powy¿ej 75 roku ¿ycia.
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Streszczenia

FC29
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

FC30
Temat: Varia

Wyniki d³ugotrwa³ej obserwacji pacjentów z ciê¿kim
przebiegiem choroby w ANCA zale¿nym uk³adowym
zapaleniu naczyñ z zajêciem nerek
w materiale Hammersmith Hospital w Londynie

Wp³yw skojarzonego leczenia inhibitorem konwertazy
angiotensyny i antagonist¹ aldosteronu na
insulinowra¿liwoæ i stê¿enie leptyny w surowicy
u chorych na cukrzycê typu 2

Monika Ryba1, Alan Salama2, Jeremy Levy3, Gill Gaskin3,
Charles Pusey3, Zbigniew Hruby4
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddzia³ Nefrologiczny
(Wroc³aw, Polska); 2Hammersmith Hospital, Imperial College
London (London, Wielka Brytania);
3
Hammersmith Hospital, Imperial College London (Londyn,
Wielka Brytania);
4
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddzia³ Nefrologiczny
(Wroclaw, Polska)

Beata Grzyb, Micha³ Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w £odzi (£ód, Polska)

Zajêcie nerek w ANCA zale¿nym vasculitis jest najczêstsz¹ przyczyn¹ RPGN z czego 5% rozwija ESRF. Opisujemy 30 letnie
wyniki obserwacji pacjentów z AAV. Sporód 392 pacjentów z
tym rozpoznaniem 182 (46%) osoby mia³o ciê¿ki przebieg chorobowy w czasie jej rozpoznania. Pe³ne dane by³y dostêpne
dla 166 pacjentów. Zdiagnozowano pacjentów z ZW (n = 78),
mPA (n = 67), CSS (n = 5) i RLV (n = 16). Chorzy zostali podzieleni wzglêdem stê¿enia kreatyniny w czasie prezentacji choroby: SCr < 500 umol/l, > 500 umol/l, nie wymagaj¹cy leczenia
nerkozastêpczego i pacjenci wymagaj¹cy leczenia nerkozastêpczego w czasie 72 godzin od przyjêcia do szpitala. Do analizy
wyników badañ zosta³ wykorzystany program statystyczny
PRISM. redni wiek pacjentów wynosi³ 55 lat, 61% stanowili
mê¿czyni. 26% przeby³o krwotok p³ucny, u 30% poziom stê¿enia kreatyniny wynosi³ < 500 mmol/l, u 13% > 500 mmol/l i
57% wymaga³o leczenia nerkozastêpczego w ci¹gu 72 godzin
od przyjêcia do szpitala. Prze¿ycie pacjentów oraz zachowanie funkcji nerek mia³o zdecydowanie lepsze wyniki u pacjentów z SCr < 500 umol/l ni¿ u pacjentów wymagaj¹cych leczenia
dializami (p = 0,001). Sporód pacjentów wymagaj¹cych dializoterapii, w piêcioletniej obserwacji, 66%, którzy prze¿yli odzyska³o funkcjê nerek. Wród nich pacjenci, którzy mieli nawroty
objawów chorobowych, w porównaniu do tych bez nawrotów,
czêciej rozwijali schy³kow¹ niewydolnoæ nerek w koñcowym
etapie obserwacji (p = 0,0083).
Wnioski: Prze¿ycie pacjentów i zachowanie funkcji nerek w AAV
jest zale¿ne od funkcji nerek w czasie prezentacji choroby. 1/2
pacjentów wymagaj¹cych leczenia nerkozastêpczego odzyska
funkcjê nerek jeli leczenie, w³¹cznie z zabiegami plazmaferezy, wdro¿one zostanie jak najszybciej.
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Uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron odgrywa kluczow¹ rolê
w patogenezie nadcinienia têtniczego i cukrzycy. Z³o¿ona blokada tego uk³adu, poza dzia³aniem hemodynamicznym, mo¿e
wywieraæ ró¿norodne efekty metaboliczne. Celem pracy by³a
ocena wp³ywu skojarzonego leczenia inhibitorem konwertazy i
antagonist¹ aldosteronu na insulinowra¿liwoæ i stê¿enie leptyny w surowicy u chorych na cukrzycê typu 2 d³ugotrwale leczonych inhibitorem konwertazy. Do badania w³¹czono 25 chorych. W czasie dwóch kolejnych 6-tygodniowych okresów leczenia, w kolejnoci losowej podawano spironolakton w dawce
25 mg/dobê lub placebo. Oceniano stê¿enie glukozy, insuliny,
potasu, leptyny, CRP w surowicy, wskanik insulinowra¿liwoci
(HOMA-S) oraz ca³odobowe cinienie têtnicze. Po 6 tygodniach
stosowania spironolaktonu obserwowano, w porównaniu do
placebo, istotny wzrost stê¿enia leptyny w surowicy oraz spadek stê¿enia CRP. Ca³odobowe cinienie têtnicze nie uleg³o
istotnym zmianom poza spadkiem w okresie wczesnoporannym. Nie zmieni³o siê te¿ stê¿enie glukozy, insuliny, HOMA-S i
masa cia³a. Stê¿enie potasu w surowicy wzros³o znamiennie.
Skojarzone leczenie inhibitorem konwertazy angiotensyny i ma³¹
dawk¹ spironolaktonu w porównaniu do leczenia samym inhibitorem konwertazy istotnie i niezale¿nie od wysokoci dobowego cinienia têtniczego zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i aferentn¹ regulacjê ³aknienia, ale nie insulinowra¿liwoæ.

15

PO1
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek
Porównanie ekspresji mRNA i DNA wirusa Epstein-Barr
(EBV) w leukocytach krwi obwodowej (LKO)
oraz odpowiedzi serologicznej wobec EBV u chorych
z ró¿nymi rodzajami nefropatii
Zofia Niemir, Bogna Roszkowiak, Magdalena Polcyn-Adamczak,
Pawe³ Olejniczak, Stanis³aw Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska)
Zaka¿enie EBV mo¿e byæ jednym z czynników bior¹cych udzia³
w rozwoju szeregu nefropatii. Celem badañ by³o porównanie
czêstoci wykrywania mRNA genu BZLF1 EBV (potwierdzenie
replikacji EBV), DNA EBV w LKO oraz stê¿eñ przeciwcia³ w
surowicy przeciw antygenowi wczesnemu (EA), kapsydowemu
(VCA) i antygenowi j¹drowemu1 (EBNA1) EBV w klasach IgG,
IgA i IgM u 63 chorych na pierwotne k³êbuszkowe zapalenia
nerek (PKZN), 29 na nefropatiê toczniow¹ (NT), 15 na przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek (POZN) oraz u 38 osób
zdrowych (OZ). U wszystkich badanych wyizolowano RNA oraz
DNA z LKO. RNA poddawano odwrotnej transkrypcji, a nastêpnie amplifikowano ramkê odczytu BZLF1 za pomoc¹ PCR. DNA
EBV wykrywano przy u¿yciu nested PCR z amplifikacj¹ regionu BamHI W wirusa. Do badañ serologicznych zastosowano metodê ELISA. Transkrypty BZLF1 oraz DNA EBV wykrywano znamiennie czêciej u chorych na PKZN i NT ni¿ u OZ
(BZLF1 - 46% i 37,9% vs. 15,85, p < 0,01 i p < 0,05 vs. OZ;
DNA EBV - 28,6% i 24,1%, p < 0,001 i p < 0,02 vs. OZ). Jednak
u chorych na NT BZLF1(+) wykazano znamienne ni¿sze stê¿enia przeciwcia³ anty-EA we wszystkich trzech klasach Ig ni¿ u
chorych na NT BZLF1(-). Ponadto BZLF1(+) chorzy na NT wykazywali znamiennie ni¿sze stê¿enia przeciwcia³ anty-EBNA1
w klasie IgG w porównaniu do BZLF1(-) z tym schorzeniem (p
< 0,0005). Wyniki naszych badañ sugeruj¹, ¿e do reaktywacji
zaka¿enia EBV dochodzi przede wszystkim u chorych na NT
niezdolnych do skutecznej odpowiedzi serologicznej wobec tego
wirusa.

PO2
Temat: Varia
Pentoksyfilina podana przed niedokrwieniem, lecz nie
w czasie reperfuzji, zmniejsza nasilenie ostrej
niewydolnoci nerek (onn) u szczurów
Antoni Wystrychowski1, Wojciech Wystrychowski2,
Andrzej Ma³ecki3, Lech Cierpka2, Andrzej Wiêcek1
1
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii;
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
3
Katedra Farmakologii; l¹ska Akademia Medyczna
(Katowice, Polska)
Cel: Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (N/R) nerki jest
wa¿nym czynnikiem patogenetycznym wyzwalaj¹cym postêpuj¹ce w³óknienie ródmi¹¿szu, twardnienie k³êbuszków, narastanie bia³komoczu i w rezultacie niewydolnoæ narz¹du. Pentoksyfilina (PTX)  inhibitor fosfodiesterazy  hamuje reakcje zapalne i zapobiega uszkodzeniom N/R wielu narz¹dów. Celem
dowiadczenia by³o ustalenie czy podawanie PTX tylko w okresie reperfuzji niedokrwionej jedynej nerki szczura ma podobne
dzia³anie nefroprotekcyjne jak podawanie jej zarówno przed niedokrwieniem jak i w okresie reperfuzji. Materia³ i metodyka: 33
samce szczurów Sprague-Dawley o wadze 250-300 g badano
14 dni po jednostronnej nefrektomii. 1 godz. przed 45. zamkniêciem szypu³y naczyniowej jedynej nerki (grupa 1) lub po 1 godz.
reperfuzji (grupa 2) podano szczurom po raz pierwszy PTX (80
mg/kg mc.,s.c.). Szczurom grupy kontrolnej wstrzykiwano w tym
czasie 1 ml 0,9% NaCl s.c. Iniekcje powtórzono po 12 i 24 godz.
48 godz. Po niedokrwieniu oceniano klirens kreatyniny (CrCl),
frakcyjne wydalanie sodu (FENa) i iloraz bia³komocz-klireans
kreatyniny (P/CrCl). Wyniki: U zwierz¹t grupy 1 czynnoæ wydalnicza nerki by³a lepsza, podczas gdy u szczurów grupy 2
uleg³a pogorszeniu wzglêdem grupy kontrolnej (vide tabela).
grupa 1
(n = 8)

grupa 2
(n = 11)

grupa
kontrolna
(n = 14)

CrCl [µl/m in/100 g m c]

214 ± 63

51 ± 40

124 ± 82 * < 0,03; # < 0,03

FE N a [ % ]

0,2 ± 0,2

5,4 ± 4,5

3,7 ± 3,9

P/CrCl [m g/µl]

P

* < 0,001; # NS

0,19 ± 0,28 1,29 ± 1,13 0,55 ± 0,51 * < 0,03; # < 0,03

U Mann-Whitney test; * - grupa 1, # - grupa 2 vs. kontrola
Wnioski: Dzia³anie nefroprotekcyjne PTX w modelu dowiadczalnej niedokrwiennej onn zale¿y od czasu jej zastosowania.
Rozpoczêcie podawania PTX przed niedokrwieniem zmniejsza
nasilenie onn, podczas gdy zainicjowanie leczenia, nawet we
wczesnym okresie reperfuzji, powoduje nasilenie niewydolnoci nerek.
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Streszczenia

PO3
Temat: Varia

PO4
Temat: Varia

Wp³yw opónionej restrykcji kalorycznej (RK) na zmiany
morfologiczne w nerkach starzej¹cych siê szczurów
 wyniki wstêpne

Codzienna powolna niskowydajna hemodializa (SLEDD)
przy u¿yciu systemu Genius® w leczeniu krytycznie
chorych z niestabilnoci¹ hemodynamiczn¹

Renata Podkówka-Sieczka1, Katarzyna Wieczorowska-Tobis1,
Zofia Niemir2, Andrzej Brêborowicz1, Dimitrios Oreopoulos3
1
Katedra i Zak³ad Patofizjologii AM w Poznaniu
(Poznañ, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska);
3
Division of Nephrology (Toronto, Kanada)

Ma³gorzata Dêbowska1, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska1,
Dariusz W³odarczyk1, Stanis³aw Niemczyk1, Cezary Kosiñski2,
Grzegorz Niewiñski2, Ewa Wojtaszek1, Pawe³ Kulicki1,
Kazimierz Suwalski3, Andrzej Kañski2
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska);
2
II Klinika Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM
w Warszawie (Warszawa, Polska);
3
Klinika Kardiochirurgii AM w Warszawie (Warszawa, Polska)

Wyniki uprzednich badañ wykaza³y, ¿e stosowana przez ca³e
¿ycie RK ma dzia³anie nefroprotekcyjne. Celem naszych badañ by³o ustalenie czy wprowadzenie RK u doros³ych szczurów ma efekt podobny.Obserwacji poddano 21 szczurów, samców rasy Wistar, w 3 grupach: A  zwierzêta karmione ad libitum, B  RK: 60% dziennego zapotrzebowania pokarmowego,
C  zwierzêta na RK od 6 miesi¹ca dowiadczenia. Dowiadczenie zakoñczono sekcj¹ z makroskopow¹ ocen¹ nerek oraz
pobraniem tkanek do dalszych analiz. rednia masa nerek (MN)
w grupie B (2,5 ± 0,3 g) by³a ni¿sza ni¿ w grupie A (3,1 ± 0,4 g;
p < 0,01). W grupie C wynosi³a 2,7 ± 0,2 g i by³a porównywalna
do obydwu pozosta³ych grup. Co ciekawe, stosunek MN do
masy cia³a (mc.) (x 10-3) nie ró¿ni³ siê w grupach A i B (6,2 ±
1,0; 7,2 ± 0,8), ale by³ wy¿szy w grupie C w stosunku do A (7,9
± 0,7; p < 0,01). rednia powierzchnia k³êbuszków nerkowych
(PKN; µ2 x 103), powierzchnia komórek mezangialnych (PM;
µ2/PKN x 103) oraz ich liczba (L/PKN) by³y ni¿sze w grupie B
ni¿ A - p < 0,01 (11,7 ± 1,1 i 8,60 ± 0,8; 9,9 ± 2,4 i 5,1 ± 0,4; 63
± 3 i 42 ± 2). W grupie C, PKN (8,6 ± 1,6) oraz L (47 ± 7) by³y
porównywalne z B, ale ni¿sze ni¿ w A (p < 0,001); natomiast
PM (6,1 ± 1,2) by³a w grupie C ni¿sza ni¿ w A (p < 0,001), ale
wy¿sza ni¿ w B (p < 0,01). Wyniki powy¿szych badañ pozwalaj¹
na stwierdzenie, ¿e póne wprowadzenie RK ma tylko czêciowy
wp³yw na postêp zmian morfologicznych obserwowanych w nerkach starzej¹cych siê, karmionych ad libitum, szczurów.
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System Genius® umo¿liwia wielogodzinne zabiegi o wolnym
przep³ywie p³ynu dializacyjnego i krwi, poza stacj¹ uzdatniania
wody. Celem pracy jest przedstawienie dowiadczenia kliniki w
leczeniu krytycznie chorych z niestabilnoci¹ hemodynamiczn¹ metod¹ SLEDD za pomoc¹ tego systemu. Przeprowadzono
484 zabiegi (po 8-16 godz.) u 117 chorych (17 po zabiegach
kardiochirurgicznych, 27 po innych operacjach, 3 po przeszczepieniu w¹troby, 49 z ciê¿k¹ seps¹, 10 po zawale serca, 10 z
chorobami hematologicznymi i u kobiety w ci¹¿y). Zabiegi, poza
pocz¹tkiem i koñcem, prowadzi³y pielêgniarki z OIT. miertelnoæ wewn¹trzszpitalna wynosi³a 83%, a podstawowymi przyczynami by³a niewydolnoæ wielonarz¹dowa i nag³y zgon sercowy. redni pobyt w OIT wynosi³ 21 dni. rednie cinienie têtnicze wynosi³o 75 mmHg, w 80% przypadków stosowano katecholaminy. Tylko w 20% zabiegów odnotowano spadek cinienia o > 20%. 6% zabiegów przerwano z powodu: zgonu (13),
spadku cinienia (n = 3), skrzepniêcia krwi (n = 11), z³ej poda¿y
krwi (n = 2), pilnej operacji (n = 1). W 89% zabiegów stosowano
heparynê, w 6% - enoksaparynê, 5% by³o bez antykoagulacji.
Do skrzepniêcia krwi w dializatorze dosz³o w 6% zabiegów z
heparyn¹ i 8% bez. We wszystkich przypadkach uzyskano zadawalaj¹c¹ kontrolê stê¿enia elektrolitów i mocznika. redni
koszt zabiegu oszacowano na 260 PLN. Zabiegi SLEDD s¹
dobrze tolerowane przez chorych niestabilnych hemodynamicznie, skuteczne i znacznie tañsze w porównaniu z ci¹g³¹ hemofiltracj¹. Dodatkow¹ zalet¹ systemu Genius® jest tania produkcja ultraczystego p³ynu dializacyjnego, co mo¿e istotnie poprawiaæ tolerancjê hemodynamiczn¹ zabiegów oraz prostota obs³ugi umo¿liwiaj¹ca ich prowadzenie przez personel OIT.
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PO5
Temat: Varia

PO6
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

Zachorowalnoæ na nowotwory z³oliwe u chorych
przewlekle dializowanych w Polsce
Antoni Sydor1, Lilla Czapkowicz-Gryszkiewicz2,
Joanna Didkowska3, Urszula Wojciechowska3,
W³adys³aw Su³owicz4, Ryszard Gellert5

Stê¿enia insuliny, leptyny i adiponektyny w surowicy
chorych we wczesnych stadiach przewlek³ego
k³êbuszkowego zapalenia nerek

Oddzia³ Wewnêtrzny I i Nefrologii z Orodkiem Dializ Szpitala
Wojewódzkiego im. w. £ukasza w Tarnowie (Tarnów, Polska);
2
Oddzia³ Wewnetrzny I i Nefrologii z Orodkiem Dializ Szpitala
Wojewódzkiego im. w. £ukasza w Tarnowie (Tarnów, Polska);
3
Zak³ad Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum
Onkologii w Warszawie (Warszawa, Polska);
4
Katedra i Klinika Nefrologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie (Kraków, Polska);
5
Klinika Nefrologii Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
w Warszawie (Warszawa, Polska)
1

Cel: Zachorowalnoæ na nowotwory z³oliwe oraz ich struktura
u pacjentów przewlekle dializowanych w Polsce. Metody: W
oparciu o dane zawarte w ankietach oceniono ryzyka zachorowania na nowotwór po rozpoczêciu dializoterapii. Pos³u¿ono
siê standaryzowanym wskanikiem zachorowalnoci (SIR) oraz
modelem Coxa uwzglêdniaj¹c jako czynniki modyfikuj¹ce: wiek,
p³eæ, przyczyna niewydolnoci nerek, palenie tytoniu oraz przebyte leczenie immunosupresyjne. Wyniki: Zebrano dane dotycz¹ce 5548 chorych przewlekle dializowanych w 109 Orodkach w Polsce, co stanowi 53% populacji dializowanych w Polsce w 2002 roku. Analizie poddano 5042 chorych (2853 M i
2189 K). redni wiek chorych = 52 lata, r. czas dializowania 4
lata. Stwierdzono 216 nowotworów z³oliwych. W porównaniu
z populacj¹ generaln¹ Polski SIR wynosi³ 1,9 (CI 1,7-2,2), w
grupach wiekowych: < 35 r. ¿. 7,34 (CI 2,9-13,8); 35-64 lat 2,56
(CI 2,1-3,0), > 65. roku ¿ycia 1,35 (CI 1,1-1,7). Najwy¿sze ryzyko stwierdzono dla nowotworów z³oliwych nerki SIR = 14,81
(CI 9,8-20,8), prostaty 5,65 (CI 2,6-9,9), macicy 3,22 (CI 1,75,3), jelita grubego 2,71 (1,4-4,4) i piersi 2,28 (CI 1,2-3,6). Ryzyko zachorowania zwiêksza³o siê wraz z wiekiem (HR = 1,16),
natomiast pozosta³e czynniki nie mia³y wp³ywu na ryzyko.
Wnioski: Chorzy przewlekle dializowani w Polsce maj¹ zwiêkszone ryzyko zachorowalnoci na nowotwory z³oliwe i powinni byæ systematycznie badani w kierunku nowotworów, szczególnie nerek, prostaty, macicy, jelita grubego oraz piersi.
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Micha³ Wruk, Andrzej Oko, El¿bieta Pawliczak,
Stanis³aw Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych UM im. K. Marcinkowskiego
(Poznañ, Polska)
Celem obecnej pracy by³a ocena stê¿enia insuliny (INS), leptyny (LEP) i adiponektyny (ADIP) w surowicy pobranej na czczo
u pacjentów z przewlek³ym k³êbuszkowym zapaleniem nerek
(PKZN) w stadium 1 i 2 PChN z bia³komoczem nienerczycowym oraz ocena zmian stê¿enia tych hormonów pod wp³ywem
rednio 7-miesiêcznego leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny (IKA).Badanie przeprowadzono u 21 chorych (16 M
i 5 K) w rednim wieku 39 ± 12 lat z PKZN w stadium 1 i 2
PChN oraz wskanikiem masy cia³a (BMI) 26,1 ± 3,4 kg/m2. U
13 chorych wspó³istnia³o nadcinienie têtnicze (NT). Grupê
kontroln¹ stanowi³o 10 zdrowych osób, dobranych wzglêdem
wieku, p³ci i BMI. Krew na badania pobierano na czczo. Oznaczono stê¿enie glukozy we krwi, a w surowicy INS, LEP, ADIP
metod¹ ELISA zestawami firmy R&D Inc. rednie stê¿enia INS
(µIU/ml) w surowicy by³y istotnie (p < 0,05) wy¿sze u chorych
na PKZN (16,9 ± 6,6) ni¿ u osób zdrowych (11,0 ± 3,9), natomiast stê¿enia LEP (mg/dl: 7,7 ± 2,2 vs. 10,8 ± 8,6) i ADIP (µg/
ml: 9,0 ± 4,7 vs. 10,6 ± 6,2) nie ró¿ni³y siê, przy prawid³owej
glikemii. Powtórzone badania u 17 chorych z PKZN po 7 miesi¹cach leczenia z zastosowaniem IKA nie wykaza³y istotnych
zmian w stê¿eniach badanych hormonów w surowicy zarówno
u chorych z NT, jak i bez NT.
Wniosek: potwierdzono wystêpowanie hiperinsulinemii przemawiaj¹cej za insulinoopornoci¹ tkanek we wczesnych stadiach
PKZN z bia³komoczem nienerczycowym, przy prawid³owych
stê¿eniach leptyny i adiponektyny w surowicy. Leczenie IKA
nie wp³ynê³o istotnie na stê¿enia badanych hormonów w surowicy.
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Streszczenia

PO7
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

PO8
Temat: Varia

Wystêpowanie nadcinienia têtniczego we wczesnych
stadiach przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek
z bia³komoczem nienerczycowym wykazuje zwi¹zek
z nasileniem w³óknienia w tkance
cewkowo-ródmi¹¿szowej nerek

Nefroprotekcyjne dzia³anie metyloprednizolonu (MP)
w modelu ostrej niedokrwiennej niewydolnoci nerki (onn)
u szczura. Wp³yw dawki leku

Micha³ Wruk1, Aldona Woniak2, Andrzej Oko1,
Stanis³aw Czekalski1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i
Chorób Wewnêtrznych UM im. K. Marcinkowskiego
(Poznañ, Polska);
2
Katedra i Zak³ad Histopatologii UM im. K. Marcinkowskiego
(Poznañ, Polska)
W ostatnich latach zwrócono szczególn¹ uwagê na zwi¹zek
wystêpowania zmian w tkance cewkowo-ródmi¹¿szowej z rozwojem nefropatii nadcinieniowej. Celem obecnej pracy by³a
ocena czy wystêpowanie nadcinienia têtniczego (NT) we wczesnych stadiach przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek
(PKZN) z bia³komoczem nienerczycowym wykazuje zwi¹zek z
nasileniem w³óknienia w tkance cewkowo-ródmi¹¿szowej nerek w porównaniu ze stopniem sklerotyzacji k³êbuszków nerkowych, ocenianych w badaniu histologicznym bioptatu nerki.
Badania zosta³y przeprowadzone w 17 preparatach biopsyjnych
nerek przez 2 niezale¿nych badaczy niewiadomych wartoci
cinienia têtniczego u chorych. Metod¹ opisan¹ przez Raji i
wsp. oceniono pó³ilociowo nasilenie w³óknienia w tkance cewkowo-ródmi¹¿szowej (IW) i indeks sklerotyzacji k³êbuszków
nerkowych (IS). W 9 preparatach pochodz¹cych od chorych z
NT IW by³ istotnie (p < 0,05) wiêkszy ni¿ w 8 preparatach od
chorych bez NT, a IS k³êbuszków nerkowych by³ równie¿ nieistotnie wiêkszy (p < 0,075). Wykazano korelacjê na pograniczu istotnoci statystycznej (r = 0,467, p < 0,075) miêdzy wartociami IW i wartociami redniego ca³odobowego cinienia
têtniczego (MAP) uzyskanymi w 24-godzinnym monitorowaniu
cinienia têtniczego. Korelacji takiej nie wykazano dla IS. Wniosek: uzyskane wyniki s¹ zgodne z tez¹, ¿e nasilenie zmian w
tkance cewkowo-ródmi¹¿szowej nerek w przebiegu PKZN wykazuje silniejszy zwi¹zek z wystêpowaniem NT ni¿ nasilenie
sklerotyzacji k³êbuszków nerkowych.

Antoni Wystrychowski1, Wojciech Wystrychowski2,
Andrzej Ma³ecki3, Lech Cierpka2, Andrzej Wiêcek1
1
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii,
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
3
Katedra Farmakologii, l¹ska Akademia Medyczna
(Katowice, Polska)
Cel: Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne (n/r) nerki powoduje aktywacjê j¹drowego czynnika transkrypcyjnego NF- B i w
nastêpstwie reakcjê zapaln¹, której efektem odleg³ym jest postêpuj¹ce uszkodzenie narz¹du. Glukokortykosteroidy hamuj¹
aktywacjê NF-kB. Celem badania by³a ocena czy MP zastosowany w dwóch ró¿nych dawkach, przed niedokrwieniem nerki i
w okresie reperfuzji, zmniejsza nasilenie onn i czy zapobiega
rozwojowi odleg³ej niewydolnoci nerki oraz, czy ewentualny
efekt zale¿y od dawki. Metody: U 30 samców szczurów Sprague-Dawley zaciskano szypu³ê naczyniow¹ jedynej nerki na 45'.
MP wstrzykiwano i.m. 3 x, w dawce 100 mg 1h przed niedokrwieniem oraz 60 mg 24 h i 30 mg/kg mc. 48 h po niedokrwieniu (gr. 1) lub odpowiednio 30, 30 i 15 mg/kg, a zwierzêta grupy
kontrolnej 0,5 ml 0,9% NaCl. 48h po n/r oraz po up³ywie 24 tyg.
oceniano klirens kreatyniny (CrCl, µl/min/100 g mc.), frakcyjne
wydalanie sodu (FENa %) oraz iloraz bia³komocz- CrCl (P/CrCl
mg/µl). Wyniki: 48 h po n/r CrCl by³ znamiennie wy¿szy, a FENa
ni¿sze w gr. 1 i 2 ni¿ w grupie kontrolnej. Stosunek P/CrCl by³
mniejszy jedynie w grupie 1. 24 tygodnie po niedokrwieniu proteinuria by³a ni¿sza tylko w grupie 1 a CrCl i FENa nie ró¿ni³y
siê w badanych grupach.

48 h
po n/r

Gr. 1
(n = 8)

Gr. 2
(n = 12)

Kontrola
(n = 10)

Gr. 1 v s.
Kontrola

87 ± 44

93 ± 54

19 ± 23

P < 0,001 P < 0.001

NS

FENa 3,46 ± 2,50 3,89 ± 3,14 22,15 ± 16,48 P < 0,005 P < 0.001

NS

CrCl

P/CrCl 0,32 ± 0,19 0,65 ± 0,39
CrCl

77 ± 19

74 ± 39

24 ty g.
FENa 0,95 ± 0,47 0,83 ± 0,38
po n/r
P/CrCl 0,37 ± 0,25 0,91 ± 0,65

Gr. 2 v s.
Gr. 1
Kontrola v s. Gr. 2

0,83 ± 0,31

P < 0,01

NS

NS

56 ± 58

NS

NS

NS

2,49 ± 2,75

NS

NS

NS

1,15 ± 0,70

P < 0,01

NS

P < 0,05

Wniosek: MP zastosowany w okresie niedokrwienia i reperfuzji, zarówno we wzglêdnie niskich, jak i wysokich dawkach,
zmniejsza nasilenie onn u szczura, chocia¿ efektywniej w du¿ych dawkach. Z³agodzenie przez MP niewydolnoci nerki
stwierdzonej po 24 tygodniach, jako odleg³e nastêpstwo uszkodzenia n/r równie¿ jest zale¿ne od dawki MP i stwierdza siê je
tylko po du¿ych dawkach steroidu.
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PO9
Temat: Varia

PO10
Temat: Varia

Obni¿enie cinienia têtniczego po adrenalektomii
u chorych z nadcinieniem têtniczym i guzem nadnercza
bez potwierdzonej nadczynnoci hormonalnej

Indometacyna zwiêksza ekspresjê mRNA dla cytokin
produkowanych przez limfocyty Th1 w korze nerkowej
zdrowych szczurów

Jacek Ziaja1, Jerzy Chudek2, Robert Król1, Tomasz Cierniak1,
Marcin Adamczak2, Andrzej Wiêcek2, Lech Cierpka1
1
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej (Katowice, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii
i Chorób Przemiany Materii l¹skiej Akademii Medycznej
(Katowice, Polska)

Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz, Micha³ Ciszek,
Monika Paw³owska, Janusz Wyzga³, Leszek P¹czek
Klinika Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych,
Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
(Warszawa, Polska)

Wstêp: Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy u chorych z
nadcinieniem têtniczym stanowi¹ wa¿ny problem kliniczny,
szczególnie, gdy nie zostanie wykazana ich nadczynnoæ hormonalna, a badania obrazowe nie wykazuj¹ cech morfologicznych sugeruj¹cych z³oliwy ich charakter. Materia³ i metoda: W pracy oceniono konsekwencje kliniczne jednostronnej adrenalektomii w obserwacji odleg³ej u 48 chorych z nadcinieniem têtniczym i jednostronnym guzem nadnercza, bez
stwierdzanej w badaniach biochemicznych jego nadczynnoci hormonalnej. Czas pooperacyjnej obserwacji wynosi³ od
6 do 62 miesiêcy. Wyniki: Normalizacjê cinienia têtniczego
obserwowano u 8,3% chorych. Ponadto poprawê kontroli cinienia têtniczego stwierdzono u 35,4% pacjentów. Grupa chorych z normalizacj¹ lub popraw¹ kontroli cinienia têtniczego
nie ró¿ni³a siê od grupy bez poprawy: wiekiem, BMI, czasem
trwania nadcinienia, wielkoci¹ guza, przedoperacyjnymi
stê¿eniami potasu, aldosteronu (Ald), kortyzolu w osoczu, aktywnoci¹ reninow¹ osocza (ARO) oraz wartoci¹ wspó³czynnika Ald/ARO. Najwy¿sze wartoci cinieñ skurczowych przed
operacj¹ by³y ni¿sze u chorych z normalizacj¹ lub popraw¹
kontroli cinienia têtniczego (184 [172-195] vs. 201 [188-214]
mmHg; p = 0,048).
Wniosek: Poprawa kontroli cinienia têtniczego po jednostronnej adrenalektomii obserwowana u 43,7% chorych z nadcinieniem têtniczym mo¿e sugerowaæ niepotwierdzon¹ badaniami biochemicznymi nadczynnoæ hormonaln¹ czêci z tych
guzów.
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Wstêp: Indometacyna, nale¿¹ca do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych mo¿e powodowaæ uszkodzenie ródmi¹¿szu nerek. Wiadomo, ¿e w odpowiedzi na ró¿ne czynniki
uszkadzaj¹ce, limfocyty T pomocnicze ulegaj¹ ró¿nicowaniu
do subpopulacji okrelanych jako Th1, Th2 i Th3. Limfocyty
Th1 produkuj¹ interferon gamma (IFNg), interleukinê 2 (IL-2)
i czynnik martwicy guza alfa (TNFa). Limfocyty Th2 produkuj¹ m.in. IL-4, IL-6 i IL-10, a limfocyty Th3  transformuj¹cy
czynnik wzrostu beta1 (TGFb1). Celem badania by³a ocena
wp³ywu przewlek³ego stosowania indometacyny na ekspresjê mRNA dla cytokin produkowanych przez wymienione subpopulacje limfocytów w korze nerkowej szczurów. Metody: Do
dowiadczenia u¿yto dwie grupy po 8 zdrowych szczurów rasy
Wistar. Przez 3 miesi¹ce pierwsza grupa (Indo) otrzymywa³a
idometacynê rozpuszczon¹ w wodzie pitnej w dawce 5 mg/
kg mc./dobê, a grupa druga (K) placebo. Do oceny ekspresji
mRNA ka¿dej z cytokin w korze nerkowej wykorzystano metodê RT-PCR. Wyniki: Iloæ mRNA dla IFNg w grupie Indo
by³a 27 krotnie, dla IL-2 - 15,5 krotnie, a dla TNFa - 6,2 krotnie wy¿sza ni¿ w grupie K (p < 0,05). Zaobserwowano te¿
istotn¹ statystycznie dodatni¹ korelacjê miêdzy iloci¹ mRNA
dla IFNg i IL-2.
Wnioski: Przewlek³e stosowanie indometacyny nasila ekspresjê mRNA cytokin produkowanych przez limfocyty Th1 w korze nerkowej zdrowych szczurów, przy niezmienionej ekspresji
mRNA cytokin Th2 i Th3. Obserwacja ta jest nowa poniewa¿
dotychczas s¹dzono, ¿e mechanizmy immunologiczne w uszkodzeniu nerek po NLPZ dotycz¹ rdzenia a nie kory nerek.

