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Zespó³ metaboliczny, cukrzyca typu 2,
dializa otrzewnowa
W pracy przedstawiono powi¹zania pomiêdzy zespo³em metabolicznym,
cukrzyc¹ typu 2 oraz zaburzeniami metabolicznymi stwierdzanymi u chorych na
mocznicê leczonych dializ¹ otrzewnow¹. Do leczenia dializ¹ otrzewnow¹ czêsto kwalifikowani s¹ chorzy z cukrzyc¹ typu 2, która mo¿e byæ jedn¹ ze sk³adowych zespo³u metabolicznego. Leczenie dializ¹ otrzewnow¹ wskutek znacznej
ekspozycji ustroju chorego na glukozê sprzyja rozwojowi zespo³u metabolicznego i ujawnianiu siê cukrzycy typu 2. Zespó³ metaboliczny, cukrzyca typu 2
oraz dializa otrzewnowa maj¹ cechy wspólne tak¿e wtedy, gdy wystêpuj¹ niezale¿nie od siebie. Nale¿y do nich insulinoopornoæ, nadmierne wytwarzanie koñcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE), aktywowanie receptorów
tkankowych dla AGE (RAGE), bezwzglêdny lub wzglêdny niedobór endogennych sekrecyjnych RAGE i nieprawid³owe stê¿enie adipocytokin w osoczu. Wykazano, ¿e u chorych z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek insulinoopornoæ
wi¹¿e siê z obni¿eniem bezt³uszczowej masy cia³a, co wskazuje na przynajmniej
jeden z mechanizmów niedo¿ywienia bia³kowego przy czêsto wspó³istniej¹cej
oty³oci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 71-74)

Metabolic syndrome, type 2 diabetes, peritoneal dialysis
Associations between metabolic syndrome, type 2 diabetes and metabolic
disturbances shown in uremic patients treated with peritoneal dialysis are presented on the basis of literature data. Uremic patients with type 2 diabetes,
which is a disease included in the components of metabolic syndrome, are still
frequently qualified for treatment with peritoneal dialysis. Renal replacement
therapy conducted with peritoneal dialysis promotes development of metabolic
syndrome and manifestation of type 2 diabetes due to significant glucose exposure. Metabolic syndrome, type 2 diabetes and peritoneal dialysis have several
features in common also when they occur independently from each other. These
features include insulin resistance, enhanced formation of advanced glycation
end products (AGE), activation of tissue receptors for AGE (RAGE), absolute or
relative deficiency of endogenous secretory RAGE and abnormal serum concentration of adipocytokines. It was shown that in patients with advanced renal
failure insulin resistance is associated with decreased lean body mass, what
indicates on at least one mechanism of protein malnutrition occurring simultaneously with obesity.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 71-74)
Poznawanie podstaw molekularnych
chorób somatycznych ujawnia niejednokrotnie udzia³ w ich patomechanizmie podobnych czynników, jakimi s¹ cytokiny, czynniki zapalne, hormony. Przyk³adem takich stanów patologicznych mog¹ byæ zaburzenia,
wystêpuj¹ce w zespole metabolicznym, cukrzycy typu 2 i schy³kowej niewydolnoci
nerek leczonej dializ¹ otrzewnow¹. Chorzy
z zespo³em metabolicznym, chorzy na cukrzycê typu 2 i chorzy leczeni przewlekle
dializ¹ otrzewnow¹ maj¹ w znacz¹cym odsetku przypadków co najmniej trzy cechy
wspólne: insulinoopornoæ, zaburzenia w
systemie AGE - RAGE - esRAGE (AGE,
advanced glycation end-products, koñcowe
produkty zaawansowanej glikacji; RAGE,
receptor for AGE, receptor dla AGE; esRAGE, endogenous secretory RAGE, endogenny sekrecyjny RAGE) i nieprawid³owe
stê¿enie adipocytokin w osoczu. Cukrzyca,
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ka¿da z cech zespo³u metabolicznego oraz
zespó³ metaboliczny stanowi¹ czynniki rozwoju i/lub postêpu choroby nerek [11], a
obci¹¿enie glukoz¹ chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek leczonych dializ¹
otrzewnow¹ sprzyja hiperglikemii i ujawnianiu siê cukrzycy [63] oraz rozwojowi zespo³u metabolicznego [27]. Z tych powodów
chory dializowany otrzewnowo jest czêsto
pacjentem nie tylko nefrologa, ale tak¿e diabetologa/endokrynologa.
