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Ocena wystêpowania zwapnieñ w aorcie
brzusznej przy u¿yciu aparatu
densytometrycznego Discovery A i analiza
przydatnoci tej metody w przewidywaniu
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
leczonych za pomoc¹ dializ
miertelnoæ z powodu chorób sercowo-naczyniowych u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek jest 10-20 razy wiêksza ni¿ w populacji ogólnej.
Jednym z wyk³adników ryzyka sercowo-naczyniowego jest rozleg³oæ zwapnieñ
w aorcie brzusznej (Abdominal Aortic Calcification - AAC). Celem pracy by³a
ocena wystêpowania AAC metod¹ densytometryczn¹ oraz analiza przydatnoci
tego badania w przewidywaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych przewlekle dializowanych. Badania morfometryczne przeprowadzono za pomoc¹
aparatu Discovery A u 90 chorych (49 mê¿czyzn i 41 kobiet) w wieku 60,9 ± 13,9
lat, w tym: 61 hemodializowanych i 29 dializowanych otrzewnowo. redni czas
trwania choroby nerek wynosi³ 13,5± 12,3 lat, dializoterapii 4,5 ± 5,4 lat; u 21
badanych wyst¹pi³ w przesz³oci zawa³ serca. Oceniano obecnoæ zwapnieñ na
wysokoci krêgów L1-L4, w przedniej i tylnej cianie aorty. Sumê punktów powy¿ej 2 (wg skali AAC-8) przyjêto za wyk³adnik zwiêkszonego ryzyka sercowo
naczyniowego. Zwiêkszony wskanik AAC-8 stwierdzono u 24 chorych (26,7%).
W stosunku do pozosta³ych, pacjenci w tej grupie byli starsi (66,6 ± 11,2 vs 58,8
± 14,3 lat, p<0,01), czêciej stwierdzano u nich przebyty zawa³ (p<0,01) i chorobê niedokrwienn¹ serca (p<0,001). Podobnie, u chorych z zawa³em serca istotnie czêciej wystêpowa³y zwapnienia aorty brzusznej (p<0,01) w porównaniu do
pozosta³ych chorych. U chorych dializowanych otrzewnowo stwierdzono istotnie ni¿szy wskanik AAC-8 (p<0.01), aczkolwiek nie ró¿nili siê oni od hemodializowanych pod wzglêdem czêstoci wystêpowania zawa³ów. Obydwie grupy
nie ró¿ni³y siê pod wzglêdem stê¿enia w surowicy fosforu, wapnia, i-PTH, cholesterolu HDL i triglicerydów. Wbrew oczekiwaniom, stê¿enie cholesterolu ca³kowitego i LDL by³o ni¿sze w grupie AAC-8 >2, co jest trudne do interpretacji.
Czêstoæ zwapnieñ w aorcie brzusznej oceniana przy u¿yciu densytometrii koreluje dodatnio z ryzykiem sercowo-naczyniowym u chorych przewlekle dializowanych. Przydatnoæ tej metody w przewidywaniu ryzyka sercowo-naczyniowego w tej populacji, wymaga badañ prospektywnych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 166-170)