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

Streszczenia

PO11
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Zwi¹zek miêdzy markerami zapalnymi, perfuzj¹ miênia
sercowego ocenian¹ przy pomocy echokardiografii
kontrastowej a rokowaniem chorych ze ESRD
Anna Tomaszuk-Kazberuk , Bo¿ena Sobkowicz ,
Jolanta Ma³yszko2, Tomasz Hryszko2, Jacek S. Ma³yszko2,
Micha³ Myliwiec2, Marek Kalinowski2, El¿bieta Skibiñska1,
Robert Sawicki1, W³odzimierz J. Musia³1
1
Klinika Kardiologii AMB (Bia³ystok, Polska);
2
Klinika Nefrologii AMB (Bia³ystok, Polska)
1

1

Cel: Ocena zwi¹zku miêdzy poziomem bia³ka C-reaktywnego (CRP) a zaburzeniami perfuzji w echokardiografii kontrastowej (MCE) oraz ich wp³ywu na rokowanie u chorych z
ESRD. Metody: Badano 58 pacjentów z ESRD (r. wiek 59 ±
14 lat) leczonych hemodializami. MCE czasu rzeczywistego
oceniano jakociowo za pomoc¹ preparatu Optison. Oceniano parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne (CRP,
morfologia, poziom ¿elaza, TIBC, ferrytyna). Z³o¿ony pkt koñcowy (CE) obejmowa³: zgon sercowy, zatrzymanie kr¹¿enia,
zawa³ serca, rewaskularyzacjê, hospitalizacjê z przyczyn sercowych i udar w obserwacji 6 mies. Pacjentów podzielono na
2 grupy w zale¿noci od CE. Wyniki: 20 (34%) pacjentów sporód 58 mia³o CE. Pacjenci z CE byli starsi (65 ± 10 vs. 57 ±
14 lat, p = 0,016), czêciej z DM (56 vs. 18%, p = 0,007) oraz
ni¿sz¹ EF (45 ± 12 vs. 58±7%, p=0,0001) w porównaniu do
pacjentów bez CE. 18 sporód 20 (90%) pacjentów z CE mia³o
ubytki perfuzji w MCE. Poziomy CRP i TIBC by³y istotnie podwy¿szone u pacjentów z CE. Ubytki perfuzji w MCE (p = 0,002)
oraz podwy¿szony poziom CRP (p = 0,009) by³y niezale¿nymi czynnikami rokowniczymi zgonu. Zaistnia³ zwi¹zek pomiêdzy zaburzeniami perfuzji w MCE a podwy¿szonym poziomem CRP (p = 0,037). Ni¿sze stê¿enie ¿elaza i wy¿sza liczba retikulocytów by³y zwi¹zane z zaburzeniami perfuzji w MCE
(odpowiednio p = 0,022 i p = 0,013).
Wnioski: 1. U pacjentów z ESRD zarówno zaburzenia perfuzji w MCE, jak i podwy¿szony poziom CRP s¹ zwi¹zane z
niekorzystnym rokowaniem. 2. Ocena markerów zapalnych
(tj. CRP) i czynnociowy niedobór ¿elaza (objaw przewlek³ego zapalenia) mo¿e byæ po³¹czony z ocen¹ perfuzji w MCE w
stratyfikacji ryzyka u chorych z ESRD.
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PO12
Temat: Varia
Udzia³ kwasów sialowych b³on erytrocytarnych
w patogenezie niedokrwistoci u chorych przewlekle
hemodializowanych
Anna Bednarek-Skublewska1, Beata Jakubowska-Solarska2,
Janusz Solski2, Andrzej Ksi¹¿ek1
1
Katedra i Klinika Nefrologii Akademii Medycznej
(Lublin, Polska);
2
Miêdzywydzia³owa Katedra i Zak³ad Diagnostyki
Labolatoryjnej Akademii Medycznej (Lublin, Polska)
Wstêp: Kwasy sialowe, integralna sk³adowa b³on erytrocytarnych s¹ wa¿nym czynnikiem determinuj¹cym prze¿ycie erytrocytów w krwioobiegu. U chorych przewlekle hemodializowanych (HD) toksyny mocznicowe, jak i czynniki mechaniczne mog¹ mieæ wp³yw na budowê b³on oraz na funkcjonowanie komórek. Cel: Za³o¿enia te sta³y siê przyczyn¹ podjêcia u
chorych HD problemu badawczego, którego celem by³a ocena zawartoci poszczególnych frakcji kwasów sialowych w
b³onach erytrocytarnych oraz analiza wp³ywu HD na badane
czynniki. Poszukiwano równie¿ zale¿noci miêdzy wybranymi parametrami morfologicznymi krwi oraz kwasami sialowymi. Materia³ i metody: Ca³kowita zawartoæ bia³ka (TP),ca³kowity kwas sialowy (TSA), zwi¹zany z bia³kami (PBSA) oraz
lipidami (LBSA) b³on erytrocytarnych oznaczano u 72 chorych HD, rednia (r.) wieku 64 lata, r. czas leczenia HD 1,6
lat. Otrzymane wyniki porównywano z danymi uzyskanymi u
25 osób zdrowych, r. wieku 56 lat (GK). Zbadano tak¿e
wskaniki morfologiczne krwi oraz wybrane parametry biochemiczne oceniaj¹ce stan od¿ywienia i adekwatnoæ HD.
Wyniki: Badania wykaza³y obecnoæ 2-krotnie wy¿szego poziomu TSA w b³onach u chorych z równoczesnym znamiennie ni¿szym poziomem bia³ka o ok. 45% w porównaniu z GK.
Stwierdzono tak¿e istnienie dodatniej zale¿noci miêdzy stê¿eniem hemoglobiny oraz: TP (p < 0,006), TSA (p < 0,007),
PBSA (p < 0,004). Nie wykazano by adekwatnoæ dializy mia³a
istotny wp³yw sk³adowe kwasów sialowych. Wnioski: Oznaczanie frakcji kwasu sialowego w b³onach erytrocytarnych
chorych HD mo¿e okazaæ siê pomocnym testem w ocenie
zale¿noci pomiêdzy budow¹ morfotyczn¹ i biochemiczn¹,
skróceniem czasu ¿ycia komórek i niedokrwistoci¹.

21

PO13
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek
Z³ogi z HSP90 w k³êbuszkach nerkowych wykazuj¹
swoistoæ dla nefropatii toczniowej
Marian Klinger1, Agnieszka Ha³oñ2, Tomasz Pora¿ko1,
Tomasz Go³êbiowski1, Waldemar Letachowicz1,
Magdalena Krajewska1, Wac³aw Weyde1, Mariusz Kusztal1
1
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska);
2
Zak³ad Anatomii Patologicznej (Wroc³aw, Polska)
Celem pracy by³a ocena czêstoæ wystêpowania depozytów
z anty-HSP90 w bioptatach nerek pacjentów z SLE.Badanie
wykonano na materiale pochodz¹cym od 26 chorych z rozpoznan¹ nefropati¹ toczniow¹. Grupê kontroln¹ stanowi³y
bioptaty pochodz¹ce od 20 pacjentów z k³êbkowym zapaleniem nerek (KZN) o innej ni¿ toczniowa etiologii. Wycinki nerek od chorych na SLE (20 K; 6 M; r. wieku 33,5 l) pobierano
w okresie zaostrzenia SLE przed leczeniem indukcyjnym.
Obecnoæ z³ogów z anty-HSP90 stwierdzano w bioptatach
technik¹ immunohistochemiczn¹. Dodatnie barwienie na
obecnoæ HSP90 w k³êbuszkach uzyskano u 25 z 26 (96,1%)
wycinków od chorych na SLE. W grupie kontrolnej jedynie 4
na 30 (13,3%) bioptatów wykazywa³o obecnoæ z³ogów
HSP90. Dystrybucja poszczególnych klas nefropatii toczniowej: II klasa - 2, III klasa - 3, IV klasa - 15 i V klasa - 6 chorych.
W wycinkach od chorych na SLE wiecenie z³ogów z HSP90
mia³o charakter ziarnisty lub linijny i lokalizowa³o siê subepitelialnie (17), subendotelialnie (17) i w mezangium (13). Ogólnie depozyty w k³êbuszkach wykazywa³y wysok¹ intensywnoæ wiecenia w 15 przypadkach, natomiast nisk¹ intensywnoæ w 10 przypadkach. Wysok¹ intensywnoæ depozytów
HSP90 znaleziono w IV i V klasie toczniowej wg WHO. Wykrycie obecnoci bia³ka HSP90 w k³êbuszkach nerkowych jest
specyficznym wskanikiem morfologicznym nefropatii toczniowej.
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PO14
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Czynniki wp³ywaj¹ce na progresjê zwapnieñ w têtnicach
wieñcowych u chorych hemodializowanych
Maciej Dro¿d¿1, Andrzej Kraniak1, Grzegorz Chmiel1,
Martyna Kowalczyk-Micha³ek1, Piotr Podolec2,
Mieczys³aw Pasowicz3, Wies³awa Tracz2, W³adys³aw Su³owicz1
1
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ (Kraków, Polska);
2
Klinika Chorób Serca i Naczyñ CM UJ (Kraków, Polska);
3
Orodek Szybkiej Diagnostyki Chorób Serca i P³uc
(Kraków, Polska)
Zwapnienia naczyniowe s¹ czêstym powik³aniem w grupie
chorych leczonych hemodializami odgrywaj¹c istotn¹ rolê w
zwiêkszonej miertelnoci wród tych pacjentów. Celem pracy by³o znalezienie czynników wp³ywaj¹cych na postêp zwapnieñ w têtnicach wieñcowych u chorych dializowanych w 2letniej obserwacji. Badaniami objêto 61 chorych (33 M, 28 K)
w wieku 27-73 lat (`x = 52,1), hemodializowanych 3 razy w
tygodniu przez okres 18-286 mies. (`x = 81,4). U wszystkich
pacjentów oceniono zwapnienia têtnic wieñcowych metod¹
Calcium Scoring (CS) na pocz¹tku badania i po 12 oraz 24
miesi¹cach. Na pocz¹tku badania CS wynios³o od 0 do 4227
(mediana = 137, rozstêp miêdzykwartylowy = 623), po 12 miesi¹cach 0 do 4397 (mediana = 229, rozstêp miêdzykwartylowy = 1058), po 44 miesi¹cach 0 do 6047 (mediana = 252,
rozstêp miêdzykwartylowy = 1025), a przyrosty CS by³y znamienne statystycznie (p < 0,0001). Przyrost zwapnieñ w têtnicach wieñcowych po 24 miesi¹cach obserwacji korelowa³
znamiennie z wiekiem (R = 0,41, p = 0,0001) oraz poziomem
P (R = 0,35, p = 0,006), jak równie¿ wartoci¹ produktu Ca x
P (R = 0,36, p = 0,005), a nie korelowa³ znamiennie z czasem
dializowania oraz poziomami cholesterolu i jego frakcji, triglicerydów, Lp(a), iPTH, homocysteiny i leptyny. Sporód markerów stanu zapalnego przyrost CS korelowa³ znamiennie z
poziomem CRP (R = 0,46, p = 0,0002) oraz IL-6 (R = 0,36, p
= 0,005), a nie korelowa³ z IL-1, IL-10, TNFa, TGFb i PDGF.
W analizie wieloczynnikowej tylko CRP by³o niezale¿nym
czynnikiem ryzyka progresji zwapnieñ têtnic wieñcowych. Prezentowane wyniki potwierdzi³y istotn¹ rolê procesu zapalnego w progresji zwapnieñ naczyniowych u chorych dializowanych.
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PO15
Temat: Varia

PO16
Temat: Postêpy w leczeniu niedokrwistoci

Nadkrwistoæ u chorych po zabiegu transplantacji nerki
 czêstoæ wystêpowania i czynniki ryzyka

Hepcydyna u chorych dializowanych: czy ma ona
zwi¹zek z niedokrwistoci¹, resztkow¹ funkcj¹ nerek,
rodzajem dializy i stanem zapalnym?

Joanna Pinocy1, Marta Gajdzik2, Joanna Witkowicz2,
Jerzy Chudek2, Andrzej Wiêcek2
1
Katedra i Klinka Nefrologii Endokrynologii
i Chorób Przemiany Materii (Katowice, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii Endokrynologii
i Chorób Przemiany Materii (Katowice, Polska)
Wstêp: Nadkrwistoæ po transplantacji nerki (Tx) wi¹¿e siê ze
zwiêkszonym ryzykiem wystêpowania incydentów zatorowozakrzepowych. Przyczyn¹ jest zwiêkszona produkcja endogennej erytropoetyny przez nerki natywne i/lub narz¹d przeszczepiony. Materia³ i metody: Analiz¹ objêto 169 chorych z
okresem obserwacji > 18 miesiêcy uwzglêdniaj¹c takie czynniki jak: p³eæ, przyczynê niewydolnoci nerek, czas dializoterapii, schemat immunosupresji, czynnoæ graftu, wspó³wystêpowanie zaka¿enia CMV. Wyniki: Nadkrwistoæ (Ht > 51%)
stwierdzono u 21% chorych, a jej najwiêksze nasilenie obserwowano pomiêdzy 12 i 18 miesi¹cem po Tx. Nadkrwistoæ
wystêpowa³a najczêciej u chorych z k³êbuszkowym zapaleniem nerek (22,1%), a najrzadziej z zapaleniem ródmi¹¿szowym nerek (6,3%). Chorzy z nadkrwistoci¹ byli d³u¿ej
(nieznamiennie) dializowani w porównaniu do chorych bez
nadkrwistoci [odpowiednio 40 (28-51) vs. 31 (26-36) miesiêcy; p = 0,12]. Analiza ROC nie pozwoli³a na ustalenie punktu
odciêcia dla kreatyninemii charakterystycznego dla rozwoju
nadkrwistoci. Ryzyko wzglêdne rozwoju nadkrwistoci by³o
3-krotnie wy¿sze u mê¿czyzn (3,00 [1,27-7,07]), wy¿sze u
chorych z cukrzyc¹ (1,909 [0,75-4,85]) oraz z obecnoci¹ przeciwcia³ antyCMV w klasie IgG przed Tx (1,89 [0,60-5,95]). Usuniêcie nerek w³asnych przed Tx wi¹za³o siê z rzadszym wystêpowaniem nadkrwistoci (0,529 [0,114-2,455]). Zastosowanie w schemacie immunosupresji cyklosporyny A i azatiopryny nie wp³ywa³o znacz¹co na czêstoæ wystêpowania nadkrwistoci.Wniosek: Nadkrwistoæ wystêpuje czêciej u p³ci
mêskiej, chorych na cukrzycê i po przebyciu zaka¿enia CMV.
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Jolanta Ma³yszko1, Jacek Ma³yszko1, Krystyna Pawlak1,
Szymon Brzósko1, Tomasz Hryszko1,
Lena Drozdowska-Rams2, Micha³ Myliwiec1
1
Klinika Nefrologii i Transplantologii (Bia³ystok, Polska);
2
Stacja Krwiodawstwa (Olsztyn, Polska)
Hepcydyna jest defensyn¹, produkowan¹ w w¹trobie w odpowiedzi na hipoksjê, niedokrwistoæ czy stan zapalny. Hepcydyna bierze udzia³ w gospodarce ¿elazem. Niedokrwistoæ
i stan zapalny s¹ cechami niewydolnoci nerek. Celem pracy
by³a ocena stê¿eñ hepcydyny w chorych dializowanych
otrzewnowo (n = 60) i hemodializowanych (n = 90) w korelacji
do wskaników stanu zapalnego, gospodarki ¿elazem, i resztkowej funkcji nerek. Stê¿enie prohepcydyny (DRG, Niemcy)
oceniano w surowicy, ultrafiltracie i moczu. Stê¿enie ¿elaza,
TIBC, TSAT, Hb, Ht by³o ni¿sze, gdy ferrytyny i prohepcydyny
by³o wy¿sze u chorych dializowanych ni¿ u zdrowych ochotników. Stê¿enie ferrytyny i prohepcydyny by³o wy¿sze w HD
ni¿ w PD. U chorych z diurez¹ resztkow¹ (HD, PD) stê¿enie
prohepcydyny, hsCRP, TNF a, IL-6 by³o ni¿sze, za Kt/V wy¿sze ni¿ u chorych bez diurezy resztkowej. W PD stê¿enie
prohepcydyny by³o wy¿sze w dializacie ni¿ w ultrafiltracie w
HD. Stê¿enie prohepcydyny korelowa³o ze stê¿eniem triglicerydów, albumin, hsCRP, IL-6 i TNF a w HD, za w PD ze
stê¿eniem albumin, ferrytyny, ¿elaza, TSAT, hsCRP, rozpuszczalnego receptora transferyny  sTFR, i ujemnie z liczb¹
erytrocytów. W regresji wielokrotnej predyktorami prohepcydyny by³o stê¿enie albumin i hsCRP w HD, za w PD  albumin, ferrytyny i hsCRP. U zdrowych ochotników prohepcydyna korelowa³a ze stê¿eniem triglicerydów i ferrytyny. Podwy¿szone stê¿enie prohepcydyny u chorych dializowanych mo¿e
byæ wynikiem stanu zapalnego, niedokrwistoci czy zaburzeñ
gospodarki ¿elazem. Resztkowa funkcja nerek i rodzaj dializy mo¿e mieæ wp³yw na stê¿enie prohepcydyny. Hepcydyna
mo¿e ³¹czyæ funkcjonalny niedobór ¿elaza, niedokrwistoæ i
przewlek³y stan zapalny u chorych dializowanych.
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PO17
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Dyslipidemia a zwapnienia zastawek serca u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek bez cukrzycy
Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska1, Krzysztof Bijak2,
Stanis³aw Niemczyk1, Jerzy Przedlacki1,
Jadwiga Rojek-Trêbicka3, Dariusz W³odarczyk1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych AM
w Warszawie (Warszawa, Polska);
2
Mazowieckie Centrum Nefrologii (Warszawa, Polska);
3
Centralny Szpital Kliniczny Nr 1 (Warszawa, Polska)
Patomechanizm kalcyfikacji uk³adu sercowo-naczyniowego
jest z³o¿ony; m.in. sugeruje siê tu rolê zaburzeñ gospodarki
lipidowej. Celem pracy by³a ocena zale¿noci pomiêdzy zwapnieniami zastawek serca a stê¿eniem lipidów osocza oraz
innymi czynnikami ryzyka mia¿d¿ycy u chorych z PNN. Badaniem objêto 132 chorych w wieku 50 ± 12 lat, w tym: 50  z
PNN stadium III i IV, 32  w V stadium i 50 HD. U wszystkich
wykonano: ECHO serca, usg tt. szyjnych, i oznaczono stê¿enie: cholesterolu ca³kowitego, HDL, triglicerydów (TG), Lp(a),
apo A1, B, CIII i E; CRP, fibrynogenu, albumin, homocysteiny,
wapnia i fosforu. Zwapnienie zastawek stwierdzono u 14%
badanych (u 5 osób jednej, a u 3 - dwóch). U chorych w st. V
stwierdzono 5 uszkodzonych zastawek, a w grupie HD  a¿
16. Wraz z rozwojem PNN u badanych obserwowano redukcjê stê¿enia cholesterolu HDL (p = 0,0043) i apoA1 (p = 0,000).
Analiza korelacji wykaza³a istotny zwi¹zek zwapnieñ zastawek z nasileniem dyslipidemii, oraz z obecnoci¹ blaszek
mia¿d¿ycowych w tt szyjnych; w grupie ze zwapnia³ymi zastawkami stwierdzono wy¿sze stê¿enie TG (p = 0,0087), ni¿sze - cholesterolu HDL (p = 0,032), apo A1 (p = 0,0083), i
wiêksz¹ liczbê blaszek (p = 0,034). Nie znaleziono istotnej
zale¿noci pomiêdzy zwapnieniami zastawek a gruboci¹ intima-media czy zdarzeniami klinicznymi. Analiza wykaza³a te¿
wiêksz¹ liczbê uszkodzonych zastawek u badanych ze stê¿eniami wapnia, fosforu i iloczynu Ca x P powy¿ej mediany
(9,4 mg/dl  p = 0,013, 4,9 mg/dl  p = 0,029 i 45 - p = 0,002).
Dane te wskazuj¹ na istotn¹ rolê dyslipidemii w kalcyfikacji
zastawek serca. Zwapnienia zastawek serca mog¹ byæ przydatnym markerem zaawansowania kalcyfikacji uk³adu naczyniowego.
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PO18
Temat: Varia
Wykorzystanie ¿y³y od³okciowej na przedramieniu
do wytwarzania dostêpu naczyniowego do hemodializy
Marian Klinger, Waldemar Letachowicz,
Magdalena Krajewska, Krzysztof Letachowicz, Ewa W¹torek,
Mariusz Kusztal, Tomasz Pora¿ko, Tomasz Go³êbiowski,
Wac³aw Weyde
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska)
¯y³a od³okciowa w zakresie przedramienia jest rzadko wykorzystywana do wytwarzania dostêpu naczyniowego do hemodializy. W badaniu analizowano wczesne i odleg³e wyniki po
zabiegach wytworzenia przetoki z u¿yciem ¿y³y od³okciowej.
W okresie 1993-2003 u 27 chorych (14 kobiet i 13 mê¿czyzn,
redni wiek 57 ± 16 lat) podjêto próbê wykonania przetoki
têtniczo-¿ylnej z u¿yciem ¿y³y od³okciowej. Zabiegi wykonywano u pacjentów (16 osób) rozpoczynaj¹cych leczenie hemodializami, u których pozosta³e ¿y³y przedramienia i do³u
³okciowego by³y zniszczone oraz chorych z niewydolnoci¹
nerki przeszczepionej (7 osób) i hemodializowanych (4 osoby), u których stwierdzono zakrzepicê przetoki promieniowoodpromieniowej obejmuj¹cej czêæ ¿yln¹. U pacjentów ³¹czono ¿y³ê od³okciow¹ z têtnic¹ ³okciow¹ lub po podskórnym przemieszczeniu z têtnic¹ promieniow¹. Postêpowanie by³o skuteczne u 22 (81,5%) osób z grupy 27 pacjentów. Odsetek
dro¿noci pierwotnej i wtórnej przetoki po 12, 24 i 36 miesi¹cach wynosi³ odpowiednio 70,4%, 57,2% i 44% oraz 81,5%,
64,3% i 55,7%.Wykorzystanie ¿y³y od³okciowej umo¿liwia
wytworzenie dostêpu naczyniowego na przedramieniu u chorych ze zniszczonymi ¿y³ami w okresie przeddializacyjnym i
pozwala na rekonstrukcjê zakrzepniêtej przetoki promieniowo-odpromieniowej. Przed wytworzeniem przetoki têtniczo¿ylnej na ramieniu lub wszczepieniem protezy naczyniowej
powinno siê rozwa¿yæ mo¿liwoæ wykorzystania ¿y³y od³okciowej na przedramieniu.
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PO19
Temat: Varia
Ocena przydatnoci wspó³czynnika
bia³komocz/kreatynina (P/C) w moczu w oszacowaniu
dobowej proteinurii

PO20
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Stê¿enie rozpuszczalnych cz¹steczek adhezyjnych
u chorych przewlekle hemodializowanych

Katarzyna Jakuszko1, Ewa Kwiatkowska1,
Katarzyna wi¹tek1, Maria Magott-Procelewska2
1
Studenckie Nefrologiczne Ko³o Naukowe (Wroc³aw, Polska);
2
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Wroc³aw,
Polska)

Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska,
Jerzy Przedlacki, Stanis³aw Niemczyk, Dariusz W³odarczyk,
Kazimierz Ostrowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska)

24-godzinna zbiórka moczu w celu oceny dobowego wydalania bia³ka(DWB) jest tzw. z³otym standardem w diagnostyce
bia³komoczu. Celem pracy jest ocena waroci diagnostycznej i przydatnoci wspó³czynnika proteinuria/stê¿enie kreatyniny (mg/dl) badanych w porannej próbce moczu - wspó³czynnik P/C w oszacowaniu wielkoci DWB. Badaniem objêto 65
chorych, wykonano 132 badania. Mierzono DWB i filtracjê k³êbuszkow¹ (MDRD). U 22 chorych rozpoznano zespó³ nerczycowy, u 32 chorych  upoledzenie funkcji nerek. Odsetek
wyników zgodnych w zakresie 30% i 50% z mierzonym DWB
wynosi³ odpowiednio 39% i 64%. U 26% chorych ró¿nica przekracza³a 100%. Najwiêksze ró¿nice obserwowano u chorych,
u których stê¿enia bia³ka w dobowej zbiórce moczu i próbce
przygodnej ró¿ni³y siê istotnie. Wspó³czynnik korelacji pomiêdzy DWB zmierzonym i oszacowanym wynosi³ u kobiet r =
0,67, u mê¿czyzn r = 0,59. Oceniaj¹c filtracjê k³êbuszkow¹
wspó³czynnik korelacji pomiêdzy bia³komoczem zmierzonym
i oszacowanym wynosi³ odpowiednio: r = 0,65 (MDRD > 60 ml/
min), r = 0,61 (30 < MDRD < 60 ml/min), r = 0,86 (MDRD < 30 ml/
min). Wnioski: Wyniki dobowego wydalania bia³ka zmierzonego
i wyliczonego przy pomocy wspó³czynnika P/C ró¿ni¹ siê w znacz¹cym odsetku przypadków. Za przyczynê niedoszacowania
bia³komoczu przyjmujemy wahania wydalania bia³ka z moczem
w ci¹gu doby. Niewydolnoæ nerek nie zmienia wartoci wspó³czynnika P/C.

Celem pracy by³a ocena stê¿eñ sAM oraz ich roli w przewidywaniu ryzyka zdarzeñ klinicznych i progresji mia¿d¿ycy u chorych HD. Badaniem objêto 55 osób, w wieku 50 ± 13 lat. Oznaczono w surowicy stê¿enie: sICAM-1, sVCAM-1, sE-selektyny, CRP, albumin, fibrynogenu, ferrytyny, transferyny, cholesterolu ca³kowitego, HDL, triglicerydów, IgG, IgM i IgA, wapnia i fosforu. Wykonywano USG tt. szyjnych metod¹ Dopplera, z ocen¹ intima-media oraz liczby blaszek mia¿d¿ycowych,
i chorych poddawano 2-letniej obserwacji. Obserwowano
znacznie podwy¿szone stê¿enie sAM: sICAM-1 u 51% osób
(340 ± 139 ng/ml), u 44% sE-Selektyny (65,2 ± 34,9 ng/ml) i
u 98% - s-VCAM-1 (1650 ± 597 ng/ml); korelowa³y one wysoko miêdzy sob¹. Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy ich stê¿eniem a wystêpowaniem zdarzeñ sercowo-naczyniowych ani
wyk³adnikami morfologicznymi mia¿d¿ycy. Stê¿enia sICAM1 i sVCAM-1 korelowa³y z czasem dializoterapii (r = 0,49, p =
0,0001 i r = 0,61, p = 0,0000), stê¿eniem wapnia (r = 0,29, p
= 0,04 i r = 0,27, p = 0,047); stê¿enia sVCAM-1 i E-selektyny
ze stê¿eniem IgG (r = 0,44, p = 0,0008 i r = 0,34, p = 0,01),
stê¿enia sICAM-1 i E-selektyny ze stê¿eniem transferyny
(0,28, p = 0,04 i 0,44, p = 0,0007), stê¿enie sICAM-1 ze stê¿eniem CRP (r = 0,35, p = 0,008), a stê¿enie sVCAM-1 ujemnie ze stê¿eniem cholesterolu HDL (r = -54, p = 0,01). Stê¿enia sAM s¹ wysokie u wiêkszoci chorych HD i koreluj¹ wysoko z czasem dializoterapii, co przemawia za postêpuj¹c¹
dysfunkcj¹ ródb³onka w tej populacji. Wykazuj¹ one te¿ zwi¹zki z innymi czynnikami ryzyka mia¿d¿ycy, jednak¿e nie uda³o
siê wykazaæ zale¿noci pomiêdzy nimi a wystêpowaniem powa¿nych zdarzeñ klinicznych ani zmianami w tt. szyjnych.
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PO21
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Nieliniowa zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem homocysteiny
a miertelnoci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych
u chorych leczonych hemodializami
Jolanta Buczyñska-Chyl1, Zbigniew Lewandowski2,
Antoni Sokalski1, Roman Kiraga3, Magdalena Durlik4
1
Oddzia³ Dializ z Pododdzia³em Nefrologii (Radom, Polska);
2
Zak³ad Epidemiologii AM (Warszawa, Polska);
3
Oddzia³ Dializ z Podododdzia³em Nefrologii (Radom, Polska);
4
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (Warszawa,
Polska)
Celem pracy by³a ocena zale¿noci pomiedzy stê¿eniem HcY
a wybranymi czynnikami ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia (CUK)
oraz wystêpowaniem zgonu z powodu CUK. Prospektywnej
czteroletniej obserwacji poddano 98 (redni wiek 59,7 lat)
chorych leczonych hemodializami (redni czas HD 5,3 lat).
Stê¿enie HyC w surowicy oznaczano w momencie rozpoczêcia badania. Oceniano zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem HyC a
parametrami antropometrycznymi, gospodarki lipidowej, bialkowej, mediatorami stanu zapalenego, wartociami reologicznymi krwi, parametrami kardiologicznymi, echokardiograficznymi. W analizie statystycznej zastosowano test Chi square,
analizê regresji, estymator Kaplana-Meiera, modele proporcjonalnych zagro¿eñ Cox'a. Stê¿enie HyC by³o u wszystkich
pacjnetów podwy¿szone, rednia wartoæ wynosi³a 26,6 µmol/
l (11,26-50 µmol/l). Stê¿enie HyC wykaza³o dodatni¹ korelacjê z BMI, stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego, HT, Hb natomiast ujemn¹ korelacjê z CRP, stê¿eniem fibrynogenu, frakcj¹ HDL cholesterolu. w ci¹gu 4 z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia zmarlo 29% osób. Zarówno niskie stê¿enie HyC < 20
µmol/l, jak i wysokie > 35 µmol/l by³y istotnie zwiazane z ryzykiem zgonu z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia. W grupie
chorych z najni¿szym stê¿eniem HyC zmar³o 41%, z porednim stê¿eniem HyC 19% a z najwy¿szym stê¿eniem HyC
zmar³o 56%. Wnioski: HyC jest niezale¿nym czynnikem ryzyka dla predykcji zgonu z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia. Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem HyC a miertelnoci¹ z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia jest nieliniowa w kszta³cie litery U.
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PO22
Temat: Varia
Kinetyka jodu 131 u pacjentów z nadczynnoci¹ tarczycy
i przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek: wyniki wstêpne
Ewa Filipowicz1, Stanis³aw Niemczyk1, Maria P³aziñska2,
Zuhier Shebani1, Kinga Giers1, Leszek Królicki2,
Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska1,
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska);
2
Zak³ad Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie (Warszawa,
Polska);
Ablacja tarczycy I131 jest skuteczn¹ metod¹ leczenia jej nadczynnoci. W PNN problemem jest dobranie optymalnej dawki
izotopu, ze wzglêdu na upoledzone jego wydalanie i d³u¿szy okres pó³trwania, a u dializowanych tak¿e z powodu jego
usuwania z ustroju podczas dializy. Celem badania by³o okrelenie kinetyki I131 u osób z PNN i nadczynnoci¹ tarczycy,
zarówno w okresie przeddializacyjnym, jak i dializowanych,
jako przygotowanie do leczenia I131. Do tej pory kinetyka
I131 u chorych z PNN by³a oznaczana jedynie u pacjentów z
rakiem tarczycy. Badaniem objêto 10 chorych, w wieku 25-83
lat, w tym: 4 osoby w okresie IV i V PNN, 5 chorych hemodializowanych i jednego chorego dializowanego otrzewnowo. U
5 z nich rozpoznano chorobê Graves-Basedowa i u 5 - wole
guzowate. U wszystkich wykonano scyntygrafiê tarczycy z
I131 i przez 9 dni mierzono radioaktywnoæ we krwi; obliczano efektywny czas po³owiczego zaniku (ET1) I131 na podstawie wzoru: ET1 = T1 x T eks. /T1 + T eks. U osób zdrowych,
z prawid³owym GFR: ET1 izotopu I131 wynosi³ 5-6 dni. U chorych z PNN - ET1 by³ istotnie wyd³u¿ony: u 7 badanych wynosi³ 17,7 ± 15,6 dni (3-46 dni), a u 3 chorych radioaktywnoæ
utrzymywa³a siê d³u¿ej. Nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy ET1 a klirensem kreatyniny czy leczeniem dializami. Efektywny czas po³owiczego zaniku I131 jest w PNN znacznie
wyd³u¿ony, bez wzglêdu na leczenie dializami. Dla skutecznego i bezpiecznego leczenia nadczynnoci tarczycy u tych
chorych dawka izotopu musi byæ mniejsza i wyliczona indywidualnie.

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

Streszczenia

PO23
Temat: Varia
Przy³ó¿kowa ocena progu czucia u pacjentów przewlekle
hemodializowanych
Miros³aw Jêdras, Magdalena Sowa, Agata Majewska,
Stanis³aw Niemczyk, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska)
Neuropatia obwodowa jest czêstym powik³aniem schy³kowej
niewydolnoci nerek (SNN) i ma istotny wp³yw na jakoæ ¿ycia chorego. Standardow¹ metod¹ oceny pozostaje pomiar
szybkoci przewodzenia w nerwach obwodowych; jest on jednak inwazyjny, bolesny, czasoch³onny i wymaga udzia³u przeszkolonego personelu. Celem pracy by³a ocena progu czucia
(PC) u chorych HD za pomoc¹ aparatu Painmatcher (Cefar).
Metody: Aparat ten generuje elektryczny impuls jednofazowy, o natê¿eniu 15 mA i czêstotliwoci 10 Hz. Stopniowe wyd³u¿anie czasu trwania impulsu powoduje narastanie odczuwanej wibracji i jest wyra¿ane w postaci kolejnych liczb ca³kowitych. Pomiaru PC dokonywano przed i po dializie (za ka¿dym razem trzykrotnie na obu d³oniach, wybieraj¹c najni¿szy
wynik), w grupie 66 osób (29 K, 37 M, redni wiek 61 ± 14
lat). Grupê kontroln¹ stanowi³y 33 zdrowe osoby (20 K, 13 M,
redni wiek 47 ± 20 lat). Wyniki: redni PC by³ znamiennie
wy¿szy w grupie HD (6,14 ± 2,83 vs. 3,82 ± 1,13 w grupie
kontrolnej; p < 0,01); stwierdzono równie¿ istotn¹ ró¿nicê
pomiêdzy chorymi z cukrzyc¹ i bez cukrzycy (7,47 ± 4,37 vs.
5,75 ± 2,10; p < 0,05). Wy¿szy próg czucia mieli tak¿e chorzy
z zespo³em niespokojnych nóg, ale ró¿nica ta nie by³a statystycznie znamienna (6,68 ± 3,48 i 5,86 ± 2,45). Pacjenci ze
wi¹dem i parestezjami mieli nieznacznie ni¿szy PC. PC by³
porównywalny u kobiet i mê¿czyzn. Nie stwierdzono te¿ ró¿nic w PC pomiêdzy obiema rêkami. Odnotowano istotn¹ dodatni¹ korelacjê miêdzy PC a wiekiem w grupie kontrolnej,
ale nie w grupie ze SNN. Nie by³o korelacji miêdzy PC a stê¿eniem PTH i iloczynem Ca x P.
Wniosek: Zaproponowana metoda mo¿e okazaæ siê po¿yteczna w przy³ó¿kowej ocenie nasilenia obwodowej neuropatii
czuciowej.