Zespó³ metaboliczny
Wród cech, stanowi¹cych wed³ug Miêdzynarodowej Federacji Diabetologicznej
(International Diabetes Federation) [67] kryteria rozpoznania zespo³u metabolicznego,
wymienia siê obwód talii (u europejskich
kobiet > 80 cm, u europejskich mê¿czyzn >
94 cm) lub wskanik masy cia³a (BMI) > 30
kg/m2, stê¿enie triglicerydów w surowicy >
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150 mg/dl (1,7 mmol/l) lub leczenie hipolipemizuj¹ce, stê¿enie HDL-cholesterolu w
surowicy (u kobiet < 50 mg/dl, czyli 1,29
mmol/l; u mê¿czyzn < 40 mg/dl, czyli 1,03
mmol/l) lub leczenie hipolipemizuj¹ce, skurczowe cinienie têtnicze > 130 mmHg lub
rozkurczowe cinienie têtnicze > 85 mmHg
lub leczenie hipotensyjne, stê¿enie glukozy
w osoczu na czczo > 100 mg/dl (5,6 mmol/
l) lub rozpoznanie cukrzycy typu 2. Rozpoznanie zespo³u metabolicznego mo¿na postawiæ, gdy badana osoba ma odpowiednio
du¿y obwód talii lub BMI i dwie inne cechy
zespo³u metabolicznego. Obecnie opracowywane s¹ kryteria rozpoznawania zespo³u metabolicznego u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹: ze wzglêdu na specyfikê
zabiegu obwód brzucha, mierzony po wypuszczeniu p³ynu dializacyjnego, ma stanowiæ kryterium równowa¿ne z pozosta³ymi.
Do rozpoznania zespo³u metabolicznego u
chorego leczonego dializ¹ otrzewnow¹ konieczne jest jednoczesne wystêpowanie co
najmniej trzech wymienionych wy¿ej objawów [34].
Nie ma ogólnopolskich danych, dotycz¹cych rozpowszechnienia zespo³u metabolicznego u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹, ale w 2007 r. nadcinienie têtnicze
rozpoznawano u 79% ogó³u chorych leczonych w Polsce dializ¹ otrzewnow¹, rozpowszechnienie nefropatii cukrzycowej wród
tych chorych oceniono na 33%, a 56,2%
chorych przyjmowa³o leki hipolipemizuj¹ce
[57]. W Australii wród badanych chorych
w 4 i 5 stadium przewlek³ej choroby nerek
by³o 30,5% pacjentów z zespo³em metabolicznym, a leczenie dializ¹ otrzewnow¹ stanowi³o niezale¿ny czynnik wystêpowania tego
zespo³u [27]. U taiwañskich chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ wystêpowanie zespo³u metabolicznego oceniono na 55% [10].
W Wielkopolsce u chorych leczonych
dializ¹ otrzewnow¹ z zespo³em metabolicznym rozpoznanym wed³ug kryteriów Miêdzynarodowej Federacji Cukrzycowej ka¿d¹ z
cech zespo³u metabolicznego (poza wymaganym dla rozpoznania zespo³u metabolicznego nadmiernym obwodem talii, stwierdzanym w 100% przypadków) wykazano u co
najmniej 65% pacjentów. U chorych leczonych powtarzan¹ hemodializ¹ z rozpoznanym zespo³em metabolicznym ka¿d¹ z cech
zespo³u metabolicznego (poza nadmiernym
obwodem talii) stwierdzono u ponad 50%
pacjentów. Ró¿nice miêdzy oby grupami
chorych by³y znamienne statystycznie w
odniesieniu do cinienia têtniczego, które
spe³nia³o kryteria w³¹czenia do cech zespo³u metabolicznego u wszystkich chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ i u 65% chorych hemodializowanych (dane niepublikowane). Co wiêcej, osoby zdrowe, nie spe³niaj¹ce kryteriów rozpoznania zespo³u metabolicznego, równie¿ w ponad 50% przypadków wykazywa³y zwiêkszony obwód talii i nadmiernie wysokie cinienie têtnicze.
