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Zaburzenia uk³adu sercowo-naczyniowego
u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ leczonych
metod¹ dializy otrzewnowej
Wstêp: Celem naszego badania by³a ocena zaburzeñ uk³adu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycê leczonych metod¹ dializy otrzewnowej w
porównaniu do osób bez cukrzycy. Materia³ i metody: Badaniem objêto 25 chorych leczonych metod¹ dializy otrzewnowej (DO) w Oddziale Nefrologii SPSK Nr
1 w Zabrzu w okresie: 06.2007-30.04.2008. Wród badanych 12 osób mia³o rozpoznan¹ nefropatiê cukrzycow¹. redni czas leczenia DO wynosi³ 27 miesiêcy.
U wszystkich pacjentów wykonano badanie UKG serca, badanie 24-godzinne
Holter RR oraz EKG serca, oznaczano stê¿enie HbA1c, cholesterolu ca³kowitego, triglicerydów i CRP. Oceniano standardowe parametry lewej komory serca:
frakcjê wyrzutow¹ serca (EF), indeks masy lewej komory (LVMI), frakcjê skracania (SF) i wspó³czynnik nap³ywu do lewej komory (E/A). Wyliczano wskaniki
adekwatnoci dializy: KT/V, PKt/V i TCCr oraz wykonywano badanie PET. Wyniki: LVMI (p<0,05), wymiar skurczowy (p<0,05) i rozkurczowy lewej komory (p<0,05)
oraz przegrody (p<0,05) i ciany tylnej (p<0,05) by³y znamiennie wy¿sze u chorych na cukrzycê. Stwierdzono równie¿ znamiennie czêstsze wystêpowanie zaburzeñ czynnoci akurczowej serca w tej grupie (EF%: 48 ± 9 vs 55 ± 11 p< 0,01;
SF%: 24 ± 9 vs 32 ± 9; p<0,01). Nie zaobserwowano ró¿nic dotycz¹cych czêstoci zaburzeñ rytmu serca oraz wartoci redniego RR, stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego, triglicerydów, CRP w obu badanych grupach. Wykazano ujemn¹
korelacjê pomiêdzy KT/V, a LVMI i rednim RR (r=-0,51; p<0,01) oraz dodatni¹
korelacjê pomiêdzy LVMI, a rednim RR (r=0,553; p<0,001) i pomiêdzy funkcj¹
skurczow¹ lewej komory, a KT/V (r=0,491; p<0,05). Nie obserwowano podobnych zale¿noci w odniesieniu do ocenianych parametrów, w tym HbA1c a PET. Wnioski:
Wymiary i czynnoæ serca chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek leczonych nerkozastêpczo metod¹ dializy otrzewnowej zale¿¹ od wspó³istnienia cukrzycy, wartoci
redniego cinienia têtniczego krwi, KT/V i czasu leczenia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 230-234)
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Cardiovascular disturbances in patients with diabetic
nephropathy treated by peritoneal dialysis
Background: The aim of our study was to estimate the cardiovascular disturbances in patients treated with peritoneal dialysis and in non-diabetic patients. Material and methods: Between 06.2007 and 30.04.2008 25 patients treated
by peritoneal dialysis were involved to the study in Department of Nephrology
SPSK No 1 in Zabrze. Twelve patients had ESRD in course of diabetic nephropathy. Mean duration of peritoneal therapy was 27 months. In all patients
echocardiography, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring 24-hour ambulatory Holter ECG monitoring, the test of HbA1c, total cholesterol, triglycerides,
CRP were performed. Standard left ventricular parameters were obtained, as
well as: ejection fraction (EF), left ventricle mass index (LVMi), shortening fraction (SF) and (E/A). The assessment of dialysis adequacy with KT/V, PKt/V and
TCCr were calculated using standard methods, and the PET test was performed.
Results: LVMi (p<0.05), LV diastolic (p<0.05) and systolic (p<0.05), dimension,
LV interventricular septal thickness (p<0.05) and LV posterior (p<0.05) were all
found to be significantly higher in diabetics compared with no-diabetics. The
systolic function of LV (EF %: 48 ± 9 vs 55 ± 11 p< 0.01; SF%: 24 ± 9 vs 32 ± 9;
p<0.01) was significantly more frequent in diabetics when compared to nondiabetics. There were no differences in mean blood pressure, total cholesterol,
triglyceride, CRP level in both groups. There was negative significant correlation between KT/V and LVMi and mean blood pressure (r= -0.51; p<0.01) and
positive correlation between LVMi and mean RR (r=0.553; p<0.001) and systolic
blood pressure and KT/V (r=0.491; p<0.05). There was no correlation between
other examined parameters (HbA1c and PET). Conclusions: Diameters and cardiac function are influenced by the presence of diabetes mellitus, mean blood
pressure, KT/V and duration of peritoneal therapy in patients with end stage
renal failure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 230-234)
230