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

PO24
Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w przebiegu guza p³uca z towarzysz¹cym wydzielaniem
hormonów  opis dwóch przypadków
Marzena Lesik, Gra¿yna Bogdanowicz,
Jaros³awa Wieczorek
Wojewódzkie Centrum Medyczne (Opole, Polska)
Przypadek 1: 64-letni chory przyjêty do Oddzia³u z powodu
zaburzeñ elektrolitowych  hiponatermii, hiperkalemii, z wysokimi wskanikami funkcji nerek. Chorego hemodializowano. Wobec wzrostu diurezy, normalizacji funkcji nerek, odst¹piono od dializoterapii. Mimo uzupe³niania sodu nie uzyskano wzrostu natremii. W RTG i TK klatki piersiowej, w segmencie VI p³uca lewego uwidoczniono cieñ, odpowiadaj¹cy guzowi p³uca. Podejrzewano zespó³ nieadekwatnego wydzielania
ADH przez guza p³uca. Nie ustalono ostatecznie rozpoznania z powodu zgonu chorego.
Przypadek 2: 61-letni chory przyjêty do Oddzia³u z powodu
obrzêków, os³abienia miêniowego, hiperpigmentacji, nadcinienia têtniczego. W badaniach laboratoryjnych obserwowano hipernatremiê, hyipokalemiê, zasadowicê metaboliczn¹ i
hyperglikemiê. Zwraca³ uwagê cushingoidalny wygl¹d chorego. Oznaczono poziom kortyzolu i aldosteronu w surowicy,
stwierdzaj¹c podwy¿szone wartoci. W badaniu RTG klatki
piersiowej wykryto zmianê guzowat¹ we wnêce p³uca lewego. Na podstawie ca³oci obrazu podejrzewano hiperkortyzolemiê i hiperaldosteronizm w przebiegu guza p³uca wydzielaj¹cego ekotopowo. W badaniu hist.-pat. wycinka oskrzela potwierdzono wstêpne rozpoznanie.
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PO25
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

PO26
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

Wysokie stê¿enie immunoglobulin IgG i IgM a ryzyko
zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonów u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek

Czy wzrastaj¹ce stê¿enia kwasu moczowego w surowicy
w kolejnych stadiach przewlek³ej choroby nerek mog¹
zwiêkszaæ ryzyko uszkodzenia uk³adu
sercowo-naczyniowego?

Krzysztof Bijak1, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska2,
Stanis³aw Niemczyk2, Jerzy Przedlacki2,
Jadwiga Rojek-Trêbicka3, Dariusz W³odarczyk2
1
Mazowieckie Centrum Nefrologii (Warszawa, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Warszawie
(Warszawa, Polska);
3
Centralny Szpital Kliniczny Nr 1 (Warszawa, Polska)
Udzia³ uk³adu immunologicznego w rozwoju mia¿d¿ycy jest
przedmiotem coraz wiêkszej liczby badañ. W cianie zmienionych naczyñ opisuje siê nacieki komórkowe, a w surowicy
chorych stwierdza siê ró¿nego typu przeciwcia³a. Brak jest
jednak danych na ten temat dotycz¹cych chorych z PNN.
Celem pracy by³a ocena zachowania siê stê¿eñ immunoglobulin oraz ich zwi¹zków ze zdarzeniami klinicznymi i obecnoci¹ zmian w tt szyjnych w tej populacji. Badaniem objêto trzy
grupy chorych: PNN (n = 50, stadium III/ IV), SNN (n = 32,
stadium V) i HD (n = 50). Po oznaczeniu stê¿enia IgG, IgA i
IgE, lipidogramu, homocysteiny i CRP, chorych obserwowano przez 40 m-cy. Stê¿enie IgA by³y podobne we wszystkich
grupach, natomiast IgG i IgE wyranie wy¿sze w grupie HD
(p = 0,0000). U wszystkich badanych wysokie stê¿enia IgG i
IgE, by³y istotnymi predyktorami zdarzeñ sercowo-naczyniowych (RR dla chorych z najni¿szego tercyla odpowiednio:
0.48, 95%CI, 0,28-0,82; p = 0,0065 i 0,54, 0,28-1,06; p =
0,0446), obok CRP (RR 0,62, 0,39-0,98; p = 0,0236). Analiza
korelacji wykaza³a, ¿e czynnikami ryzyka zdarzeñ sercowonaczyniowych i zgonów ze wszystkich przyczyn by³y: IgE (p =
0,0045 i 0,0023), IgG (p = 0,0382 i NS), oraz wiek (p = 0,0248
i 0,0339), Apo AI (p = 0,0118 i 0,0264), skurczowe cinienie
têtnicze (p = 0,0416 i NS), CRP (p = 0,023 i p = 0,022) i palenie tytoniu (NS i 0,0339). U chorych z PNN podwy¿szone stê¿enia IgG I IgE mog¹ byæ  obok CRP  istotnym wskanikiem w przewidywaniu powa¿nych zdarzeñ klinicznych, co
przemawia za znacz¹c¹ rol¹ odpowiedzi humoralnej w rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. Jest to pierwsze doniesienie dotycz¹ce prognostycznego znaczenia stê¿eñ immunoglobulin w tej populacji.
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Krzysztof Pawlaczyk, Agnieszka Simachowicz,
Stanis³aw Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych UM im. K. Marcinkowskiego
(Poznañ, Polska)
Podwy¿szone stê¿enia kwasu moczowego (UA) w surowicy
s¹ jednym z czynników ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych w ogólnej populacji i u chorych z nadcinieniem têtniczym. Celem obecnej pracy by³a ocena stê¿enia UA w surowicy i okrelenie czêstoci wystêpowania hiperurykemii (UA
> 7 mg/dl) u chorych w kolejnych stadiach przewlek³ej choroby nerek (PCHN) oraz ocena korelacji miêdzy stê¿eniem UA
w surowicy i wskanikiem masy lewej komory serca (LVMI)
oraz gruboci¹ kompleksu intima-media mierzonego (IMT) w
têtnicach szyjnych.Badaniami objêto 115 chorych z PCHN, w
kolejnych stadiach 1-5 odpowiednio 12, 20, 26, 35, 22 chorych niedializowanych. rednie (± SD) stê¿enia UA (mg/dl) w
surowicy i czêstoæ wystêpowania UA>7 mg/dl w kolejnych
stadiach PCHN wynosi³y odpowiednio: 5,5 ± 1,5 i 25%, 6,4 ±
1,4 i 30%, 7,3 ± 1,8 i 54%, 7,2 ± 1,9 i 57%, 7,6 ± 2,2 i 68%.
Stwierdzono istotn¹ ujemn¹ korelacjê miêdzy eGFR i stê¿eniami UA w surowicy, lecz brak korelacji miêdzy stê¿eniami
UA i LVMI oraz IMT. Wnioski: U ponad 50% chorych z PCHN
w stadium 3 i 4 i u prawie 70% chorych w stadium 5 PCHN
wystêpuje hiperurykemia, lecz jej znaczenie dla zwiêkszonego ryzyka uszkodzenia uk³adu sercowo-naczyniowego wydaje
siê w¹tpliwe.
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Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

PO28
Temat: Varia

Wp³yw leczenia automatyczna dializ¹ otrzewnow¹ (ADO)
i hemodializami (HD) na czynniki rozwoju mia¿d¿ycy
u dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)

Zmiany cinienia têtniczego w czasie dializy oraz
w okresie miêdzydializacyjnym w ró¿nych stanach
nawodnienia ocenianych metod¹ bioimpedancji
u pacjentów przewlekle hemodializowanych

Kinga Musia³, Danuta Zwoliñska, Irena Makulska
Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej
(Wroc³aw, Polska)

Andrzej Swatowski, Andrzej Ksi¹¿ek
Katedra i Klinika Nefrologii Akademii Medycznej
im. F. Skubiszewskiego (Lublin, Polska)

Najnowsze dane wskazuj¹ na rolê przewlek³ego procesu zapalnego i odpowiedzi na stres za porednictwem bia³ek szoku termicznego (hsp) w procesie aterogenezy. Cel: Celem
pracy by³o zbadanie ju¿ poznanych i nowych markerów
mia¿d¿ycy u dzieci leczonych ADO i HD oraz ocena wp³ywu
metody dializoterapii na te czynniki. Materia³ i metody: Stê¿enia rozpuszczalnej (s)E-selektyny, Hsp60, Hsp90a, IL-4 i IL12 by³y oznaczane metod¹ ELISA w surowicach 18 pacjentów ADO, 9 dzieci HD i u 15 dzieci stanowi¹cych grupê kontroln¹. Poziomy hsCRP oznaczano metod¹ nefelometryczn¹.
Wyniki: Stê¿enia sE-selektyny u pacjentów dializowanych by³y
wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej i w przypadku ADO  wy¿sze
ni¿ w HD. Wartoci Hsp60 u dzieci HD nie ró¿ni³y siê od obserwowanych w grupie kontrolnej, ale w grupie ADO wykazano ich obni¿enie zarówno w porównaniu z grup¹ kontroln¹,
jak i z grup¹ HD. Stê¿enia Hsp90a u pacjentów dializowanych by³y podwy¿szone w stosunku do grupy kontrolnej, ale
nie obserwowano ró¿nic miêdzy ADO a HD. Nie stwierdzono
ró¿nic pomiêdzy wartociami IL-4, IL-12 i hsCRP w badanych
grupach. Wnioski: Zwiêkszone stê¿enia sE-selektyny u
wszystkich dializowanych pacjentów wskazuj¹ na rolê ródb³onka w patogenezie mia¿d¿ycy u dzieci z PChN. Wzrost
poziomu sE-selektyny mo¿e byæ wczesnym wskanikiem aktywacji endotelium, wyprzedzaj¹cym zmiany zapalne (niezmienione stê¿enia hsCRP, IL-4, IL-12). Podwy¿szone wartoci Hsp90alfa potwierdzaj¹ nara¿enie na przewlek³y stres u
pacjentów dializowanych. Wy¿sze wartoci sE-selektyny i
ca³kowitego cholesterolu oraz obni¿one stê¿enia Hsp60 u
pacjentów leczonych ADO dowodz¹, ¿e dzieci dializowane
otrzewnowo s¹ bardziej podatne na dzia³anie czynników aterogennych ni¿ pacjenci hemodializowani.

Celem pracy by³o porównanie wartoci cinienia têtniczego u
pacjentów przewlekle hemodializowanych przy przewodnieniu (I) oraz przy prawid³owym nawodnieniu (II). Pomiary by³y
przeprowadzone u 11 pacjentów przewlekle hemodializowanych, Stan nawodnienia oceniano na podstawie objawów klinicznych oraz bioimpedancji ca³ego cia³a. Ka¿dy pacjent s³u¿y³ jako w³asna kontrola. Pomiary wykonywano przed i po dializie w pozycji le¿¹cej, stoj¹cej a nastêpnie co 30 minut podczas zabiegu. W okresie miêdzydializacyjnym cinienie monitorowano za pomoc¹ 24-godzinnego monitorowanie cinienia. Wartoci cinienia skurczowego i rozkurczowego podczas hemodializy by³y istotnie wy¿sze w stanie przewodnienia ni¿ prawid³owego nawodnienia. Nie stwierdzono istotnej
ró¿nicy miêdzy wartociami cinienia skurczowego w pozycjach poziomej i pionowej przed I hemodializ¹, natomiast
stwierdzono j¹ po I hemodializie.W pomiarze II statystycznie
istotne ró¿nice miêdzy pozycj¹ poziom¹ i pionow¹ wyst¹pi³y
po HD dla cinienia skurczowego i rozkurczowego. W 24-godzinnych ambulatoryjnych pomiarach cinienia têtniczego obserwowano istotnie wy¿sze wartoci cinienia skurczowego
w ci¹gu dnia w stanie przewodnienia. Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e stan nawodnienia mimo swojego znaczenia nie jest
jedynym ani decyduj¹cym czynnikiem maj¹cym wp³yw na wartoæ cinienia têtniczego u pacjentów hemodializowanych.
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PO29
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

PO30
Temat: Varia

Czy istnieje zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem
adiponektyny w osoczu a nasileniem zmian
mia¿d¿ycowych w têtnicach szyjnych wspólnych
u chorych po transplantacji nerki?

Czy zamkniêcie dodatkowych têtnic nerkowych jest ukryt¹
przyczyn¹ nadcinienia naczyniowo-nerkowego
u chorych na mia¿d¿ycê?

Marcin Adamczak, Aureliusz Kolonko, Anna B³ach,
Magdalena Szotowska,
Jerzy Chudek, Edward Franek, Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Adiponektyna jest hormonem wytwarzanym w tkance
t³uszczowej. Hormon ten posiada w³aciwoci przeciwmia¿d¿ycowe. Celem niniejszej pracy by³a ocena zale¿noci
pomiêdzy stê¿eniem adiponektyny w osoczu a gruboci¹ kompleksu b³ony rodkowej i wewnêtrznej (IMT) w têtnicach szyjnych wspólnych u chorych po transplantacji nerki. Materia³ i
metody: Badania wykonano u 77 chorych co najmniej 12 miesiêcy po udanym przeszczepieniu nerki (50 M, 27 K) z zadowalaj¹c¹ czynnoci¹ nerki przeszczepionej. Oznaczono stê¿enie adiponektyny w osoczu oraz zmierzono IMT w têtnicach szyjnych wspólnych za pomoc¹ sonografii. Próbki krwi
pobrano w godzinach porannych, na czczo. Wyniki: Gruboæ
IMT wynosi³a rednio 0,62 (0,59-0,64) mm. Grupê badanych
pacjentów podzielono na tercyle, w zale¿noci od wartoci
IMT. Podgrupy te nie ró¿ni³y siê znamiennie stê¿eniem adiponektyny w osoczu. W ca³ej badanej grupie nie stwierdzono
wystêpowania znamiennej korelacji pomiêdzy stê¿eniem adiponektyny w osoczu a IMT. Wieloczynnikowa analiza regresji
dla IMT jako zmiennej zale¿nej oraz zmiennymi niezale¿nymi: stê¿eniem adiponektyny w osoczu, BMI, wiekiem oraz stê¿eniem kreatyniny w surowicy wykaza³a, ¿e IMT w sposób
znamienny zale¿y jedynie od wieku chorego. Wniosek: U chorych po transplantacji nerki nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem adiponektyny w osoczu a nasileniem zmian
mia¿d¿ycowych w têtnicach szyjnych wspólnych.
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Piotr Kuczera, Ewa W³oszczyñska, Marcin Adamczak,
Leszek Pencak, Jerzy Chudek, Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Zwê¿enie lub zamkniêcie dodatkowej têtnicy nerkowej jest jedn¹ z przyczyn nadcinienia naczyniowo-nerkowego. Metody obrazowe nie pozwalaj¹ zazwyczaj na uwidocznienie przyaortalnego zamkniêcia dodatkowej têtnicy nerkowej. Celem niniejszej pracy by³ ustalenie czêstoci wystêpowania mnogich i dodatkowych têtnic nerkowych w grupie chorych na nadcinienie têtnicze poddawanych wewn¹trznaczyniowej angiografii têtnic nerkowych. Materia³ i metodyka: Retrospektywn¹ analiz¹ objêto 1550 chorych na nadcinienie
têtnicze poddanych wewn¹trznaczyniowej angiografii têtnic
nerkowych. Wyniki: Mnogie têtnice nerkowe stwierdzono u
174 (11,2%) a dodatkowe têtnice nerkowe u 237 (15,3%) chorych. Podobn¹ czêstoæ wystêpowania mnogich têtnic nerkowych stwierdzono u chorych u których wystêpowa³y w aorcie radiologiczne cechy zmian mia¿d¿ycowych w porównaniu do chorych u których takich zmian nie stwierdzono. Czêstoæ wystêpowania dodatkowych têtnic nerkowych u chorych z radiologicznymi cechami zmian mia¿d¿ycowych by³a
znamiennie ni¿sza w porównaniu do chorych u których takich
zmian nie stwierdzono. Jedynie u 2 z 237 chorych (0,84%)
uwidoczniono zwê¿enie dodatkowej têtnicy nerkowej.
Wnioski: 1. U chorych u których wystêpuj¹ w aorcie radiologiczne cechy zmian mia¿d¿ycowych czêstoæ wystêpowania
dodatkowych têtnic nerkowych jest istotnie ni¿sza. 2. W tej grupie chorych przyaortalne zamkniêcie dodatkowej têtnicy nerkowej mo¿e byæ przyczyn¹ nadcinienia naczyniowo-nerkowego.
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PO31
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Wp³yw popularnych schematów immunosuprsji
zawieraj¹cych inhibitory kalcyneuryny na utratê koci
po przeszczepie nerki
Marian Klinger1, S³awomir Zmonarski2,
Barbara Bidzinska-Speichert3, Maria Boratyñska4,
Urszula Tworowska5, Marek Demissie3, Dariusz Janczak6,
Krzysztof Falkiewicz2
1
Katedra. Nefrologii i Med. Transpl. (Wroc³aw, Polska);
2
Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM
(Wroc³aw, Polska);
3
Katedra Endokrynologii AM (Wroc³aw, Polska);
4
Katedra Nefologii i Med. Transpl. AM (Wroc³aw, Polska);
5
Kat. Endokrynologii AM. (Wroc³aw, Polska);
6
Katedra Chirurgii Naczyniowej AM (Wroc³aw, Polska)
Osteopatia wyra¿ona niskim wskanikiem BMD jest powa¿nym powik³aniem po przeszczepieniu nerki (KTx). Cel pracy:
porównanie wp³ywu schematów leczenia IS (Tac lub CsA) na
BMD do 2 lat po KTx. 90 osób (60 - CsA, Aza/MMF i GCs; 30
- Tac, MMF i GCs; 30 zdrowych). Prowadzono pomiary BMD:
L2-L4, szyi koci udowej, krêtarza, trójk¹ta Warda met. DEXA
w 4 kolejnych badaniach. Parametry metabolizmu koci i BMD
by³y oceniane testami nieparametr. Grupy nie ró¿ni³y siê demograficznie, HLA, CIT, funkcj¹ KTx (kreat. po 24 m. 123,3 ±
28,3 vs. 137±79,2 ommol/L, p = NS), czêstoci¹ DGF oraz
ostrego odrzucania. U biorców by³o wy¿sze PRA w gr. Tac (p
< 0,01). Po KTx w gr. Tac skumulowana dawka GCs by³a ni¿sza ni¿ w CsA (7,8 ± 3,1 vs. 10,4 ± 1,9 g, p < 0,001). Stê¿.
Ca, P, 1,25(OH)2D3 i akt. ALP uleg³y normalizacji w 6 m. po
KTx. W gr. CsA stê¿. 1,25(OH)2D3 by³o ni¿sze tylko w 1 m.
po KTx (p = 0,0263). Ca³kowite iPTH, CAP, CIP by³y najwy¿sze w 3 dobie po KTx (iPTH: CsA 260 ± 225,9, Tac: 206,5 ±
224,5). W kolejnych pomiarach obni¿y³y siê. Po 2 latach w gr.
CsA wartoci te by³y wy¿sze ni¿ w gr. Tac (74,4 ± 33,5; 43,5 ±
18,1 pg/ml; p = 0,0194). W gr. Tac iPTH nie ró¿ni³o siê od
mierzonego w gr. kontrolnej. Nie by³o ró¿nicy w innych parametrach miêdzy leczonymi CsA i Tac. BMD by³y w gr. Tac
wy¿sze ni¿ w gr. CsA.
Wniosek: W gr. Tac BMD by³o wy¿sze ni¿ w gr. CsA. Mo¿e to
wynikaæ z ni¿szej skumulowanej dawki GCs.
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PO32
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Podwy¿szone stê¿enie cystatyny C w surowicy u chorych
z nadcinieniem têtniczym (HA), zwê¿eniem têtnicy
nerkowej (RAS) oraz chorob¹ wieñcow¹ (MIC) jako
czynnik ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego
w odleg³ej obserwacji
Zofia Dzieliñska1, Andrzej Januszewicz1, Aleksander Prejbisz1,
Jerzy Chudek2, Magdalena Makowiecka-Ciela1,
Marcin Demkow1, Jerzy K¹dziela1, Pawe³ Tyczyñski1,
Jadwiga Janas1, El¿bieta Florczak1, Ryszard Mielniczuk1,
Magdalena Januszewicz3, Witold Ru¿y³³o1, Andrzej Wiêcek2
1
Instytut Kardiologii (Warszawa, Polska);
2
Katedra I Klinika Nefrologii Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice,
Polska);
3
Akademia Medyczna (Warszawa, Polska)
Wstêp: Stê¿enie cystatyny C w surowicy mo¿e mieæ znaczenie prognostyczne u chorych bez rozpoznanej uprzednio przewlek³ej choroby nerek (PChN). Celem niniejszej pracy by³a
analiza zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem cystatyny C i ryzykiem wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych w obserwacji odleg³ej chorych z HA, MIC bez PChN. Materia³ i metody: Wród 140 chorych z HA, MIC i eGFR > 60 ml/min, u 14
(10%) rozpoznano RAS - arteriografia. redni czas obserwacji wynosi³ 49 miesiêcy. Z³o¿ony punkt koñcowy obejmowa³
zgon (bez wzglêdu na przyczynê), przebycie zawa³u miênia
sercowego (MI), zabiegu rewaskularyzacji (CABG, PTCA),
udaru. Wyniki: Chorzy z RAS charakteryzowali siê wy¿szym
stê¿eniem cystatyny C w porównaniu do chorych bez RAS
(1,40 ± 0,28 vs. 1,17 ± 0,31 mg/l; p < 0.05) pomimo podobnej
kreatyninemii. W okresie obserwacji odnotowano 7 zgonów,
2 MI, 1 udar, 14 PTCA oraz 4 CABG. Wyjciowo chorzy, którzy osi¹gnêli z³o¿ony punkt koñcowy charakteryzowali siê
wy¿szym stê¿eniem cystatyny C (1,34 ± 0,30 vs. 1,16 ± 0,31
mg/l; p < 0,01), oraz wy¿szym cinieniem skurczowym w
ABPM. Analiza Cox'a wykaza³a, ¿e stê¿enie cystatyny C (HR
1,48; 95% CI 1,11-198 dla wzrostu o 0,1 mg/l; p < 0,01) i
wartoæ cinienia skurczowego w ABPM (HR 1,15; 95% CI
1,01-1,31; p < 0,05 dla wzrostu o 10 mm Hg) posiada wartoæ
rokownicz¹ dla wyst¹pienia z³o¿onego punku koñcowego.
Wniosek: Chorzy z HA, MIC i RAS charakteryzuj¹ siê wy¿szym stê¿eniem cystatyny C, które zwiêksza ryzyko wyst¹pienia powik³añ ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego w
odleg³ej obserwacji.
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PO33
Temat: Varia

PO34
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania
cinienia têtniczego w praktyce klinicznej

Przestrzenny k¹t pomiêdzy wektorami depolaryzacji
i repolaryzacji komór serca u pacjentów dializowanych
otrzewnowo: zwi¹zek z kalcyfikacj¹ naczyñ wieñcowych
oraz gruboci¹ kompleksu intima-media têtnicy szyjnej

Marek Rajzer, Ma³gorzata Brzozowska-Kiszka,
Wiktoria Wojciechowska, Kalina Kawecka-Jaszcz
I Klinika Kardiologii i Nadcinienia Têtniczego CMUJ
(Kraków, Polska)
Wstêp: Telemonitorowanie CTK jest technik¹ umo¿liwiaj¹c¹
obserwacjê CTK w warunkach domowych eliminuj¹cy b³¹d
obserwatora.Metody: 70 chorych z pierwotnym nadcinieniem
têtniczym (NT) I i II st. (w. r. -50,4 lat, SD-9,9), nie leczonych
zrandomizowano do 2 grup. W grupie Sdom chorzy przeprowadzili pomiary domowe CTK-aparat OMRON M5 I (2 rano i
2 wieczorem zg³aszane co 2 tyg.), a w grupie Tele zastosowano systemem telemonitorowania CTK przesy³aj¹cy dane
do centralnego komputera co 2 tyg. Wyjciowo i po 4 tyg leczenia wykonano pomiary CTK w gabinecie i 24-h ABPM.
Obliczono ryzyko w skali EuroSCORE i wykonano badanie
echokardiograficzne. Celem przeprowadzonego badania by³o
porównanie obu systemów w zakresie dok³adnoci pomiarów CTK i jego zmiennoci oraz pod wzglêdem korelacji mierzonych przez nie wartoci CTK z ryzykiem w skali EuroSCORE i przerostem miênia lewej komory (LVH). Wyniki: 1. Wysokoæ CTK rozkurczowego (D) po 4 tyg. w Tele by³a istotnie
ni¿sza ni¿ w Sdom (tabela I).
Tabela I
CTK D Tele

CTK D Sdom

p

ca³a doba

78,1 (SD-9,1) m m Hg

84,4 (SD-9,4) m m Hg

0,005

godz. ranne

77,4 (SD-8,8) m m Hg

85,0(SD-10,0) m m Hg

0,001

godz. w ieczorne

78,5 (SD-9,5)

83,3 (SD-8,8)

0,03

2. Istotnie mniejsza by³a zmiennoæ CTK D w Tele w stosunku do Sdom: 7.2 (SD-1.8) mm Hg vs. 9,5 (SD-3,9) mm Hg; p
= 0,002.
3. W 24-h ABPM, wielkoæ spadku CTK by³a istotnie wiêksza
w Tele ni¿ w Sdom.
Tabela II
CTK Tele

CTK Sdom

p

CTK skurczow e

12,9 (SD-11,0) m m Hg

8,05 (SD-8,5) m m Hg

0,001

CTK rozkurczow e

8,2 (SD-6,4) m m Hg

4,29 (SD-6,3) m m Hg

0,001

78,5 (SD-9,5)

83,3 (SD-8,8)

0,03

Andrzej Jaroszyñski1, Lucyna Janicka1,
Anna Drelich-Zbroja2, El¿bieta Czekajska2, Andrzej Drop2,
Ma³gorzata Trojanowska2, Andrzej Wysokiñski3,
Andrzej Ksi¹¿ek1
1
Katedra i Klinika Nefrologii AM w Lublinie (Lublin, Polska);
2
Zak³ad Radiologii AM Lublin (Lublin, Polska);
3
Katedra i Klinika Kardiologii AM Lublin (Lublin, Polska)
Przestrzenny k¹t miêdzy wektorami depolaryzacji i repolaryzacji komór serca (3-D QRS-T) stanowi silny czynnik predykcyjny nag³ych zgonów sercowych. Nie by³ on oceniany wród
pacjentów dializowanych. Cel pracy: Celem pracy by³o: (1)
porównanie 3-D QRS-T w grupie dializowanych otrzewnowo
(PD) oraz grupie kontrolnej; (2) okrelenie ewentualnego
zwi¹zku miêdzy 3-D QRS-T oraz wskanikiem kalcyfikacji
naczyñ wieñcowych (CAC score), gruboci¹ kompleksu intima-media (IMT), parametrami biochemicznymi. Metody: 3-D
QRS-T oceniono u 52 PD i 65 osób zdrowych. W grupie PD
okrelono (1) CAC score - tomografia komputerowa; IMT oraz
plaque score (suma gruboci wszystkich blaszek mia¿d¿ycowych) - USG naczyñ szyjnych. Wyniki: 3-D QRS-T w grupie
PD by³ > 2-krotnie wiêkszy ni¿ u zdrowych (28,42 ± 12,88°
vs. 13,05 ± 7,87°, p < 0,001). Mediana CAC score wynosi³a
16.1 j. Agatsona (zakres 0-2478). rednia wartoæ IMT wynosi³a 0,61 ± 0,17 mm, natomiast placque score 7,57 ± 5,49
mm. Stwierdzono istotne korelacje pomiêdzy 3-D QRS-T oraz
HDL (r = -0,322, p = 0,015), troponin¹ T (r = 0,359, p = 0,006),
CAC score (r = 0,418, p = 0,001) oraz plaque score (r = 0,339,
p = 0,010). W regresji wielokrotnej wykazano, ¿e CAC score
oraz troponina T stanowi³y niezale¿ne czynniki predykcyjne
3-D QRS-T.
Wnioski: 3-D QRS-T u PD jest istotnie wy¿szy ni¿ u osób zdrowych i zale¿y g³ównie od CAC score oraz troponiny T. Wartoæ kliniczna k¹ta QRS-T wymaga prospektywnych badañ.

4. CTK skurczowe w Tele korelowa³o istotnie z ryzykiem w
skali EuroSCORE: r = 0,12; p < 0,05 oraz z LVH: r = 0,21; p <
0,05. Korelacji takich nie obserwowano dla CTK w Sdom.
Wnioski: Telemonitorowanie CTK jest czulsz¹ metod¹ wykrywania wahañ CTK ni¿ pomiary domowe. Pomiary z telemonitorowania cechuje mniejsza zmiennoæ i pozostaj¹ w cilejszym zwi¹zku z ryzykiem wg skali EuroSCORE oraz LVH.
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PO35
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

PO36
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek

Zwi¹zek podwy¿szonego osoczowego stê¿enia
asymetrycznej dimetyloargininy z czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego u pacjentów hemodializowanych

Przydatnoæ kliniczna ultrasonograficznego badania
têtnic szyjnych u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek

Anna Ognista-Gajda, Ewa Komuda-Leszek,
Arkadiusz Urbanowicz, Anna Sadowska, Olga Tronina,
Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (Warszawa,
Polska)

Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska1, Krzysztof Bijak2,
Jadwiga Rojek-Trêbicka3,
Jerzy Przedlacki1, Stanis³aw Niemczyk1, Dariusz W³odarczyk1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska);
2
Mazowieckie Centrum Nefrologii (Warszawa, Polska);
3
Centralny Szpital Kliniczny Nr 1 (Warszawa, Polska)

Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA), jest uznanym czynnikiem ryzyka sercowo naczyniowego (SN). Celem pracy jest
ocena zale¿noci miêdzy tradycyjnymi czynnikami ryzyka SN,
stanami wp³ywaj¹cymi na prze¿ycie chorych dializowanych
jak niedokrwistoæ, niedo¿ywienie, zaburzenia gospodarki
wapniowo - fosforanowej (Ca/P) dyslipidemia, przewlek³e zapalenie i adekwatnoæ dializy a osoczowym stê¿eniem ADMA
i ich wp³ywu na wystêpowanie incydentów SN u pacjentów
dializowanych. W³¹czono 42 pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN), rednia wieku 51,8 lat, redni czas
dializowania 52,7 miesiêcy. Stê¿enie ADMA mierzone testem
ELISA na czczo, przed pierwsz¹ dializ¹ w tygodniu wynios³o
0,95 umol/l (0,76 - 1,12 umol/l) Analiza jednoczynnikowa ujawni³a pozywn¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem ADMA a iloczynem
Ca/P (r = 0,3, p = 0,08), gruboci¹ tylnej ciany miênia sercowego (r = 0,38, p = 0,045) oraz odwrotn¹ zale¿noæ z albuminemi¹ (r = -0,39, p < 0,001). W analizie wieloczynnikowej
iloczyn Ca/P (r = 0,24 i p = 0,02) i albuminemia (r = - 0,36, p <
0,001) niezale¿nie korelowa³y ze stê¿eniem ADMA w osoczu
(multiple r = 45, p < 0,001). Wysokie stê¿enie CRP i PTH
korelowa³o z niewielkim wzrostem ryzyka SN (model Coxa).
W grupie pacjentów ze SNN nale¿y oczekiwaæ podwy¿szonego stê¿enia ADMA wród chorych niedo¿ywionych z zaburzeniami gospodarki Ca/P oraz przerostem lewej komory. Nie
wykazano wp³ywu stê¿enia ADMA na czêstoæ wystêpowania incydentów SN w rocznej obserwacji.
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W populacji ogólnej, zwiêkszona gruboæ intima-media (IMT)
w USG tt. szyjnych koreluje z czynnikami ryzyka mia¿d¿ycy i
jest uznanym predyktorem zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(s-n); badania ostatnich lat sugeruj¹ istnienie analogicznej
zale¿noci u chorych z PNN. Celem pracy by³o zbadanie przydatnoci klinicznej USG tt. szyjnych w przewidywaniu zdarzeñ s-n i zgonów u 132 chorych w ró¿nych stadiach PNN (50
chorych w st. III/IV, 32 chorych w st. V i 50 HD). Badanie wykonano w prezentacji B; oceniano IMT i liczbê blaszek
mia¿d¿ycowych w tt szyjnych wspólnych oraz proksymalnej
czêci tt. szyjnych wew. W ci¹gu 40 m-cy obserwacji 31 chorych (24%) zmar³o (w tym 19 z przyczyn s-n). Powa¿ne zdarzenia s-n wyst¹pi³y u 31 badanych (24%), w tym: 19 zgonów, 4 ostre zespo³y wieñcowe, 2 zawa³y serca, 3 udary i 4
zespo³y TIA. Najwiêcej zdarzeñ s-n i zgonów by³o u HD (41%
i 12% vs. 32% i 6% w st. III/IV). Nie stwierdzono ró¿nic w
zakresie IMT pomiêdzy badanymi grupami, by³a ona natomiast wiêksza u osób, które zmar³y (1,08 ± 0,4 mm vs. 0,82 ±
0,32 mm; p = 0,0009). Chorzy z najni¿szego tercyla pod wzglêdem IMT mieli ponad dwukrotnie mniejsze ryzyko zdarzeñ sn w stosunku do najwy¿szego (RR 0,55; 95% CI, 0,25-1,0; p
= 0,0009). Liczba blaszek zwiêksza³a siê wraz ze stadium
PNN (od 0,73 ± 1,44 do 1,57 ± 1,95; p = 0,014). Osoby bez
blaszek mia³y mniejsze ryzyko zdarzeñ s-n ni¿ te z > 1 blaszk¹ (RR 0,55; 95% CI, 0,25-1,0; p = 0,0009). W wieloczynnikowej analizie regresji, IMT i liczba blaszek korelowa³y silnie
ze wszystkimi badanymi punktami koñcowymi (p = 0,0001).
Dane te przemawiaj¹ za celowoci¹ w³¹czenia USG tt. szyjnych do panelu badañ wykonywanych w celu oceny ryzyka
sercowo-naczyniowego u chorych z PNN. Wymaga to standaryzacji metody i sprecyzowania kryteriów diagnostycznych.
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PO37
Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Wydzielanie parathormonu u dzieci chorych na kamicê
nerkow¹ z normo- i hiperkalcjuri¹
Bo¿ena Cichos1, Tomasz Irzyniec2, Iwona Wolska-Kontewicz1,
Halina Wo1,Barbara Zwoliñska-Karafio1
1
Katedra i Klinika Pediatrii l¹skiej Akademii Medycznej
(Katowice, Polska);
2
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Zak³ad Promocji Zdrowia
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Zaburzenia gospodarki Ca-P i sekrecji PTH s¹ ci¹gle badane
u dzieci z kamic¹ nerkow¹. Nasze badania oceniaj¹ wydzielanie PTH oraz wydalanie wapnia (U-Ca), fosforanów (U-P),
magnezu (U-Mg), sodu (U-Na) i szczawianów (U-Ox) u dzieci
z kamic¹ z normo- (NKN) i hiperkalcjuri¹ (HKN). Badania
wykonano u 30 HKN  (U-Ca 0,23 ± 0,04 mM/kg/d) i 35 NKN
(U-Ca 0,04 ± 0,01 mM/kg/d) - 11,5 ± 0,7 i 12,6 ± 0,7 lat oraz
u 45 bez kamicy (U-Ca 0,05 ± 0,01 mM/kg/d) - 11,5 ± 0,7 lat
(GK). HKN ró¿nili siê od NKN i GK: wiêkszym U-P 0,52 ±
0,06 vs. 0,4 ± 0,05 i 0,34 ± 0,03 mM/kg/d (p < 0,05), U-Na 3,4
± 0,3 vs. 2,8 ± 0,2 (p < 0,05) i 2,6 ± 0,2 mM/kg/d (p < 0,02)
ale nie U-Mg 2,8 ± 0,3 vs. 2,6 ± 0,3 and 2,5 ± 0,2 mM/d.
Pacjenci NKN wydalali wiêcej szczawianów ani¿eli HKN i GK
- 428 ± 4 vs. 359 ± 6 and 366 ± 3 µM/d (p < 0,05). W GK i
NKN stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy U-Ca i U-Na.
Takiej korelacji nie by³o w grupie HKN. W HKN stwierdzono
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy U-Na i U-P. Pomimo zwiêkszonego U-Ca, U-Na i U-P u dzieci z kamic¹ i hipekalcjuri¹ nie
stwierdzono ró¿nic w stê¿eniu PTH w porównaniu dzieæmi z
normokalcjuri¹ i GK: 39,2 ± 3 vs. 39,5 ± 3 i 38,2 ± 4 ng/ml.
Wnioski: U dzieci z kamic¹ nerkow¹ z hiperkalcjuri¹ nie stwierdza siê wzmo¿onej sekrecji PTH, co mo¿e mieæ znaczenie
patogenetyczne u tych chorych.
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PO38
Temat: Varia
Stan od¿ywienia a wyrównanie niedokrwistoci
i gospodarki ¿elazowej oraz wystêpowanie sk³adowych
zespo³u MIA a chorych hemodializowanych
Lucyna Jówiak, Anna Bednarek-Skublewska,
Iwona Baranowicz-G¹szczyk, Krzysztof £ukawski,
Andrzej Ksi¹¿ek
Klinika Nefrologii AM (Lublin, Polska)
Oty³oæ w populacji ogólnej zwi¹zana jest ze zwiêkszon¹ chorobowoci¹ i miertelnoci¹. Jednak¿e u chorych hemodializowanych oty³oæ, paradoksalnie, zwi¹zana jest z lepszym
rokowaniem. Cel: zbadanie wp³ywu stanu od¿ywienia na wyrównanie niedokrwistoci i gospodarki ¿elazowej oraz wystêpowanie sk³adowych zespo³u MIA u chorych hemodializowanych. Materia³ i metody: 143 hemodializowanych pacjentów,
26,8% z cukrzyc¹ , 49,2% z mia¿d¿yc¹, której wyk³adnikiem
by³o wystêpowanie choroby niedokrwiennej serca, przebyty
udar lub choroba niedokrwienna koñczyn podzielono na 4
grupy bior¹c pod uwagê BMI (kg/m2): 1) BMI < 18,5; 2) BMI
18,5-24,9; 3) BMI 25-29,9; 4) BMI > 30. Grupy porównano
miêdzy sob¹ bior¹c pod uwagê poziom Hb (g/l), TSAT (%), st.
ferrytyny (ng/ml) oraz tygodniowe zu¿ycie erytropoetyny w IU/
kg mc. oraz wystêpowanie sk³adowych zespo³u MIA, takich
jak: stê¿enie albumin w surowicy < 40 g/l, stê¿enie cholesterolu w surowicy < 150 mg/dl, transferyny < 2,0 g/l, CRP > 8
mg/l. Wyniki opracowano statystycznie przy pomocy testu
analizy wariancji (ANOVA) z analiz¹ kontrastow¹ Duncana.
Wyniki: W poszczególnych grupach rednie poziomy Hb, r.
TSAT, r. poziomy ferrytyny oraz tygodniowe zu¿ycie erytropoetyny w IU/kg mc. nie ró¿ni³y siê istotnie. Równie¿ wystêpowanie poszczególnych sk³adowych zespo³u MIA nie ró¿ni³o siê istotnie pomiêdzy grupami. Natomiast nPCR ró¿ni³ siê
istotnie pomiêdzy grupami pozostaj¹c najwy¿szym w grupie
z BMI > 30. Chorzy z rozpoznan¹ mia¿d¿yc¹ stanowili najliczniejsza grupê wród chorych z BMI > 30 (61,9%) oraz BMI
< 18,5 ( 62,5%) natomiast cukrzyca wystêpowa³a najliczniej
w grupie chorych z najwy¿sz¹ mas¹ cia³a (BMI > 30) - 61,9%.
Wnioski: Stan od¿ywienia pacjentów hemodializowanych nie
wp³ywa na wyrównanie niedokrwistoci oraz wystêpowanie
sk³adowych zespo³u MIA. Mia¿d¿yca wystêpujê natomiast z
podobn¹ czêstoci¹ w grupie chorych z niskim (< 18,5) i wysokim (> 30) BMI.
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PO39
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Markery choroby nerek s¹ predyktorami 30-to dniowej
miertelnoci w ostrym niedokrwiennym udarze mózgu
Szymon Brzósko, Tomasz Szkó³ka, Micha³ Myliwiec
Klinika Nefrologii i Transplantologii Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku (Bia³ystok, Polska)
Celem badania by³a analiza wp³ywu upoledzonej funkcji nerek i/lub obecnoci bia³komoczu na 30-to dniow¹ miertelnoæ w ostrym niedokrwiennym udarze mózgu. Przeanalizowano retrospektywnie dane 312 pacjentów hospitalizowanych
z powodu ostrego niedokrwiennego udaru mózgu w okresie
od marca 2000 do padziernika 2002 w Oddziale Neurologicznym Szpitala w Ostro³êce. Przeanalizowano nastêpuj¹ce
dane: wiek i p³eæ pacjentów, wywiad nadcinienia têtniczego,
niewydolnoci serca, wczeniejszych udarów i incydentów
przejciowego niedokrwienia mózgu, cukrzycy (DM), migotania przedsionków, czêstoæ têtna, cinienie têtnicze i cinienie têtna, stê¿enie glukozy, mocznika, kreatyniny, obecnoæ
bia³komoczu w tecie paskowym. Ze wzoru MDRD wyliczono
szacowan¹ filtracjê k³êbuszkow¹ (eGFR). Wród zbadanej
grupy miertelnoæ 30-to dniowa wynios³a 23,7%. W jednoczynnikowej analizie proporcjonalnego ryzyka Coxa negatywnymi czynnikami predykcyjnymi zgonu by³y: wiek, czêstoæ
têtna, stê¿enie kreatyniny, mocznika, eGFR, obecnoæ bia³komoczu, stê¿enie glukozy, DM i niewydolnoæ serca. W analizie wieloczynnikowej niezale¿nymi czynnikami predykcyjnymi
zgonu pozosta³y: wiek HR 1,05 (95% CI 1,02-1,08), eGFR <
60 ml/min HR 1,75 (95% CI 1,21-2,19), bia³komocz HR 2,28
(95% CI 1,74-2,82), stê¿enie glukozy > 100 mg/dl HR 2,96
(95% CI 2,22-3,70). Wyniki badania wskazuj¹ na zwiêkszone
ryzyko 30-to dniowej miertelnoci w ostrym niedokrwiennym
udarze mózgu u chorych z obecnoci¹ bia³komoczu i eGFR<
60 ml/min.
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PO40
Temat: Varia
Wp³yw róddializacyjnych æwiczeñ fizycznych
na wydolnoæ i aktywnoæ fizyczn¹ oraz stan
od¿ywienia chorych przewlekle dializowanych
Maciej Niewolniczy, Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek,
Micha³ Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w £odzi (£ód, Polska)
Chorzy przewlekle hemodializowani (HD) s¹ ma³o aktywni fizycznie i niechêtnie uczestnicz¹ w programach æwiczeñ fizycznych w czasie pomiêdzy dializami. Rehabilitacja ruchowa u chorych HD korzystnie wp³ywa na jakoæ ¿ycia i rokowanie. Celem badañ by³a ocena wp³ywu 3-miesiêcznego programu róddializacyjnych æwiczeñ fizycznych na wydolnoæ i
aktywnoæ fizyczn¹ oraz stan od¿ywienia chorych przewlekle
hemodializowanych. Badaniem objêto 47 pacjentów przewlekle hemodializowanych. Wydolnoæ fizyczna oceniano zmodyfikowanym testem harwardzkim. róddializacyjne æwiczenia koñczyn dolnych na podwieszkach prowadzono w czasie
pierwszych 2 godz. ka¿dego zabiegu. Codzienn¹ aktywnoæ
fizyczna oceniano za pomoc¹ krokomierzy pomiêdzy dializami a stan od¿ywienia metod¹ bioimpedancji. Badanie ukoñczy³o 32 chorych. ¯aden chory nie wycofa³ sam zgody na
udzia³ w badaniu. Obserwowano istotn¹ poprawê wydolnoci
fizycznej: wyd³u¿enie czasu wysi³ku o 23% i jego intensywnoci o 63%. Zaobserwowano zwiêkszenie spontanicznej
aktywnoci fizycznej: wzrost liczby kroków z 7457 ± 2022 do
8854 ± 2020 w czasie 48 godzin oraz pokonywanego codziennie dystansu (p < 0,001). Stwierdzono te¿ istotne zmiany stanu od¿ywienia w tym wskanika ECM/BCM i k¹ta fazowego
bez istotnych zmian masy cia³a. Uznano, ¿e ródddializacyjne æwiczenia fizyczne poprawiaj¹ istotnie wydolnoæ fizyczn¹,
stan od¿ywienia i zwiêkszaj¹ codzienn¹ aktywnoæ fizyczn¹.
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PO41
Temat: Varia

PO42
Temat: Varia

Leczenie cynakalcetem wywiera wp³yw na procesy
oksydacyjne u pacjentów hemodializowanych z wtórn¹
nadczynnoci¹ przytarczyc

Anemia megaloblastyczna z niedoboru witaminy B12
u chorego leczonego hemodializ¹ przy u¿yciu
dializatorów High-Flux z b³on¹ helixonow¹  opis przypadku

Krzysztof Wróblewski1, Irmina Korzeniewska-Dyl1,
Konrad Walczak1, Zbigniew Zbróg2, Pawe³ Fija³kowski3,
Dariusz Moczulski1, Jan B³aszczyk3
1
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nefrologii i Dializoterapii,
Uniwersytet Medyczny w £odzi (£ód, Polska);
2
Oddzia³ Nefrologii, WSS im. M. Kopernika w £odzi
(£ód, Polska);
3
Zak³ad Fizjologii Cz³owieka, Uniwersytet Medyczny w £odzi
(£ód, Polska)

Agnieszka Kirker-Nowak1, Krystian Nowina-Konopka2,
Ewa Benedyk-Lorens3, Andrzej Mi³kowski4,
Olgierd Smoleñski5
1
Centrum Dializ Fresieniu NephroCare II Stacja Hemodializ
Kraków (Kraków, Polska);
2
Centrum Dializ Fresenius NephroCare II Stacja Hemodializ
Kraków (Kraków, Polska);
3
Centrum Dializ Fresienius NephroCare II Stacja Hemodializ
Kraków (Kraków, Polska);
4
Centrum Dializ Fresenius NephroCare II (Kraków, Polska);
5
Centrum Dializ Fresenius NephroCare II Kraków (Kraków,
Polska)

Wstêp: Wtórna nadczynnoæ przytarczyc (sHPT) jest uwa¿ana za czynnik sprzyjaj¹cy wzmo¿onym procesom oksydacyjnym u chorych dializowanych z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek. Wzrost stê¿enia parathormonu (PTH) prowadzi m.in. do hiperkalcemii. Wzrostu stê¿enia wapnia wewn¹trzkomórkowego powoduje wzmo¿on¹ generacjê H2O2 oraz
spadek iloci zredukowanego glutationu (GSH). Procesy oksydacji wynikaj¹ m.in. z obni¿onej aktywnoci peroksydazy glutationowej (GSHPx) i dysmutazy nadtlenkowej (SOD). Poniewa¿ zabieg paratyreodektomii poprzez obni¿enie stê¿enia
PTH zmniejszy³ procesy oksydacyjne, istnieje przypuszczenie, ¿e podobny efekt mog¹ wywo³aæ kalcimimetyki. Celem
pracy by³a ocena wp³ywu cynakalcetu na parametry stresu
oksydacyjnego u chorych dializowanych z towarzysz¹c¹ sHPT.
Materia³ i metody: U 11 hemodializowanych pacjentów z sHPT
(PTH > 300 pg/ml) pobierano krew na pocz¹tku obserwacji, a
nastêpnie co 2 tygodnie przez kolejne 24 tygodnie obserwacji. W materiale oznaczano aktywnoæ GSHPx i SOD. Oceniono wp³yw cynakalcetu na aktywnoæ ww. enzymów i PTH.
Wyniki: W 4 i 8 tygodniu terapii obserwowano obni¿enie siê
aktywnoci GSHPx i SOD. W 4 tygodniu spadek aktywnoci
GSHPx korelowa³ ze spadkiem aktywnoci SOD (r = 0,814, p
= 0,002). U chorych, u których dosz³o do obni¿enia siê stê¿enia PTH nie obserwowano dalszego spadku aktywnoci
GSHPx i SOD. Wnioski: U chorych dializowanych obserwuje
siê wzmo¿on¹ oksydacjê, a cynakalcet wydaje siê wzmagaæ
te procesy. Skuteczny spadek stê¿enia PTH w trakcie leczenia mo¿e hamowaæ dalsze obni¿anie siê aktywnoci enzymów antyoksydacyjnych, co wymaga dalszych badañ.
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Chory lat 61 z terminaln¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu
zwyrodnienia wielotorbielowatego leczony hemodializ¹ od
1992 roku. Pocz¹tkowo Chory dializowany przy u¿yciu dializatorów polisulfonowych Low-Flux (Fresenius F-8). W trakcie
leczenia g³ównym problemem chorego by³y utrzymuj¹ce siê
wysokie wartoci morfologii (Hb-16 g/dl) powoduj¹ce zakrzepy przetok têtniczo-¿ylnych. Aby temu zapobiec stosowano
leczenie p-zakrzepowe oraz upusty krwi. W 2004 roku zmieniono dializatory Low-Flux na dializatory High-Flux z b³on¹
helixonow¹ (Fresenius FX 80). Dializatory te charakteryzuj¹
siê znacznie lepszym usuwaniem substancji o du¿ej masie
cz¹steczkowej np. wit. B12. (W stosunku do dializatorów LowFlux Fresenius F-8 klirens jest wy¿szy o 130%). W 2006 roku
(po 16 latach dializowania w tym w 2 ostatnich latach z u¿yciem dializatorów High-Flux) u chorego po raz pierwszy stwierdzono objawy anemii. Na podstawie przeprowadzonych badañ (w tym trepanobiopsja szpiku) stwierdzono niedoborowe, witaminowe pod³o¿e pancytopenii - cechy anemii megaloblastycznej. W³¹czono leczenie (wit. B12, kwas foliowy, erytropoetynê) uzyskuj¹c poprawê kliniczn¹ oraz poprawê morfologii. Chory ponownie nie wymaga erytropoetyny.Wnioski:
Stosowanie dializatorów typu High-Flux mo¿e byæ przyczyn¹
wyst¹pienia objawów klinicznych niedoboru wit. B12. Podczas
leczenia anemii u chorych dializowanych przy u¿yciu b³on wysokoprzep³ywowych nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
uzupe³nianie niedoborów wit. B12.
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PO43
Temat: Varia

PO44
Temat: Varia

Niewydolnoæ nerek ale nie niedokrwistoæ jest
czynnikiem ryzyka zgonu szpitalnego chorych
z niewydolnoci¹ kr¹¿enia  obserwacja jednego
orodka

Stres  ukryte zagro¿enie w pracy lekarzy

Joanna Wszo³a-Kleinrok
Oddzia³ Nefrologii, Endokrynologii S.P. Szpital Wojewódzki
(Zamoæ, Polska)
Wstêp: Niedokrwistoæ i niewydolnoci nerek s¹ intensywnie
analizowanymi czynnikami prognostycznymi dla pacjentów
kardiologicznych. Cel: Celem pracy by³o zbadanie czynników
ryzyka zgonu szpitalnego chorych hospitalizowanych z powodu z niewydolnoci kr¹¿enia. Materia³ i metody: Badaniem
objêto pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolnoci kr¹¿enia w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego
w Zamociu w latach 2000-2003. Sporód 650 osób (270
kobiet i 380 mê¿czyzn) w wieku od 33 do 98 lat (rednia 68,02,
mediana 70 lat). w czasie hospitalizacji zmar³o 45 chorych.
Przeanalizowano wyniki badañ klinicznych i laboratoryjnych.
Wyniki: Wykazano statystycznie istotne ró¿nice (p < 0,05) dla
takich parametrów jak: stopieñ zaawansowania niewydolnoci kr¹¿enia wg klasyfikacji NYHA, wyst¹pienie zawa³u, rozpoznana niewydolnoæ nerek, wartoæ cinienia skurczowego i rozkurczowego oraz czêstotliwoci akcji serca w chwili
hospitalizacji, a ponadto parametrów biochemicznych: stê¿enia mocznika, kreatyniny kwasu moczowego bilirubiny i sodu,
a tak¿e aktywnoci AlAt i poziomu leukocytozy. Natomiast nie
znaleziono ró¿nic dla hemoglobiny.
Wniosek: Wród chorych hospitalizowanych z powodu niewydolnoci kr¹¿enia niewydolnoæ nerek (podwy¿szone stê¿enia mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego) by³a istotnym czynnikiem prognostycznym zgonu szpitalnego.
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Przemys³aw Konodyba-Szymañski1, Tomasz Irzyniec2,
Bogumi³ Konodyba-Szymañski3
1
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji (Katowice, Polska);
2
Zak³ad Promocji Zdrowia l¹skiej Akademii Medycznej,
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji (Katowice, Polska);
3
Katedra Ergonomii i Ochrony Pracy Politechniki
Czêstochowskiej (Czêstochowa, Polska)
Na licie 100 najbardziej stresogennych zawodów lekarz znajduje siê na dziewi¹tej pozycji. W pracy lekarza wystêpuj¹
zagro¿enia zwi¹zane z czynnikami niebezpiecznymi (urazowe, wypadkowe), szkodliwymi (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne) oraz uci¹¿liwymi. Przeprowadzono badania ankietowe 100 lekarzy ró¿nych specjalnoci. Oceny
stresogennoci pracy dokona³o 50 losowo wybranych lekarzy ró¿nych placówek s³u¿by zdrowia okrelaj¹c poziom stresu (0-3 pkt  stres ma³y, 4-11 pkt  stres redni, 12-20 pkt 
stres du¿y). Najpowa¿niejszymi zagro¿eniami w pracy lekarza s¹: psychofizyczne (72%) i biologiczne (68%). Chemiczne, fizyczne i wypadkowe stanowi¹ odpowiednio: 21%, 22% i
15%. Sporód psychofizycznych za najgroniejsze zagro¿enie uznano stres. Du¿y poziom stresu (powy¿ej 11 pkt.) towarzyszy w pracy najm³odszym lekarzom (do 1 roku pracy w
zawodzie) oraz lekarzom o sta¿u pracy powy¿ej 25 lat. Wielkoæ stresu zawodowego lekarzy zale¿y od wykonywanej
specjalnoci. Wród 10 specjalizacji ocenionych przez lekarzy jako najbardziej stresogenne, dziewiêæ to specjalizacje
zabiegowe oraz anestezjologia z intensywn¹ terapi¹. Ocena
ta nie ró¿ni³a siê od podobnej przeprowadzonej wród 200
osób nie bêd¹cych lekarzami.
Wnioski: 1. Stres zawodowy stanowi du¿e zagro¿enie w pracy lekarza. 2. Du¿y stres obserwuje siê u lekarzy specjalnoci zabiegowych oraz w grupie lekarzy rozpoczynaj¹cych pracê w zawodzie.
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PO45
Temat: Varia
Analiza retrospektywna pacjentów ¿yj¹cych z jedn¹
nerk¹
Bartosz Foroncewicz1, Krzysztof Mucha1, Sabina Chruszlak1,
Piotr Kryst2, Micha³ Ciszek1, Magdalena Durlik3,
Leszek P¹czek1
1
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych,
Instytut Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
(Warszawa, Polska);
2
Katedra i Klinika Urologii, Akademia Medyczna
w Warszawie (Warszawa, Polska);
3
Klinika Nefrologii i Transplantologii, Instytut Transplantologii,
Akademia Medyczna w Warszawie (Warszawa, Polska)
Wstêp/Cel: Wród pacjentów nefrologicznych jest grupa osób
¿yj¹cych z jedn¹ nerk¹. Do przyczyn nale¿¹ choroby nowotworowe, kamica, grulica, roponercze, urazy oraz wady rozwojowe. Istnieje te¿ pewna liczba dawców nerki do transplantacji. Celem pracy by³a retrospektywna analiza pacjentów z
jedn¹ nerk¹, uwzglêdniaj¹ca przyczyny jej braku i nastêpstwa
kliniczne. Metody: Oceniono 23 pacjentów bêd¹cych pod
opiek¹ Instytutu Transplantologii. Analizowano przyczyny braku nerki, GFR, stê¿enie kreatyniny w surowicy, bia³komocz
dobowy, choroby towarzysz¹ce, iloæ hospitalizacji oraz powik³ania. Wyniki: W grupie by³o 13 mê¿czyzn i 10 kobiet. Przyczyn¹ braku nerki by³y: nowotwory w 30%, grulica (22%),
agenezja (17%), kamica (17%), roponercze (10%) i uraz (4%).
Prze¿ycie pacjentów wynios³o 100%. ¯aden z chorych nie
by³ leczony nerkozastêpczo, ale 52% z nich rozwinê³a ró¿nego stopnia niewydolnoæ nerki. U 74% stwierdzono bia³komocz a u 30% zespó³ nerczycowy. Grup¹ najgorzej rokuj¹c¹
byli pacjenci z wywiadem nowotworowym, bowiem u wszystkich wzros³o stê¿enie kreatyniny i pojawi³ siê bia³komocz. Do
najczêstszych chorób wspó³istniej¹cych nale¿a³y choroby
uk³adu kr¹¿enia w tym w 30% nadcinienie têtnicze a w 26%
choroba niedokrwienna serca.
Wnioski: Najczêstsz¹ przyczyn¹ braku nerki by³a choroba
nowotworowa, jednoczenie najgorzej rokuj¹ca jeli chodzi o
czynnoæ pozosta³ej nerki. Poniewa¿ ponad po³owa takich pacjentów rozwija niewydolnoæ nerki, wszyscy oni powinni byæ
pod sta³¹ opiek¹ nefrologiczn¹.
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PO46
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Wystêpowanie czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych u pacjentów przewlekle
hemodializowanych
Aleksandra Jakimów-Kostrzewa1, Andrzej Steciwko2,
Agnieszka Mastalerz-Migas2, Andrzej Bunio3,
Gra¿yna Bogdanowicz3, Dagmara Pokorna-Ka³wak4,
Jaros³aw Drobnik2, Agnieszka Muszyñska4
1
Studenckie Ko³o Naukowe przy Katedrze
i Zak³adzie Medycyny Rodzinnej AM (Wroc³aw, Polska);
2
Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM we Wroc³awiu,
Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Opolu
(Wroc³aw, Polska);
3
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
Oddzia³ Nefrologii za Stacj¹ Dializ (Opole, Polska);
4
Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM (Wroc³aw, Polska)
Choroby sercowo-naczyniowe stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê
zgonów wród pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Wystêpuj¹ u nich tzw. tradycyjne czynniki ryzyka oraz czynniki charakterystyczne tylko dla tej grupy pacjentów, zwi¹zane
z powik³aniami przewlek³ej niewydolnoci nerek (anemia, kalcyfikacja tkanek). Celem naszej pracy by³a ocena wystêpowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u
pacjentów przewlekle hemodializowanych. Analizy dokonano na grupie 48 pacjentów (30 M i 18 K) w wieku 19-84 lat (r.
60 ± 15). Czas dializoterapii wynosi³ 0,5-194 miesi¹ce (r.
46,5 ± 45,52). Przeanalizowano czêstoæ wystêpowania 7
czynników: 3 tradycyjnych i 4 zwi¹zanych z chorob¹ nerek i
dializoterapi¹. Stwierdzono, ¿e czêstoæ analizowanych czynników jest nastêpuj¹ca: anemia (Hb < 11,00 g%)  25 pacjentów (52%), wspó³czynnik Ca x P > 55  17 (35%), hiperfosfatemia (P > 5,5 mg/dl)  27 (56%), stê¿enie iPTH > 300 pg/ml
 36 (75%), stê¿enie cholesterolu > 190 mg/dl  12 (25%),
stê¿enie trójglicerydów > 150 mg%  22 (46%) i cukrzyca 23 (48% chorych). Sprawdzono iloæ czynników u danego pacjenta: u ka¿dego wyst¹pi³ min. 1 czynnik ryzyka, ale u ¿adnego nie wystêpowa³y jednoczenie wszystkie analizowane,
1 czynnik - 5 chorych (10%), 2 czynniki - 9 (19%), 3 czynniki
- 14 (29%), 4 czynniki - 7 (15%), 5 czynników - 9 (19%), 6
czynników - 4 (8%).
Wnioski: 1. Pacjenci z przewlek³¹ chorob¹ nerek s¹ bardziej
nara¿eni na incydenty sercowo-naczyniowe ni¿ osoby zdrowe ze wzglêdu na wspó³wystêpowanie u nich czynników ryzyka tradycyjnych oraz zwi¹zanych z chorob¹. 2. Ka¿dy pacjent hemodializowany ma co najmniej jeden czynnik ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych.
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Temat: Varia
Wp³yw jakoci leczenia nerkozastêpczego
na miertelnoæ  ocena na podstawie w³asnej skali
punktowej
Marcin Drobisz, Piotr Strzelczyk, Jan Du³awa
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Metabolicznych l. AM
(Katowice, Polska)
Ocena jakoci leczenia chorych na schy³kow¹ niewydolnoæ
nerek, wymagaj¹cych dializy pozostaje ci¹gle jednym z najwa¿niejszych i nierozwi¹zanych problemów wspó³czesnej
nefrologii. Celem przedstawianej pracy by³o okrelenie wp³ywu podstawowych wskaników adekwatnoci leczenia nerkozastêpczego na miertelnoæ chorych dializowanych. Badaniem objêto ³¹cznie 163 chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek (69 kobiet i 94 mê¿czyzn) dializowanych w jednej
stacji dializ w latach 2003-2006. 105 chorych ¿y³o 31.12.2006
(grupa A), 58 chorych zmar³o z przyczyn sercowo-naczyniowych (grupa B). U ka¿dego chorego okrelono miesiêcznie:
Kt/V, nPCR, stê¿enie Hb, P i Ca w surowicy, MAP, miêdzydializacyjny przybór masy cia³a (IBWG) i co 3 miesi¹ce: stê¿enie
albumin (alb), ferrytyny i iPTH w surowicy. Uzyskane wyniki
ka¿dorazowo porównywano z zalecanymi wartociami: Kt/V
> 1,4; nPCR > 1 g/kg/d; alb > 35 g/l; ferrytyna > 300 i < 500
ug/l; P > 3,5 < 5,5 mg/dl; Ca x P < 55 mg2/dl2; iPTH > 150 <
300 pg/ml; MAP < 105 mm Hg oraz IBWG < 4% suchej masy
cia³a. Je¿eli uzyskany wynik osi¹ga³ zalecane wartoci przyporz¹dkowywano mu 1 punkt, a je¿eli nie  0. Wartoci koñcowe uzyskano sumuj¹c punkty za wszystkie pomiary grup A
i B dziel¹c t¹ wartoæ przez liczbê pomiarów. Nie stwierdzono
znamiennych ró¿nic pomiêdzy grupami A i B w zakresie: alb,
Hb, ferrytyny, iPTH i MAP. Grupa B charakteryzowa³a siê gorszymi wynikami w zakresie Kt/V (0,42 ± 0,49 vs. 0,62 ± 0,49),
nPCR (0,32 ± 0,47 vs. 0,38 ± 0,49) natomiast lepszymi w
zakresie P (0,75 ± 0,44 vs. 0,64 ± 0,48), Ca x P (0,91 ± 0,29
vs. 0,81 ± 0,40) oraz IBWG (0,90 ± 0,30 vs. 0,78 ± 0,41).
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Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Odwrócona epidemiologia tradycyjnych czynników
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów
dializowanych  jak nale¿y interpretowaæ podwy¿szone
wartoci wskanika mia¿d¿ycy
(AI  arteriosclerosis index) w tej populacji?
Jolanta Gozdowska1, Magdalena Durlik2,
Anna Wasiñska-Krawczyk3, Andrzej Rydzewski4
1
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii,
Instytut Transplantologii AM (Warszawa, Polska);
2
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii,
Instytut Transplantologi AM (Warszawa, Polska);
3
Kinika Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii, CSK MSWiA
(Warszawa, Polska);
4
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii, CSK MSWiA
(Warszawa, Polska)
Wstêp: Oty³oæ, hipercholesterolemia oraz nadcinienie têtnicze s¹ czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w
ogólnej populacji. Paradoksalnie te same czynniki decyduj¹
o lepszym rokowaniu pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek poddanych terapii nerkozastêpczej. Zjawisko to
okrelone jest mianem odwróconej epidemiologii. Niedo¿ywienie czêsto wystêpuj¹ce u pacjentów HD koreluje ze wzrostem chorobowoci i miertelnoci g³ównie z powodu incydentów sercowo-naczyniowych. AI jest uznanym negatywnym
parametrem prognostycznym chorób uk³adu sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej. AI = (cholesterol ca³k. - HDL
cholesterol)/ HDL cholesterol. Wartoci powy¿ej 2,8 koreluj¹
z podwy¿szonym ryzykiem incydentów sercowych. Cel: Ocena korelacji AI z parametrami oceniaj¹cymi stan od¿ywienia
pacjentów HD. Metody: Przebadano 34 pacjentów HD: 14 K;
wiek od 34 do 77 lat oraz 20 M; wiek od 37 do 82 lat, dializowanych od 5 do 124 miesiêcy. Stan od¿ywienia oceniano wg
skali MIS oraz poprzez wykonanie pomiarów antropometrycznych, DEXA, CT i badañ biochemicznych. Wyniki: Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy AI a nastêpuj¹cymi parametrami: fa³dem skórnym pod ³opatk¹ (R = 0,679), MAC (R =
0,643), MAMC (R = 0,644), BMI (R = 0,448), stê¿eniem albuminy (R = 0,447), stê¿eniem kreatyniny przed HD (R = 0,447),
TIBC (R = 0,566), powierzchni¹ miêni koñczyn dolnych w
CT (R = 0,548), ca³kowitym t³uszczem w DEXA (R = 0,625).
Stwierdzono ujemn¹ korelacjê z MIS (R = -0,528). Wnioski:
Wskanik mia¿d¿ycy AI> 2,8, podobnie do hipercholesterolemii, oty³oci i nadcinienia têtniczego, nie mo¿e byæ uznany
za negatywny wskanik ryzyka w populacji pacjentów dializowanych.
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PO49
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Powik³ania po przeszczepie nerki w materiale w³asnym
w latach 1996-2006
Piotr Edyko 1, Ma³gorzata Tomaszek 1, Zbigniew Zbróg 1,
Agnieszka Skrzypek2, Józef Matych2
1
Oddzia³ Nefrologii WSS im. M. Kopernika (£ód, Polska);
2
Oddzia³ Urologii i Transplantacji Nerek WSS
im. M. Pirogowa (£ód, Polska)
Przedstawiamy wyniki przeszczepiania nerek (RTx) wykonanych przez Wojewódzki Zespó³ Transplantacyjny w latach
1996-2006. Wykonalimy 289 RTx, w tym 4 od ¿ywego dawcy. Wród powik³añ po RTx odnotowalimy: 150 infekcji (ZUM
 89, CMV  21, zapalenia p³uc  20), 68 powik³añ chirurgicznych (limfocele  28, krwiak oko³onerkowy  13, wodonercze/
przetoka moczowa  10), 52 powik³ania sercowo-naczyniowe (cukrzyca potransplantacyjna  26, incydenty mózgowonaczyniowe  4, zawa³ miênia sercowego  1), 32 ostre odrzucania (w tym 2 leczone surowic¹ antylimfocytarn¹) i 94
inne powik³ania (5 nowotworów z³oliwych, 15 uszkodzeñ w¹troby/progresji WZW). Odnotowalimy 41 zgonów, z powodu:
infekcji (34%), epizodów sercowo-mózgowych (21%), nowotworów (5%). U pozosta³ych chorych przyczyna zgonu by³a
nieznana lub nie zwi¹zana z ¿adn¹ z powy¿szych kategorii.
19 pacjentów zmar³o w ci¹gu pierwszych 6 miesiêcy od RTx,
z nastêpuj¹cych przyczyn: epizody sercowo-mózgowe (37%),
infekcje (26%), nowotwór (5%), pozosta³e przyczyny stanowi³y 32%. Czynnikiem ryzyka zgonu w tej grupie chorych by³o
niepodjêcie funkcji przez nerkê przeszczepion¹ i d³ugi czas
dializoterapii przed transplantacj¹.
Wnioski: 1. Obserwowalimy powik³ania typowe dla biorców
RTx. 2. Optymalizacja leczenia immunosupresyjnego oraz
wczesne leczenie chorób uk³adu sercowo-naczyniowego pozwala na ograniczenie liczby powik³añ.
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PO50
Temat: Varia
Zastosowanie powolnej niskoprzep³ywowej codziennej
hemodiafiltracji (SLED-HDF) jako pomocniczego leczenia
chorego z rozleg³ym oparzeniem termicznym
 opis przypadku
Agnieszka Kirker-Nowak1, Andrzej Mi³kowski1,
Krystian Nowina-Konopka1, Ewa Benedyk-Lorens1,
Olgierd Smoleñski2, Kazimierz Cielik3, Katarzyna Michalska3
1
Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II  Stacja Dializ
Kraków (Kraków, Polska);
2
Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II (Kraków, Polska);
3
Oddzia³ Leczenia Oparzeñ WSS im. L. Rydygiera (Kraków,
Polska)
20-letni chory z oparzeniem termicznym I do III stopnia obejmuj¹cym 90% ca³kowitej powierzchni cia³a oraz z oparzeniem
termicznym dróg oddechowych we wstrz¹sie. W leczeniu u
chorego zastosowano obok rutynowego chirurgicznego usuwania tkanek martwiczych oraz xeno- i auto przeszczepów
skórnych - antybiotykoterapiê, ¿ywienie pozajelitowe i dojelitowe, sztuczn¹ wentylacjê, aminy presyjne, wlewy do¿ylne a
tak¿e zabiegi SLED-HDF. Zabiegi SLED-HDF rozpoczêto pomimo braku objawów niewydolnoci nerek. Chorego dializowano przy u¿yciu Systemu Fresenius 5008 z u¿yciem dializatorów helixonowych typu High-Flux firmy Fresenius (FX 60)
w opcji postdilucji. Omiogodzinne zabiegi przeprowadzano
codziennie. Stosowano p³yn dializacyjny dwuwêglanowy z glukoz¹, ze stê¿eniami: potasu  3,0 mmol/l. Przep³yw p³ynu dializacyjnego wynosi³ 200 ml/min. Rzeczywisty przep³yw krwi
wynosi³ 200-250 ml/min. £¹cznie wykonano 59 zabiegów. W
trakcie stosowania zabiegów hemodiafiltracji chory wymaga³
dodatkowej suplementacji fosforanów oraz potasu, natomiast
nie wymaga³ zwiêkszania liczby leków dzia³aj¹cych inotropowo dodatnio ani te¿ nie obserwowano niestabilnonoci hemodynamicznej w trakcie SLED-HDFW przebiegu hospitalizacji obserwowano dwukrotnie nawroty wstrz¹su septycznego z objawami niewydolnoci wielonarz¹dowej oraz z zaburzeniami krzepniêcia o charakterze DIC. Pomimo rozleg³oci
oparzenia, z³ego rokowania i d³ugotrwa³ego pozostawania chorego w stanie krytycznym-w wyniku zastosowanego leczenia
uzyskano ca³kowite wyleczenie chorego.
Wnioski: SLED-HDF mo¿e byæ pomocny w leczeniu chorych
we wstrz¹sie oparzeniowym.
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Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Choroby uk³adu kr¹¿enia  klasyczne czynniki ryzyka oraz
farmakoterapia u chorych hemodializowanych
Adam Buliñski, Magdalena Kocierz, Agata Kujawa,
Agnieszka Serwan, Jerzy Chudek, Andrzej Wiêcek
1
Katedra i Klinika Nefrologii Endokrynologii
i Chorób Przemiany Materii
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska);
Wstêp: Przyspieszony rozwój mia¿d¿ycy, wysoka czêstoæ
wystêpowania nadcinienia têtniczego (HA) i niedokrwistoci
oraz hiperwolemia s¹ przyczyn¹ zwiêkszonej zapadalnoci i
chorobowoci na schorzenia uk³adu sercowo-naczyniowego
u chorych hemodializowanych. Materia³ i metody: Analiz¹ objêto 87 pacjentów, hemodializowanych rednio od 57 ± 60
miesiêcy. Wyniki: Chorobê niedokrwienn¹ serca (MIC) rozpoznano u 33 (38,4%), HA u 74 (85%) i cukrzycê u 17 (19,5%)
chorych. Udar mózgu i zawa³ serca przeby³o odpowiednio 5
(5,7%) i 13 (14,9%) pacjentów. Zabiegi PTCA i CABG wykonano u 11 oraz u 4 chorych. Oty³oæ brzuszn¹ stwierdzono u
51 (58,6%), palenie tytoniu u 50 (57,4%), hipercholesterolemiê u 23 (26,4%) oraz obci¹¿enie rodzinne chorobami uk³adu kr¹¿enia u 21 (24,1%) chorych. 33 (37,9%) pacjentów, w
tym tylko 3 z MIC deklarowa³o co najmniej 30-minutow¹ regularn¹ aktywnoæ fizyczn¹ Wród pacjentów z MIC 18
(54,5%) przyjmuje leki przeciwp³ytkowe, 18 (54,4%) leki bandrenolityczne, 13 (39,4%) blokery kana³ów wapniowych, 5
(15,1%) ACE-I, 13 (39,4%) d³ugodzia³aj¹ce nitraty i 6 (18,2%)
osób statyny.
Wnioski: Uwzglêdniaj¹c klasyczne czynniki ryzyka MIC uwagê zwraca ma³a aktywnoæ fizyczna pacjentów obci¹¿onych
chorobami uk³adu kr¹¿enia. Farmakoterapia MIC u chorych
hemodializowanych w codziennej praktyce odbiega od obowi¹zuj¹cych standardów kardiologicznych.
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Temat: Varia
Wp³yw poda¿y witaminy C w diecie na jej poziom
u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
Emilia Kolarzyk1, Maciej Dro¿d¿2, Eve Chowaniec2,
Anna Szpanowska-Wohn1, Andrzej Kraniak3,
Dorota Lang-M³ynarska1, Barbara Wojtowicz1,
W³adys³aw Su³owicz2
1
Zak³ad Higieny CM UJ (Kraków, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ (Kraków, Polska);
3
Katedra i Klinika Nefrologii (Kraków, Polska)
Chorzy leczeni hemodializami (HD) s¹ podatni na wyst¹pienie niedoboru kwasu askorbinowego. Celem prezentowanej
pracy by³a ocena stê¿enia witaminy C (wit. C) w surowicy krwi
chorych z PNN przed i po HD oraz poda¿y witaminy C w ich
diecie w aspekcie zmiennoci zwi¹zanej z porami roku. Analizowano równie¿ zale¿noci miêdzy poda¿¹ wit. C w diecie a
jej stê¿eniem w surowicy badanych osób. Badaniami objêto
112 chorych w wieku 21-79 lat leczonych przewlek³ymi HD
przez okres ponad 12 miesiêcy oraz 23 zdrowych ochotników bez niewydolnoci nerek. Badania prowadzone by³y 4krotnie w skali ca³ego roku, z uwzglêdnieniem podzia³u na
pory roku. Wykonano oznaczenia stê¿eñ wit. C w surowicy
krwi badanych osób oraz ocenê jej poda¿y w dobowych racjach pokarmowych badanych osób. Najwy¿sze stê¿enia wit.
C w surowicy w grupie HD stwierdzono w lecie, a najni¿sze
na wiosnê. Stê¿enia te by³y znamiennie statystycznie ni¿sze
(p < 0,05) ni¿ w grupie kontrolnej. redni spadek stê¿enia wit.
C w surowicy w trakcie HD wynosi³ 45,04% w stosunku do
wartoci wyjciowej. W obu badanych grupach rednia iloæ
spo¿ywanej dobowo wit. C wykazywa³a zró¿nicowanie w zale¿noci od pory roku bêd¹c najwy¿sz¹ w lecie. Spo¿ycie witaminy C u osób dializowanych by³o ni¿sze w porównaniu do
grupy kontrolnej, jednak ró¿nica ta by³a znamienna statystycznie tylko w okresie letnim (p < 0,05). Wnioski: Stê¿enia wit. C
w populacji chorych HD oraz w grupie kontrolnej wykazuj¹
zale¿noci od pór roku, a ni¿sze stê¿enia wit. C obserwowane w surowicy chorych HD wskazuj¹ na jej niedobór w tej
grupie. G³ówn¹ przyczyn¹ niedoboru wit. C u chorych HD jest
jej utrata z dializatem podczas zabiegu dializy.
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PO53
Temat: Varia