Stê¿enie triglicerydów, wynosz¹ce co najmniej 150 mg/dl, by³o obecne u 74% chorych z zespo³em metabolicznym leczonych
dializ¹ otrzewnow¹ w Wielkopolsce.
Insulinoopornoæ
Uwa¿a siê, ¿e wiêkszoæ cech zespo³u
metabolicznego wynika z insulinoopornoci
i/lub hiperinsulinemii [56]. Z³otym standar-
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dem szacowania wra¿liwoci tkanek na insulinê jest badanie metod¹ euglikemicznej
klamry metabolicznej (clamp-IR) [13]. Stosowano j¹ zarówno u chorych leczonych
dializ¹ otrzewnow¹ [30,41,54], jak i u chorych hemodializowanych [5,14,25,30,35-40,
59,62]. W bibliografii Pubmedu znaleziono
ogó³em 6 prac, dotycz¹cych dializy otrzewnowej, i 15 prac, dotycz¹cych hemodializy,
w których wykorzystano metodê klamry
metabolicznej. W 6 pracach, dotycz¹cych
dializy otrzewnowej, badaniu poddano ogó³em 44 chorych leczonych t¹ metod¹, a w
15, dotycz¹cych chorych hemodializowanych  159 osób. Ze wzglêdu na czasoch³onn¹, kosztown¹ i skomplikowan¹ technikê
metody clamp-IR czêsto u¿ywa siê w praktyce klinicznej matematycznego modelu
oceny insulinoopornoci (HOMA-IR), opracowanego przez Matthewsa i wsp. [45] i rekomendowanego dla chorych na cukrzycê
typu 2 leczonych jedynie diet¹, u których
stwierdzono wysok¹ korelacjê HOMA-IR z
clamp-IR. Wykazano jednak, ¿e HOMA-IR
cile odzwierciedla wyniki uzyskane metod¹ clamp-IR tak¿e u osób, u których nie rozpoznano cukrzycy, ale wykazano ró¿n¹ tolerancjê glukozy i wra¿liwoæ na insulinê
oraz u chorych z cukrzyc¹ typu 2 leczonych
doustnymi preparatami hipoglikemizuj¹cymi
[18,19]. HOMA-IR stosowano równie¿ u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, u których nie stwierdzono cukrzycy: niedializowanych [32,65], leczonych dializ¹
otrzewnow¹ [9, 22,23,33,43,52] oraz hemodializowanych [55]. W 2001 r. Shoji i wsp.
[60] wykazali przydatnoæ HOMA-IR do
oznaczania insulinoopornoci w niewydolnoci nerek, w³¹czaj¹c do badanej grupy
tak¿e chorych leczonych insulin¹. Ostatnie
lata przynios³y doniesienia o wynikach
HOMA-IR u hemodializowanych cukrzyków
nieleczonych i leczonych insulin¹ [49]. Stosuj¹c HOMA-IR w praktyce, nale¿y jednak
pamiêtaæ, aby badania wykonywaæ u cukrzyków wykazuj¹cych stabilne stê¿enia glukozy w ci¹gu doby, nie przewy¿szaj¹ce 140
mg/dl (7,7 mmol/l) na czczo [3].
W cukrzycy typu 2 insulinoopornoæ jest
wiêksza ni¿ u osób zdrowych [19]. Chorzy
na cukrzycê typu 2 z niewydolnoci¹ nerek
wykazuj¹ wiêksz¹ insulinoopornoæ ni¿ chorzy z dobrze zachowan¹ czynnoci¹ nerek
[60]. U chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ [9,23,33,43], u których nie stwierdzono
cukrzycy, insulinoopornoæ by³a wy¿sza ni¿
u osób zdrowych [19,43], porównywalna do
wykazywanej w cukrzycy typu 2 [19,60]. Po
roku od pocz¹tku leczenia dializ¹ otrzewnow¹ insulinoopornoæ nie zmieni³a siê w
porównaniu do stwierdzanej bezporednio
przed zastosowaniem dializy otrzewnowej,
choæ BMI wzrós³, a stê¿enie adiponektyny
ca³kowitej i wielkocz¹steczkowej w osoczu
obni¿y³o siê [52]. Wyj¹tkowo wysok¹ insulinoopornoæ opisywano u chorych leczonych
dializ¹ otrzewnow¹ bez zachowanej resztkowej czynnoci nerek, choæ nie chorowali
oni na cukrzycê [22]. Stosowanie p³ynu dializacyjnego z ikodekstryn¹ [9,22,23] lub podawanie rozyglitazonu [33] zmniejsza insulinoopornoæ u chorych leczonych dializ¹
otrzewnow¹.