Adres do korespondencji:
Dr med. Katarzyna Gosek
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Diabetologii i Nefrologii
SUM w Katowicach
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Profesora Stanis³awa Szyszko
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15
Tel.: 0-32 271-25-11; fax: 032 271-46-17
e-mail: kasiagos@poczta.onet.pl

E. ¯ukowska-Szczechowska i wsp.

Wstêp
Populacja chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek charakteryzuje siê bardzo
wysokim ryzykiem zachorowania na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego oraz wysok¹ miertelnoci¹ [6]. Choroby serca s¹
przyczyn¹ oko³o 50% przypadków zgonów
wród osób przewlekle dializowanych [29].
Czêstoæ zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych jest niemal 500-krotnie wiêksza
wród m³odych osób dializowanych w porównaniu z populacj¹ ogóln¹, dobran¹ wed³ug p³ci, wieku i rasy. Podobnie u osób bêd¹cych w wieku podesz³ym  miertelnoæ
ta piêciokrotnie przewy¿sza wskaniki charakterystyczne dla populacji ogólnej. Do
najwa¿niejszych przyczyn wysokiej miertelnoci chorych ze schorzeniami nerek nale¿¹ choroba niedokrwienna miênia sercowego oraz powik³any przebieg i zwi¹zane z
tym gorsze rokowanie. Jednym z czynników
wp³ywaj¹cych na wiêksz¹ miertelnoæ u
tych chorych jest obecnoæ cukrzycy [1,6].
Podobnie jak w ka¿dym procesie terapeutycznym, tak w odniesieniu do chorych
leczonych metod¹ dializy otrzewnowej, jakoæ prowadzonego leczenia ma decyduj¹ce znaczenie dla ostatecznego sukcesu,
jakim jest trwa³a poprawa stanu zdrowia
omawianych chorych. Jednym z istotnych
elementów jest uzyskanie stabilizacji stanu
zdrowia leczonych, przy niepogarszaj¹cych
siê parametrach opisuj¹cych ich stan. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w trakcie ostatnich kilkunastu lat zmieni³ siê obraz chorych na cukrzycê. Dializowani stanowi¹ coraz liczniejsz¹ i trudn¹ do leczenia populacjê chorych
ze wzglêdu na uwarunkowania zwi¹zane z
obecnoci¹ przewlek³ej i nieuleczalnej choroby, podesz³y wiek i wszelkie z tym zwi¹zane konsekwencje, w tym spo³eczne i psychologiczne.
W ka¿dym roku w Polsce wzrasta liczba osób chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek leczonych nerkozastêpczo.
Wed³ug danych opublikowanych w 2008
roku w rejestrze nefrologicznym zamieszczonym w Raporcie o stanie leczenia nerkozastêpczego w Polsce  2006 r. wykazano, i¿ w 2006 roku leczonych dializami by³o
17 267 osób (361/mln. mieszkañców), w tym
dializowano otrzewnowo 1137 chorych, zmar³o: 2670 osób (13,4 %), sporód których 48
% zgonów by³o spowodowanych chorobami
uk³adu sercowo-naczyniowego [30].
U pod³o¿a opisywanych zaburzeñ le¿¹
przede wszystkim: przyspieszony rozwój
mia¿d¿ycy, zwiêkszenie czêstoci rozwoju
choroby niedokrwiennej serca, przerost lewej komory serca, dysfunkcja miênia sercowego, prowadz¹ce do rozwoju niewydolnoci kr¹¿enia i zaburzeñ rytmu serca, których konsekwencj¹ jest nag³e zatrzymanie
kr¹¿enia. Podobnie do zwiêkszenia miertelnoci w tej grupie chorych przyczynia siê
równie¿ nadcinienie têtnicze, zaburzenia
uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron,
wahania wolemii, jak równie¿ nasilenie aktywnoci uk³adu wspó³czulnego. U chorych
dializowanych obok czynników rozwoju zaburzeñ ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego typowych dla populacji ogólnej takich
jak: wiek, p³eæ mêska, zmniejszona aktywnoæ fizyczna, wspó³istnienie cukrzycy, nadcinienia têtniczego, podwy¿szone stê¿enie
cholesterolu frakcji LDL, obni¿one stê¿enie