PO54
Temat: Nadcinienie nerkopochodne

Ocena wybranych czynników wp³ywaj¹cych
na mineraln¹ gêstoæ koci u chorych dializowanych

Czêstoæ stosowania leków moczopêdnych u chorych
z wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek

Monika M³ot-Michalska, Alicja E. Grzegorzewska
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego (Poznañ, Polska)

Wojciech Wo³yniec1, Magdalena Jankowska2, Ewa Król2,
Boles³aw Rutkowski2
1
Klinika, Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych
(Gdañsk, Polska); 2Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych (Gdañsk, Polska)

Opisywanych jest wiele czynników o mniej lub bardziej udokumentowanym wp³ywie na mineraln¹ gêstoæ koci (BMD).
Celem prezentowanej pracy by³a ocena wp³ywu wybranych
czynników na BMD u chorych dializowanych. Badania przeprowadzono u 30 chorych, dializowanych przez 19,3 (6,3-59,6)
miesiêcy. Chorzy zostali podzieleni na podgrupy w zale¿noci od p³ci, wieku, d³ugoci dializowania, palenia papierosów
i picia kawy. Przeprowadzono porównania miêdzy podgrupami wzglêdem PTH, wskaników Ca-P, markerów zapalenia,
pH krwi, wskaników antropometrycznych i biochemicznych
stanu od¿ywienia oraz sk³adu cia³a oznaczanych metod¹ bioimpedancji. Mê¿czyni mieli wy¿sz¹ BMD mierzon¹ w szyjce
koci udowej (N) ni¿ kobiety. M³odsi chorzy cechowali siê wiêksz¹ BMD mierzon¹ w N, wy¿szym wskanikiem T i wiêksz¹
BMD wyra¿on¹ jako % szczytowej BMD. Chorzy pij¹cy kawê
wykazywali ni¿sz¹ BMD mierzon¹ w odcinku lêdwiowym krêgos³upa (L), ni¿szy wskanik T i Z oraz ni¿sz¹ BMD wyra¿on¹ jako % szczytowej BMD i jako % normy wiekowej. Podgrupy podzielone ze wzglêdu na d³ugoæ dializowania i palenie papierosów nie wykaza³y istotnych ró¿nic pod wzglêdem
BMD mierzonej w N i L. U dializowanych chorych wiek, ³¹cz¹cy siê z czêstszym wystêpowaniem niedo¿ywienia, zapalenia i zaburzeñ metabolizmu glukozy, jest tak¿e wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na BMD. P³eæ ¿eñska i picie kawy predysponuj¹ dializowanych chorych do utraty BMD. D³ugoæ
dializowania i palenie papierosów nie wydaj¹ siê istotnie wp³ywaæ na BMD.
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Wstêp: Nadcinienie têtnicze (NT) jest czêstym objawem
ADPKD. Diuretyki nale¿¹ do najpowszechniej stosowanych
leków hipotensyjnych. Istniej¹ doniesienia, i¿ diuretyki, szczególnie pêtlowe, mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na postêp
ADPKD. Cel: Ocena czêstoci leczenia diuretykami chorych
z ADPKD z uwzglêdnieniem stadium zaawansowani PChN.
Materia³ i metody: Badanie retrospektywne, obejmuj¹ce 203
historie chorób pacjentów z ADPKD pozostaj¹cych pod opiek¹ Poradni Chorób Nerek w Gdañsku. Wyniki: rednie stê¿enie kreatyniny w badanej grupie wynosi³o 1,48 mg/dl. Liczba
chorych w piêciu stadiach PChN wynosi³a odpowiednio: I 36, II - 81, III - 52, IV - 25, V - 8. Czêstoæ NT wynosi³a 75%
(152 chorych). Wród chorych z eGFR > 90 ml/min nadcinienie têtnicze obserwowano u 42%, a z eGFR < 15 ml/min
u 100%. rednia iloæ stosowanych leków hipotensyjnych
wynosi³a 1,73. Wród badanych chorych 142 (70%) nie przyjmowa³o diuretyków. Wród pacjentów przyjmuj¹cych diuretyki 5 przyjmowa³o 2, a 56 1 lek z tej grupy. Najczêciej stosowanym po³¹czeniem 2 leków by³o po³¹czenie spironolu i furosemidu (3 osoby). Wród stosuj¹cych 1 diuretyk najczêciej
stosowano indapamid (u 26 osób) i furosemid (21). W grupie
bez diuretyku 48/142 nie przyjmowa³o leków hipotensyjnych.
43/142 przyjmowa³o 1 lek, 35/142 - 2 leki, 11/142 - 3 leki, a 4/
142 nawet 4 leki inne ni¿ diuretyk.
Wnioski: 1. 75% chorych z ADPKD mia³o NT. 2. rednia iloæ
leków hipotensyjnych stosowanych w grupie z NT wynosi³a
1,73. 3. Czêstoæ stosowania diuretyków w tej grupie wynosi³a 30%. 4. Chorzy przyjmuj¹cy diuretyki byli starsi i mieli ni¿szy eGFR.
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PO55
Temat: Varia

PO56
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

Czy u pacjentów hemodializowanych ³atwo jest uzyskaæ
optymalne wartoci parametrów gospodarki
wapniowo-fosforanowej?

Wyniki przeszczepiania nerek w materiale w³asnym
w latach 1996-2006

Anna Brona1, Andrzej Steciwko2, Agnieszka Mastalerz-Migas2,
Andrzej Bunio3, Dagmara Pokorna-Ka³wak4,
Gra¿yna Bogdanowicz3, Jaros³aw Drobnik2,
Agnieszka Muszyñska4
1
Studenckie Ko³o Naukowe przy Katedrze
i Zak³adzie Medycyny Rodzinnej AM (Wroc³aw, Polska);
2
Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM we Wroc³awiu,
Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Opolu
(Wroc³aw, Polska);
3
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
Oddzia³ Nefrologii za Stacj¹ Dializ (Opole, Polska);
4
Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM (Wroc³aw, Polska)
Pacjenci z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) s¹ nara¿eni na
zaburzenia metabolizmu kostnego, które wynikaj¹ z nieprawid³owej funkcji nerek. Natê¿enie tych zaburzeñ ronie wraz
z czasem i stopniem zaawansowania choroby. Celem pracy
by³a ocena u ilu pacjentów hemodializowanych udaje siê osi¹gaæ wartoci parametrów gospodarki Ca-P zgodne z wytycznymi KDOQI 2003.Badaniem objêlimy grupê 61 pacjentów
przewlekle hemodializowanych (37 M, 24 K), r. wieku 60 lat
(19-85), r. czas HD 43 miesi¹ce. Dokonano dwukrotnie oceny badanych parametrów w odstêpie 6 miesiêcy. U ponad
50% pacjentów uda³o siê osi¹gn¹æ zalecane wartoci Ca (3557%) i iloczynu Ca x P (33-54%). Najwiêkszy problem stanowi utrzymanie zalecanych stê¿eñ iPTH (9-15%). Po 6 miesi¹cach liczba pacjentów z Ca x P poni¿ej 55 znacznie wzros³a
(45-74%), ale wynika to czêciowo z obserwowanego niskiego stê¿enia Ca. Najwiêcej pacjentów (22-36%) spe³nia 1 kryterium, równie¿ po 6 miesi¹cach leczenia (25-41%). Tylko 3
chorych (5%) spe³nia wszystkie 4. Przez 6 miesiêcy obserwacji spad³a liczba pacjentów, którzy nie spe³niali ¿adnego
kryterium z 9 (15%) na 6 (10%).
Wnioski: 1. Mimo intensywnego leczenia zaburzeñ gospodarki Ca-P u chorych hemodializowanych u ponad 50% nie
udaje siê uzyskaæ oczekiwanych wartoci, co wynika z wp³ywu postêpuj¹cej choroby nerek na te parametry. 2. Szczególnie trudne do osi¹gniêcia s¹ prawid³owe stê¿enia P i iPTH,
co jest niebezpieczne ze wzglêdu na wtórne zmiany w naczyniach krwiononych, które mog¹ doprowadzaæ do kalcyfikacji tkanek i nasilenia zmian mia¿d¿ycowych. 3. Istnieje
potrzeba dalszych badañ i ewentualna zmiana schematów
leczniczych, ¿eby móc skutecznie radziæ sobie z objawami i
powik³aniami osteodystrofii nerkowej.
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Ma³gorzata Tomaszek1, Piotr Edyko1, Zbigniew Zbróg1,
Aleksandra Kaczmarek2, Agnieszka Skrzypek3, Józef Matych3
1
Oddzia³ Nefrologii WSS im. M. Kopernika (£ód, Polska);
2
Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej
i Genetyki WSS im. M. Kopernika (£ód, Polska);
3
Oddzia³ Urologii i Transplantacji Nerek WSS
im. M. Pirogowa (£ód, Polska)
Przedstawiamy wyniki przeszczepiania nerek wykonanych
przez Wojewódzki Zespó³ Transplantacyjny w latach 19962006. Wykonalimy 289 transplantacji nerek (RTx), w tym 4
od ¿ywego dawcy. Biorcy rekrutowali siê najczêciej z grupy
wiekowej 15-44 lat, redni wiek wyniós³ 44 ± 13 lat (41% kobiet, 59% mê¿czyzn). redni czas dializoterapii przed RTx
wynosi³ 34 ± 30 miesiêcy, 60% pacjentów mia³o 3 lub mniej
niezgodnych antygenów. W klasie II HLA jedynie 1,7% pacjentów mia³o 2 niezgodne antygeny (Polska: 11,7%). U
78,62% chorych ca³kowity czas niedokrwienia nerki (TIT)
wyniós³ poni¿ej 24 godzin (Polska: 45%). Bezporedni¹ czynnoæ po zabiegu RTx podjê³o 68% nerek, a u 26,5% obserwowalimy ich opónion¹ czynnoæ. Najczêstszym schematem immunosupresji do 2005 roku by³: CsA + Aza + Steroidy
(65%), natomiast w 2006 roku: Tac + MMF + Steroidy (42%),
Tac + Aza + Steroidy (28%), CsA + MMF + Steroidy (24%). W
ci¹gu 10 lat 445 pacjentów Województwa £ódzkiego mia³o
wykonany przeszczep nerki, w tym 114 chorych w naszym
orodku (33%). Prze¿ycie pacjentów po RTx w latach 19962006 wynosi³o 86,5% (Polska: 90%), natomiast przeszczepów 77% (Polska: 73%).
Wnioski: 1. Analiza danych wykaza³a porównywalnoæ naszych wyników z krajowymi. 2. Du¿a aktywnoæ regionalna
Wojewódzkiego Zespo³u Transplantacyjnego, w sk³ad którego wchodzi w³asna pracownia doboru immunologicznego
wp³ywa korzystnie na skrócenie TIT i koñcowe powodzenie
przeszczepu.
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PO57
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

PO58
Temat: Varia

Kompleks avb3 integryn oraz integryna b1
jako alternatywne receptory witronektyny w k³êbuszkach
nerkowych chorych na k³êbuszkowe zapalenia nerek
(KZN)

Wp³yw stosowania leków przeciwnadcinieniowych
na stê¿enie adiponektyny w osoczu chorych
na samoistne nadcinienie têtnicze

Katarzyna Smyka³ , Aleksandra Rochowiak , Anna Kubiak ,
Agnieszka Perkowska2, Magdalena Durlik2, Zofia Niemir1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska);
2
Instytut Transplantologii AM w Warszawie (Warszawa,
Polska)
1

1

1

Witronektyna (VT) uwa¿ana jest za moleku³ê hamuj¹c¹ uwalnianie czynników prozapalnych w k³êbuszku nerkowym (KN).
Wyniki uprzednich badañ wskazuj¹ na kompleks avb3 integryn (CD51/CD61) i integrynê b1 (b1IN) jako receptory VT w
KN.Celem badañ by³o porównanie ekspresji tych integryn oraz
VT w KN chorych na KZN. Badaniami objêto 54 chorych z
ró¿nymi formami morfologicznymi KZN oraz 5 nerek kontrolnych (NK). Ekspresjê tych bia³ek badano za pomoc¹ immunohistochemii (trójstopniowa metoda APPAP). Jako markera
komórek ródb³onka (EC) u¿yto CD31, a podocytów (P) synaptopodynê. W NK, ekspresjê CD51/CD61 wykazywa³y P.
Ekspresja b1IN mia³a charakter rozlany. Ekspresjê VT wykazywa³y EC i komórki mezangialne (MC). W KZN z ³agodnym
lub umiarkowanym rozplemem MC, ekspresja CD51/CD61,
b1IN i VT w KN by³a zbli¿ona do stwierdzanej w NK. Nasilonemu rozplemowi MC oraz zaawansowanej sklerotyzacji KN
towarzyszy³ spadek ekspresji wszystkich bia³ek. Jednak¿e
ekspresja CD51/CD61 dotyczy³a P i by³a wzajemnie zale¿na
(r = 0,59; p < 0,005). Natomiast ekspresja VT wykazywa³a
zale¿noæ z ekspresj¹ CD31 (r = 0,72, p < 0,01) oraz b1IN (r
= 0,42, p < 0,05). Ubytek ekspresji VT i b1IN obserwowano
przy tym g³ównie w polach mezangialnych. Rozbie¿noæ w
lokalizacji ekspresji VT i CD51/CD61 w KN w przebiegu KZN
i zale¿noæ miêdzy ekspresj¹ VT i b1IN wskazuje, ¿e VT wi¹zana jest raczej przez b1IN ni¿ kompleks CD51/CD61. Zmiany
ekspresji VT i b1IN w mezangium KN sugeruj¹ ponadto zaanga¿owanie tych bia³ek w utrzymanie funkcji MC.
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Grzegorz Piecha, Marcin Adamczak, Jerzy Chudek,
Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Adiponektyna jest hormonem wytwarzanym w tkance
t³uszczowej wykazuj¹cym w³aciwoci przeciwmia¿d¿ycowe
i zwiêkszaj¹ce insulinowra¿liwoæ. Chorzy na nadcinienie
têtnicze charakteryzuj¹ siê obni¿onym stê¿eniem adiponektyny w osoczu w porównaniu do osób zdrowych. Celem niniejszej pracy by³o ustalenie wp³ywu monoterapii enalaprylem, metoprololem, amlodypin¹ lub indapamidem na stê¿enie adiponektyny w osoczu u chorych na samoistne nadcinienie têtnicze. Materia³ i metody: Badania wykonano u 40
chorych na samoistne nadcinienie têtnicze, których przydzielono do jednej z 4 grup otrzymuj¹cych odpowiednio enalapryl, metoprolol, amlodypinê lub indapamid. Stê¿enie adiponektyny w osoczu oznaczono dwukrotnie: przed rozpoczêciem badania i po 6 miesi¹cach leczenia. Wyniki: Stê¿enie
adiponektyny w osoczu nie zmieni³o siê istotnie po 6 miesi¹cach monoterapii enalaprylem, metoprololem i amlodypin¹.
Znamienne obni¿enie stê¿enia adiponektyny w osoczu stwierdzono natomiast u chorych leczonych indapamidem (z 11,6
± 4,6 do 10,2 ± 4,2 mg/l, p = 0,047).
Wniosek: Obni¿enie stê¿enia adiponektyny w osoczu mo¿e
odgrywaæ rolê w patogenezie zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej obserwowanych u chorych leczonych diuretykami tiazydowymi lub tiazydopodobnymi.
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PO59
Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Wydalanie magnezu i kwasu cytrynowego u dzieci
z kamic¹ uk³adu moczowego z normo- i hiperoxaluri¹
Bo¿ena Cichos1, Tomasz Irzyniec2, Bo¿ena Wolska-Kontewicz1, Bo¿ena Wo1, Barbara Zwoliñska-Karafio1
1
Katedra i Klinika Pediatrii l¹skiej Akademii Medycznej
(Katowice, Polska);
2
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Zak³ad Promocji Zdrowia
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Oprócz hiperoksalurii (U-ox), wzmo¿one wydalanie wapnia z
moczem (U-Ca) oraz zaburzenie wydalania cytrynianów (Ucyt) i magnezu (U-Mg) nale¿¹ do uznanych czynników sprzyjaj¹cych powstawaniu z³ogów w uk³adzie moczowym. Oceniono wydalanie U-cyt, U-Mg, U-Ca u dzieci z kamic¹ moczow¹: 19 (10,3 ± 1,2 lat) z normo- (NOx) i 52 (12,7 ± 0,6 lat) z
hiperoksaluri¹ (HOx) (U-ox 170 ± 17 vs. 497 ± 25). Grupê
kontroln¹ stanowi³o 58 dzieci (11 + 0,5 lat) bez kamicy (BK)
(U-ox 357 ± 25 µM/d). Wyniki zebrano w tabeli (rednia±SEM)
U-Ca [m M /kg/d]

U-cy t [m g/10m M kreat]

U-M g [m M /d]

NO x

0,13 ± 0,03

434 ± 91*

2,1 ± 0,3*

HO x

0,11 ± 0,03

312 ± 38#

2,8 ± 0,3

BK

0,08 ± 0,01

609 ± 44

2,7 ± 0,2

* p < 0,05 vs. BK # p < 0,01 vs. BK. Zarówno w grupie NOx,
jak i HOx stwierdzono zmniejszone wydalanie cytrynianów w
porównaniu z BK. Ale tylko w grupie z normooksaluri¹ stwierdzono mniejsze wydalanie magnezu ni¿ w grupie kontrolnej.
Wniosek: U dzieci z kamic¹ moczow¹ i hiperoksaluri¹ nie
stwierdza siê upoledzenia wydalania magnezu z moczem.
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Temat: Varia
Czynniki wp³ywaj¹ce na powysi³kow¹ albuminuriê
u m³odych, zdrowych osób
Maciej Cymerys, Wies³aw Bryl, Anna Miczke,
Jaros³aw Kopczyñski, Danuta Pupek-Musialik
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych
i Nadcinienia Têtniczego, Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu (Poznañ, Polska)
Wstêp: Zwiêkszone wydalanie albumin z moczem (UAE) jest
uznanym czynnikiem ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych
oraz uszkodzenia nerek. Jednym z czynników indukuj¹cym
mikroalbuminuriê jest wysi³ek fizyczny. Celem pracy by³a ocena powysi³kowego UAE u m³odych, zdrowych osób.Metodyka badania: Do badañ w³¹czono 44 zdrowe, nieoty³e osoby
(9 kobiet i 35 mê¿czyzn) w wieku od 20 do 30 lat (rednio
24,6 lat) z prawid³owym cinieniem têtniczym. U wszystkich
osób trzykrotnie wykonano oznaczenie UAE: w nocnej zbiórce moczu, po submaksymalnej próbie wysi³kowej oraz po
godzinnym odpoczynku. Badano zwi¹zek miêdzy UAE a czynnikami ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. Wyniki: Mediana nocnego wydalania albumin z moczem w grupie
badanej wynosi³a 6,9 µg/min, bezporednio po wysi³ku wynios³o 34,8 µg/min, natomiast godzinê po wysi³ku 14,9 µg/
min. Stwierdzono istotne wy¿sze wydalanie nocne (15,2 vs.
5,0 µg/min; p < 0,05) i powysi³kowe wydalanie albumin (104,2
vs. 20,8 µg/min; p < 0,01) w grupie obci¹¿onych wywiadem
rodzinnym w kierunku nadcinienia têtniczego. Stwierdzono
istotn¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy szczytowym UAE a maksymalnym cinieniem rozkurczowym uzyskanym w tecie wysi³kowym oraz powysi³kow¹ glikemi¹. Nie stwierdzono wp³ywu p³ci, palenia tytoniu oraz BMI na wydalanie albumin z
moczem w badanej populacji.
Wnioski: 1. M³ode osoby obci¹¿one nadcinieniem têtniczym
reaguj¹ na wysi³ek fizyczny wiêkszym wzrostem cinienia têtniczego oraz zwiêkszonym wydalaniem albumin z moczem.
2. Badanie powysi³kowej albuminurii mo¿e pomóc w identyfikacji osób zagro¿onych rozwojem nadcinienia têtniczego.
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PO61
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Wp³yw kalcyneurynowych schematów IS na BMD po KTx
K. Falkiewicz1, B. Bidzinska-Speichert2, M. Boratynska1,
S. Zmonarski1, D. Janczak3, M. Klinger1
1
Katedra Nefrologii AM Wroc³aw (Wroc³aw, Polska);
2
Katedra Endokrynologii AM Wroc³aw (Wroc³aw, Polska);
3
Katedra Chir. Nacz. AM Wroc³aw (Wroc³aw, Polska)
Cel pracy: Porównanie wp³ywu schematów leczenia IS (Tac
lub CsA) na BMD do 2 lat po KTx. 90 osób (60 - CsA, Aza/
MMF i GCs; 30 - Tac, MMF i GCs; 30 zdrowych). Prowadzono
pomiary BMD: L2-L4, szyi koci udowej, krêtarza, trójk¹ta
Warda met. DEXA w 4 kolejnych badaniach. Parametry metabolizmu koci i BMD by³y oceniane testami nieparametr.
Grupy nie ró¿ni³y siê demograficznnie, HLA, CIT, funkcj¹ KTx
(kreat. po 24 m. 123,3 ± 28,3 vs. 137 ± 79,2 ommol/L, p =
NS), czêstoci¹ DGF oraz ostrego odrzucania. U biorców by³o
wy¿sze PRA w gr. Tac (p < 0,01). Po KTx w gr. Tac skumulowana dawka GCs by³a ni¿sza ni¿ w CsA (7,8 ± 3,1 vs. 10,4 ±
1,9 g, p < 0,001). Stê¿. Ca, P, 1,25 (OH)2D3 i akt. ALP uleg³y
normalizacji w 6 m. po KTx. W gr. CsA stê¿. 1,25 (OH) 2D3
by³o ni¿sze tylko w 1 m. po KTx (p = 0,0263). Ca³kowite iPTH,
CAP, CIP by³y najwy¿sze w 3 dobie po KTx (iPTH: CsA 260 ±
225,9, Tac: 206,5 ± 224,5). W kolejnych pomiarach obni¿y³y
siê. Po 2 latach w gr. CsA wartoci te by³y wy¿sze ni¿ w gr.
Tac (74,4 ± 33,5; 43,5 ± 18,1 pg/ml; p = 0,0194). W gr. Tac
iPTH nie ró¿ni³o siê od mierzonego w gr. kontrolnej. Nie by³o
ró¿nicy w innych parametrach miêdzy leczonmi CsA i Tac.
BMD by³y w gr. Tac wy¿sze ni¿ w gr. CsA. Wnioski: W gr. Tac
BMD by³o wy¿sze ni¿ w gr. CsA. Mo¿e to wynikaæ z ni¿szej
skumulowanej dawki GCs.
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Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Wp³yw zaburzeñ gospodarki magnezowej na rozwój
osteodystrofii nerkowej u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami
Jacek Rzeszotarski1, Lech Walasek2, Jerzy Lubowiecki1,
Krzysztof Komorowski1
1
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Wojskowy Szpital Kliniczny
(Bydgoszcz, Polska);
2
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Wojskowy Szpital Kliniczny
w Bydgoszczy oraz Katedra i Zak³ad Promocji Zdrowia
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
w Toruniu (Bydgoszcz, Polska)
Cel pracy: Wp³yw zaburzeñ gospodarki magnezowej na rozwój osteodystrofii nerkowej u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN) leczonych hemodializami. Materia³ i
metoda: Badania wykonano u 33 chorych, dializowanych przy
u¿yciu p³ynu dializacyjnego o zawartoci magnezu 0,500,75mmol/l. Przed dializ¹ oznaczano stê¿enie magnezu ca³kowitego (Mgca³) i zjonizowanego (Mg2+), magnezu w erytrocytach (MgRBC) oraz stê¿enie parathormonu (PTH). Wyniki:
Stwierdzono, ¿e stê¿enie Mgca³ i Mg2+ w surowicy krwi oraz
MgRBC u chorych ze SNN by³o istotnie statystycznie wiêksze ni¿ u osób zdrowych, p < 0,001; stê¿enie PTH u tych
chorych by³o 6-krotnie wiêksze ni¿ u osób zdrowych. Wykazano istotn¹ statystycznie ujemn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem Mgca³ i PTH w surowicy chorych ze SNN, r = -0,615.
Podobn¹ ujemn¹ korelacjê obserwowano pomiêdzy stê¿. Mg2+
i PTH, r = -0,565. Porównano te¿ parametry gospodarki magnezowej u chorych dializowanych w zale¿noci od stê¿enia
PTH, z których wynika, ¿e stê¿enie Mgca³ oraz Mg2+ u chorych ze stê¿eniem PTH < 150 pg/ml by³o istotnie statystycznie wiêksze ni¿ w grupie chorych ze stê¿eniem PTH > 300
pg/ml, p < 0,01. Wnioski: Zawartoæ magnezu u chorych dializowanych jest znamiennie wiêksza ni¿ u osób zdrowych.
Stê¿enie Mgca³ i Mg2+ u chorych dializowanych z wzglêdnie
niskim stê¿. PTH jest wiêksze ni¿ u chorych z wysokim PTH.

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

Streszczenia

PO63
Temat: Varia

PO64
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

Ocena skutecznoci kalcymimetyku we wtórnej
nadczynnoci przytarczyc u chorych przewlekle
dializowanych

Porównanie wp³ywu zgodnoci w uk³adzie HLA miêdzy
dawc¹ a biorc¹ i czasu zimnego niedokrwienia (CIT)
na d³ugoletnie prze¿ycie nerki przeszczepionej

Andrzej Mi³kowski
Fresenius Nephrocare Polska (Kraków, Polska)

Anna Chojnowska, Krzysztof Dziewanowski
Oddzia³ Nefrologii SPWSZ (Szczecin, Polska)

Wtórna nadczynnoæ przytarczyc jest czêsto obserwowana
wród chorych z terminaln¹ niewydolnoci¹ nerek objêtych
programem przewlek³ych hemodializ. Do niedawna jedynymi
rozwi¹zaniami terapeutycznymi dla tej grupy chorych by³o podawanie wit. D lub jej analogów oraz paratyreoidektomia.
Dostêpnoæ kalcymimetyków stwarza mo¿liwoæ dokonywania farmakologicznej paratyreoidektomii u chorych, u których leczenie witamin¹ D jest nieskuteczne, a zabieg chirurgiczny przeciwwskazany. 46 chorym z terminaln¹ niewydolnoci¹ nerek przewlekle hemodializowanym w 3 Centrach
Dializ Fresenius Nephrocare, z objawami wtórnej nadczynnoci przyatrczyc (PTH 380-3396 pg/ml) podawano przez 6
miesiêcy kalcymimetyk (Mimpara). U wszystkich chorych
oznaczano PTH, C-telopeptyd I kolagagenu ICTP, frakcjê kostn¹ fosfatazy alkalicznej oraz stê¿enia Ca i P - przed rozpoczêciem podawania leku oraz po 1, 3 i 6 miesi¹cach. Kalcymimetyk podawano w dawce wstêpnej 30 mg/dobê. Dawkê
leku modyfikowano po ka¿dym oznaczeniu PTH - a¿ do 90
mg/dobê. Badania nie ukoñczy³o 10 chorych (27,3%) - 6 z
powodu objawów ubocznych (nudnoci i wymioty), 2 otrzyma³o przeszczep nerki, a 2 zmar³o. Badanie ukoñczy³o 36
chorych.U wiêkszoci chorych obserwowano przejciow¹ hipokalcemiê utrzymuj¹c¹ siê od tygodnia do 3 miesi¹ca podawania leku, stê¿enia PTH obni¿y³o siê po 6 miesi¹cach kuracji u 21 chorych (59,3%), pozosta³o na zbli¿onym poziomie u
5 chorych (13,9%) a u 10 chorych (27,7%) obserwowano
wzrost stê¿enia PTH pomimo dawki 90 mg/dobê. Wniosek:
kalcymimetyk (Mimpara) skutecznie obni¿a poziom PTH u
wiêkszoci chorych, lecz dawka leku musi byæ indywidualizowana. Najczêstszym objawem ubocznym by³y nudnoci i
wymioty obserwowane u oko³o 25% chorych.