Assessment of calcifications in the abdominal aorta with
the Discovery A densitometer and analysis of its
usefulness in the evaluation of cardiovascular risk in
patients with end-stage renal failure treated with dialysis
In patients with end stage renal failure the cardiovascular risk is 10-20 times
higher than in the general population, and is related to calcification of blood
vessels secondary to calcium-phosphate disorders. The extent of abdominal
aortic calcification (Abdominal Aortic Calcification - AAC) is the measure of risk.
The aim of this study was to assess the incidence of abdominal aortic calcification using the Discovery A densitometer, and to analyze the usefulness of this
technique in the evaluation of cardiovascular risk in patients with end stage
renal failure treated with dialysis. Ninety patients (49 men, 41 women), aged
60.9 ± 13.9 were examined. 61 were treated with hemodialysis, 29 with peritoneal dialysis. Mean duration of renal disease was 13.5 ± 12.3 years. Mean duration of dialysotherapy was 4.5 ± 5.4 years; 21 underwent a myocardial infarction.
Aortic calcification was estimated in AAC-8 scale of the anterior and posterior
aortic walls in front of vertebrae L1 to L4. AAC>2 (range 0-8) was taken as the
increased cardiovascular risk. AAC>2 was found in 24 patients (26.7%). These
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patients were older (66.6 ± 11.2 years) as compared to those with AAC-8>2 (58.8
± 14.3 years), (p<0.01). Patients with hurt infarct in past had more often aortic
calcification (p<0.01) when compared to the rest of patients. Patients treated
wit peritoneal dialysis had lower AAC-8 score, although the frequency of hurt
infarct was similar to those treated with hemodialysis. Both groups did not differ in serum concentrations of phosphate, PTH, HDL and TG. Contrary to our
expectations, serum concentrations of total cholesterol and LDL were lower in
the AAC>2 group what is difficult to explain. We conclude that there is a relationship between the incidence of abdominal aortic calcification assessed via
the IVA and cardiovascular risk in patients with end stage renal failure. The
proposed method needs further prospective examinations.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 166-170)
Wstêp
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego
(ChSN) stanowi¹ podstawowy problem
zdrowotny na wiecie i s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów i chorobowoci. W Polsce w
roku 2000 by³y one przyczyn¹ 40% zgonów
wród mê¿czyzn i 53% zgonów wród kobiet [11]. Tak du¿a czêstoæ ChSN i wysoka
umieralnoæ z ich przyczyny, mimo znajomoci czynników ryzyka oraz mo¿liwoci
modyfikacji wielu z nich, nadal pozostaje
istotnym i nierozwi¹zanym problemem.
G³ówn¹ przyczyn¹ ChSN jest mia¿d¿yca naczyñ. Pacjenci z niewydolnoci¹ nerek s¹ nara¿eni na mia¿d¿ycê w wiêkszym
stopniu ni¿ pozosta³a czêæ populacji. Ocenia siê, ¿e ryzyko zgonu z powodu ChSN
wród chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek leczonych dializami jest 10-20 razy
wiêksze ni¿ w ogólnej populacji [12]. Dotychczas nie opracowano jednolitego schematu
oceny ryzyka sercowo-naczyniowego dla
pacjentów z niewydolnoci¹ nerek. Jedn¹
ze stosowanych metod oceny ryzyka omawianych chorób w ogólnej populacji jest system SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation) [1]. Pozwala on na oszacowanie 10-letniego ryzyka zgonu z powodu choroby uk³adu kr¹¿enia na tle mia¿d¿ycy na
podstawie oceny piêciu czynników: wieku,
p³ci, skurczowego cinienia têtniczego, stê¿enia cholesterolu w surowicy, nikotynizmu.
System ten nie znalaz³ jednak zastosowania u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek.
U ponad 50% chorych hemodializowanych wystêpuj¹ zwapnienia naczyniowe [9].
Wykazano, ¿e wzrost stê¿enia fosforu w
surowicy koreluje dodatnio z rozleg³oci¹
zwapnieñ naczyniowych i wystêpowaniem
ChSN [3,5,12]. Z³ogi wapniowe mog¹ odk³adaæ siê w mia¿d¿ycowych blaszkach lub
w sposób rozlany w b³onie rodkowej naczyñ têtniczych. U niektórych chorych
stwierdza siê martwicê komórek naczyñ, co
prowadziæ mo¿e do zamykania wiat³a naczyñ. Obecnoæ zwapnieñ naczyniowych
wp³ywa na zwiêkszon¹ sztywnoæ du¿ych
naczyñ, takich jak aorta i têtnica szyjna
wspólna. Stwierdzenie zwapnieñ naczyniowych pozwala wy³oniæ wród pacjentów z
niewydolnoci¹ nerek osoby ze zwiêkszonym ryzykiem ChSN.
Zwapnienia w naczyniach wieñcowych
oraz w aorcie brzusznej mog¹ byæ oceniane za pomoc¹ wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej, tomografii wi¹zki
elektronów, echokardiografii (zwapnienia
zastawek serca), badania radiologicznego.
Obecnie, dziêki wprowadzeniu specjalnych
oprogramowañ do najnowszych aparatów

densytometrycznych, istnieje mo¿liwoæ
oceny zwapnieñ w aorcie brzusznej podczas
densytometrycznego badania morfometrycznego krêgos³upa w projekcji bocznej
[10]. Metoda ta, ze wzglêdu na du¿e bezpieczeñstwo, szybkoæ i ³atwoæ wykonania
oraz podwójn¹ korzyæ z badania (jednoczesna ocena z³amañ krêgów), mo¿e staæ siê
cennym narzêdziem w diagnostyce zwapnieñ
aorty brzusznej w porównaniu ze stosowan¹
do tej pory tomografi¹ komputerow¹.
Wykazano, ¿e jednym z wyk³adników
ryzyka ChSN jest rozleg³oæ zwapnieñ w
aorcie brzusznej (Abdominal Aortic Calcification  AAC) [8,13]. Rozleg³oæ zwapnieñ
istotnie koreluje ze zwapnieniami w naczyniach wieñcowych i jest wa¿nym czynnikiem
predykcyjnym chorobowoci i miertelnoci
z powodu ChSN [6,7,13]. Przyjmuje siê, ¿e
w 8-punktowej skali ACC-8 (metoda wizualna) pacjenci, którzy uzyskali 3 i wiêcej
punktów maj¹ istotnie zwiêkszone ryzyko
ChSN [10] i jest to uznawane za niezale¿ny
czynnik ryzyka ChSN. Metoda ta by³a wykorzystywana w ogólnej populacji. Nie opisywano jak dot¹d tej metody u chorych z
niewydolnoci¹ nerek.
Celem obecnej pracy by³a ocena wystêpowania zwapnieñ w aorcie brzusznej za
pomoc¹ metody Instant Vertebral Assessment (IVA) przy u¿yciu aparatu densytometrycznego Discovery A (Hologic) u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych za pomoc¹ dializ i analiza
przydatnoci powy¿szej metody w ocenie
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w tej
grupie chorych.
Materia³ i metoda