cholesterolu HDL, palenie tytoniu, stres, menopauza, dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby niedokrwiennej miênia sercowego, wspó³istniej¹ czynniki specyficzne dla
przewlek³ej niewydolnoci nerek. Istotn¹ rolê
w przypadku tych ostatnich odgrywaj¹:
zmniejszenie wielkoci filtracji k³êbuszkowej,
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, nadczynnoæ przytarczyc, niedokrwistoæ, niedo¿ywienie, sk³onnoæ do zakrzepicy, toksyny mocznicowe, kwasica metaboliczna, obecnoæ stresu oksydacyjnego,
przewlek³ego stanu zapalnego, przewodnienia, hiperhomocysteinemii [8,15,20,36]. Jednym z istotnych elementów maj¹cych wp³yw
na rokowanie u chorych leczonych nerkozastêpczo jest ocena i sprawnoæ uk³adu
sercowo-naczyniowego w momencie rozpoczêcia terapii [3,4,6,16,17,19,20,23].
U chorych rozpoczynaj¹cych leczenie
nerkozastêpcze stwierdza siê wiele chorób
wspó³istniej¹cych, w tym równie¿ zró¿nicowany stopieñ upoledzenia czynnoci serca. Szacuje siê, i¿ niewydolnoæ serca mo¿e
dotyczyæ nawet 33% chorych, chorobê niedokrwienn¹ miênia sercowego rozpoznano u 25-40% chorych, natomiast 10% chorych przeby³o zawa³ serca w okresie przeddializacyjnym. Istniej¹ dane, ¿e jedynie oko³o
15% chorych rozpoczynaj¹cych leczenie
nerkozastêpcze charakteryzuje prawid³owa
struktura i czynnoæ lewej komory serca
[15,25]. Najczêciej opisywane zaburzenia
u chorych na terminaln¹ niewydolnoæ nerek to przerost lewej komory serca (LVH),
stwardnienie i mia¿d¿yca têtnic wieñcowych
ze wspó³istniej¹cym zwapnieniem b³ony
rodkowej têtnicy [26]. W badaniu CHOICE
study w oparciu o badanie elektrokardiograficzne wykazano cechy LVH u 22% chorych
dializowanych, podczas gdy w ogólnej populacji takie powik³ania obserwowano u 3%
badanych (NHANES III study) [25].
Czêstoæ wystêpowania nadcinienia
têtniczego u chorych dializowanych okrela
siê na 96%, w porównaniu do populacji ogólnej, w której szacuje siê na oko³o 44% (wg
NHANES III) [25]. U osób leczonych nerkozastêpczo metod¹ dializy otrzewnowej wystêpuje u oko³o 88% osób, sporód których
u 42% rozpoznawano je jako umiarkowane
lub ciê¿kie. W tej grupie chorych od 50 do
82% chorych przyjmuje leki hipotensyjne w
porównaniu do oko³o 50% chorych hemodializowanych [29]. W obu grupach chorych
leczonych nerkozastêpczo (tj. metod¹ powtarzanych hemodializ oraz dializy otrzewnowej) liczba leków obni¿aj¹cych cinienie
têtnicze siêga 1,66 vs 1,76 [29]. Istniej¹
dane, i¿ chorzy leczeni metod¹ dializy
otrzewnowej maj¹ wiêksze problemy z utrzymaniem prawid³owych wartoci cinienia
têtniczego w porównaniu do osób hemodializowanych, co jest prawdopodobnie uwarunkowane zwiêkszeniem objêtoci p³ynu
pozakomórkowego [2,7,16,40].
Celem naszego badania by³a ocena zaburzeñ uk³adu sercowo-naczyniowego u
chorych na cukrzycê leczonych metod¹ dializy otrzewnowej w porównaniu do osób bez
cukrzycy.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 25 chorych sporód 56 osób
leczonych metod¹ dializy otrzewnowej w Oddziale Nefrologii Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrz-
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nych, Diabetologii i Nefrologii SUM w Zabrzu w
okresie: 06.2007-30.04.2008.
Wród badanych 12 osób mia³o rozpoznan¹
nefropatiê cukrzycow¹ (7 w przebiegu cukrzycy
typu 2, pozosta³ych 5 cukrzycy typu 1) w porównaniu do 13 osób chorych na przewlek³¹ chorobê
nerek o innej ni¿ cukrzyca etiologii (4: przewlek³e
k³êbuszkowe zapalenie nerek, 5: nefropatia nadcinieniowa, 4: ródmi¹¿szowe zapalenie nerek).
redni okres leczenia osób leczonych nerkozastêpczo metod¹ ci¹g³ej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) wynosi³ u chorych na cukrzycê 27
miesiêcy (2-66 miesiêcy) w porównaniu do pozosta³ej grupy badanych (28 miesiêcy: 3-68). redni
wiek badanych chorych na cukrzycê stanowi³ 56,4
lat (28-68 lat), podczas gdy chorych na przewlek³¹
niewydolnoæ nerek o innej ni¿ cukrzyca etiologii
wynosi³: 59,1 lat (29-71).
W leczeniu chorych dializowanych otrzewnowo stosowano standardowy p³yn dializacyjny (Na:
132 mmol/l, mleczany: 35 mmol/l, Ca: 1,25 mmol/
l) o stê¿eniu glukozy 1,5%; 2,27% oraz 4,25% (zestawy Twin Bag firmy Fresenius lub zestawy firmy
Baxter). Wymiany dializatu wykonywano rêcznie
u¿ywaj¹c do tego celu 2-litrowe worki p³ynu 4-5
razy na dobê.
U chorych na cukrzycê typu 1 stosowano intensywn¹ insulinoterapiê (rednio 4 wstrzykniêcia
na dobê; rednie zapotrzebowanie na insulinê
wynosi³o 58 j.). Sporód 7 chorych na cukrzycê
typu 2 wszystkich leczono insulin¹ w 2-3 wstrzykniêciach na dobê, stosuj¹c rednio dawkê 48 j./d.
W obu grupach badanych chorych na cukrzycê i
bez cukrzycy w podobnym odsetku rozpoznawano i leczono nadcinienie têtnicze (75% (9/12) vs
76,9% (10/13)) oraz chorobê niedokrwienn¹ miênia sercowego: u 58,3% (7/12) chorych na cukrzycê w porównaniu do 61,5% (8/13) chorych na
przewlek³¹ niewydolnoæ nerek o innej ni¿ cukrzyca etiologii.
Na podstawie wywiadów oraz dostêpnej dokumentacji medycznej oceniano wystêpowanie
czynników ryzyka rozwoju chorób uk³adu sercowo-naczyniowego takich jak: wiek, p³eæ, wskanik
masy cia³a (BMI), czas trwania niewydolnoci nerek przed rozpoczêciem leczenia nerkozastêpczego, obecnoæ nadcinienia têtniczego i chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego przed rozpoczêciem leczenia DO, dodatni wywiad w kierunku
wystêpowania i zgonów z powodu chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego w rodzinie, leczenie czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê przed rozpoczêciem terapii nerkozastêpczej.
W terapii nadcinienia têtniczego (RR> 140/
80 mmHg) stosowano inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê (ACE), nastêpnie do³¹czano bloker kana³u wapniowego, a w sytuacji niewystarczaj¹cej jego kontroli b lub a-bloker. Chorobê
niedokrwienn¹ miênia sercowego rozpoznawano
na podstawie obrazu koronarograficznego têtnic
wieñcowych (9 chorych), udokumentowanych epizodów martwicy miênia sercowego (4 badanych)
lub zmian niedokrwiennych (obni¿enie odcinka ST,
ujemny za³amek T) potwierdzonych 24-godzinnym
zapisem elektrokardiograficznym (24-godz. Holter
EKG) i dodatnim wynikiem próby wysi³kowej (2
chorych).
W postêpowaniu terapeutycznym u badanych
chorych stosowano pomostowanie aortalno-wieñ231