U osób z zespo³em metabolicznym i u
chorych na cukrzycê typu 2 oraz u leczonych dializ¹ otrzewnow¹ insulinoopornoæ

koreluje dodatnio ze wskanikami antropometrycznymi, wiadcz¹cymi o nadmiernej
masie cia³a (BMI, t³uszczowa masa cia³a 
FBM, obwód brzucha, wskanik talia - biodro  WHiR, wskanik talia - wzrost 
WHeR). U osób bez cukrzycy w stadium 3 i
4 przewlek³ej choroby nerek BMI i FBM s¹
najwa¿niejszymi determinantami insulinoopornoci [65]. U chorych hemodializowanych insulinoopornoæ mo¿e tak¿e wi¹zaæ
siê z wp³ywem ¿elaza [55], a u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹  ze stê¿eniem
kr¹¿¹cego fibrynogenu [43] i niskim tygodniowym otrzewnowym klirensem mocznika normalizowanym wzglêdem jego objêtoci dystrybucji  Kt/V [10].
Zwiêkszona insulinoopornoæ mo¿e odgrywaæ rolê w utracie masy miêniowej,
obserwowanej u chorych z postêpuj¹c¹ niewydolnoci¹ nerek. Nie ma jeszcze na to
bezporednich dowodów u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹, ale u chorych na
mocznicê bez stwierdzonej cukrzycy rozpoczynaj¹cych dializoterapiê (8 hemodializy,
13 ci¹g³a ambulatoryjna dializa otrzewnowa
 CADO) wykazano korelacjê HOMA-IR ze
stosunkiem zmierzonej do nale¿nej bezt³uszczowej masy cia³a (LBMm/LBMe) zarówno
u chorych oty³ych (r=-0,829, p=0,042), jak i
nieoty³ych (r=-0,807, p<0,001). Ponadto, u
chorych rozpoczynaj¹cych leczenie CADO
wiêkszym wartociom HOMA-IR odpowiada³a wiêksza iloæ fragmentów aktyny o m.c.
14 kDa w bioptatach miênia prostego brzucha pobranych podczas wszczepiania cewnika Tenckhoffa i wiadcz¹cych o wzrocie
aktywnoci kaspazy 3 wskutek zaburzenia
szlaku insulina/insulinowy czynnik wzrostu
1 lub insulinoopornoci [32]. Stwierdzono
tak¿e, ¿e u chorych leczonych hemodializ¹
nie wykazuj¹cych cukrzycy wzrostowi insulinoopornoci towarzyszy rozpad bia³ek miêni szkieletowych [61].
Ju¿ w 2004 r. Nishizawa i wsp. [50] uwa¿ali, ¿e insulinoopornoæ, dyslipidemia, nadcinienie têtnicze i niedo¿ywienie sugeruj¹
wystêpowanie w niewydolnoci nerek odrêbnego typu zespo³u metabolicznego, sprzyjaj¹cego chorobie sercowo-naczyniowej. W
wietle obecnych danych, wi¹¿¹cych insulinoopornoæ z utrat¹ bezt³uszczowej masy
cia³a, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wspólnym
komponentem zaburzeñ metabolicznych w
zespole metabolicznym, cukrzycy typu 2 i w
mocznicy mo¿e byæ tak¿e utrata masy miêniowej, wynikaj¹ca z insulinoopornoci.
Oty³oæ bez innych cech zespo³u metabolicznego i bez utraty masy miêniowej nie
jest czynnikiem ryzyka mierci sercowo-naczyniowej, a jej wystêpowanie wi¹¿e siê niekiedy nawet z d³u¿szym prze¿yciem chorych,
niezale¿nie od rodzaju dializoterapii [50,53].