Badania wykonano u 90 pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (49 mê¿czyzn i 41
kobiet) w wieku 60,9 ± 13,9 lat, leczonych w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób
Wewnêtrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) za pomoc¹ hemodializ (61 chorych) i dializ otrzewnowych (29 chorych). Badanie
zosta³o zatwierdzone przez Komisjê Bioetyczn¹
WUM. Do udzia³u w badaniu zakwalifikowano chorych w stabilnym stanie ogólnym, nie maj¹cych
choroby nowotworowej, ciê¿kiej niewydolnoci
serca lub w¹troby oraz kobiety nie bêd¹ce w ci¹¿y, po uzyskaniu pisemnej zgody na udzia³ w badaniu. Przyczyn¹ niewydolnoci nerek by³o: przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek u 27 pacjentów, nefropatia cukrzycowa u 16, przewlek³e ródmi¹¿szowe zapalenie nerek u 12, wielotorbielowate
zwyrodnienie nerek u 11, inne przyczyny u 24 pacjentów. redni znany czas trwania choroby nerek
wynosi³ 13,5 ± 12,3 lat, redni czas trwania diali-
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zoterapii 4,5 ± 5,4 lat. Hemodializy wykonywano
w trybie 3 dializ w tygodniu po 3,5-5,0 godzin ka¿da. Stê¿enie wapnia w p³ynie dializacyjnym wynosi³o rednio 1,34 ± 0,12 mmol/l. Stê¿enie wapnia
w p³ynie dializacyjnym u chorych dializowanych
otrzewnowo wynosi³o 1,25 mmol/l. Dane kliniczne
oddzielnie dla chorych leczonych hemodializami i
dializami otrzewnowymi podano w tabeli I. Zawa³
serca, choroba niedokrwienna serca i udar mózgu
by³y rozpoznawane na podstawie ogólnie przyjêtych zasad. Ze wzglêdu na brak precyzyjnej definicji w literaturze medycznej, za nikotynizm przyjêto arbitralnie palenie co najmniej 5 papierosów
dziennie w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.
Osiemdziesiêciu jeden pacjentów przyjmowa³o
przewlekle wêglan wapnia (55 sporód hemodializowanych i 26 dializowanych otrzewnowo, NS) w
dawce 3,0-6,0 g dziennie. rednie dawki wêglanu
wapnia by³y takie same w obu grupach dializacyjnych. Trzydziestu dwóch pacjentów przyjmowa³o
alfakalcydol (13 sporód hemodializowanych i 19
sporód dializowanych otrzewnowo, p<0,001) w
dawce 0,25-0,5 µg dziennie. rednie dawki alfakalcydolu by³y takie same u chorych hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo.
Obecnoæ zwapnieñ w aorcie brzusznej oceniano za pomoc¹ aparatu Discovery A podczas
badania morfometrycznego krêgos³upa w projekcji bocznej. Badania by³y wykonane niezale¿nie
przez 2 lekarzy z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych pracuj¹cych w
oddziale wewnêtrznym Kliniki. Oceniono obecnoæ
zwapnieñ w przedniej i tylnej cianie aorty na poziomie krêgów L1-L4 (ocena wizualna). Nastêpnie
sumowano liczbê krêgów, na poziomie których
widoczne by³y zwapnienia, oddzielnie na przedniej i tylnej cianie aorty (skala AAC-8, 1 krêg: 0
punktów  bez zwapnieñ, 1 punkt  widoczne linijne zwapnienia w przedniej lub tylnej cianie aorty,
2 punkty  widoczne linijne zwapnienia w przedniej i tylnej cianie aorty). Maksymalna liczba punktów dla jednego pacjenta mog³a wynosiæ 8. Sumê
punktów powy¿ej 2 przyjêto, zgodnie z proponowanymi wczeniej zasadami, za wyk³adnik zwiêkszonego ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych.
W przypadku niezgodnoci wyników o 1 lub wiêcej punktów, analizê przeprowadzano dodatkowo
przez trzeciego lekarza (radiologa). Za ostateczny wynik punktowy przyjmowano wartoæ podan¹
przez tego lekarza sporód dwóch pierwszych, którego wynik by³ równy lub bardziej zbli¿ony do wyniku podanego przez trzeciego lekarza. Uzyskana
w ten sposób liczba punktów by³a podstaw¹ do
kwalifikacji danego pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Za kli-
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Tabela I
Dane kliniczne oraz czêstoæ wystêpowania poszczególnych wspó³towarzysz¹cych chorób i czynników ryzyka
ChSN u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami i dializami otrzewnowymi.
Clinical data and risk factors of coronary heart disease in patients with end-stage chronic renal failure treated with hemodialysis and peritoneal dialysis.
Hem odializa 61 pacjentów