Cel pracy: 1. Ocena wp³ywu zgodnoci w uk³adzie HLA miêdzy dawc¹ a biorc¹ i wp³ywu CIT na 5-letnie prze¿ycie nerki
przeszczepionej. 2. Opracowanie w³asnej metody pozwalaj¹cej na wybór biorcy nerki przeszczepionej przy uwzglêdnieniu zgodnoci w uk³adzie HLA z dawc¹ i czasu zimnego niedokrwienia, które zapewniaj¹ najkorzystniejszy odsetek prze¿ycia przeszczepu przez okres 5 lat. Materia³ i metody: Przeprowadzono ocenê i analizê statystyczn¹ piêcioletniego prze¿ycia nerek przeszczepionych u 600 chorych, u których zabiegi przeszczepienia wykonano w latach 1992-2002 w
SPWSZ w Szczecinie. Chorych podzielono na grupy w zale¿noci od narastaj¹cego stopnia zgodnoci w uk³adzie HLA
miêdzy dawc¹ a biorc¹ oraz w zale¿noci od zwiêkszaj¹cego
siê czasu zimnego niedokrwienia. W utworzonych grupach
wyliczono odsetek osób z czynnym przeszczepem w kolejnych 5 latach. Wnioski: 1. Analiza badañ potwierdza fakt, ¿e
zarówno CIT, jak i zgodnoæ w uk³adzie antygenów HLA ma
istotny wp³yw na d³ugoæ funkcjonowania przeszczepionej
nerki pobranej od dawcy zmar³ego. 2. Wydaje siê, i¿ przy
wspó³czesnej terapii immunosupresyjnej podczas pierwszej
transplantacji nerki od dawcy martwego znaczenie CIT mo¿e
byæ nieco wiêksze ni¿ zgodnoci w uk³adzie HLA miêdzy dawc¹ a biorc¹. 3. Zaproponowany sposób wyboru optymalnego
biorcy nerki wydaje siê byæ warty do zastosowania równie¿ w
innych orodkach transplantacyjnych.
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Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Wp³yw wybranych parametrów u chorych w okresie
dializoterapii na wyst¹pienie zaburzeñ metabolizmu
glukozy po przeszczepie nerki
Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska,
Wac³aw Weyde, Oktawia Mazanowska, Mariusz Kusztal,
Marian Klinger
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Wroc³aw,
Polska)
Zaburzenia metabolizmu glukozy ZMG (nieprawid³owa glikemia na czczo, zaburzenia tolerancji glukozy, cukrzyca) po
przeszczepie nerki (KTx) stanowi¹ istotne czynniki ryzyka
wp³ywaj¹ce na prze¿ycie graftu oraz chorobowoæ sercowonaczyniow¹.Badaniem objêto 357 dializowanych pacjentów,
którym w latach 2003-2005 wykonano przeszczep nerki; 292
pacjentów hemodializowanych HD (82%), 65 pacjentów leczonych dializ¹ otrzewnow¹ DO (18%). Analizowano rodzaj
dializoterapii, wiek w chwili KTx, p³eæ, przyczyny przewlek³ej
niewydolnoci nerek, schemat immunosupresji po Ktx, wagê
przed Ktx oraz w chwili wyst¹pienia ZMG.Wród 357 pacjentów u 309 (122 K, 187 M) nie stwierdzono cukrzycy przed
KTx; w grupie tej u 57 pacjentów (18,4%) obserwowano ZMG
po KTx. ZMG rozpoznawano na podstawie kryteriów WHO.
Istotnie statystycznie czynniki ryzyka rozwoju ZMG to: leczenie dializ¹ otrzewnow¹ (DO vs. HD; p = 0,02), starszy wiek w
chwili KTx (50,9 vs. 43,7 lat; p < 0,001), nefropatia nadcinieniowa jako przyczyna niewydolnoci nerek (w porównaniu z
k³êbuszkowym zapaleniem nerek, nefropati¹ ródmi¹¿szow¹,
zwyrodnieniem torbielowatym nerek; p = 0,01), na granicy
istotnoci wiêksza masa cia³a w chwili KTx (BMI 24,7 vs. 23,7
kg/m2; p = 0,06). Nie wykazano wp³ywu p³ci oraz rodzaju stosowanej immunosupresji na wyst¹pienie ZMG.Wnioski: Wyniki wskazuj¹, ¿e czynniki ryzyka, takie jak: dializa otrzewnowa, starszy wiek, nefropatia nadcinieniowa, wiêksza masa
cia³a wywieraj¹ wp³yw na wystêpowanie ZMG po KTx.
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PO66
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Koronarograficzna ocena zmian w têtnicach wieñcowych
i wybranych czynników ryzyka powik³añ
sercowo-naczyniowych u hemodializowanych (HD)
chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
Maria Wanic-Kossowska1, Julia Popowska-Drojecka2,
Miko³aj Kobelski1, El¿bieta Pawliczak1, Stanis³aw Czekalski1
1
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych
Akademii Medycznej w Poznaniu (Poznañ, Polska);
2
Oddzia³u Nefrologicznego Szpitala Wojewódzkiego
w Toruniu (Toruñ, Polska)
Celem pracy by³a koronarograficzna ocena tt. wieñcowych i
próba odpowiedzi na pytanie czy obecnoæ uznanych czynników ryzyka wp³ywa na rozwój choroby niedokrwiennej serca u chorych z PChN leczonych HD. Badaniem objêto 37
chorych (wiek 56,0 ± 12,8 lat, czas leczenia HD 49,1 ± 12,0
mies.). U chorych wykonano koronarografiê, 24h pomiar cinienia têtniczego i echokardiografiê. Oznaczono stê¿enie
CRP, ferrytyny, iPTH, fetuiny A, tlenku azotu (NO), wapnia
ca³kowitego (Ca), fosforanów nieorganicznych (PO4). Czas
obserwacji wynosi³ 24 mies. 9 chorych zmar³o, 28 ¿yje. Chorych podzielono na 3 grupy w zale¿noci od rodzaju zmian w
tt. wieñcowych. Grupa I: 7 chorych bez zmian w tt. wieñcowych. Grupa II: 12 chorych ze zwê¿eniami w tt. wieñcowych.
Grupa III: 18 chorych ze zwapnieniami w tt. wieñcowych. Masa
lewej komory w grupie I wynosi³a 305,4 ± 101,3 g, w grupie II
328,4 ± 113,3 g, w grupie III 355,4 ± 101,1 g. Nadcinienie
têtnicze by³o obecne u 30 chorych, bez istotnych ró¿nic w
grupach. Stê¿enie CRP i ferrytyny by³o istotnie wy¿sze u 9
chorych, którzy zmarli. Wykazano istotne korelacje miêdzy
CRP a rednim dobowym cinieniem skurczowym (r = 0,32)
w grupie II i III. W grupie III stê¿enie fetuiny by³o istotnie ni¿sze, a stê¿enie Ca, PO4, PTH i NO istotnie wy¿sze w porównaniu do grupy I i II. Uzyskano istotne silne dodatnie korelacje miêdzy stê¿eniem fetuiny a stê¿eniem CRP (r = 0,92),
ferrytyny (r = 0,99) i CaxP (r = 0,96). Wyniki badania wykazuj¹, i¿ wiek chorych, czas trwania HD, zaburzenia gospodarki
Ca-P, niskie stê¿enie fetuiny A i przewlek³y stan zapalny wp³ywaj¹ na miertelnoæ chorych i mog¹ byæ czynnikiem prognostycznym umieralnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych
w PChN.
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Temat: Problemy transplantologii klinicznej

Znaczenie flebografii w ocenie mo¿liwoci wytworzenia
przetoki têtniczo-¿ylnej u hemodializowanych chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (pnn)

Czy istnieje zale¿noæ pomiêdzy wielkoci¹ oporu naczyñ
nerkowych w badaniu dopplerowskim ocenianego
we wczesnym okresie potransplantacyjnym a ryzykiem
utraty lub wyst¹pienia przewlek³ej nefropatii graftu (CAN)?

Wojciech Wystrychowski1, Krzysztof Zagalski1,
Tomasz Cierniak1, Przemys³aw Pencak2, Lech Cierpka1
1
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
l¹ska Akademia Medyczna (Katowice, Polska);
2
Zak³ad Radiologii, SPSKM l¹skiej Akademii Medycznej
(Katowice, Polska)
Wstêp: U chorych przewlekle hemodializowanych dostêpem
naczyniowym z wyboru jest przetoka têtniczo-¿ylna (a-v). W
przypadku jej braku dializa prowadzona jest z u¿yciem cewnika ¿ylnego. Z takim dostêpem wi¹¿e siê du¿e ryzyko powik³añ, najczêciej zakrzepicy ¿ylnej i zaka¿enia. Materia³: Zwrócono siê do 25 stacji dializ woj. l¹skiego o skierowanie do
naszego orodka chorych przewlekle dializowanych z wykorzystaniem cewnika. W ci¹gu 2 miesiêcy hospitalizowano w
Klinice Chirurgii 11 chorych z pnn z dostêpem przez cewnik
(czas trwania pnn  106 ± 98 mies., hemodializ  49 ± 59
mies. w tym 33 ± 50 mies.  przetoka, 15 ± 13 mies.  cewnik), uprzednio zdyskwalifikowanych do wytworzenia przetoki a-v. W ¿adnym przypadku dyskwalifikacja nie by³a poprzedzona flebografi¹. 10 chorych (91%) mia³o uprzednio wytworzon¹, co najmniej, jedn¹ przetokê a-v. (u 3. na 1 koñczynie,
u 7. obustronnie). Iloæ prób wytworzenia funkcjonuj¹cego
dostêpu a-v u chorego wynosi³a rednio 2,8 ± 1,3. Przyczynami dysfunkcji by³a zakrzepica (20-62,5%), niewystarczaj¹cy przep³yw (10-31%) i têtniak zespolenia (2-6,5%). Wyniki:
Celem weryfikacji uprzedniej oceny unaczynienia ¿ylnego u
10 chorych wykonano flebografiê (1 chory nie wyrazi³ zgody),
wykazuj¹c u 7 z nich zadowalaj¹ce unaczynienie przynajmniej
jednej koñczyny górnej, umo¿liwiaj¹ce wytworzenie przetoki
a-v. U 6 chorych wykonano czynn¹ przetokê a-v (u 3 przez transpozycjê, u 2 metod¹ Cimino i 1 w dole ³okciowym). Jednego
chorego zdyskwalifikowano z powodu niewydolnoci serca.
Wnioski: Decyzja o dyskwalifikacji do wytworzenia przetoki
a-v u chorych z pnn powinna byæ podjêta w oparciu o wynik
badania flebograficznego.
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Aureliusz Kolonko, Jerzy Chudek, Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Ocena wskanika pulsacji (PI) i wskanika oporu (Rl)
metod¹ dopplerowsk¹ we wczesnym okresie po transplantacji nerek (KTx) odzwierciedla nasilenie obrzêku ródmi¹¿szowego, bêd¹cego g³ównie nastêpstwem ostrej martwicy cewek (ATN). W niniejszej pracy analizowano wp³yw wartoci
RI mierzonego w 2 lub 3 dniu po zabiegu transplantacji na
prze¿ycie i odleg³¹ czynnoci¹ graftu w 4-letnim okresie obserwacji. Materia³ i metody: Badania wykonano u 191 chorych po udanym zabiegu przeszczepienia nerki, przeprowadzonym w latach 1998-2001. Wielkoæ RI okrelono w 2 lub 3
dniu po zabiegu transplantacji. Pacjenci zostali podzieleni na
dwie grupy: pierwsz¹ (N = 77) obejmuj¹c¹ chorych, u których
RI wynosi³o < 0,8, oraz drug¹ (N = 114), z wartoci¹ RI > 0,8.
U chorych oceniano stê¿enie kreatyniny w surowicy (µmol/l)
po 12, 24, 36 i 48 miesi¹cach po zabiegu transplantacji. Wyniki: Podczas 4-letniej obserwacji 12 chorych zmar³o (5 w grupie I oraz 7 w grupie II), a 30 utraci³o nerkê przeszczepion¹ (8
w grupie I i 22 w grupie II (p = 0,14). U chorych z wartoci¹ RI
> 0,8 stê¿enie kreatyniny w surowicy by³o znamiennie wy¿sze w niemal wszystkich analizowanych punktach czasowych. Analizowane podgrupy nie ró¿ni³y siê istotnie czasem
niedokrwienia zimnego (CIT) oraz stopniem zgodnoci w zakresie antygenów uk³adu HLA.
Wniosek: Wewn¹trznerkowy opór naczyniowy oceniany we
wczesnym okresie po transplantacji nerki mo¿e byæ przydatnym wskanikiem oceny odleg³ej czynnoci graftu w d³ugotrwa³ej obserwacji.
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Temat: Varia

Porównanie wyk³adników czynnoci nerek u szczurów
karmionych ad libitum oraz poddanych restrykcji
kalorycznej przez ca³e ¿ycie i wprowadzonej u doros³ych
osobników

Analiza wp³ywu rodzaju dietoterapii na tempo
dekarboksylacji (1-13C) kwasu 4-metylo-2-okso
walerianowego u osób z przewlek³¹ chorob¹ nerek

Renata Podkówka-Sieczka , Katarzyna Wieczorowska-Tobis ,
Zofia Niemir2, Andrzej Brêborowicz1, Dimitrios Oreopoulos3
1
Katedra i Zak³ad Patofizjologii (Poznañ, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych AM w Poznaniu (Poznañ, Polska);
3
Division of Nephrology (Toronto, Kanada)
1

1

Wyniki uprzednich badañ wykaza³y nefroprotekcyjny wp³yw
prowadzonej przez ca³e ¿ycie restrykcji kalorycznej (RK) na
czynnoæ nerek szczurów. Celem obecnych badañ by³o porównanie wyk³adników czynnoci nerek u szczurów karmionych "ad libitum" oraz poddanych RK przez ca³e ¿ycie i pónej RK (PRK), wprowadzonej u doros³ych osobników.W tym
celu porównano czynnoæ nerek po 24 miesi¹cach eksperymentu w 3 grupach szczurów: AD (n = 7) zwierzêta karmione
ad libitum, RK (n = 7) - szczury poddane 60% restrykcji kalorycznej przez ca³e ¿ycie, PKR (n=7) - zwierzêta poddane restrykcji kalorycznej od 6 miesi¹ca ¿ycia.Masy cia³a szczurów
w grupach RK i PRK by³y porównywalne (345 ± 14 g i 344 ±
20 g), ale ni¿sze ni¿ w grupie AD (509 ± 71 g, p < 0,01).
Szczury ze wszystkich grup mia³y porównywalne stê¿enie
bia³ka i albuminy oraz kreatyniny w surowicy, kreatyniny w
moczu i wartoci klirensu kreatyniny.Jednak przeliczenie klirensu kreatyniny na masê cia³a (ml/min/100 g) pokaza³o, ¿e
by³ on wy¿szy w obydwu grupach szczurów restrykcyjnych w
stosunku do AD (0,43 ± 0,09 i 0,48 ± 0,1 oraz 0,39 ± 0,3; p <
0,01). Jeli chodzi o stê¿enie bia³ka i albuminy w moczu to
by³o ono wy¿sze u szczurów z grupy PRK (2,61 ± 1,97g i
1,66 ± 1,5g) ni¿ RK (1,20 ± 1,02 i 0,60 ± 0,79; p < 0,05), ale
ni¿sze ni¿ w AD (6,29 ± 3,90 i 4,34 ± 2,81; p < 0,05).
Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e u szczurów PKR znacznie zmniejsza uszkodzenie nerek obserwowane podczas starzenia u zwierz¹t karmionych ad libitum.
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Lucyna Koz³owska1, Danuta Roso³owska-Huszcz1,
Robert Ma³ecki2, Bartosz Fiderkiewicz3, Jacek Bujko1,
Andrzej Rydzewski4
1
Katedra Dietetyki, Szko³a G³ówna Gospodarstwa
Wiejskiego (Warszawa, Polska);
2
Oddzia³ Wewnêtrzny i Nefrologii, MSS (Warszawa, Polska);
3
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii, CSK MSWiA (Warszawa, Polska); 4Klinika Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii,
CSK MSWiA, Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej,
Polska Akademia Nauk (Warszawa, Polska)
W leczeniu PChN istotn¹ rolê odgrywa optymalny dobór iloci i jakoci bia³ek diety, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie aminokwasów na cele budulcowe, a co za tym idzie
zapewni jak najmniejszy ich poposi³kowy katabolizm. Celem
badania by³a ocena tempa degradacji leucyny i analogu leucyny przy zastosowaniu diet o zró¿nicowanej jakoci bia³ka
poprzez pomiar tempa dekarboksylacji (1-13C) kwasu 4-metylo-2-okso walerianowego (1-13C KIC). Badanie obejmowa³o
2 grupy osób z PChN (G1, G2) i grupê kontroln¹ (GK). Pacjentom z PChN zalecono 0,6 g bia³ka/kg/24h: G1 bia³ko rolinne ponad 50% (D1) i Ketosteril, G2 bia³ko rolinne poni¿ej
50% (D2). Tempo degradacji analogu leucyny oceniono testem oddechowym z u¿yciem 1-13C KIC podanego ze standardowym posi³kiem (GK  posi³ek D2; przed terapi¹: G1 
posi³ek D1, G2  posi³ek D2; po 6 mies.: G1  posi³ek D1 i
Ketosteril, G2  posi³ek D2). Próbki powietrza do oznaczeñ
zawartoci 13C by³y pobierane przed posi³kiem oraz co 20
minut przez okres 5 h. Skumulowany odzysk (CUM%) 1-13C
w GK wynosi³ 14,1 ± 2,0%, w G1 przed terapi¹ 17,0 ± 4,8%,
a w G2 24,0 ± 4,4%. Po terapii w G1 CUM% wynosi³ 20,5 ±
6,1%, a w G2 15,7 ± 5,8%. Terapia nie spowodowa³a istotnych zmian masy cia³a, GFR i stê¿enia kreatyniny we krwi.
Jedynie w G2 zaobserwowano istotne obni¿enie stê¿enia
mocznika we krwi. U osób z GK i G2 przed terapi¹ wyst¹pi³a
istotna zale¿noæ miêdzy stê¿eniem mocznika we krwi a
CUM% (R = 0,676; p = 0,001), natomiast po terapii zale¿noci tej nie stwierdzono. Na podstawie uzyskanych wyników
mo¿na stwierdziæ, ¿e tempo dekarboksylacji leucyny i analogu leucyny jest zale¿ne od iloci i jakoci bia³ka diety oraz
stê¿enia mocznika we krwi.
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Wp³yw ograniczenia poda¿y sodu w diecie i pionizacji cia³a
na stê¿enie adiponektyny w osoczu u chorych
na nadcinienie têtnicze samoistne

Stan zapalny w drogach moczowych u kobiet z zespo³em
Turnera

Marcin Adamczak, Joanna Witkowicz, Jerzy Chudek,
Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska)
Wstêp: Chorzy na nadcinienie têtnicze charakteryzuj¹ siê
obni¿onym stê¿eniem adiponektyny w osoczu w porównaniu
do osób zdrowych. Celem niniejszej pracy by³o ustalenie czy
i w jakim stopniu ograniczenie sodu w diecie i pionizacja cia³a
wp³ywa na stê¿enie adiponektyny w osoczu u chorych na
samoistne nadcinienie têtnicze. Materia³ i metody: U 19 chorych z samoistnym nadcinieniem têtniczym (8 K, 11 M) oznaczono dwukrotnie stê¿enie adiponektyny w osoczu, aktywnoæ reninow¹ osocza (ARO) i dobowe wydalanie sodu z
moczem (UNa): po raz pierwszy  po 3 dniach stosowania
diety normalnosodowej (100-120 mmol sodu/24 h) i po 8 godzinnym nocnym spoczynku w pozycji le¿¹cej oraz po raz
drugi - po 3 dniach stosowania diety ubogosodowej (10-20
mmol sodu/24 h) i 3 godzinach przebywania w pozycji stoj¹cej. Wyniki: Ograniczenie sodu w diecie i pionizacja cia³a powodowa³a zmniejszenie UNa i zwiêkszenia ARO. Stê¿enie
adiponektyny w osoczu natomiast uleg³o umiarkowanemu, jakkolwiek znamiennemu zmniejszeniu (z 7,2 ± 4,2 do 6,5 ± 4,5
µg/ml; p < 0,02). Wniosek: Krótkoterminowe ograniczenie
sodu w diecie i pionizacja cia³a prowadzi do umiarkowanego
zmniejszenia stê¿enia adiponektyny w osoczu u chorych na
samoistne nadcinienie têtnicze.
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Tomasz Irzyniec1, Wac³aw Je¿2
1
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Zak³ad Promocji Zdrowia
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska);
2
Poradnia dla Kobiet z Zespo³em Turnera Szpitala
Specjalistycznego nr 2 (Bytom, Polska)
Zagadnienia nefrologiczne i urologiczne u kobiet z zespo³em
Turnera (ZT) s¹ tematem niewielkiej iloci prac badawczych.
Celem naszej pracy jest zasygnalizowanie tych problemów u
doros³ych kobiet z ZT w Polsce. Przebadano 176 kobiet z ZT,
w wieku od 18 do 51 lat (rednio 25 ± 0,6 lat)  rednia ±
SEM, które zg³osi³y siê z ca³ego kraju. Badania przeprowadzono w latach 1995-2002. Schorzenia dróg moczowych z
towarzysz¹c¹ leukocyturi¹ stwierdzono u 61 osób (34,7%) 
(25,3 ± 0,6 lat)  IS. U 15 z nich (24,6%) stwierdzono wady
anatomiczne uk³adu moczowego. Hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹ (HTZ) stosowa³o 38 pacjentek (63%) z grupy IS oraz 56
zdrowych kobiet z ZT - NIS (48%)  p = 0,06. W grupie IS 24
kobiety by³y aktywne seksualnie (39%), podczas kiedy tylko
28 w grupie NIS (24,3%)  p = 0,03. Wystêpowanie stanu
zapalnego w drogach moczowych nie wp³ywa³o na czêstoæ i
wielkoæ nadcinienia têtniczego odpowiednio (33% vs. 29%),
rednie cinienie têtnicze (91,2 ± 3,9 vs. 94,1 ± 2,9 mm Hg)
i cukrzycy (6,6% vs. 12,1%). Podobnie nie wi¹za³o siê z wystêpowaniem ró¿nic wartoci wyników pomiarów antropometrycznych i innych badañ laboratoryjnych u kobiet z zespo³em Turnera.
Wnioski: 1. Stany zapalne w drogach moczowych u kobiet z
ZT wystêpuj¹ czêciej ni¿ u kobiet populacji ogólnej. 2. Schorzenia uk³adu moczowego u kobiet z ZT z towarzysz¹c¹ leukocyturi¹ wydaj¹ siê nie zale¿eæ lub nie tylko zale¿eæ od rodzaju anomalii w drogach moczowych.
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PO73
Temat: Varia

PO74
Temat: Varia

Ocena krystalizacji szczawianu wapnia (Ca/Ox)
za pomoc¹ Bonn Risk Index (BRI) u dzieci z kamic¹
moczow¹

Hemodializy z wykorzystaniem sulodeksydu
w indukowanej heparyn¹ ma³op³ytkowoci typu II (HIT II)
 opis przypadku

Walentyna Zoch-Zwierz1, Tadeusz Porowski1,
Katarzyna Taranta-Janusz1, Jerzy Konstantynowicz2
1
I Klinika Chorób Dzieci AM (Bia³ystok, Polska);
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y AM
(Bia³ystok, Polska)

Edyta Zbroch, Jacek Borawski,
Alicja Rydzewska-Roso³owska, Micha³ Myliwiec
Klinika Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ AMB
(Bia³ystok, Polska)

Pacjenci z kamic¹ moczow¹ maj¹ zwiêkszon¹ zdolnoæ krystalizacji szczawianu wapnia (Ca/Ox) w moczu. Jednak stosowane wczeniej metody oceny krystalizacji nie s¹ powszechnie dostêpne. Now¹ i znacznie prostsz¹ metod¹ jest
Bonn Risk Index (BRI). Celem pracy by³a ocena krystalizacji
szczawianu wapnia (Ca/Ox) w moczu dzieci z kamic¹ moczow¹, za pomoc¹ wskanika BRI, w zale¿noci od rednicy
kamieni. Materia³: Grupê badan¹ stanowi³o 142 dzieci 3 - 18
lat (14,3, SD 7,6) , w tym 76 dziewczynek i 66 ch³opców z
kamic¹ moczow¹ potwierdzon¹ obecnoci¹ z³ogów w miedniczce nerkowej. Grupê kontroln¹ stanowi³o 220 dzieci, w
podobnym wieku (14,7 ,SD 8,4 lat), w tym: 105 ch³opców i
105 dziewczynek. Metody: Bonn Risk Index ( BRI ) wyliczano
ze stosunku stê¿enia wapnia zjonizowanego w moczu do iloci dodawanego, przez miareczkowanie, 40 mmol/L szczawianu amonu, niezbêdnej do wywo³ania spontanicznej krystalizacji Ca/Ox. rednicê kamieni mierzono na aparacie USG
f. Toshiba z g³owic¹ 3,5 MHz. Wyniki: Wykazano, ¿e wskanik BRI u dzieci z kamic¹ by³ wiêkszy ni¿ w grupie kontrolnej,
niezale¿nie od jednostki w jakiej by³ wyra¿any (p < 0,05). W
porównaniu z grup¹ kontroln¹ BRI w przeliczeniu na kilogram
masy cia³a (BRI/kg mc.) by³ wiêkszy 10 razy, BRI / 1,73 m2
powierzchni cia³a  13 razy a BRI/BMI  23 razy. Nie by³o
korelacji miêdzy wynikami BRI a rednic¹ kamieni (p > 0,05).
Wniosek: Krystalizacja szczawianu wapnia w moczu dzieci z
kamic¹ moczow¹ , potwierdzon¹ obecnoci¹ z³ogów w miedniczce nerkowej, jest wiêksza ni¿ u dzieci bez kamicy, niezale¿nie od wielkoci kamieni. Indeks BRI stanowi pomocnicze
badanie w diagnostyce kamicy szczawianowej uk³adu moczowego.
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HIT II jest powik³aniem leczenia heparyn¹, charakteryzuj¹cym siê spadkiem liczby p³ytek krwi o ponad 50% i tworzeniem siê zakrzepów. Leczenie HIT II polega na zaprzestaniu
podawania heparyny i zastosowaniu alternatywnych antykoagulantów. HIT II wystêpuje u ok. 5% pacjentów hemodializowanych (HD). Sulodeksyd (SLX) jest mieszanin¹ glikozaminoglikanów, o mniejszej immunogennoci ni¿ heparyna. 32letni pacjent leczony CADO, w trakcie napadu migotania
przedsionków otrzyma³, jako profilaktykê przeciwzakrzepow¹,
heparynê drobnocz¹steczkow¹. W 4-tym dniu hospitalizacji
stwierdzono spadek liczby p³ytek krwi z 11 9000/µl do 27 000/
µl. Po wykluczeniu innych przyczyn trombocytopenii i silnie
dodatnim wyniku testu agregacji p³ytek w obecnoci heparyny, rozpoznano HIT II. Zaprzestano podawania heparyny,
uzyskuj¹c wzrost liczby p³ytek do wartoci 125 000/µl. Z uwagi
na powrót rytmu zatokowego serca, odst¹piono od stosowania innych antykoagulantów, do momentu, kiedy ze wzglêdu
na oporne dializacyjne zapalenie otrzewnej, zmieniono sposób leczenia na HD. Jako antykoagulant podczas zabiegów
HD zastosowano SLX (Vessel Due F, Alfa Wassermann, Bologna, Italy) w postaci jednorazowego wstrzykniêcia iv., obserwuj¹c wyd³u¿enie czasu aPTT z 38 s do 79 s po dwóch
godzinach zabiegu i powrót do wartoci prawid³owej po HD.
Po 6 tygodniach HD powrócono do CADO. Podczas 20 zabiegów HD z u¿yciem SLX nie obserwowano spadku liczby
p³ytek, incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz krwawieñ.
Podsumowuj¹c, SLX ze wzglêdu na ³atw¹ dostêpnoæ, nisk¹
cenê i bezpieczeñstwo, mo¿e staæ siê alternatywnym antykoagulantem u pacjentów hemodializowanych z HIT II.
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PO75
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek
Przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek z masywnym
bia³komoczem  wyniki d³ugotrwa³ej terapii
immunosupresyjnej
Barbara Ciecierzyñska1, Iwona £¹cka1, Konrad Kaaz1,
Maria Magott-Procelewska2
1
Studenckie Ko³o Naukowe (Wroc³aw, Polska);
2
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Wroc³aw,
Polska)
Proteinuria jest nie tylko objawem, ale równie¿ czynnikiem
sprawczym w postêpuj¹cej chorobie nerek, a masywny bia³komocz prowadzi do utraty ich funkcji filtracyjnej. Celem pracy by³a ocena ubytku filtracji k³êbuszkowej u chorych z pkzn z
ciê¿kim zespo³em nerczycowym (ZN). Badaniami objêto 12
chorych (11 M i 1 K, wiek: 19-70 lat) leczonych w latach 19932006. Czas obserwacji: 6 do 157 miesiêcy (m-c). W momencie rozpoznania rednia: dobowa utrata bia³ka  11,7 g/d (4,820), proteinemia  42,7g/l (34,9-53), albuminemia  19,4g/l
(13-27), stê¿enie cholesterolu  11,5 mmol/l (6,8-15,8), stê¿enie kreatyniny Scr  1,12 mg/dl (0,75-1,6), GFR  83 ml/
min (52-143). W badaniu histopatologicznym stwierdzono: b³oniastorozplemowe kzn (9 chorych), ogniskowe segmetalne
stwardnienie k³êbuszków nerkowych (2 chorych); biopsja niediagnostyczna (1). W leczeniu stosowano: u wszystkich glikokortykosteroidy, cyklofosfamid (11), cyklosporynê (7), azatioprynê (6), mykofenolan mofetilu (3). Czas terapii u 11 chorych wyniós³ nie krócej ni¿ 12 m-c (12-58). Mimo terapii u 2
chorych wyst¹pi³a schy³kowa niewydolnoæ nerek, po 6 i 27
m-c. U 3 chorych wyst¹pi³a remisja ca³kowita po 15, 17 i 25
m-c leczenia. U 7 chorych mimo utrzymuj¹cego siê przez r.
64 m-c (12 - 157) ZN: r. dobowa proteinuria - 6,93 g/d (49,4), hipoproteinemia - 47,77 g/l (35-57), hipoalbuminemia 
25 g/l (15-35), hipercholesterolemia  9,4 mmol/l (6-12,3) czynnoæ nerek oceniana MDRD nie uleg³a znacznemu pogorszemiu  r. GFR  53 ml/min (27-86), a Scr  1,56 g/dl (0,832,6). Z naszych obserwacji wynika, i¿ pomimo uznanego powszechnie negatywnego wp³ywu bia³komoczu na czynnoæ
nerek, mo¿liwe jest utrzymanie funkcji filtracyjnej nerek u chorych z ciê¿kim zespo³em nerczycowym.
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PO76
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Wp³yw zmiennoci miêdzydializacyjnego zwiêkszenia
masy cia³a na miertelnoæ chorych dializowanych
w ci¹gu 30 miesiêcy obserwacji
Piotr Paku³a1, Marian Kuczera1, Marcin Drobisz2,
Piotr Strzelczyk2, Jan Du³awa2
1
Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych Szpitala Wojewódzkiego
(Rybnik, Polska);
2
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Metabolicznych lAM
(Katowice, Polska)
W odró¿nieniu od osób z prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek, u
chorych na przewlek³¹ mocznicê zaobserwowano m.in. korzystny wp³yw oty³oci, umiarkowanego zwiêkszonego stê¿enia kreatyniny (Cr), cholesterolu i homocysteiny (Hcy). Celem pracy by³a ocena wp³ywu wybranych czynników ryzyka
chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i wskaników jakoci
dializy na miertelnoæ chorych dializowanych. Badaniami
objêto 98 chorych, sporód których 56 prze¿y³o okres 30 miesiêcy obserwacji (Grupa A) a 42 zmar³o z powodów sercowonaczyniowych (Grupa B). U wszystkich chorych okrelono
wskanik masy (LVMI) i frakcje wyrzutow¹ (EF) lewej komory, Cr, Hcy, stê¿enie kwasu moczowego (UA), CRP i albuminy (alb). Dla ka¿dego chorego obliczono wskanik (Xzm)
zmiennoci miêdzydializacyjnego zwiêkszenia masy cia³a (deltamc) jako stosunek odchylenia standardowego deltamc i
suchej masy cia³a. Xzm (%) = SD deltamc/sucha mc. x 100%.
Wyniki: Grupa B charakteryzowa³a siê wiêkszymi: LVMI (217,9
vs. 184,9 g/m2), UA (296 vs. 277), CRP (8,6 vs. 3,45 mg/l) i
Xzm (1,05 vs. 0,94%) oraz mniejszymi: EF (50 vs. 56%), Cr
(696 vs. 834 umol/l), HCy (29,2 vs. 37,6) i alb (3,62 vs. 4,05
g%). Nie wykazano ró¿nic w zakresie wielkoci ultrafiltracji.
Wnioski: Badania potwierdzi³y ochronny efekt wiêkszego stê¿enia Cr, alb i Hcy u chorych dializowanych. Wydaje siê, ¿e w
odró¿nieniu od wartoci bezwzglêdnych miêdzydializacyjnego przyboru masy cia³a (ultrafiltracji), zmiennoæ tego parametru w czasie stanowi niekorzystny wskanik rokowniczy u
tych chorych.
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PO77
Temat: K³êbuszkowe choroby nerek

PO78
Temat: Varia

Zale¿noæ pomiêdzy wielkoci¹ nerek, bia³komoczem
dobowym, cinieniem têtniczym i niedokrwistoci¹
a ryzykiem progresji PChN u chorych z pierwotnymi
glomerulopatiami

Ocena czynnoci nerek u oty³ych kobiet

El¿bieta Marcinkowska1, Jacek Manitius2, Rafa³ Donderski2,
Jadwiga Korenkiewicz2, Gra¿yna Sypniewska2
1
Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
(Bydgoszcz, Polska);
2
Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza (Bydgoszcz, Polska)
Wstêp: Progresja PChN uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Obserwacje przemawiaj¹ za zwi¹zkiem wielkoci nerek a wartoci¹ GFR, cinienia têtniczego i niedokrwistoci.
Cel: Próbowano ustaliæ zale¿noæ pomiêdzy bezwzglêdn¹ (D)
i wzglêdn¹ (skorygowan¹ wobec wzrostu D/H i BSA D/BSA)
wielkoci¹ nerek (w USG) w okresie biopsji nerki i zmian¹
GFR (DGFR), dobowej utraty bia³ka (DDUB), cinienia têtniczego skurczowego i rozkurczowego (DSBP, DDBP) i niedokrwistoci (DHgb). Materia³ i metody: U 36 chorych (M-21, K15), wiek 17-59 lat (r. 36,05 ± 12,96) z pierwotnymi glomerulopatiami oceniano GFR (wg MDRD), DUB, SBP, DBP oraz
Hgb w okresie wykonywania biopsji nerki (pkt. "0") i po 24
miesi¹cach (pkt. "24") leczenia. Grupê podzielono na dwie
podgrupy w zale¿noci od D (A > 110 mm, N = 18, B < 110
mm, N = 18).
Wyniki: rednie ± SD (tabela).
PARAM ETR
(r ± SD)
Wiek

A "0"

B "0"

39,05 ± 14,34 36,05 ± 12,96

G FR
83,22 ± 26,34 89,33 ± 41,84
l/m in/1,73 m 2

p
NS
NS

DUB g/d

6,72 ± 5,87

2,55 ± 2,76

P < 0.05

SBP
[m m Hg]

127,83 ±
11,65

126,66 ± 12,86

NS

A "24"

B "24"

41,05 ± 14,34 38,05 ± 12,96
72,11 ± 27,69 78,28 ± 24,80
1,09 ± 1,34

1,42 ± 1,71

122,22 ± 18,32 122,88 ± 17,34

p < 0,001

NS

BM I [kg/m ]

34,6 ± 6,7

21,7 ± 1,9

p < 0,0005

NS

Stê¿enie kreaty niny
w surow icy krw i [m g%]

1,07 ± 0,23

0,8 ± 0,11

p < 0,0005

NS

Klirens kreaty niny [m l/m in]

102,5 ± 23,9

84,8 ± 11,2

p < 0,05

NS

75,00 ± 9,54

NS

Hgb g/dl

13,55 ± 1,19

13,42 ± 1,43

NS

13,61 ± 1,80

13,33 ± 1,26

NS

Wzrost [cm ] 171,61 ± 7,61 168,05 ± 9,58

NS
P < 0.05

121,09 ± 8,93 104,23 ± 3,81 P < 0.05

D/ H

0,69 ± 0,05

0,61 ± 0,05

P < 0.05

D / BSA

62,04 ± 7,63

62,26 ± 8,49

NS

2

CRP hs [m g/l]

6,9 ± 5,8

2,5 ± 4,9

p < 0,05

Album inuria [m g/l]

8,3 ± 8,5

3,7 ± 1,5

p <0,01

Stê¿enie b 2 m ikroglobuliny
w surow icy krw i [m g/m l]

0,63 ± 05

1,18 ± 0,37

p < 0,0005

Wniosek: Wydaje siê, ¿e zwiêkszona albuminuria jest wczesnym zjawiskiem obserwowanym u osób oty³ych. Byæ mo¿e
stanie siê dobrym wskanikiem ryzyka rozwoju przewlek³ej
nefropatii u oty³ych, podobnie jak ma to miejsce u chorych na
cukrzycê.