cowe (2 chorych), przezskórn¹ koronaroplastykê
z za³o¿eniem lub bez za³o¿enia stentu (7 badanych) oraz prowadzono farmakoterapiê z wykorzystaniem nitratów, tiklopidyny lub kwasu acetylosalicylowego. W obu badanych grupach prowadzono podobny sposób postêpowania w odniesieniu
do omawianych schorzeñ.
U wszystkich pacjentów wykonywano przynajmniej raz w roku badanie echokardiograficzne
(UKG) serca jedno- i dwuwymiarowe, dodatkowo
dwukrotnie wykonywano badanie 24-godzinne
Holter cinienia têtniczego oraz 24-godzinny zapis EKG serca, oznaczano stê¿enie HbA1c, cholesterolu ca³kowitego, triglicerydów i CRP. Podczas
badania UKG serca oceniano standardowe parametry czynnoci lewej komory serca: frakcjê wyrzutow¹ serca (EF, ejection fraction), indeks masy
lewej komory (LVMI, left vetricle mass index), frakcjê skracania (SF, shortening fraction) i wspó³czynnik nap³ywu do lewej komory (E/A) zgodnie z zaleceniami Amerykañskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Wyliczano wskaniki adekwatnoci dializy: tygodniowego klirensu mocznika (KT/
V, values of total weekly urea), tygodniowego klirensu kreatyniny (TCCr, total weekly creatinine clearance) oraz wykonywano badanie oceny stopnia
przepuszczalnoci otrzewnej (PET).
Wszyscy badani zostali poinformowani o celu
badañ i wyrazili na nie zgodê.
Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy
u¿yciu testu t-Studenta dla cech zmiennych niepowi¹zanych, a przy braku normalnoci rozk³adu
hipotezy statystyczne badano stosuj¹c test U
Mann-Whitney'a. Wyliczono liniow¹ korelacjê Pearsona. Hipotezy zerowe odrzucano przy wartoci
p<0,05. Wyniki badañ przedstawiono jako redni¹
arytmetyczn¹ ± SD (odchylenie standardowe). Do
obliczeñ statystycznych wykorzystano program
Statistica for Windows wersja 5.1 (Stat Soft, Inc,
USA) 2005, w przypadku zmiennych jakociowych
jako liczbê przypadków (n) i %.
Wyniki
W tabeli I przedstawiono podstawow¹
charakterystykê badanych chorych. Porównuj¹c dane obu grup nie stwierdzono ró¿nic
dotycz¹cych stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, triglicerydów, a tak¿e CRP u badanych
chorych. Nie zaobserwowano równie¿ ró¿nic dotycz¹cych czêstoci zaburzeñ rytmu
serca oraz wartoci redniego cinienia têtniczego. W grupie chorych na cukrzycê wykazano obni¿one parametry adekwatnoci
dializy otrzewnowej (KT/V 2,1 vs 2,5).
Indeks masy lewej komory (160 ± 45 g/
m2 vs 130 ± 25 g/m2; p<0,05), wymiar skurczowy (27 ± 4 vs 32 mm ± 6; p<0,05) i rozkurczowy lewej komory (47 ± 8 vs 55 ± 6
mm; p<0,05) oraz przegrody (10/16 ± 6/5
vs 8/12 ± 4/6 mm; p<0,05) i ciany tylnej
(10/17 ± 6/5 mm vs 8/11 ± 6/4 mm; p<0,05)
by³y znamiennie wy¿sze u chorych na cukrzycê w porównaniu do osób chorych na
przewlek³¹ niewydolnoæ nerek o innej ni¿
cukrzyca etiologii (tabela II).
Stwierdzono równie¿ znamiennie czêstsze wystêpowanie zaburzeñ czynnoci skurczowej serca u chorych na cukrzycê (EF%:
48 ± 9 vs 55 ± 11 p< 0,01; SF%: 24 ± 9 vs
32 ± 9; p<0,01).
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Tabela I
Charakterystyka badanych grup.
Characteristic of investigated groups.
Cukrzy ca (DM (+));
Liczba badany ch: n=12