Dializa otrzew now a 29 pacjentów

p

62,5 ± 13,8

57,4 ± 13,7

NS

Wiek (lata)
P³eæ (m ê¿czy ni/kobiety )

32/29

17/12

NS

Okres dializoterapii (lata)

5,0 ± 6,1

3,5 ± 3,2

NS

Okres niew y dolnoci nerek (lata)

14,4 ± 13,8

11,5 ± 8,1

NS

Choroba w ieñcow a

23

10

NS

Zaw a³ serca

15

6

NS

Udar m ózgu

3

1

NS

M ia¿d¿y ca zarostow a têtnic

6

7

NS

Nikoty nizm

22

11

NS

Nadcinienie têtnicze

45

25

NS

Cukrzy ca

19

12

NS

Tabela II
Ró¿nice w kwalifikacji do poszczególnych grup ryzyka choroby sercowo-naczyniowej wg skali AAC-8 u chorych dializowanych dokonanej niezale¿nie przez dwóch lekarzy (A i B) i ostateczna kwalifikacja po weryfikacji dokonanej przez trzeciego lekarza.
The differences in qualification to the groups of risk according to scale AAC-8 between 2 doctors (A and B)
and final qualification after verification made by the third doctor.

Liczba chory ch
Lekarz A

Lekarz B

Wspólne decy zje A i B

Ostateczna decy zja

ACC-8 < 2

72

68

66

66

ACC-8 > 2

18

22

16

24

Tabela III
Ró¿nice w punktacji AAC-8 dokonanej przez lekarzy A i B.
The differences in scale AAC-8 between 2 doctors (A and B).
Ró¿nica w punktacji AAC-8

Liczba pacjentów

Liczba pacjentów zakw alifikow any ch do ró¿ny ch grup

1 punkt

36

3

2 punkty

9

2

3 punkty

2

2

4 punkty

1

1

Tabela IV
Ostateczna liczba pacjentów z okrelon¹ liczb¹ punktów wg skali AAC-8.
The final number of patients with different numbers of points in AAC-8 scale.
Liczba punktów

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Liczba pacjentów

34

15

17

8

5

4

2

1

4

niczny wyk³adnik zwiêkszonego ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych uznawano przebyty zawa³
serca. Liczba przebytych udarów mózgu by³a niewielka i nie poddawano ich analizie.
U wszystkich pacjentów wykonywano nastêpuj¹ce badania: pomiar cinienia têtniczego krwi,
oznaczenie BMI (u chorych hemodializowanych
uwzglêdniano ciê¿ar po dializie równy ustalonemu dla danej osoby optymalnemu ciê¿arowi). Wykonano nastêpuj¹ce badania biochemiczne: stê¿enie w surowicy wapnia, fosforu, i-PTH, cholesterolu ca³kowitego, frakcji cholesterolu HDL i LDL,
trójglicerydów, CRP. Badania biochemiczne wykonywano przy u¿yciu rutynowo stosowanych w laboratorium szpitalnym metod. Krew u chorych hemodializowanych pobierano na czczo przed he-
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modializ¹, a u dializowanych otrzewnowo rano,
równie¿ na czczo.
Ze wzglêdu na nie stwierdzenie istotnych ró¿nic miêdzy pacjentami hemodializowanymi i leczonymi dializ¹ otrzewnow¹, rozleg³oæ zwapnieñ w
aorcie brzusznej wyra¿on¹ w skali ACC-8 oraz
korelacjê wyników z danymi klinicznymi oraz wynikami badañ biochemicznych analizowano w ca³ej badanej grupie chorych.
Wyniki przedstawiono jako rednie arytmetyczne, odchylenie standardowe, a w poszczególnych przypadkach jako medianê. Wykorzystano
nastêpuj¹ce testy statystyczne: test t-studenta w
próbach niepowi¹zanych, test Mann-Whitney U,
test Chi kwadrat, w czêci przypadków z poprawk¹ Yates'a. Zmiany uznano za istotne kiedy p<0,05.