23,00 ± 3,38 P < 0.05
1,75 ± 0,20

Znam iennoæ
ró¿nicy

57,0 ± 4,1

77,38 ± 11,13

1,93 ± 0,17

Grupa kontrolna
N = 16

92,0 ±16,9

NS

D [m m ]

Grupa badana
N = 34
M asa cia³a [kg]

81,38 ± 11,51 79,38 ± 8,73

BSA [m 2]

Wstêp: Oty³oæ jest nie tylko podstawowym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale tak¿e wa¿nym czynnikiem rozwoju przewlek³ej choroby nerek. Cel pracy: Celem
niniejszej pracy by³ porównanie czynnoci nerek kobiet z oty³oci¹ prost¹ i kobiet z prawid³ow¹ mas¹ cia³a. Materia³ i metodyka: Badaniem objêto 36 kobiet z oty³oci¹ prost¹. Grupê
kontroln¹ stanowi³o 16 zdrowych kobiet z prawid³owym wskanikiem masy cia³a (BMI). U wszystkich badanych wykonano
pomiary antropometryczne. Obliczono wskanik masy cia³a
(BMI). W surowicy krwi ¿ylnej oznaczono stê¿enia: kreatyniny, b-2 mikroglobuliny i bia³ka C-reaktywnego. W porannej
próbce moczu oceniano stê¿enie albumin. Wielkoæ filtracji
k³êbuszkowej (GFR) okrelono jako klirens kreatyniny wyliczony ze wzoru Cockcrofta-Gaulta.
Wyniki:

p

D BP
[m m Hg]

BM I [kg/m 2] 26,28 ± 3,05

Micha³ Holecki1, Jan Du³awa2, Barbara Zahorska-Markiewicz1,
Jaros³aw Rakoczy2, Agnieszka ¯ak-Go³¹b1, Piotr Koce³ak1,
Eliza Ska³a2
1
Katedra Patofizjologii l. AM w Katowicach (Katowice,
Polska);
2
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Metabolicznych l. AM
(Katowice, Polska)

W grupie z D > 110 mm nie wykazano istotnych statystycznie
zale¿noci.W grupie pacjentów z D < 110 mm wykazano znamienn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy wskanikiem D/H a
DDUB (p = 0,035, r = 0,49).
Wnioski: Nie mo¿na wysnuæ jednoznacznych wniosków co
do wp³ywu ocenianych czynników na progresjê przewlek³ej
choroby nerek.
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PO79
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Ryzyko powik³añ wczesnych w Chirurgii Naczyniowej
u chorych z obni¿onym GFR

PO80
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Skutecznoæ bezpieczeñstwo zastosowania
mycofenolanu sodu u biorców przeszczepu nerkowego

Arkadiusz Kazimierczak1, Piotr Gutowski2, Mi³os³aw Cnotliwy2,
Renata Guzicka-Kazimierczak3
1
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PAM (Szczecin,
Polska);
2
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (Szczecin, Polska);
3
Klinika Hematologii PAM (Szczecin, Polska)

J. Zió³kowski1, J. Wyzgal1, M. Niemczyk1, M. Durlik1,
A. Wiecek2
1
Instytut Transplantologii AM w Warszawie (Warszawa,
Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii SlAM
w Katowicach (Katowice, Polska)

Wstêp: Powik³ania sercowo-naczyniowych u chorych z upoledzon¹ wydolnoci¹ nerek jest trudnym terapeutycznie problemem, a odsetek chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek jest
znaczny wród pacjentów poddawanych operacjom naczyniowym. Cel: Celem pracy by³a ocena wp³ywu upoledzonej
funkcji nerek (GFR po ni¿ej 60 ml/min/1,73 m2) u chorych
chirurgicznych. Materia³ i metody: Analizê retrospektywna
grupy 1096 chorych. Leczonych operacyjnie by³o 669 chorych (61,04%), zachowawczo 106 (9,67%) endowaskularnie
321 chorych (29,29%). Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w
wyjciowych parametrach biochemicznych w tych trzech grupach pacjentów. redni poziom kreatyniny, mocznika i GFR
by³y w granicach normy. Ponad 30% (370) chorych mia³o
obni¿ony GFR poni¿ej 60 ml/min/1,73 m2. Wyniki: W grupie
chorych z obni¿onym GFR ryzyko zgonu by³o prawie 5-krotnie wy¿sze (p = 0,0414). Chorzy ci ponad 10-krotnie czêciej
rozwijali ONN po operacji (p = 0,00029). Ponad 4-krotnie czêciej dochodzi³o do nich do rozchwiania cukrzycy (p =
0,00663). Ponadto ponad 17-krotnie czêciej dochodzi³o u
nich do ostrego krwawienia z GOPP po operacji (p = 0,00058)
i 5-krotnie czêciej wystêpowa³y u nich udary mózgu (p =
0,01352).
Wnioski: 1. Oszacowanie GFR przy przyjêciu do szpitala jest
przydatne w przewidywaniu powa¿nych powik³añ po operacjach w chirurgii naczyniowej i powinno byæ stosowane rutynowo. 2. Przewlek³a choroba nerek w co najmniej trzecim stopniu powa¿nie pogarsza chirurgiczne wyniki wczesne i podnosi ryzyko udaru oraz krwawienia z przewodu pokarmowego
po operacji.

G³ówn¹ przyczyna utraty przeszczepionego narz¹du w pierwszym roku po przeszczepieniu jest przewlekle odrzucanie.
Jednym z wielu czynników predysponuj¹cych do tego stanu
jest proces ostrego odrzucania. Du¿ym prze³omem w opiece
po przeszczepieniu by³o wprowadzenie do schematów immunosupresji pochodnych kwasu mykofenolowego takiej jak
mykofenolan sodu. W 2005 roku w trzech orodkach transplantacyjnych w Polsce dokonano rekrutacji 30 biorców nerek  12 K, 18 M, w rednim wieku 45 ± 11,5 lat. Biorcy otrzymywali przed zabiegiem sterydy wg lokalnych zwyczajów.
Neoral 10 mg/kg wagi cia³a dziennie. Mykofenolan sodu Myfortic w dawce 2 x 720 mg by³ w³¹czany w ci¹gu 48 godzin
od przeszczepienia po spe³nieniu kryteriów w³¹czenia do badania. W ci¹gu rocznej obserwacji kontynuowano cyklosporyne utrzymuj¹c poziom od 1700 ng/ml w 1 pierwszym miesi¹cu do 800 ng/ml w 12. Stê¿enie Myforticu utrzymywano
za na poziomie 2,15 ± 2,64 µg/ml do 3,11 ± 3,46 µg/ml
odpowiednio. Badanie ukoñczy³o 27 pacjentów, 3 wy³¹czono
z powodu objawów ubocznych. Prze¿ycie pacjentów i przeszczepu wynios³o 100%. rednie stê¿enie kreatyniny po 0,5
roku obserwacji wynosi³o 1,2 mg/dl, a filtracje k³êbuszkow¹
wyliczana wg Cockroft`a-Gaulta,a osi¹gnê³a 72 ml/min. W czasie obserwacji rozpoznano 2 epizody odrzucania potwierdzone biopsja i 2 w oparciu o dane kliniczne. Wszystkie uda³o siê
opanowaæ standardowa terapia sterydami  1,5 g metylprednisolonu.
Wnioski: stosowanie schematu immunosupresji opartego na
Myforticu jest skuteczna i bezpieczna metoda terapii po przeszczepieniu nerki.
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PO81
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

PO82
Temat: Postêpy w leczeniu niedokrwistoci

Monitorowanie kwasu mykofenolowego w celu
optymalizacji leczenia u biorców przeszczepu nerki
w odleg³ym czasie po transplantacji

Stê¿enie erytropoetyny w surowicy chorych na aktywne
reumatoidalne zapalenie stawów

Mieczys³aw Woniak1, Maria Boratyñska2, Joanna Urbaniak1,
Magdalena Kuriata-Kordek2, Dariusz Patrza³ek3, Piotr Szyber4,
Marian Klinger2
1
Zak³ad Analityki Medycznej (Wroc³aw, Polska);
2
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Wroc³aw,
Polska);
3
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej iTransplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska);
4
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
(Wroc³aw, Polska)
Celem pracy by³a ocena korelacji miêdzy parametrami farmakokinetycznymi kwasu mykofenolowego (MPA) a efektem
klinicznym mierzonym wystêpowaniem objawów niepo¿¹danych u biorców przeszczepu nerki w odleg³ym czasie po transplantacji. Badaniem objêto 80 biorców przeszczepu nerki: 25
leczonych takrolimusem, mykofenolanem mofetilu (MMF) i
steroidami oraz 55 cyklosporyn¹ (CsA), MMF i steroidami.
Biorców podzielono na dwie grupy uwzglêdniaj¹c wystêpowanie objawów niepo¿¹danych (zaburzenia hematologiczne,
infekcyjne). Stê¿enie MPA oznaczano metod¹ HPLC przed
przyjêciem leku (C0), po 40, 60, 120 i 240 min. po podaniu
MMF. Biorcy z objawami ubocznymi mieli ni¿sze wartoci przes¹czania k³êbuszkowego w porównaniu do grupy o stabilnym
przebiegu (p < 0,02). W grupie CsA 40% chorych nast¹pi³a
redukcja dawki spowodowana dzia³aniami niepo¿¹danymi.
Wykazano znamienne ró¿nice wartoci MPAC0 miêdzy chorymi z objawami ubocznymi a pacjentami o przebiegu stabilnym (4,44 ± 2,2 mg/mL vs. 2,14 ± 1,4 mg/mL; pL0,0001).
Istotne statystycznie ró¿nice dotyczy³y równie¿ MPAAUC(04) (40,7 ± 12 mg x h/mL vs. 28,5 ± 11,6 mg x h/mL; pL0,001).
Wykazano zale¿noæ pomiêdzy parametrami farmakokinetycznymi MPA a wyst¹pieniem objawów niepo¿¹danych u biorców przeszczepu nerki. Monitorowanie MPAC0 i MPAAUC(04) jest przydatne w optymalizacji leczenia MMF, szczególnie
w grupie CsA, u której redukcja CsA w pónym okresie po
przeszczepie zwiêksza ekspozycjê na MPA, jeli MMF jest
stosowany w sta³ej dawce.
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Dariusz Chudzik1, Magdalena Dryglewska2, Maria Majdan2
1
Klinika Reumatologii I Uk³adowych Chorób Tkanki £¹cznej,
AM (Lublin, Polska);
2
Klinika Reumatologii i Uk³adowych Chorób Tkanki £¹cznej,
AM (Lublin, Polska)
Istniej¹ dane, wskazuj¹ce na zmniejszenie aktywnoci choroby reumatoidalnej podczas leczenia rHuEPO niedokrwistoci u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Celem pracy by³o okrelenie czy istnieje zale¿noæ pomiêdzy
stê¿eniem Epo w surowicy a nasileniem reumatoidalnego
procesu zapalnego i stopniem uszkodzenia nerek. Badano
grupê 59 chorych na rzs (51 K i 8 M, wiek 54 ± 11, czas
choroby 11,3 ± 8,4 lat). Wszyscy chorzy byli w aktywnej fazie
choroby ze wspó³czynnikiem aktywnoci DAS28 5,8 ± 1,2;
CRP 27,7 ± 23 mg/l, fibrynogenem 5,1 ± 1,4 g/l. Stê¿enie
EPO oznaczano metod¹ ELISA (R&D "Quantikine n. w sur.
3,3 - 16,6 mIU/mL). GFR wyliczano stosuj¹c kalkulator MDRD
Study Equation. Uzyskano: rednie stê¿enie EPO 15,5 ± 12,1
mIU/ml (2,7 do 90,8), wyliczony MDRD GFR: 82,8 ± 19,1 mls/
min/1,73 m2 (33 do 135). Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiêdzy EPO i wskanikiem aktywnoci choroby DAS28 (w tym liczb¹ tkliwych i bolesnych stawów), fibrynogenem, jak równie¿ GFR. Istotne statystyczne zale¿noci
stwierdzono pomiêdzy EPO: i Hb (R = -0,44, p < 0,001); Erytrocytami (R = -0,39, p < 0,01).
Wnioskujemy, ¿e u chorych na aktywn¹ postaæ rzs, zachowana jest ujemna zale¿noæ miêdzy nasileniem niedokrwistoci
a stê¿eniem EPO oraz ¿e stê¿enie to nie zale¿y od nasilenia
aktywnoci choroby (mierzonego DAS28).
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Temat: K³êbuszkowe choroby nerek
Jak leczymy chorych z nefropati¹ IgA?  dowiadczenia
jednego orodka
Marcin Ziêtkiewicz, £ukasz Zdrojewski, Anna K¹cka,
Zbigniew Zdrojewski,
Boles³aw Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych AMG (Gdañsk, Polska)
Pomimo du¿ego zainteresowania nefropati¹ IgA (IgAN), w
pimiennictwie polskim brakuje prac oceniaj¹cych metody i
efekty jej leczenia. W pracy tej przedstawiono roczn¹ ocenê
leczenia chorych z IgAN w materiale 1 orodka. Dokonano
retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 29 pacjentów. rednia ich wieku wynosi³a 36,28 ± 12,14 lat, 44,83%
stanowi³y kobiety. Nadcinienie têtnicze wystêpowa³o u
44,83% chorych. W 5 przypadkach (17,24%) IgAN towarzyszy³a plamicy Schoenleina-Henocha. W chwili rozpoznania
IgAN redni eGFR wynosi³ 71,75±30,30 ml/min, rednia DUB
3,17 ± 4,01 g/24 h, w badaniu ogólnym moczu erytrocyturia
wystêpowa³a u 78,57%, a bia³komocz u 100% pacjentów. Najczêciej stosowanymi lekami, w 1 roku od rozpoznania, by³y
leki hamuj¹ce uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron (lhRAA).
Wy³¹cznie t¹ grupê leków zastosowano u 42,86% chorych.
Przy uwzglêdnieniu terapii skojarzonej odsetek pacjentów
przyjmuj¹cych lhRAA wzrasta do 92,86%. U 39,29% chorych
oprócz lhRAA zastosowano glikokortykosteroidy (GKS), a w
10,71% przypadków stosowano po³¹czenie lhRAA + GKS +
bolusy cyklofosfamidu. U 2 chorych (7,14%) stosowano wy³¹cznie GKS. Po roku redni eGFR wynosi³ 72,67 ± 29,59 ml/
min (ns), DUB 0,96 ± 0,77 g/24 h (p < 0,001), erytrocyturia
wystêpowa³a u 42,11% (ns) a bia³komocz 76,92% (p < 0,05)
chorych. W ci¹gu rocznej obserwacji uzyskano stabilizacjê
eGFR i obserwowano zmniejszenie DUB oraz czêstoci wystêpowania erytrocyturii i bia³komoczu. Najczêciej stosowan¹ grup¹ leków by³y lhRAA.
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Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
LIGHT  nowa cytokina nale¿¹ca do rodziny TNF
w osoczu i ultrafiltracie pacjentów z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami
Krystyna Pawlak1, Dariusz Pawlak2, Micha³ Myliwiec1
Klinika Nefrologii i Transplantologii, Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku (Bia³ystok, Polska);
2
Zak³ad Farmakodynamiki, Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku (Bia³ystok, Polska)

1

Pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek charakteryzuje przyspieszony rozwój zmian mia¿d¿ycowych, co powoduje
w efekcie wyst¹pienie choroby sercowo-naczyniowej (CVD),
bêd¹cej jedn¹ z g³ównych przyczyn miertelnoci chorych
hemodializowanych (HD). Nieliczne dane literaturowe sugeruj¹ udzia³ LIGHT (TNFSF14), nowej cytokiny nale¿¹cej do
rodziny TNF, w tworzeniu blaszki mia¿d¿ycowej. Brak jest
natomiast danych o poziomie tej cytokiny u pacjentów z
PNN.Stê¿enie LIGHT oznaczono przy u¿yciu zestawu ELISA
Quantikine Human LIGHT/TNFSF14 firmy R$D w osoczu
(przed i po HD) i ultrafiltracie 48 pacjentów hemodializowanych z u¿yciem b³on dializacyjnych z modyfikowanej celulozy, n = 14; polisulfonowych, n = 15; i hemofenowych, n = 19
oraz w osoczu 20 osób zdrowych. Stê¿enie LIGHT przed HD
(38,95 ± 14,20 pg/ml) i po HD (41,38 ± 17,19 pg/ml) nie ró¿ni³o siê w porównaniu do osób zdrowych (33,24 ± 11,22 pg/
ml). Stê¿enie LIGHT w ultrafiltracie wynosi³o 20,4 ± 13,37 pg/
ml. Nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy poziomem LIGHT
przed HD a wiekiem, p³ci¹, d³ugoci¹ czasu dializ, rodzajem
b³ony dializacyjnej, rodzajem i dawk¹ u¿ytej heparyny i przyczyn¹ niewydolnoci nerek. Stê¿enie LIGHT przed HD korelowa³o natomiast z poziomem mocznika (r = 0,336, p < 0,05),
ALAT (r = 0,031, p < 0,05), bilirubiny (r = 0,295, p<0,05) i
obecnoci¹ CVD (c2 = 4,068, p < 0,05). Poziom LIGHT w
osoczu pacjentów HD jest porównywalny do wartoci obserwowanych u osób zdrowych. Wystêpowanie LIGHT w ultrafiltracie sugeruje udzia³ hemodializy w czêciowej eliminacji tej
cytokiny z krwi pacjentów z PNN.
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PO86
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych z niewydolnoci¹ nerek

PO85
Temat: Varia
Sarkoidoza a nerki
Zbigniew Heleniak1, Marcin Ziêtkiewicz1, Anna K¹cka1,
£ukasz Zdrojewski1,
Maria Porzeziñska2, Jan S³omiñski2, Boles³aw Rutkowski1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych AMG (Gdañsk, Polska);
2
Klinika Pneumonologii AMG (Gdañsk, Polska)
Sarkiodoza jest uogólnion¹ chorob¹ o nieznanej etiologii, któr¹
charakteryzuje tworzenie nieserowaciej¹cych ziarniniaków.
Najczêciej w przebiegu procesu zapalnego dochodzi do zajêcia p³uc (prawie 90% przypadków). Rzadziej wystêpuje sarkoidoza innych narz¹dów w tym nerek. Pogorszenie funkcji
nerek w przebiegu tej choroby mo¿e wynikaæ z zaburzeñ metabolizmu wapnia (hiperkacuri¹, nefroklcynoza, kamica moczowa), tworzenia ziarniaków w obrêbie mi¹¿szu nerek czy
ich k³êbuszkowego zapalenia. Czêsto wystêpuje wiêcej ni¿
jedna z wy¿ej wymienionych przyczyn. Celem pracy by³o okrelenie czêstoci wystêpowania nerkowej manifestacji sarkoidozy. W niniejszym, pilotowym doniesieniu przeanalizowano
dokumentacje medyczn¹ 15 pacjentów (4 kobiety, 11 mê¿czyzn) bêd¹cych pod opiek¹ Poradni Pulmonologicznej. rednia wieku w momencie analizy wynosi³a 42,1 lat (26-66 lat). U
9 chorych stwierdzono w pojedynczej porcji moczu bia³komocz (rednio 30; 5-100 mg/dl), za eGFR u 10 osób by³ < 60
ml/min - rednio 47 ml/min (20,9-59 ml/min) co odpowiada III
stadium przewlek³ej choroby nerek (PChN). Ponadto u 7 chorych stwierdzono hiperkalcuriê > 300 mg/dobê - rednio 445,2
mg/dobê (313-855). W czterech przypadkach wykazano, i¿
intensyfikacja leczenia immunosupresyjnego wi¹za³a siê ze
spowolnieniem progresji PChN i zmniejszeniem hiperkalcurii. Powy¿sza analiza pokazujê, i¿ wskazana jest regularna
ocen¹ funkcji nerki u chorych z sarkoidoz¹. W wielu przypadkach szybka intensyfikacja leczenia mo¿e spowolniæ progresjê PChN.

Ocena zale¿noci miêdzy zaburzeniami gospodarki wêglowodanowej
a sztywnoci¹ têtnic u biorców przeszczepu nerki
Pawe³ Stró¿ecki1, Barbara Brzeziñska2, Andrzej Adamowicz3,
Roman Junik2, Zbigniew W³odarczyk3, Jacek Manitius1
1
Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego
i Chorób Wewnêtrznych CM UMK
(Bydgoszcz, Polska);
2
Klinika Diabetologii i Endokrynologii CM UMK (Bydgoszcz,
Polska);
3
Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej CM UMK
(Bydgoszcz, Polska)
Biorcy przeszczepu nerki (RTR) charakteryzuj¹ siê zwiêkszona sztywnoci¹ têtnic (AS). Prêdkoæ aortalnej fali têtna (PWV)
jest wskanikiem AS. W populacji ogólnej wykazano, ¿e zaburzenia gospodarki wêglowodanowej (GMD)  nieprawid³owa glikemia na czczo (IFG), upoledzona tolerancja glukozy
(ITG) i cukrzyca typ 2 s¹ zwi¹zane ze zwiêkszon¹ AS. Celem
pracy by³a ocena zale¿noci miêdzy GMD a PWV u RTR. Do
badania w³¹czono 140 RTR (K = 49, M = 91) w wieku 20-71
lat. Czas miêdzy przeszczepieniem nerki a badaniem wynosi³ od 3 do 172 miesiêcy. U wszystkich pacjentów (z wyj¹tkiem chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹) wykonano test doustnego obci¹¿enia glukoz¹. Badanych podzielono na 5 grup:
prawid³owa tolerancja glukozy (NGT), IFG, IGT, cukrzyca potransplantacyjna (PTDM) oraz cukrzyca przed przeszczepieniem nerki (DM). U badanych przeprowadzono pomiar PWV
miêdzy têtnic¹ szyjn¹ i têtnic¹ udow¹. Oceniano te¿ wskanik masy cia³a (BMI) oraz cinienie têtnicze (SBP, DBP).
Param etr

NG T

I FG

I GT

P TD M

N

69 (49,3%)

17 (12,1%) 18 (12,9%) 27 (19,3%)

PWV [m /s]

8,8 ± 2,0

8,9 ± 2,4

9,6 ± 1,8

Wiek (lat)

42 ± 11

43 ± 14

54 ± 8

P
dla trendu

DM
9 (6,4%)

10,0 ± 2,0 10,8 ± 2,6
54 ± 9

47 ± 10

< 0,01
< 0,001

BM I [kg/m 2]

24,0 ± 3,8

SBP [m m Hg]

131± 17

144 ± 22

136 ± 20

140 ± 17

138 ± 20

< 0,05

DBP [m m Hg]

81 ± 12

86 ± 12

84 ± 11

83 ± 10

81 ± 7

NS

26,9 ± 3,8 28,7 ± 4,8 27,7 ± 5,0 26,5 ± 4,0

< 0,001

W analizie metod¹ regresji wielokrotnej jedynie wiek (beta =
0,48; p < 0,001) i SBP (beta = 0,25; p < 0,01) by³y czynnikami
niezale¿nie zwi¹zanymi z PWV u RTR. Analiza potwierdzi³a
wysok¹ czêstoæ GMD u RTR. Pomimo wzrostu PWV wraz z
nasileniem zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej uzyskane wyniki badañ nie pozwalaj¹ na uznanie GMD za czynnik
patogenetyczny zwiêkszonej AS w tej populacji.
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Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Stê¿enie interleukiny-6 a choroba sercowo-naczyniowa
u chorych
przewlekle dializowanych: badanie prospektywne
Monika Wieliczko, Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska,
Dariusz W³odarczyk, Jerzy Przedlacki, Stanis³aw Niemczyk,
Kazimierz Ostrowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych AM w Warszawie (Warszawa, Polska)
Liczne badania wykaza³y istotn¹ rolê CRP w przewidywaniu
zdarzeñ klinicznych w populacji ogólnej i u chorych z PNN.
Znaczenie IL-6 w tym zakresie jest ma³o poznane. Celem pracy by³a ocena przydatnoci IL-6 w przewidywaniu ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych i zgonów u osób hemodializowanych bez cukrzycy. 55 chorych, po wykonaniu USG tt. szyjnych (z ocen¹ gruboci intima-media (IMT) i liczby blaszek
mia¿d¿ycowych), oznaczeniu stê¿enia IL-6, CRP, fibrynogenu, albumin, ferrytyny, transferyny, cholesterolu ca³kowitego,
HDL i triglicerydów, obserwowano przez 2 lata. A¿ u 73%
stwierdzono IMT > 0,9 mm i u 53%  blaszki w tt. szyjnych (r.
2,7 ± 1,4). U 21 osób dosz³o do powa¿nych zdarzeñ klinicznych (w tym u 12 do zgonu). Stê¿enie Il-6 okaza³o siê najistotniejszym czynnikiem ryzyka koreluj¹cym jednoczenie ze
zmianami w tt. szyjnych (r = 0,60; p = 0,0000 dla IMT i r =
0,50; p = 0,0002 dla liczby blaszek), jak i zdarzeniami klinicznymi (p = 0,005); podwy¿szone wartoci obserwowano u 33%
badanych. Ze zdarzeniami klinicznymi korelowa³y ponadto:
CRP (p = 0,004), liczba blaszek w tt. szyjnych (p = 0,02),
palenie tytoniu (p = 0,02) i czas dializoterapii (p = 0,04); z
IMT: wiek (r = 0,64; p = 0,0000), fibrynogen (r = 0,40; p =
0,003), palenie tytoniu (r = 0,39; p = 0,003), CRP (0,32; p =
0,02) i skurczowe cinienie têtnicze (r = 0,28; p = 0,04), a z
liczb¹ blaszek: wiek (r = 0,50; p = 0,0001), palenie tytoniu (r =
0,46; p = 0,0005) i rednie cinienie têtnicze (0,32; p = 0,02).
U chorych hemodializowanych stê¿enia IL-6 w surowicy s¹
wartociowym parametrem w przewidywaniu powa¿nych zdarzeñ klinicznych i zaawansowania mia¿d¿ycy. Wyniki te przemawiaj¹ za istotnym udzia³em tej cytokiny w rozwoju choroby
sercowo-naczyniowej w tej populacji.
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Ocena przydatnoci skali od¿ywienia MNA do badanania
chorych dializowanych otrzewnowo
Szymon Brzósko1, Tomasz Hryszko1, Mariusz K³opotowski2,
Micha³ Myliwiec1
1
Klinika Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ AMB
(Bia³ystok, Polska);
2
I Klinika Choroby Wieñcowej Instytut Kardiologii Anin
(Warszawa, Polska)
Wspó³istnienie cech niedo¿ywienia, zapalenia i mia¿d¿ycy
okrelono zespo³em MIA (malnutrition, inflammation, atherosclerosis); jest on z³ym czynnikiem rokowniczym w populacji
chorych dializowanych. Do oceny stanu od¿ywienia u¿ywa
siê badañ: klinicznego, antropometrycznych oraz biochemicznych. Ze wzglêdu na ³atwoæ wykonania i powtarzalnoæ du¿¹
wartoæ praktyczn¹ maj¹ kliniczne skale stanu od¿ywienia.
Celem badania by³a ocena skali MNA (Mini Nutritional Assessment) w populacji chorych dializowanych otrzewnowo. Jest
ona oparta o ocenê wielu domen zwi¹zanych z ¿ywieniem,
apetytem, wystêpowaniem chorób wspó³istniej¹cych oraz podstawowych pomiarów antropometrycznych. Jej zalet¹ jest prostota i krótki czas wykonania. Oceniono stan od¿ywienia u 41
chorych dializowanych otrzewnowo w oparciu o skalê MNA i
MIS (malnutrition inflammtion score). Ponadto porównano stan
od¿ywienia zbadany skal¹ MNA z podstawowymi klinicznymi
i laboratoryjnymi wskanikami stanu od¿ywienia. W zbadanej grupie chorych w oparciu o skalê MNA stwierdzono dobry
stan od¿ywienia u 23 chorych (56%), ryzyko niedo¿ywienia u
16 (39%) i u 2 (5%) chorych niedo¿ywienie. Wykazano istotn¹ statystycznie zale¿noæ wyników MNA ze skal¹ MIS (r = 0,85 p < 0,001, ANOVA p < 0,05) ciê¿arem cia³a, BMI, oraz
stê¿eniem bia³ka ca³kowitego, albumin, ferrytyny, mocznika,
chlorków i sodu. Niedo¿ywienie w skali MNA wi¹za³o siê z
wiêkszym ryzykiem miertelnoci w czasie rednio 2.5 letniej
obserwacji.
Wniosek: Skala MNA jest ³atwymi i przydatnym narzêdziem
do oceny stanu od¿ywienia (równie¿ zespo³u MIA) chorych
dializowanych otrzewnowo.
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Ocena funkcji poznawczych u chorych dializowanych
Agnieszka Sawicka
S.P. Szpital Wojewódzki im. Papie¿a Jana Paw³a II
w Zamociu (Zamoæ, Polska)
Wstêp: Istotny problem w grupie chorych dializowanych stanowi ich niestosowanie siê do zaleceñ lekarskich. Wród przyczyn tego zjawiska istotn¹ rolê spe³niaj¹ zaburzenia funkcji
kognitywnych. Dysponujemy standaryzowanymi narzêdziami
badawczymi, które mo¿na zastosowaæ do oceny zdolnoci
poznawczych. Materia³ i metody: Przebadano 102 chorych
dializowanych pos³uguj¹c siê testami wykorzystywanymi w
ocenie funkcji poznawczych. Oceniono nastêpuj¹ce funkcje:
pamiêæ, uwagê, koncentracjê, mylenie abstrakcyjno-pojêciowe, zdolnoæ do analizowania z³o¿onych informacji oraz
sprawnoæ psychomotoryczn¹. Wykorzystano nastêpuj¹ce testy: Krótk¹ Skalê Oceny Stanu Psychicznego, Testy £¹czenia Punktów A i B, Test Rysowania Zegara, Labirynt, Test
Pamiêci Krótkotrwa³ej, Skalê Depresji Beck'a. Wyniki: We
wszystkich analizowanych testach dializowani uzyskali gorsze wyniki. Stwierdzono czêstsze wystêpowanie zaburzeñ depresyjnych a u blisko 30% zaburzeñ otêpiennych. Przeprowadzona analiza statystyczna wykaza³a zale¿noæ pomiêdzy
wynikami testów a wielkoci¹ Kt/V. nie potwierdzono jednak
korelacji miêdzy wynikami testów a stopniem niedokrwistoci,
natomiast potwierdzono rolê anemii jako czynnika ryzyka zgonu. Wzrost poziomu Hgb o 1% zmniejsza³ ryzyko zgonu o 38%.
Wnioski: U chorych dializowanych na podstawie wszystkich
wykonanych testów stwierdzono istotne zaburzenia funkcji
poznawczy.