Bez cukrzy cy (DM (-));
Liczba badany ch: n=13

p

czas trw ania cukrzy cy (lata)

18,5 (6-28)



leczenie DO (m iesi¹ce)

27 (2-66)

28 (3-68)

NS

w iek (lata)

56,4 (28-68)

59,1 (29-71)

NS

hem oglobina (g/dl)

9,1 (6,9-11,4)

6,6 (7,8-12,2)

0,003

ery trocy ty (M /µl)

3,1 (2,3-3,6)

3,2 (3,0-3,9)

0,02

kreaty nina (m g/dl)

6,8 (4,3-9,2)

6,7 (5,4-7,8)

NS

w apñ (m g/dl)

8,4 (7,3-8,9)

8,7 (8,2-9,4)

NA

fosfor (m g/dl)

5,4 (4,3-5,6)

4,8 (4,2-6,4)

NS

cholesterol ca³kow ity (m g/dl)

229,3 (189-368,2)

228 (168-312,2)

NS

triglicery dy (m g/dl)

210,5 (145,8-250,4)

168,5 (111-265,4)

NS

bia³ko calkow ite (g/dl)

5,5 (5,3-6,6)

6,4 (5,8-7,4)

0,00005

album iny (g/dl)

2,6 (2,4-3,2)

3,4 (2,8-3,9)

0,0001

K T/ V

2,1 (1,8-2,5)

2,5 (1,9-3,7)

0,01

TC C r

52,4 (23-76)

57,2 (23-78)

0,01

HbA1c (%)

7,5 (5,8-8,9)

-

Tabela II
Wybrane parametry czynnoci serca w badanych grupach.
Parameters hart function of investigated groups.
Badane param etry

Chorzy na cukrzy cê (DM (+))

Chorzy bez cukrzy cy (DM (-))

SBP (m m Hg)

155 ± 7

153 ± 6

DBP (m m Hg)

87 ± 8

83 ± 11

EF (%)

48 ± 9*

55 ± 11

LVM i (g/m )

160 ± 45*

130 ± 25

E/ A

0,6 ± 0,3*

1,2 ± 0,8

SF (%)

24 ± 9*

32 ± 9

2

* p<0,001
Tabela III
Wybrane korelacje liniowe parametrów czynnoci serca i wyrównania przewlek³ej terminalnej niewydolnoci nerek.
Analysed correlation of heart function parameters and treatment chronic renal failure.
SBP