Wyniki
W czêci analizy zwapnieñ w aorcie
brzusznej przeprowadzonej niezale¿nie
przez 2 lekarzy uzyskano ró¿ne wyniki, co
wymaga³o weryfikacji przez trzeciego lekarza. Dok³adne wyniki analizy przedstawiono w tabeli II, III i IV.
Zwapnienia w aorcie brzusznej (co najmniej 1 punkt w skali AAC-8), po uwzglêdnieniu ostatecznej analizy wykazano u 56 z
90 badanych (u 40 z 61 hemodializowanych
i u 16 z 29 dializowanych otrzewnowo; NS).
W tabeli V przedstawiono u wszystkich
pacjentów czêstoæ wystêpowania poszczególnych chorób, czynników ryzyka
ChSN i wyników badañ biochemicznych w
zale¿noci od liczby punktów, osobno dla
AAC-8<2 i AAC-8>2.
W tabeli VI przedstawiono rozleg³oæ
zwapnieñ w aorcie brzusznej wyra¿on¹
punktowo w skali ACC-8 w grupach chorych
z przebytym zawa³em serca i bez przebytego zawa³u serca.
Omówienie wyników
Przedstawiona praca ma charakter retrospektywny. Badania pozwoli³y porównaæ
aktualnie obecne czynniki ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych u osób, które przeby³y w przesz³oci zawa³ serca. Liczba przebytych udarów mózgu by³a niewielka i dlatego nie poddano ich analizie, chocia¿ zwraca uwagê nieobecnoæ zwapnieñ w aorcie
brzusznej u tych chorych.
Okrelenie ryzyka sercowo-naczyniowego jest istotnym elementem w prewencji
chorób uk³adu kr¹¿enia. Ogólne ryzyko
sercowo-naczyniowe to prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zawa³u serca, udaru mózgu lub zgonu z ich powodu w okrelonym
czasie. Prawdopodobieñstwo to jest okrelane na podstawie synergistycznego dzia³ania czynników ryzyka wystêpuj¹cych u
danej osoby takich jak: wiek, p³eæ, nikotynizm, podwy¿szona wartoæ BMI, podwy¿szone cinienie têtnicze krwi, obecnoæ cukrzycy, dyslipidemii. Obecnoæ jednego lub
kilku czynników ryzyka pozwala przypuszczaæ, ¿e wp³yn¹ one niekorzystnie na organizm chorego i doprowadz¹ do rozwoju
mia¿d¿ycy i chorób sercowo-naczyniowych.
Ze wzglêdu na wystêpowanie indywidualnych predyspozycji genetycznych i rodowiskowych, które moduluj¹ przebieg procesów chorobowych w organizmie, ryzyko
okrelone w ten sposób mo¿e okazaæ siê
niemiarodajne. Dlatego istnieje potrzeba
identyfikowania pacjentów wysokiego ryzyka ChSN za pomoc¹ bardziej pewnych i niezale¿nych narzêdzi diagnostycznych.
Okrelenie zwiêkszonego ryzyka pozwala wyodrêbniæ grupê chorych wymagaj¹c¹ szczególnej opieki medycznej. Mo¿e to
uczuliæ zarówno lekarza jak i samego pacjenta na koniecznoæ poddania siê okrelonym procedurom diagnostyczno-leczniczym. Istotne jest okrelenie uchwytnych i
wymiernych czynników ryzyka, których
obecnoæ bêdzie wskazówk¹ do w³aciwego postêpowania. Przewlek³a schy³kowa niewydolnoæ nerek jest uznanym czynnikiem
zwiêkszonego ryzyka ChSN, jednak nie
opracowano jak dot¹d metody oceniaj¹cej
indywidualne ryzyko poszczególnych pacjentów. Nale¿y s¹dziæ, ¿e i w tej grupie chorych ryzyko ChSN jest ró¿ne dla ka¿dego
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Tabela V
Wystêpowanie poszczególnych objawów klinicznych, czynników ryzyka ChSN i wyników badañ biochemicznych u 90 chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami.
The prevalence of clinical signs, risk factors of cardiovascular events and biochemical results in 90 patients
with end-stage renal failure treated with dialysis.
AAC-8 < 2 (66 chory ch)

AAC-8 > 2 (24 chory ch)

P

Wiek (lata)

58,8 ± 14,3

66,6 ± 11,2

<0,01

P³eæ (m ê¿czy ni/kobiety )

37/29

12/12

NS

Hem odializa

40

21

<0,05

Dializa otrzew now a

26

3

<0,01

Czas trw ania dializoterapii (lata)

4,6 ± 5,7

4,4 ± 4,6

NS

Czas trw ania choroby nerek (lata)

14,0 ± 12,5

12,0 ± 11,9

NS

Przeby ty zaw a³ serca

10

11

<0,01

Choroba niedokrw ienna serca

17

16

<0,001

Przeby ty udar m ózgu

4

0

NS

M ia¿d¿y ca zarostow a têtnic

8

5

NS

Nadcinienie têtnicze

53

17

NS

BM I

24,6 ± 5,0

23,5 ± 4,0

NS

Leczeni staty nam i

31

12

NS

Leczeni alfakalcy dolem

24

8

NS

Leczeni w êglanem w apnia

59

22

NS

Nikoty nizm

19

14

<0,05

Cukrzy ca

26

5

NS

Cholesterol ca³kow ity (m g/dl)