Niekorzystne rokowanie kojarzy siê z oty³oci¹ z nisk¹ mas¹ miêniow¹, opisywan¹
tak¿e u chorych z zespo³em kardiometabolicznym [17].
System AGE - RAGE - esRAGE
Hiperglikemia, bêd¹ca koronnym objawem cukrzycy typu 2, czêstym objawem w
zespole metabolicznym oraz okresowo
stwierdzanym odchyleniem u ka¿dego chorego leczonego dializ¹ otrzewnow¹, sprzyja tworzeniu siê w ustroju zaawansowanych
produktów glikacji. AGE, powstaj¹ce w stanie zdrowia w ilociach, nie wp³ywaj¹cych
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znacz¹co na fizjologiczne czynnoci ustroju, w stanach utrzymuj¹cej siê lub powtarzaj¹cej siê hiperglikemii s¹ produkowane i
gromadzone w ilociach zaburzaj¹cych funkcje komórek i tkanek. Na powierzchni komórek (przydankowych, ródb³onka, mezangialnych) znajduj¹ siê RAGE. AGE, wi¹¿¹c
siê z tymi receptorami, powoduj¹ uszkodzenie komórek z dalszymi konsekwencjami.
Utrata komórek przydankowych indukuje
angiogenezê i trombogenezê oraz nasila
uszkodzenie ródb³onka, którego funkcja
jest ju¿ zaburzona przez AGE. Dochodzi do
wzmo¿onej produkcji czynnika wzrostu ródb³onka naczyniowego (VEGF), który zamyka b³êdne ko³o, wzmagaj¹c angio- i trombogenezê. Klinicznym skutkiem tych zaburzeñ jest retinopatia. Komórki mezangialne
wytwarzaj¹ pod wp³ywem AGE macie¿ pozakomórkow¹, co prowadzi do poszerzenia
obszarów mezangialnych i klinicznie manifestuje siê objawami nefropatii. U chorych
leczonych dializ¹ otrzewnow¹ polimorfizm
RAGE jest jednym ze zdefiniowanych czynników, okrelaj¹cych przepuszczalnoæ
otrzewnej od pocz¹tku dializoterapii [44]. W
przebiegu leczenia dializ¹ otrzewnow¹ aktywacja RAGE, obecnych na komórkach
mezotelialnych, przez AGE nasila uwalnianie VEGF i neoangiogenezê [7]. Przemiana
komórek mezotelialnych w miofibroblasty
odbywa siê tak¿e przy udziale RAGE, co
oznacza ich udzia³ w procesie w³óknienia
otrzewnej [16]. Wi¹zanie siê AGE z RAGE
zwiêksza ekspresjê transformuj¹cego czynnika wzrostu ß (TGF-ß), sprzyjaj¹cego w³óknieniu tkanki submezotelialnej i gromadzeniu siê fibronektyny w otrzewnej u zwierz¹t
z cukrzyc¹, a zastosowanie przeciwcia³
przeciw RAGE hamuje te procesy, potwierdzaj¹c ich zwi¹zek z aktywacj¹ RAGE [15].
Wykazano tak¿e, i¿ uszkodzenie b³ony
otrzewnowej przez produkty degradacji glukozy dokonuje siê poprzez RAGE [58].
Oprócz RAGE zwi¹zanych z komórkami istniej¹ rozpuszczalne RAGE, kr¹¿¹ce we
krwi. S¹ to RAGE usuniête z powierzchni
komórek przez proteazy albo te¿ specjalnie
wydzielane do krwi jako esRAGE. Oba warianty receptora s¹ naturalnymi ligandami
dla AGE. Wariant esRAGE wychwytuje AGE
poza komórkami, dziêki czemu chroni je
przed uszkodzeniem, wynikaj¹cym z dzia³ania AGE (dzia³anie cytoprotekcyjne) [66].
Stê¿enie rozpuszczalnych RAGE wzrasta w niewydolnoci nerek i jest podwy¿szone zarówno u chorych leczonych dializ¹
otrzewnow¹, jak i hemodializownych. U leczonych dializ¹ otrzewnow¹ rozpuszczalne
RAGE wykrywa siê tak¿e w dializacie w ilociach proporcjonalnych do ich stê¿enia w
osoczu i przezotrzewnowej utraty bia³ka [28].