D BP

LVM i

r = 0,553; p<0,001

r =0,482; p<0,05

K T/ V

r = -0,52; p<0,01

r = -0,496; p<0,05

TC C r

r = -0,496; p<0,05

Indeks masy lewej komory korelowa³
dodatnio ze skurczowym i rozkurczowym
cinieniem têtniczym oraz wykazywa³ ujemn¹ korelacjê z KT/V (odpowiednio: r =0,553,
p<0,001; r= 0,482, p< 0,05; r=-0,51, p<0,01).
Wykazano ujemn¹ korelacjê pomiêdzy
adekwatnoci¹ dializy, a wymiarami lewej
komory miênia sercowego LVMI i rednim
cinieniem têtniczym (r= -0,51; p<0,01) oraz
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy LVMI, a rednim cinieniem têtniczym (r=0,553; p<0,001)
i pomiêdzy funkcj¹ skurczow¹ lewej komory, a KT/V (r=0,491; p<0,05) oraz TCCr
(r=0,492; p<0,01). Znaleziono ujemn¹ korelacjê pomiêdzy cinieniem têtniczym, a parametrami adekwatnoci dializy (tabela III).
Nie obserwowano podobnych zale¿noci w odniesieniu do ocenianych parametrów, w tym HbA1c oraz PET.

LVM i

EF

r = -0,51; p<0,01

r =0,491; p<0,05
r =0,492; p<0,01

Dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badañ u
chorych dializowanych otrzewnowo z powodu przewlek³ej niewydolnoci nerek nie wykazano znamiennych ró¿nic dotycz¹cych
stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, triglicerydów, bia³ka ostrej fazy (CRP) u chorych
na cukrzycê w porównaniu do dializowanych
osób bez cukrzycy. Hipercholesterolemia
jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i w odniesieniu
do przewlek³ej terminalnej niewydolnoci
nerek wykazuje fenomen odwróconej epidemiologii (tj. chorzy cechuj¹cy siê ni¿szym
stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego s¹ obarczeni wiêkszym ryzykiem zgonu) [15,22].
Bardziej aterogenny profil lipidowy obserwuje siê u chorych leczonych metod¹ dializy
otrzewnowej w porównaniu do osób hemo-
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dializowanych [22]. Z aterogennym profilem
lipidowym wi¹¿e siê wiêksza sk³onnoæ do
zakrzepicy obserwowana u chorych dializowanych otrzewnowo [15,22]. Zaprezentowane wyniki s¹ sprzeczne z rezultatami badañ
min. przeprowadzonych kilka lat temu w
naszym orodku. Mog¹ one wynikaæ z uzyskania dobrej kontroli zaburzeñ lipidowych,
poprawy jakoci leczenia u chorych dializowanych otrzewnowo w tutejszym orodku.
Nale¿y jednak¿e wzi¹æ pod uwagê niewielk¹ liczebnoæ badanych grup. Obie grupy
nie ró¿ni³y siê pomiêdzy sob¹ pod wzglêdem rodzaju stosowanej terapii hipolipemizuj¹cej.
Wykazana korelacja masy lewej komory miênia sercowego nie budzi w¹tpliwoci [3,23]. Podobne rezultaty obserwowano
w wielu innych pracach [3,23]. Wydaje siê
oczywisty wp³yw cukrzycy i przewlek³ej niewydolnoci nerek w stadium terminalnym na
osi¹gniête rezultaty. Podobne nie wydaje siê
byæ zaskoczeniem obecnoæ ujemnej korelacji pomiêdzy adekwatnoci¹ dializy, a parametrami funkcji skurczowej serca. Szczególnie istotnym problemem opisywanym w
pimiennictwie jest zmniejszenie frakcji wyrzutowej (EF) i frakcji skracania (SF) oraz
zwiêkszenie masy lewej komory w grupie
chorych na cukrzycê w okresie kilku lat (przy
takim samym, a nawet lepszym stopniu wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz
przewlek³ej niewydolnoci nerek w stadium
terminalnym) [3,7,31]. Istniej¹ coraz liczniejsze doniesienia na temat braku korzystnego wp³ywu leczenia nerkozastêpczego metod¹ dializy otrzewnowej na uk³ad sercowonaczyniowy w porównaniu do hemodializy
[38]. Wczeniejsze badania wykaza³y lepsz¹ kontrolê objêtoci p³ynu pozakomórkowego i tym samym cinienia têtniczego w
przypadku leczenia dializ¹ otrzewnow¹ [7].
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wielkoæ resztkowej diurezy, która jest wiêksza w momencie
rozpoczynania leczenia nerkozastêpczego.
W trakcie trwania terapii dochodzi do zmniejszenia resztkowej diurezy i w efekcie do
utrudnienia i/lub pogorszenia w³aciwej kontroli wolemii. W konsekwencji dochodzi do
rozwoju przewodnienia, wzrostu cinienia
têtniczego krwi, nasilenia pracy mechanicznej serca, która manifestuje siê nastêpnie
jego przerostem [10]. Kolejne obserwacje
potwierdzaj¹, i¿ krytycznym punktem terapii jest dwuletni okres leczenia dializ¹
otrzewnow¹. W tej grupie chorych obserwuje siê zwiêkszenie liczby i dawek leków hipotensyjnych [9,40]. W odniesieniu do chorych na cukrzycê powik³an¹ nefropati¹ w
stadium terminalnym proces ten jest bardziej
nasilony [32,37]. Potwierdza to tym samym
fakt gorszego przebiegu i rokowania terminalnej niewydolnoci nerek w tej grupie chorych. U blisko 100% badanych chorych na
cukrzycê ju¿ w pocz¹tkowym okresie choroby obserwuje siê cechy dysfunkcji rozkurczowej lewej komory serca [27]. Do przerostu lewej komory miênia sercowego dochodzi w wyniku istniej¹cych zaburzeñ relaksacji miênia sercowego, przewlek³ej niewydolnoci nerek w stadium terminalnym, nadcinienia têtniczego oraz niedokrwienia
[12,23,24]. Czêsto przerost lewej komory
serca ma charakter ekscentryczny (kardiomiopatia rozstrzeniowa). W konsekwencji
prowadzi to do szybkiej manifestacji klinicz-