165,9 ± 48,1

142,7 ± 30,1

<0,01

Cholesterol HDL (m g/dl)

45,8 ± 13,7

49,0 ± 22,6

NS

Cholesterol LDL (m g/dl)

92,9 ± 52,5

64,0 ± 22,8

<0,01

Triglicery dy (m g/dl)

167,6 ± 100,8

144,8 ± 91,9

NS

Ca (m m ol/l)

2,18 ± 0,22

2,22 ± 0,23

NS

P (m m ol/l)

1,49 ± 0,48

1,66 ± 0,42

NS

Ca x P

40,1 ± 12,4

41,3 ± 14,3

NS
NS

PTH (pg/m l)

354 ± 368

392 ± 452

PTH (pg/m l) m ediana

268

244

CRP (m g/l)

6,7 ± 6,8

14,9 ± 15,8

pacjenta.
Z uzyskanych wyników w grupie pacjentów z przebytym zawa³em serca i bez zawa³u serca obie grupy ró¿ni³y siê w niewielu
tylko parametrach. Grupa chorych z przebytym zawa³em serca by³a starsza od grupy bez przebytego zawa³u serca, czego
mo¿na by³o oczekiwaæ. ¯aden inny parametr
z tradycyjnie stosowanych nie ró¿nicowa³ w
przewidywalny sposób obu grup. Ró¿nica
statystycznie znamienna dotyczy³a stê¿enia
frakcji LDL cholesterolu w surowicy, jednak
nie w oczekiwany sposób. Wyniki te by³y
ni¿sze w grupie chorych z przebytym zawa³em ni¿ bez przebytego zawa³u, co jest trudne do interpretacji. Procent pacjentów stosuj¹cych statyny w obu grupach chorych by³
porównywalny. Informacja nt. statyn dotyczy³a ich aktualnego stosowania. Trudno jest
przeledziæ stosowanie siê do zaleceñ w³aciwego przyjmowania leków w przesz³oci.
Trudno jest te¿ ustaliæ stosowanie siê do
zaleceñ dotycz¹cych w³aciwej diety, stylu
¿ycia. Czy pacjenci z przebytym zawa³em
serca stosowali siê w wiêkszym stopniu do
prawid³owej diety i prawid³owego przyjmowania leków, nie jest wiadome.

<0,05

Nie jest jasne dlaczego pacjenci z przebytym zawa³em serca byli leczeni krócej za
pomoc¹ dializ w porównaniu do tych bez
zawa³u. Mo¿e to wynikaæ z tego, ¿e pacjenci po zawale serca s¹ obci¹¿eni wiêkszym
ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, w zwi¹zku z tym umieralnoæ w
tej grupie chorych jest wy¿sza.
Grupê wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i grupê niskiego ryzyka wg skali
AAC-8 oprócz obecnoci zwapnieñ w aorcie brzusznej, oraz wieku ró¿nicowa³o tak¿e stê¿enie CRP w surowicy. W grupie AAC8>2 stê¿enie CRP by³o istotnie wy¿sze w
porównaniu do grupy z AAC-8<2. W grupie
pacjentów z przebytym zawa³em serca stê¿enie CRP w surowicy równie¿ by³o wy¿sze
ni¿ u chorych bez zawa³u serca, jednak nie
by³a to ró¿nica istotna statystycznie.
Chorzy dializowani s¹ w wiêkszym stopniu nara¿eni na infekcje. Poza tym sama
obecnoæ mocznicy jest uwa¿ana za przewlek³y stan zapalny, a przewlek³y stan zapalny i wynikaj¹ce z tego podwy¿szenie
wartoci CRP przek³adaj¹ siê na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego. Potwierdza to
wynik badania gdy¿ u chorych z grupy wy-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 2