W cukrzycy typu 1 stwierdzono obni¿enie
stê¿enia cytoprotekcyjnego esRAGE [29],
co mo¿e byæ wyrazem zarówno niedostatecznego tworzenia, jak i zu¿ycia. U chorych hemodializowanych wiêkszej insulinoopornoci towarzyszy ni¿sze stê¿enie esRAGE w osoczu: najni¿sze stê¿enia esRAGE
obserwowano u chorych hemodializowanych z cukrzyc¹ typu 2, wykazuj¹cych jednoczenie najwiêksz¹ insulinoopornoæ;
najwy¿sze stê¿enia esRAGE wystêpowa³y
u hemodializowanych bez cukrzycy i bez
zespo³u metabolicznego, u których insulinoopornoæ by³a tylko nieznacznie wiêksza ni¿

u osób zdrowych [47]. Stê¿enie esRAGE w
osoczu osób choruj¹cych i nie choruj¹cych
na cukrzycê ujemnie koreluje ze sk³adowymi zespo³u metabolicznego (BMI, cinienie
têtnicze, stê¿enie triglicerydów, insulinoopornoæ), a jego wy¿sze stê¿enia uwa¿a siê za
czynnik chroni¹cy przed zespo³em metabolicznym [31].
Adipocytokiny
Za brakuj¹ce ogniwa miêdzy insulinoopornoci¹ a oty³oci¹ uwa¿a siê adipocytokiny  biologicznie czynne substancje, wytwarzane przez adipocyty trzewnej tkanki t³uszczowej [2]. Wród nich wymienia siê
leptynê, adiponektynê, rezystynê, czynnik
martwicy guza a (TNF-a) oraz interleukinê
6 (IL-6). Stê¿enie wymienionych adipocytokin w osoczu jest wy¿sze u chorych dializowanych ni¿ u osób zdrowych, przy czym stê¿enie leptyny koreluje dodatnio ca³kowit¹
FBM oraz stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego, LDL-cholesterolu i triglicerydów. U
chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ stê¿enie rezystyny w osoczu równie¿ dodatnio
korelowa³o z ca³kowit¹ FBM i stê¿eniem triglicerydów w osoczu [64]. Nie stwierdzono
natomiast korelacji miêdzy stê¿eniem adipocytokin a HOMA-IR zarówno u dializowanych doros³ych [64], jak i u dzieci [8]. U niedializowanych chorych na cukrzycê typu 2
stê¿enie rezystyny wykazywa³o jednak zwi¹zek z insulinoopornoci¹ [1], a w populacji
ogólnej stwierdzono ostatnio zwi¹zek miêdzy
stê¿eniem adiponektyny, rezystyny i TNF-a
a insulinoopornoci¹, zarówno u osób z zespo³em metabolicznym, jak bez niego [24].
Ostatnie lata przynios³y wzrastaj¹c¹ liczbê doniesieñ o bia³ku wydzielanym przez
t³uszczow¹ tkankê trzewn¹  wisfatynie.
Iloæ mRNA wisfatyny znacz¹co wzrasta
podczas ró¿nicowania preadipocytów do
dojrza³ych adipocytów, a rozwojowi oty³oci
towarzyszy wzrost stê¿enia wisfatyny w osoczu [21]. Wykazano, ¿e gen wisfatyny ma
odmiany, ale nie ³¹cz¹ siê one znacz¹co z
rozwojem cukrzycy typu 2. In vitro wisfatyna, podobnie jak insulina, stymuluje wychwyt
glukozy przez 3T3-L1 adipocyty i L6 monocyty oraz hamuje uwalnianie glukozy z hepatocytów [6]. Do¿ylne podanie wisfatyny
obni¿a stê¿enie glukozy, ale nie wp³ywa na
stê¿enie insuliny, co wskazuje, ¿e wisfatyna
wywiera bezporednie dzia³anie hipoglikemizuj¹ce, a nie poprzez stymulowanie sekrecji insuliny [21]. In vivo wisfatyna obni¿a
stê¿enie glukozy we krwi przez zmniejszanie uwalniania glukozy z hepatocytów i stymulowanie reutylizacji glukozy w tkankach
obwodowych [6]. W przeciwieñstwie do insuliny stê¿enie wisfatyny nie zmienia siê
znacz¹co po posi³ku [21]. S¹dzi siê, ¿e wisfatyna chroni ustrój przed patologi¹ zwi¹zan¹ z oty³oci¹, wywieraj¹c korzystny wp³yw
na uk³ad sercowo-naczyniowy i insulinowra¿liwoæ [6].