PO90
Temat: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
w chorobach nerek
Wp³yw leczenia tlenkiem magnezu na cinienie têtnicze,
stê¿enie magnezu i cholesterolu u pacjentów
z nadcinieniem têtniczym
Wac³aw Doliñski1, Tomasz Irzyniec2, Florian Ryszka3
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji (Katowice, Polska);
2
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Zak³ad Promocji Zdrowia
l¹skiej Akademii Medycznej (Katowice, Polska);
3
Farmaceutyczny Zak³ad Naukowo-Produkcyjny Biochefa
(Sosnowiec, Polska)
1

Na licie najbardziej stresogennych zawodów policjant znajduje siê na czo³owej pozycji. Wyniki naszych badañ sugeruj¹
powi¹zanie czêstoci nadcinienia têtniczego ze sta¿em pracy w policji. Palenie papierosów, nadmierne spo¿ywanie kawy
i alkoholu bêd¹ce reakcj¹ na stres prowadz¹ do utraty magnezu. Z poród 203 policjantów podczas badañ okresowych
nadcinienie têtnicze stwierdzono u 65 (32%). U czêci z nich
monoterapia (perindopril 4 mg) by³a nieskuteczna. Po pouczeniu co do sposobu kontynuowania terapii, w³¹czono dodatkowo tlenek magnezu (Oximag 110 mg MgO) 2 x 1t. Po 30 dniach
zg³osi³o siê 32 chorych  40,2 ± 4,3 lat. Wyniki przed leczeniem: cinienie têtnicze MAP 124,3 ± 5,5 mm Hg, wskanik
masy cia³a  28,7 ± 6,1 kg/m2 stê¿enie magnezu  Mg 1,11 ±
0,1 mM/l, cholesterolu 6,8 ± 0,3 mM/l, wapnia  2,44 ± 0,1
mM/l, sodu-Na 137,1 ± 2,1 mM/l, potasu  K 4,27 ± 0,1 mM/l.
Chorych podzielono na grupê niskomagnezow¹ NM n = 16
(Mg < 1 mM/l) i wysokomagnezow¹ WM n = 16-Mg > 1,0
mmol/l. Wyniki przed i po leczeniu przedstawiono w tabeli
(rednia ± SD).
M g [m m ol/l]
przed

po

Przy rost

M AP[m m Hg]
przed

po

NM

0,79
± 0,1

0,96
124,8
+21,5%*
± 0,1
± 8,0

115,4
± 5,0

WM

1,43
± 0,22

1,2
± 0,2

115,3
± 4,6

-16,1%*

123,6
± 7,4

Cholesterol [um ol/l]

Przy rost przed

po

przy rost

-7,5%*

7,5
± 0,4

7,0
± 0,3

-6,7%*

-6,7%*

6,0
± 0,4

5,7
± 0,3

-5%

* p < 0,05 w stosunku do wartoci z przed leczenia
Wniosek: Mo¿liwe jest stosowanie u policjantów profilaktycznych dawek magnezu wraz z lekami hipotensyjnymi, w celu
wspomagania leczenia nadcinienia têtniczego, hipercholesterolemii i wyrównywania zaburzeñ gospodarki magnezowej,
tak¿e u chorych z prawid³owym stê¿eniem Mg w surowicy.
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Temat: K³êbuszkowe choroby nerek
Zespó³ paznokciowo-rzepkowy  genetycznie
uwarunkowana przyczyna bia³komoczu
Mi³osz Zarzecki, Teresa Nieszporek, Jerzy Chudek,
Andrzej Wiêcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii l¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach
(Katowice, Polska)
Zespó³ paznokciowo-rzepkowy (NPS) spowodowany mutacj¹ genu LMX1B nale¿y do chorób dziedziczonych autosomalnie dominuj¹co. Czêstoæ wystêpowania NPS szacuje siê
na oko³o 1 na 50 000 urodzeñ. NPS charakteryzuje siê wystêpowaniem zmian w uk³adzie kostnym oraz nerkach. Najczêciej stwierdza siê u tych chorych dysplazjê stawów kolanowych (z typowym niedorozwojem lub aplazj¹ rzepek), stawów ³okciowych, patognomicze lecz stwierdzane jedynie u
oko³o 2/3 chorych rogi biodrowe oraz zmiany w p³ytkach
paznokciowych d³oni i stóp. 35 letnia chora zosta³a przyjêta
do Kliniki w celu rozpoznania przyczyny wieloletniego bia³komoczu. W badaniu fizykalnym stwierdzono asteniczn¹ budowê cia³a (BMI 15,8 kg/m2) ze zmniejszon¹ mas¹ miêniow¹.
Dotyczy³o to szczególnie obrêczy barkowej i ud. Stwierdzono
równie¿ zniekszta³cenia w obrêbie stawów ³okciowych i kolanowych. W RTG stawu kolanowego uwidoczniono hipoplazjê
i lateralizacjê po³o¿enia obydwu rzepek. Ponadto w obrêbie
p³ytek paznokciowych stwierdzono trójk¹tny kszta³t ob³¹czka
w obu rêkach, ograniczon¹ ruchomoæ w stawach miêdzypaliczkowych dalszych oraz brak poprzecznego bruzdowania
na grzbietowej powierzchni nad tymi stawami. Stwierdzono
równie¿ nieregularn¹ pigmentacjê têczówki (objaw Lestera).
W badaniach dodatkowych: GFR 82 ml/min/1,73 m2, bia³komocz dobowy 2,9 g (albuminy 77%), bez zmian patologicznych w osadzie moczu oraz zmiany biochemiczne typowe dla
zespo³u nerczycowego: hipoproteinemia (bia³ko ca³kowite 50
g/l), hipoalbuminemia (27,5 g/l) oraz hipertriglicerydemia.
Obraz nerek w badaniu USG by³ prawid³owy. Rozpoznanie
zespo³u NPS potwierdzono w badaniach genetycznych (mutacja genu LMX1B G599A, R200Q).
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Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Czynniki ryzyka wystêpuj¹ce przed przeszczepem
a zaburzenia metabolizmu glukozy po przeszczepie nerki
Magdalena Krajewska, Katarzyna Madziarska,
Wac³aw Weyde, Oktawia Mazanowska, Mariusz Kusztal,
Marian Klinger
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (Wroc³aw,
Polska)
Zaburzenia metabolizmu glukozy (ZMG) po przeszczepieniu
nerki (KTx) skracaj¹ prze¿ycie przeszczepów jak i pacjentów. W badaniu przeanalizowano 99 pacjentów po KTx w czasie 04.05- 01.06. Wybrano pacjentów bez cukrzycy przed przeszczepem i w wywiadzie rodzinnym, HCV (-), takich którzy
nie otrzymywali du¿ych dawek steroidów. Sumaryczna dawka steroidów by³a porównywalna w obu grupach, CsA otrzymywa³o 50% a takrolimus 50% pacjentów. Kryteria w³¹czenia
do badania spe³ni³o 50 pacjentów (30 M, 20 K) w wieku 44,9
± 12,0 lat. U 30% pacjentów wyst¹pi³y ZMG, (14% - nieprawid³owy poziom glukozy na czczo, 6%  zaburzenia tolerancji
glukozy i 10% - cukrzyca). Grupa z ZMG nie ró¿ni³a siê od
grupy pacjentów PTG pod wzglêdem p³ci, wieku dawcy i biorcy, przyczyny niewydolnoci nerek, czasu ani rodzaju leczenia nerkozastêpczego, funkcji przeszczepionej nerki, TG, stê¿enia insuliny przed przeszczepem, BMI w momencie przeszczepu i na koñcu obserwacji. Statystycznie istotna ró¿nica
wyst¹pi³a dla czasu zimnego niedokrwienia (p = 0,044). U
pacjentów z wy¿szym BMI w momencie przeszczepu prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ZMG by³o wiêksze (p = 0,032)
w modelu regresji Coxa dla czasu wolnego od choroby (DFS).
Kolejnym czynnikiem zwiêkszaj¹cym prawdopodobieñstwo
rozwoju ZMG po przeszczepie by³o ni¿sze stê¿enie insuliny
(8,7 ± 3,9 vs. 16,0 ± 21,3 IU/mL; p = 0,07). Nadwaga z ni¿szymi stê¿eniami insuliny w okresie dializoterapii predysponuje do wyst¹pienia ZMG po KTx, nawet jeli przebieg jest
niepowik³any.
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PO93
Temat: Problemy transplantologii klinicznej
Jakoæ ¿ycia pacjentów ¿yj¹cych z jedn¹ nerk¹
z przyczyn chorobowych b¹d bêd¹cych dawcami nerki
do transplantacji
Bartosz Foroncewicz1, Krzysztof Mucha1, Sabina Chruszlak1,
Andrzej Chmura2, Magdalena Durlik3, Janusz Wyzga³1,
Leszek P¹czek1
1
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych,
Instytut Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
(Warszawa, Polska);
2
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
(Warszawa, Polska);
3
Klinika Nefrologii i Transplantologii, Instytut Transplantologii,
Akademia Medyczna w Warszawie (Warszawa, Polska)
Wstêp/Cel: Przyjmuje siê, ¿e na ocenê jakoci ¿ycia sk³ada
siê zdrowie fizyczne, stan psychiczny, funkcjonowanie spo³eczne i ekonomiczne. Celem pracy by³a ocena i porównanie
jakoci ¿ycia pacjentów ¿yj¹cych z jedn¹ nerk¹ z przyczyn
chorobowych b¹d bêd¹cych dawcami nerki do transplantacji. Metody: Na zadane pytanie o jakoæ ¿ycia dwóch w/w
grup pacjentów postanowilimy odpowiedzieæ przy pomocy
ankiety sk³adaj¹cej siê z 21 pytañ dotycz¹cych zdrowia, funkcjonowania spo³ecznego i statusu ekonomicznego. Przeprowadzono j¹ wród 20 pacjentów, którzy stracili nerkê w wyniku choroby i u 20 dawców nerki do transplantacji. Wyniki:
Ponad po³owa pacjentów po utracie nerki z powodu choroby
radzi sobie dobrze z zaspokajaniem podstawowych potrzeb.
60% nie traktuje braku nerki jako u³omnoci, a 70% rozwija
swoje zainteresowania. Jednak tylko 40% z nich jest czynna
zawodowo a 20% uprawia sport. Komfort ¿ycia dawców nerek jest lepszy, powik³ania s¹ sporadyczne, 100% rozwija zainteresowania, 60% jest czynna zawodowo a 40% uprawia
sport. Ponad 50% nie mierzy cinienia têtniczego, 40% nie
by³o w ostatnich 6 miesi¹cach na badaniach kontrolnych, wiêkszoæ nie wie czy kiedykolwiek oceniano bia³komocz a 65%
nie zna stê¿enia kreatyniny. Wnioski: wiadomoæ pacjentów dotycz¹ca stanu zdrowia i koniecznoci badañ okresowych jest niewystarczaj¹ca. Pacjenci powinni byæ informowani o korzyciach z powrotu do ¿ycia zawodowego i aktywnoci fizycznej. Zatem celem zespo³ów terapeutycznych powinna byæ poprawa edukacji chorych ¿yj¹cych z jedn¹ nerk¹.
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PO94
Temat: Powik³ania sercowo-naczyniowe u chorych
z niewydolnoci¹ nerek
Ocena wp³ywu wybranych czynników na stê¿enie
w osoczu n-koñcowego peptydu natriuretycznego
typu B u chorych leczonych powtarzan¹ hemodializ¹
Dorota Formanowicz1, Irena Pietrzak2
1
Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, Katedra
i Klinika Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych
Akademii Medycznej (Poznañ, Polska);
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej
(Poznañ, Polska)
Stê¿enie osoczowego N-koñcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNT) wzrasta w stanach upoledzonej
funkcji miênia sercowego, g³ównej przyczyny zgonu u chorych leczonych przewlek³¹ hemodializ¹ (pHD), st¹d oznaczanie tego wskanika ma u nich znaczenie prognostyczne. Celem badania by³a ocena wp³ywu wieku i p³ci chorego, istnienia choroby wieñcowej, czasu trwania leczenia pHD, procesu
zapalnego (zmiany stê¿eñ transferyny (Tf)), wybranych wskaników lipidowych i funkcji nerek na stê¿enie osoczowego NTproBNP u leczonych pHD. Do badania w³¹czono 66 chorych
leczonych pHD i 10 zdrowych ochotników (ZDR), u wszystkich oznaczono stê¿enia NT-proBNP met. ELISA, Tf met. immunoelektroforezy rakietkowej, wariantów Tf (Tf1-Tf4) met.
immunoelektroforezy krzy¿owej powinowactwa oraz ca³k. i
LDL-cholesterolu oraz eGFR met. rutynowymi. U leczonych
pHD stwierdzono nastêpuj¹ce zmiany stê¿eñ: wzrost NTproBNP, obni¿enie Tf (wzrost Tf1, Tf2, Tf4 i obni¿enie Tf3)
oraz obni¿enie ca³k. i LDL-cholesterolu w porównaniu ze ZDR.
Zaobserwowano pozytywne zale¿noci pomiêdzy NT-proBNP
a p³ci¹ mêsk¹, wiekiem chorego, obecnoci¹ choroby wieñcowej, czasem leczenia pHD, eGFR oraz negatywne korelacje ze stê¿eniami Tf3, ca³k. i LDL-cholesterolu. Stwierdzone
zale¿noci u leczonych pHD sugeruj¹, ¿e p³eæ mêska, starszy wiek chorego, d³u¿szy czas trwania HD, proces zapalny,
niedo¿ywienie i upoledzenie funkcji nerek mog¹ wp³ywaæ na
wzrost stê¿enia NT-proBNP i tym samym przyczyniaæ siê do
zwiêkszonego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.
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PO95
Temat: Problemy transplantologii klinicznej

PO96
Temat: Varia

Zastosowanie Systemu Monitorowania Przeciwcia³
MICROAMS do identyfikacji przeciwcia³ skierowanych
do antygenów uk³adu HLA dawcy

Ograniczony efekt edukacji dotycz¹cej stosowania diety
niskosodowej u chorych z przewlek³ym k³êbuszkowym
zapaleniem nerek we wczesnym stadium choroby

Urszula Siekiera
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(Katowice, Polska)

Micha³ Wruk, Andrzej Oko, Ilona Idasiak-Piechocka,
Stanis³aw Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych UM im. K. Marcinkowskiego (Poznañ,
Polska)

Wstêp: Wykrywanie przeciwcia³ skierowanych do antygenów
uk³adu HLA jest bardzo istotnym etapem optymalnego doboru pary dawca biorca przeszczepu jak równie¿ bardzo wa¿nym badaniem pozwalajacym na monitorowanie okresu po
transplantacji. Warunkiem prawid³owego wykorzystania uzyskanych danych jest technika stosowana do identyfikacji przeciwcia³. W niniejszej pracy wykorzystano System monitorowania przeciwcia³ (AMS GTI) do jakociowego wykrywania
przeciwcia³ skierowanych przeciwko antygenom HLA klasy I
oraz klasy II dawcy. Metoda: Glikoproteiny powierzchniowe
limfocytów uzyskiwano przez rozpuszczenie komórek za pomoc¹ nie-jonowego detergentu. Lizat inkubowano z immobilizowanymi przeciwcia³ami swoistymi do antygenów uk³adu
HLA. Zastosowano trzy systemy kontrolne pozwalaj¹ce na
okrelenie prawid³owego dzia³ania systemu jak równie¿ pozwalaj¹ce na oszacowanie wartoci OD. Wyniki: Porównano
wynik próby krzy¿owej wykonanej testem CDC z wynikami
badañ przeprowadzonych metod¹ immunoenzymatyczn¹
MicroAMS GTI. Czu³oæ testu przeprowadzonego technika
ELISA by³a lepsza. Wynik badania jednoznaczny. Wnioski:
Zastosowanie testu MicroAMS jest prostym oraz obiektywnym testem dla przeprowadzenia identyfikacji przeciwcia³ antyHLA jak równie¿ dla wykonania próby krzy¿owej.
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Celem obecnej pracy by³a ocena skutecznoci edukacji chorych we wczesnych stadiach przewlek³ego k³êbuszkowego
zapalenia nerek (PKZN) w zakresie stosowania diety z zalecan¹ zawartoci¹ sodu i wp³ywu takiej diety na skutecznoæ
postêpowania hipotensyjnego w okresie rednio 7 miesiêcy.
Badaniem wstêpnym objêto 21 chorych ze wie¿o rozpoznanym PKZN w stadiach 1 lub 2 PChN z bia³komoczem nienerczycowym, 16 mê¿czyzn i 5 kobiet, w wieku 39 ± 12 lat. Przeprowadzono pomiar ca³odobowy cinienia têtniczego (ABPM)
i oznaczono dobowe wydalanie sodu w moczu (UNaV) na
diecie zwyczajowej. Nastêpnie chorzy spo¿ywali dietê o wyliczonej zawartoci sodu oko³o 100 mmol/d oraz uczestniczyli
w edukacji dietetycznej. Dalsze leczenie prowadzono w Poradni Nefrologicznej. Po rednio 7 miesi¹cach u 17 chorych
powtórzono badania. Nadcinienie têtnicze (NT) rozpoznano
u 13 chorych (61% badanych). U chorych bez NT i z NT rednie UNaV wynosi³o odpowiednio 240 ± 144 i 193 ± 64 mmol/
d w badaniu wstêpnym, 144 ± 64 i 149 ± 44 mmol/d po 4
dniach nominalnej diety niskosodowej oraz 197 ± 86 i 278 ±
54 mmol/d po 7 miesi¹cach leczenia. Nie stwierdzono istotnego wp³ywu zmiany wydalania sodu w moczu na wartoci
cinienia têtniczego u chorych bez NT i z NT w okresie 4 dni
i 7 miesiêcy obserwacji.
Wniosek: Zalecenie ograniczenia spo¿ycia sodu < 100 mmol/
dobê jest praktycznie nieosi¹galne przy ¿ywieniu diet¹ szpitaln¹ o nominalnej zalecanej zawartoci sodu i jest powszechnie nieprzestrzegane przez chorych we wczesnych stadiach
PKZN.

63

Indeks

A
Adamczak M. PO9 20, PO29 30, PO30 30, PO58 44,
PO71 51, FC20 10, W3
Adamowicz A. PO86 58
Adamowicz M. FC21 11
B
Bachórzewska-Gajewska H. FC8 4
Ba³asz-Chmielewska I. FC7 4
Baranowicz-G¹szczyk I. PO38 34
Bednarek-Skublewska A. PO12 21, PO38 34
Benedyk-Lorens E. PO42 36, PO50 40
Bidzinska-Speichert B. PO31 31, PO61 46
Bijak K. FC1 1, PO17 24, PO25 28, PO36 33
B³ach A. PO29 30
B³aszczyk J. PO41 35
B³¹dek I. FC7 4
Bober E. FC19 10
Bober-Palak E. FC15 8
Bogdanowicz G. PO24 27, PO46 38, PO55 43
Boor P. FC24 12
Boratyñska M. PO31 31, PO61 46, PO81 56
Borawski J. PO74 52
Bray R.A. PL10
Brêborowicz A. PO3 17, PO69 50
Brona A. PO55 43
Bryl W. PO60 45
Brymora A. FC13 7
Brzeziñska B. PO86 58
Brzozowska-Kiszka M. PO33 32
Brzósko Sz. PO16 23, PO39 35, PO88 59
Buczyñska-Chyl J. PO21 26
Buecher E. FC24 12
Bujko J. PO70 44
Buliñski A. PO51 41
Bunio A. PO46 38, PO55 43
Buraczyñska M. SY7

E
Eckardt K.-U. PL2
Edyko P. PO49 40, PO56 43
Eitner F. FC24 27
Ejsmont Z. FC4 2
F
Falkiewicz K. PO31 31, PO61 46
Fiderkiewicz B. PO70 50
Fija³kowski P. PO41 36
Filipiak K. SA6, SA11, SY8
Filipowicz E. PO22 26
Firczyk P. FC20 51
Flisiñski M. FC13 42
Floege J. FC24 51
Florczak E. PO32 34
Fojt T. FC28 52
Formanowicz D. PO94 46
Foroncewicz B. FC9 5, PO10 32, PO45 38, PO93 62
Franek E. PO29 30, BS3

C
Cedro K. SY34
Chmiel G. PO14 22
Chmura A. PO93 62
Chojnowska A. PO64 47
Chor¹¿y M. SY25
Chowaniec E. PO52 41
Chruszlak S. PO45 38, PO93 62
Chudek J. PO9 19, PO15 23, PO29 30, PO30 30,
PO32 31, PO51 41, PO58 43, PO68 49, PO71 51,
PO91 61, SY31, FC20 10
Chudzik D. PO82 56
Cichos B. PO37 34, PO59 45
Ciechanowski K. SA4, SY10, SA17
Ciecierzyñska B. PO75 53
Cierniak T. PO9 20, PO67 49
Cierpka L. PO2 16, PO8 19, PO9 20, PO67 49, FC25 13
Cielik K. PO50 40
Ciszek M. PO10 20, PO45 38
Cnotliwy M. PO79 55
Cymerys M. PO60 45
Czapkowicz-Gryszkiewicz L. PO5 18
Czarkowska-P¹czek B. FC9 5
Czekajska E. PO34 32
Czekalski S. SA4, SY2, PO1 16, PO6 18, PO7 19,
PO26 28, SA17, W2, PO66 48, PO96 63, PL12,
FC12 6, FC18 9, FC27 14
Czupryniak A. FC7 4
D
Davison A.M. PL5
Demissie M. PO31 31
Demkow M. PO32 31
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Dêbowska M. PO4 17, FC23 12
Dêbska-lizieñ A. FC6 3
Didkowska J. PO5 18
Dobrzycki S. FC8 4
Doliñski W. PO90 60
Donderski R. PO77 54
Drelich-Zbroja A. PO34 32
Drobisz M. PO47 39, PO76 54, FC28 29
Drobnik J. PO46 38, PO55 43
Drop A. PO34 32
Drozdowska-Rams L. PO16 23
Dro¿d¿ D. FC7 4, FC16 8
Dro¿d¿ M. PO14 22, PO52 41
Dryglewska M. PO82 56
Du³awa J. PO47 39, PO76 53, PO78 54, FC28 29
Durlik M. FC3 2, FC22 11, PO21 26, PO35 33, PO45 38,
PO48 39, SY15, SA15, PO57 44, PO80 55,
PO93 62, SY26 48
Dzieliñska Z. PO32 31
Dziewanowski K. PO64 47

G
Gajdzik M. PO15 23
Gaskin G. FC29 30
Gebel H. SY27
Gellert R. SY2, PO5 18
Giers K. PO22 26
Gmiñski J. FC28 14
Go³êbiowski T. PO13 22, PO18 24, FC10 5
Gozdowska J. PO48 39
Grajewska M. FC26 13
Grenda R. FC2 1, FC7 4, SA16, SY30
Grzegorzewska A.E. PO53 42
Grzeszczak W. SY32
Grzyb B. FC30 30
Gutowski P. PO79 55
Guzicka-Kazimierczak R. PO79 55
H
Halon A. FC10 5
Ha³oñ A. PO13 22
Heleniak Z. PO85 58
Hillebrandt S. FC24 17
Holecki M. PO78 54
Hruby Z. FC24 12, FC29 15
Hryszko T. PO11 21, PO16 23, PO88 60
I
Idasiak-Piechocka I. PO96 63
Idzior-Walu B. FC14 7
Ignacy W. FC20 10
Irzyniec T. PO37 34, PO44 37, PO59 45, PO72 51,
PO90 60

J
Jakimów-Kostrzewa A. PO46 38
Jakubowska-Solarska B. PO12 21
Jakuszko K. PO19 25
Janas J. PO32 31
Janas R. FC2 1
Janczak D. PO31 31, PO61 46
Janicka L. PO34 32
Jankowska M. PO54 42
Januszewicz A. SA10, SA12, PO32 31, SY33
Januszewicz M. PO32 31
Jaroszyñski A. PO34 32
Jeleniewicz R. FC19 10
Je¿ W. PO72 51
Jêdras M. PO23 27
Jówiak L. PO38 34
Junik R. PO86 58
K
Kaaz K. PO75 58
Kaczmarek A. PO56 43
Kalinowski M. PO11 21
Kañski A. PO4 17
Kawecka-Jaszcz K. PO33 32
Kazimierczak A. PO79 55
Kamierski M. SA9
K¹cka A. PO83 57, PO85 58
K¹dziela J. PO32 31
Kimak E. FC19 10
Kiraga R. PO21 26
Kirker-Nowak A. PO42 36, PO50 40
Kleszczyñski J. FC7 4
Klinger M. SA3, PO13 22, PO18 24, PO31 31, SY11,
SY17, SA17, PO61 46, PO65 48, PO81 56,
PO92 61, SY29, SA21, FC10 5, FC17 9
K³opotowski M. PO88 59
Kobelski M. PO66 48
Koce³ak P. PO78 54
Kocierz M. PO51 41
Kokot F. BS1, BS2, BS3
Kolarzyk E. PO52 41
Kolonko A. PO29 30, PO68 49
Komorowska M. FC16 8
Komorowski K. PO62 46
Komuda-Leszek E. PO35 33
Konieczny A. FC24 12
Konodyba-Szymañski B. PO44 37
Konodyba-Szymañski P. PO44 37
Konstantynowicz J. PO73 52
Kopczyñski J. PO60 45
Korenkiewicz J. PO77 54
Korohoda P. FC7 4, FC16 8
Korzeniewska-Dyl I. PO41 36
Kosiñski C. PO4 17
Kocielska-Kasprzak K. FC17 24
Kowalczyk-Micha³ek M. PO14 22
Koziak K. FC9 5
Koz³owska L. PO70 50
Koz³owski M. FC26 13
Krajewska M. PO13 22, PO18 24, FC10 5, PO65 48,
PO92 61
Kraniak A. PO14 22, PO52 41
Krawentek L. FC7 4, FC16 8
Król E. SY2, PO54 42
Król R. PO9 20
Królicki L. PO22 26
Kryst P. PO45 38
Ksi¹¿ek A. SA4, SY4, PO12 21, PO28 29, PO34 32,
PO38 34, SA15, FC15 8
Kubiak A. FC3 2, FC11 6, PO57 44
Kuczera M. PO76 53
Kuczera P. PO30 30
Kujawa A. PO51 41
Kulicki P. PO4 17
Kunter U. FC24 12
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Kurek A. FC28 14
Kuriata-Kordek M. PO81 56
Kusztal M. PO13 22, PO18 24, FC10 5, PO65 48,
PO92 61, FC17 24
Kuniewski M. FC14 7
Kwias Z. FC18 9
Kwiatkowska E. PO19 25
Kwinta P. FC7 4
L
Lammert F. FC24 12
Lang-M³ynarska D. PO52 41
Lao M. PL11
Lesik M. PO24 27
Leszczyñska B. FC7 4
Leszczyñska M. FC4 2
Leniewska I. FC7 4
Letachowicz K. PO18 24
Letachowicz W. PO13 22, PO18 24
Levin N.W. SY3
Levy J. FC29 15
Lewandowski Z. PO21 26, FC22 11
Lichodziejewska-Niemierko M. SY22
Lipka M. FC7 4
Lisowska K.A. FC6 3
Litwin M. FC2 1
Lubowiecki J. PO62 46
£
£¹cka I. PO75 53
£ukawski K. PO38 34
M
Madziarska K. PO65 48, PO92 61
Magott-Procelewska M. PO19 25, PO75 53
Majdan M. PO82 56, FC19 10
Majewska A. PO23 27
Makowiecka-Ciela M. PO32 31
Makulska I. FC7 4, PO27 29
Ma³ecki A. PO2 16, PO8 19, FC25 13
Ma³ecki R. PO70 50
Ma³yszko Jacek FC8 4, PO16 23
Ma³yszko Jolanta SA4, SY2, FC8 4, PO11 21, PO16 23,
SY9, SY19, SA18
Ma³yszko Jacek S. PO11 21
Manitius J. SA5, SY5, SY18, SA15, FC13 7, PO77 54,
PO86 58, FC26 13
Marcinkowska E. PO77 54
Mastalerz-Migas A. PO46 38, PO55 79
Matuszkiewicz Rowiñska J. SA4, SY2, PO4 17, PO17
24, PO20 25, PO22 26, PO23 27, PO25 28, PO36
33, PO87 59, SA19, FC1 1, FC23 12
Matych J. PO49 40, PO56 43
Mazanowska O. PO65 48, PO92 61
Mehls O. FC2 1
Miarka P. FC14 7
Michalska K. PO50 40
Miczke A. PO60 45
Mielniczuk R. PO32 31
Miklaszewska M. FC16 8
Mi³kowski A. PO42 36, PO50 440, PO63 47
M³ot-Michalska M. PO53 42
Moczulski D. PO41 36
Mróz A. FC22 11
Mucha K. PO10 20, PO45 38, PO93 62, FC9 5
Musia³ K. PO27 29
Musia³ W.J. PO11 21
Muszyñska A. PO46 38, PO55 43
Mydlik M. SY24
Myliwiec M. SA4, PL3, SY2, SA8, PO11 21, PO16 23,
PO39 35, SY20, SA15, PO74 52, PO84 57,
PO88 59, FC8 4
N
Niemczyk M. PO80 55

Niemczyk S. PO4 17, PO17 24, PO20 26, PO22 26,
PO23 27, PO25 28, PO36 33, PO87 59, FC1 1,
FC23 12
Niemir Z. PO1 16, PO3 17, SY14, PO57 44, PO69 50,
FC18 9, W4, FC3 2, FC11 6, FC27 14
Nieszporek T. SY2, PO91 61
Niewiñski G. PO4 17
Niewolniczy M. PO40 35
Nowaczyk M. FC1 1
Nowak A. FC18 9
Nowicki M. W1, PO40 35, SY16, SA16, FC5 3, FC7 4,
FC30 15
Nowina-Konopka K. PO42 36, PO50 40
O
Odrow¹¿-Sypniewska G. FC13 7, FC26 13
Ognista-Gajda A. PO35 33
Oko A. PO6 18, PO7 19, SY12, SA16, FC12 6, PO96 63
Olejniczak P. PO1 33, FC11 53, FC18 70, FC27 73
Olszak-Szot I. FC7 4
Oreopoulos D. PO3 17, PO69 50
Ostendorf T. FC24 12
Ostrowska J. FC22 11
Ostrowski K. PO20 26, PO87 59
P
Paku³a P. PO76 53
Partycka D. FC4 2
Pasowicz M. PO14 22
Pasternak K. FC15 8
Patrza³ek D. PO81 56
Pawlaczyk K. PO26 28, FC12 6
Pawlak D. PO84 57
Pawlak K. PO16 23, PO84 57
Pawliczak E. PO6 18, PO66 48
Paw³owska M. PO10 20
Pazik J. FC22 11
P¹czek L. PO10 20, PO45 38, PL8, PO93 62, FC9 5
Pencak L. PO30 30
Pencak P. PO67 49
Perdeus P. FC7 4
Perkowska A. FC3 2, PO57 44
Perkowska-Ptasiñska A. SY28, FC22 11
Piecha G. PO58 44
Pietrzak I. PO94 62
Pietrzyk J.A. FC7 4, FC16 8
Pilecki T. FC9 5
Pinocy J. PO15 23
P³aziñska M. PO22 11
Podkówka-Sieczka R. PO3 17, PO69 50
Podolec P. PO14 22
Pokorna-Ka³wak D. PO46 38, PO55 43
Polcyn-Adamczak M. PO1 16, FC11 6, FC27 14
Popowska-Drojecka J. PO66 48
Pora¿ko T. PO13 22, PO18 24, FC10 5
Porowski T. PO73 52
Porzeziñska M. PO85 58
Pó³torak-Krawczyk A. FC7 4
Prejbisz A. PO32 31
Prokurat S. FC7 4
Przedlacki J. FC1 1, PO17 24, PO20 25, PO25 28,
PO36 33, PO87 59
Pupek-Musialik D. PO60 45
Pusey Ch. FC29 15
R
Radzka M. FC6 3
Rajzer M. PO33 32
Rakoczy J. PO78 54
Ritz E. PL1
Rochowiak A. FC3 2, PO57 44
Rojek-Trêbicka J. PO17 24, PO25 28, PO36 41
Rong S. FC24 12
Roso³owska-Huszcz D. PO70 50
Roszkowiak B. PO1 16
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Roszkowska-Blaim M. FC7 4
Rozumko A. FC4 2
Rumian R. FC16 8
Ruszkowski P. FC5 3
Rutkowski B. SA1, PL4, SY1, SA8, PO54 42, SY8,
PO83 57, PO85 58, FC4 2, FC6 3
Ru¿y³³o W. PO32 31
Ryba M. FC29 30
Rydzewska-Roso³owska A. PO74 52
Rydzewski A. PO48 39, PO70 50
Ryszka F. PO90 60
Rzeszotarski J. PO62 56
S
Sadowska A. PO35 33
Salama A. FC29 15
Sawicka A. PO89 60
Sawicki R. PO11 21
Schaeffer F. FC2 1
Schult A.-L. FC24 12
Sendrowicz A. FC4 2
Serwan A. PO51 41
Shebani Z. PO22 26
Siekiera U. PO95 63
Simachowicz A. PO26 28
Sitniewska E. FC8 4
Ska³a E. PO78 54
Skibiñska E. PO11 21
Skrzypek A. PO49 40, PO56 43
S³omiñski J. PO85 58
Smoleñski O. PO42 36, PO50 40, SY23
Smyka³ K. FC3 2, PO57 44
Sobkowicz B. PO11 21, SY10
Sokalski A. PO21 26
Solski J. PO12 21
Sowa M. PO23 27
Stankiewicz R. FC7 4
Steciwko A. PO46 38, PO55 43
Stefaniak E. FC7 4
Stompór T. SY2
Stró¿ecki P. PO86 58
Strzelczyk P. PO47 39, PO76 53
Sulikowska B. FC26 13
Su³owicz W. PO5 18, PO14 22, PO52 41, SA16, FC14 7
Suwalski K. PO4 17
Swatowski A. PO28 29
Sydor A. PO5 18
Sypniewska G. PO77 54
Szadujkis-Szadurski L. FC13 7
Szamotulska K. FC23 12
Szczepañska M. FC7 4
Szklarek M. PO40 35
Szkó³ka T. PO39 35
Szotowska M. PO29 30
Szpanowska-Wohn A. PO52 41
Szprynger K. FC7 4
Szyber P. PO81 56

ladowska J. FC2 1, FC7 4
wi¹tek K. PO19 25
wiêtoñ D. FC4 2
T
Taranta-Janusz K. PO73 52
Tesar V. PL6
Tomaszek M. PO49 40, PO56 43
Tomaszuk-Kazberuk A. PO11 6
Tracz W. PO14 7
Trojanowska M. PO34 32
Tronina O. PO35 33
Tworowska U. PO31 31
Tyczyñski P. PO32 31
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U
Urbaniak J. PO81 56
Urbanowicz A. PO35 33
van Roeyen C. FC24 12

¯
¯ak-Go³¹b A. PO78 54
¯ukowska-Szczechowska E. SY6
¯urowska A. FC7 4

V
Villa L. FC24 12
W
Walasek L. PO62 46
Walczak K. PO41 36
Wanic-Kossowska M. PO66 48
Wanner Ch. PL9
Wañkowicz Z. SA4, SY21
Warzywoda A. FC7 4
Wasiñska-Krawczyk A PO48 39
Wawer Z. FC21 11
W¹torek E. PO18 24
Wende W. PO13 22
Weyde W. PO18 24, PO65 48, PO92 61, FC10 5
Wieczorek J. PO24 27
Wieczorowska-Tobis K. PO3 17, PO69 50
Wieliczko M. FC1 1, PO20 10, PO87 59
Wiêcek A. SA4, SA7, SA14, PO2 16, PO8 19, PO9 20,
PO15 33, PO29 30, PO30 30, PO32 31, PO51 41,
PL7, SA17, PO58 44, PO68 49, PO71 51, PO80 55,
PO91 61, SA20, FC20 10, FC25 13
Witkowicz J. PO15 23, PO71 51, FC20 10
Witkowski J.M. FC6 3
W³odarczyk D. FC1 1, PO4 17, PO17 24, PO20 25,
PO25 28, PO36 33, PO87 59, FC23 12
W³odarczyk Z. PO86 58
W³oszczyñska E. PO30 30
Wnuk R. SY2
Wojciechowska U. PO5 18
Wojciechowska W. PO33 32
Wojtaszek E. PO4 17, FC23 12
Wojtowicz B. PO52 41
Wolska-Kontewicz B. PO59 45
Wolska-Kontewicz I. PO37 34
Wo³yniec W. FC4 2, PO54 42
Wo B. PO59 45
Wo H. PO37 34
Woniak A. PO7 19
Woniak M. PO81 56
Wróblewski K. PO41 36
Wruk M. PO6 18, PO7 19, PO96 63, FC12 6
Wszo³a-Kleinrok J. PO43 37
Wuehl E. FC2 1
Wysokiñski A. PO34 32
Wystrychowski A. PO2 16, PO8 19, FC25 28
Wystrychowski W. PO2 16, PO8 19, PO67 49, FC25 13
Wyzga³ J. PO10 20, PO80 55, PO93 62, SA22
Z
Zachwieja J. FC7 4
Zachwieja K. FC16 8
Zagalski K. PO67 49
Zago¿d¿on I. FC7 4
Zahorska-Markiewicz B. PO78 54
Zamojska S. PO40 35
Zarzecki M. PO91 61
Zawadzki J. FC21 11
Zbroch E. PO74 52
Zbróg Z. PO41 36, PO49 40, PO56 43
Zdrojewski £. PO83 57, PO85 58
Zdrojewski Z. SY13, PO83 57
Ziaja J. PO9 20
Ziêtkiewicz M. FC4 2, PO83 57, PO85 58
Zió³kowski J. PO80 55
Zmonarski S. PO31 31, PO61 46
Zoch-Zwierz W. PO73 52
Zwoliñska D. FC7 4, PO27 14
Zwoliñska-Karafio B. PO37 34, PO59 45

66

Nefrologia i dializoterapia polska 2007 / 11 / Suplement 1

Streszczenia