sokiego ryzyka wed³ug skali AAC-8 zaobserwowano istotnie wy¿sze stê¿enie CRP
w surowicy.
Wród chorych dializowanych otrzewnowo istotna wiêkszoæ nale¿a³a do grupy z
niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a
wród chorych hemodializowanych statystycznie czêciej nale¿eli oni do grupy
zwiêkszonego ryzyka wed³ug skali AAC-8,
co sugeruje wiêksze ryzyko chorób sercowo-naczyniowch wród chorych hemodializowanych w porównaniu do leczonych dializ¹ otrzewnow¹. Mo¿na by³oby spodziewaæ
siê w zwi¹zku z tym czêstszego wystêpowania zawa³ów serca wród chorych hemodializowanych. Czêstoæ przebytych zawa³ów by³a jednak porównywalna. Pewniej bêdzie mo¿na ustosunkowaæ siê do tego problemu po dalszej prospektywnej ocenie tej
grupy chorych.
Zwiêkszone ryzyko powik³añ naczyniowo-sercowych wi¹¿e siê z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Istotn¹ rolê odgrywa tu
podwy¿szenie stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy (podwy¿szenie iloczynu wapniowofosforanowego >55), co prowadzi do zwiêkszenia ryzyka odk³adania zwi¹zków wapniowo-fosforanowych w cianie naczyñ i rozwoju mia¿d¿ycy [2]. Szczególnie niekorzystny jest wzrost stê¿enia fosforu w surowicy
[2,3,4,12]. Zalecane stê¿enie fosforu w surowicy wynosi 3,5-5,5 mg/dl, jednak oko³o
50% pacjentów leczonych za pomoc¹ hemodializ ma stê¿enie powy¿ej 5,5 mg/dl, w
tym 16% powy¿ej 7,5 mg/dl [2]. Ryzyko zgonu u chorych dializowanych wzrasta szczególnie kiedy stê¿enie fosforu w surowicy
przekracza 6,5 mg/dl.
W przeprowadzonej pracy nie stwierdzono istotnych ró¿nic w zakresie stê¿enia fosforu, wapnia i parathormonu w surowicy
pomiêdzy grup¹ z przebytym i bez przebytego zawa³u serca oraz pomiêdzy grupami
chorych ze zwiêkszonym i bez zwiêkszonego ryzyka ChSN wed³ug skali AAC-8. rednie wartoci stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy mieci³y siê we wszystkich wspomnianych grupach chorych w zalecanych przedzia³ach wartoci. Jedynie rednie stê¿enia
parathormonu we wszystkich grupach chorych przekracza³y górne zalecane wartoci.
Interpretacja wspomnianych poszczególnych wyników badañ biochemicznych jest
utrudniona ze wzglêdu na wp³yw aktualnego leczenia farmakologicznego (g³ównie
wp³yw stosowania wêglanu wapnia) na poszczególne wyniki. Wiêkszoæ pacjentów
przyjmowa³a preparaty wapniowe zmniejszaj¹ce wch³anianie fosforu w przewodzie
pokarmowym. Na podstawie aktualnych badañ biochemicznych nie mo¿na by³o wiêc
rozró¿niæ obydwu grup chorych, z przebytym i bez przebytego zawa³u serca.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania mo¿na stwierdziæ, ¿e w badanej grupie
chorych jedynie wiek pacjentów stanowi³
istotn¹ przewidywaln¹ wskazówkê dotycz¹c¹ oceny zwiêkszonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych pod postaci¹ zawa³u
serca. ¯aden inny z podanych parametrów
nie by³ pomocny w wyselekcjonowaniu pacjentów z przebytym ju¿ zawa³em serca.
Na tym tle interesuj¹ca wydaje siê metoda oceniaj¹ca zwapnienia w aorcie brzusznej za pomoc¹ aparatu densytometrycznego Discovery A z zastosowaniem metody
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Tabela VI
Rozleg³oæ zwapnieñ w aorcie brzusznej wg skali ACC-8 i czêstoæ wystêpowania poszczególnych objawów
chorobowych, czynników ryzyka ChSN oraz wyników badañ biochemicznych u 90 chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami z przebytym lub bez przebytego zawa³u serca.
Aortic calcification in AAC-8 scale and the prevalence of clinical signs, risk factors of cardiovascular disorders and biochemical data in 90 patients with end-stage chronic renal failure treated with dialysis with or
without of myocardial infarction in past.
Zaw a³ serca
Nie przeby ty 69 chory ch

Przeby ty 21 chory ch

p

ACC-8 > 2

13

11

<0,01

rednia ACC-8 ± SD

1,6 ± 2,1

2,7 ± 2,0

<0,05

M ediana ACC-8

1

3

Wiek (lata)

58,1±13,8

70,0 ± 9,6

<0,001

Czas trw ania NN (lata)

14,6 ± 12,8

9,6 ± 9,7

NS

Czas trw ania dializoterapii (lata)

5,0 ± 5,9

2,9 ± 2,4

<0,05

Nadcinienie têtnicze

56

14

NS

Nikoty nizm

22

11

NS

Cukrzy ca

22

9

NS

Ca (m m ol/l)

2,20 ± 0,24

2,16 ± 0,13

NS

Cholesterol (m g/dl)

163 ± 47

147 ± 38

NS

Cholesterol LDL (m g/dl)

90,2 ± 52,0

69,3 ± 28,4

<0,05

Cholesterol HDL (m g/dl)

46,1 ± 15,3

48,3 ± 20,2

NS

Trójglicery dy (m g/dl)

167 ±103

143 ± 80

NS

P (m m ol/l)