Wisfatyna jest wydalana przez nerki,
st¹d upoledzenie ich funkcji przyczynia siê
do wzrostu stê¿enia wisfatyny w osoczu [4].
Tym niemniej, u chorych hemodializowanych
niektórzy badacze wykazywali ni¿sze stê¿enie wisfatyny ni¿ u osób zdrowych [51], inni
 nieznamiennie ró¿ne w porównaniu z grup¹ zdrowych ochotników [20], a inni  wy¿sze ni¿ u osób zdrowych [42, 48]. U chorych leczonych CADO wykazano wy¿sze
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stê¿enie wisfatyny ni¿ u osób zdrowych i
chorych hemodializowanych [20]. W cukrzycy typu 2 stê¿enie wisfatyny by³o znacz¹co
wy¿sze ni¿ u osób zdrowych mimo prawid³owego stê¿enia kreatyniny w osoczu [12].
W populacji ogólnej stê¿enie wisfatyny
wykazywa³o graniczn¹ (p=0,07) ujemn¹ korelacjê (r=-0,09) ze stê¿eniem triglicerydów
w surowicy; czêstoæ wystêpowania nadcinienia by³a zmiennie (p=0,042) ni¿sza u
osób najni¿szymi i najwy¿szymi stê¿eniami
wisfatyny (krzywa U korelacji), a w ca³ej
badanej populacji korelacja by³a ujemna dla
cinienia skurczowego i rozkurczowego, ale
nie znamienna. Oty³oæ (uogólniona  objêtoæ podskórnej tkanki t³uszczowej, BMI
lub brzuszna  objêtoæ tkanki t³uszczowej
trzewnej, obwód talii), stê¿enie cholesterolu ca³kowitego i HDL-cholesterolu, stê¿enie
glukozy na czczo, cukrzyca i zespó³ metaboliczny nie ³¹czy³y siê istotnie z wartociami stê¿enia wisfatyny w osoczu [26]. W odniesieniu do cech zespo³u metabolicznego
badania w³asne wykaza³y u chorych hemodializowanych z cukrzyc¹ typu 2 dodatni¹
korelacjê miêdzy stê¿eniem insuliny i wisfatyny (r=0,428, p=0,023), a ujemn¹ miêdzy
skurczowym cinieniem krwi a stê¿eniem
wisfatyny (r=-0,389, p=0,040) [48].
Omawianie zasad leczenia prezentowanych zaburzeñ wychodzi poza zakres niniejszego opracowania. Godn¹ polecenia jest
propozycja standardu terapeutycznego zespo³u metabolicznego, opracowana przez
specjalistów polskich [46]. U chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ nale¿a³oby ponadto
rekomendowaæ stosowanie p³ynu dializacyjnego, zawieraj¹cego ikodekstrynê, które ³¹czy siê ze zmniejszeniem obci¹¿enia glukoz¹, obni¿eniem hiperlipidemii, wzrostem
stê¿enia w osoczu adiponektyny, a obni¿eniem stê¿enia leptyny [22], a tak¿e ³atwiejszym utrzymaniem w³aciwego nawodnienia chorych, co sprzyja normalizacji cinienia têtniczego.
Podsumowuj¹c, cukrzyca typu 2, zespó³ metaboliczny i zaburzenia metaboliczne, towarzysz¹ce mocznicy leczonej dializ¹ otrzewnow¹, wykazuj¹ cechy wspólne,
które upoledzaj¹ funkcjonowanie ustroju i
pogarszaj¹ rokowanie. Zwiêkszona insulinoopornoæ [32,39,49,56,61], aktywacja
RAGE przez AGE [7,16,58], niskie stê¿enie esRAGE w osoczu [31,66] oraz zaburzenia w stê¿eniu adipocytokin w osoczu [1,
4] stanowi¹ czynniki z³ego rokowania. Kompleksowe leczenie tych nieprawid³owoci
stanowi wyzwanie dla medycyny bie¿¹cego stulecia.
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