nej niewydolnoci kr¹¿enia. Nale¿y w ka¿dym przypadku d¹¿yæ do w³aciwego, dobrego wyrównania zaburzeñ obserwowanych w przebiegu przewlek³ej niewydolnoci nerek, a tym samym do wybrania optymalnej terapii CADO.
Doniesienia innych autorów potwierdzaj¹, i¿ w trakcie pierwszych miesiêcy leczenia nerkozastêpczego metoda dializy
otrzewnowej jest wskazana u osób ze wspó³istniej¹cymi chorobami uk³adu kr¹¿enia,
poniewa¿ sprzyjaj¹ one zachowaniu resztkowej diurezy, prowadzi do zapewnienia stabilnej równowagi kwasowo-zasadowej, a
tak¿e zapobiega rozwojowi hiperkalemii [18].
W trakcie dalszego leczenia metoda powtarzanych hemodializ zapewnia lepsz¹ kontrolê cinienia têtniczego, wywiera mniej
aterogenny profil lipidowy krwi, charakteryzuje j¹ mniejsza sk³onnoæ do zakrzepicy i
rzadziej prowadzi do rozwoju przewodnienia [11,15,18,21]. Istniej¹ dane, ¿e u chorych cechuj¹cych siê normowolemi¹ i prawid³owymi wartociami cinienia têtniczego
uzyskanie kontroli wolemii bez stosowania
leków hipotensyjnych eliminuje wp³yw metody leczenia nerkozastêpczego - powtarzanych hemodializ lub dializy otrzewnowej na
strukturê i czynnoæ serca. Przewodnienie
jest jednym z elementów maj¹cych wp³yw
na wielkoæ przerostu lewej komory miênia
sercowego. Intensywna ultrafiltracja mo¿e
zmniejszyæ tê wadê. Zmniejszenie diurezy
resztkowej oraz upoledzone w³aciwoci
ultrafiltracyjne otrzewnej sprzyjaj¹ przewodnieniu. Chorzy cechuj¹cy siê diurez¹ wiêksz¹ ni¿ 250 ml/d maj¹ mniejsze ryzyko zgonu, ale równoczenie ró¿nica 250 ml dotycz¹ca objêtoci ultrafiltracji dializatu nie
wp³ywa na prze¿ycie [39]. Najtrudniej jest
uzyskaæ odwodnienie u chorych charakteryzuj¹cych siê du¿ym transportem otrzewnowym [15]. W tej grupie chorych odsetek
przerostu lewej komory siêga niemal 100%,
podczas gdy u chorych cechuj¹cych siê
ma³ym transportem dotyczy 33% dializowanych otrzewnowo. W naszej obserwacji nie
wykazalimy ró¿nic dotycz¹cych rodzaju
transportu otrzewnowego w oparciu o wyniki badania PET w analizowanych podgrupach, jak równie¿ korelacji pomiêdzy stopniem przerostu lewej komory i/lub wystêpowania zaburzeñ rytmu serca. Mo¿e to wynikaæ z ma³ej liczebnoci badanych grup. W
wietle przedstawionych zale¿noci wydaje
siê oczywiste, ¿e w³aciwie prowadzona
kontrola objêtoci pozakomórkowej jest jedn¹ z podstaw adekwatnoci dializy otrzewnowej.
Stack i wsp. poddali analizie blisko 108
tysiêcy chorych na terminaln¹ niewydolnoæ
nerek oceniaj¹c stan kliniczny od momentu
rozpoczêcia dializoterapii przez okres dwóch
kolejnych lat [33,34,35]. Wykazano, i¿ jedynie w trakcie pierwszych szeciu miesiêcy
terapii obserwowano korzystne zmiany w
odniesieniu do metody dializy otrzewnowej,
w tym mniejsze o 8% wzglêdne ryzyko
mierci (RR) w porównaniu do chorych hemodializowanych. Analizuj¹c podgrupê chorych bez cukrzycy po 6-ciu miesi¹cach leczenia metod¹ dializy otrzewnowej ryzyko
zgonu chorych na niewydolnoæ serca uleg³o znacznemu zwiêkszeniu, w 18-24 miesi¹cu terapii by³o o 47% wiêksze u chorych
leczonych metod¹ dializy otrzewnowej w
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porównaniu do hemodializowanych chorych.
Osoby dializowane bez cech niewydolnoci
serca w trakcie pierwszych 6 miesiêcy leczenia metod¹ dializy otrzewnowej charakteryzowa³y siê mniejszym ryzykiem zgonu