1,54 ± 0,5

1,53 ± 0,4

NS

C x P > 55

13

2

NS

Ca x P

40,6 ± 13,3

39,8 ± 11,6

NS
NS

PTH (pg/m l)

377 ± 418

320 ± 277

PTH (pg/m l) m ediana

261

322

CRP (m g/l)

7,4 ± 8,2

13,6 ± 15,6

CRP (m g/l) m ediana

4,0

7,5

NS

Leczeni staty nam i

30

13

NS

Leczeni alfakalcy dolem

25

7

NS

Leczeni w êglanem w apnia

63

18

NS

NN - niewydolnoæ nerek

IVA i skali AAC-8. Stwierdzaj¹c obecnoæ
zwapnieñ w aorcie brzusznej, koreluj¹cych
ze zmianami mia¿d¿ycowymi w aorcie i innych naczyniach, w tym naczyniach wieñcowych i mózgowych za pomoc¹ wizualnej
metody mo¿emy bardziej wiarygodnie oceniæ ryzyko ChSN [10]. Metoda ta ró¿nicowa³a pacjentów z przebytym zawa³em serca i bez zawa³u. Ró¿nicowa³a te¿ chorych z
rozpoznan¹ przewlek³¹ chorob¹ niedokrwienn¹ serca i bez tego rozpoznania.
Metoda ta, chocia¿ prosta w zastosowaniu
jest metod¹ subiektywn¹ i obarczon¹ pewnym b³êdem i przynajmniej na etapie jej pocz¹tkowego stosowania wydaje siê wskazane wykonywanie badañ przez niezale¿nych lekarzy. Ró¿nice punktowej oceny (nawet kilkupunktowe), ale przy identycznej
kwalifikacji do odpowiedniej grupy ryzyka
ChSN nie maj¹ istotnego znaczenia dla dalszego rokowania i postêpowania, chocia¿
mo¿na oczekiwaæ, ¿e im wy¿sza punktacja
AAC-8 tym wy¿sze ryzyko powik³añ sercowo-naczyniowych. Natomiast niewielkie nawet ró¿nice punktowe, ale przy ró¿nej kwalifikacji do poszczególnych grup ryzyka maj¹
istotne znaczenie rokownicze dla pacjenta.
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W przypadkach tych konieczna jest weryfikacja oceny przez trzeci¹ osobê, lub wspólna dyskusja dwóch badaj¹cych. W miarê
zdobywania dowiadczenia przez badaj¹cych b³¹d oceny ulegnie z pewnoci¹ zmniejszeniu i docelowo bêdzie wykonywana przez
1 osobê. Zalet¹ metody jest jej prostota, bezpieczeñstwo oraz mo¿liwoæ jednoczesnego badania z³amañ krêgos³upa.
Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e pacjenci
z przebytym zawa³em serca istotnie czêciej
mieli zwapnienia w aorcie brzusznej mieszcz¹ce siê wg skali AAC-8 w grupie zwiêkszonego ryzyka ChSN i odwrotnie, pacjenci
z wy¿sz¹ punktacj¹ AAC-8 mieli czêciej
przebyty zawa³ serca. Nie jest natomiast jasne, czy pacjenci z punktacj¹ AAC-8 powy¿ej 2 ale bez przebytego zawa³u serca s¹ w
rzeczywicie w istotny sposób nara¿eni na
zwiêkszone ryzyko zawa³u serca i zgon naczyniowo-sercowy w przysz³oci. Odpowied
na to pytanie bêdzie wymaga³a prospektywnej obserwacji.
Wszyscy chorzy z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, zw³aszcza w starszym wieku
wymagaj¹ szczególnej opieki w zakresie profilaktyki zawa³u serca i zgonu o etiologii ser-

cowo-naczyniowej. Chorzy z punktacj¹
AAC-8 powy¿ej 2 punktów dotycz¹c¹ zwapnieñ w aorcie brzusznej najprawdopodobniej powinni byæ poddani szczególnej opiece kardiologicznej. Bêdzie to tematem dalszych obserwacji prospektywnych.
Wnioski
1. Zastosowanie metody Instant Vertebral Assessment (IVA) przy u¿yciu aparatu
densytometrycznego Discovery A umo¿liwia rozpoznanie zwapnieñ w aorcie brzusznej u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek leczonych dializami.
2. Rozleg³oæ zwapnieñ w aorcie
brzusznej oceniana przy u¿yciu skali AAC8 koreluje dodatnio z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (przebyty zawa³ serca
i rozpoznana choroba niedokrwienna serca) u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek leczonych dializami.
3. Zaproponowana metoda mo¿e staæ
siê istotnym niezale¿nym czynnikiem ryzyka w przewidywaniu zagro¿enia zawa³em
serca u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami, co wymaga jednak potwierdzenia w dalszych prospektywnych badaniach.
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