w porównaniu do chorych leczonych metod¹ hemodializ (o oko³o 21%), podczas gdy
po roku leczenia zaobserwowano odwrotn¹
zale¿noæ [33,34,35]. W przypadku wspó³istnienia cukrzycy, przewlek³ej niewydolnoci nerek i niewydolnoci kr¹¿enia w trakcie
pierwszych dwóch lat leczenia nerkozastêpczego metod¹ dializy otrzewnowej ryzyko
zgonu by³o znamiennie wiêksze w stosunku do chorych leczonych metod¹ powtarzanych hemodializ (0-6 miesiêcy: ryzyko zgonu by³o wiêksze o 14%, 18-24 miesi¹ce terapii: ryzyko zgonu by³o wiêksze o 39%)
[33,34,35]. Rezultaty omawianej analizy
potwierdzaj¹, i¿ potencjalne korzyci leczenia metod¹ dializy otrzewnowej u chorych
na terminaln¹ niewydolnoæ nerek wspó³istniej¹c¹ z niewydolnoci¹ serca s¹ ograniczone do pocz¹tkowego okresu stosowania
tej metody. Równoczenie dializa otrzewnowa znajduje coraz wiêksze uznanie w leczeniu chorych na niewydolnoæ serca bez
wspó³istniej¹cej niewydolnoci nerek lub u
chorych na niewydolnoæ nerek w innym ni¿
V stadium przewlek³ej choroby nerek takich
jak: niewydolnoæ serca ciê¿kiego stopnia,
która nie reaguje na stosowan¹ farmakoterapiê, niewydolnoæ serca wspó³istniej¹ca
z hiponatremi¹ lub niewydolnoci¹ nerek.
Wskazania te wynikaj¹ z mo¿liwoci usuwania nadmiaru wody z ustroju, zwiêkszenia diurezy, korekcji hiponatremii, poprawy
jakoci ¿ycia leczonych, zmniejszenia liczby hospitalizacji [5,13,15]. Nale¿y równoczenie pamiêtaæ, i¿ taki rodzaj terapii nie wp³ywa na poprawê prze¿ycia chorych leczonych
metod¹ dializy otrzewnowej.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na znaczenie kwasicy metabolicznej na wielkoæ
rzutu serca. Ciê¿ka kwasica metaboliczna
(pH<7,1) prowadzi do zmniejszenia rzutu
serca i rozwoju niemiarowoci [14]. W naszym badaniu nie analizowalimy znaczenia w/w elementu. Wydaje siê jednak, i¿ nie
mia³by on istotnego wp³ywu ze wzglêdu na
brak ró¿nic dotycz¹cych kwasicy u chorych
na cukrzycê dializowanych otrzewnowo w
porównaniu do osób bez cukrzycy.
Podsumowuj¹c, powik³ania ze strony
uk³adu sercowo-naczyniowego u chorych na
przewlek³¹ niewydolnoæ nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej prowadz¹ do
zwiêkszonej miertelnoci. Przerost lewej
komory serca u tych chorych jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka rozwoju w/w powik³añ [15,28].
Zaburzenia relaksacji miênia sercowego w po³¹czeniu z niewydolnoci¹ nerek i
niedokrwieniem prowadz¹ do przerostu lewej komory oraz szybszej manifestacji objawów klinicznych niewydolnoci kr¹¿enia.
Dializa otrzewnowa jest jedn¹ z metod leczenia nerkozastêpczego u chorych na niewydolnoæ nerek w przebiegu cukrzycy.
Ocena wp³ywu tej metody na uk³ad sercowo-naczyniowy wymaga jednak przeprowadzenia wieloorodkowych badañ u du¿ej
liczby chorych. Nale¿y pamiêtaæ, aby odpowiednio wczenie modyfikowaæ u takich
chorych leczenie metod¹ dializy otrzewno-
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wej oraz rozwa¿yæ ewentualn¹ koniecznoæ
zmiany terapii nerkozastêpczej.
Wnioski
Wymiary i czynnoæ serca chorych na
przewlek³¹ niewydolnoæ nerek leczonych
nerkozastêpczo metod¹ dializy otrzewnowej
zale¿¹ od wspó³istnienia cukrzycy, wartoci
redniego cinienia têtniczego krwi, KT/V i
czasu leczenia.
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