1. ZESPÓ£ METABOLICZNY U DZIECI Z PRZEWLEK£¥ CHOROB¥ NEREK
Dro¿d¿ D.1, Pietrzyk J.A.1, Kwinta P.2, Miklaszewska M.1, Zachwieja K.1
Oddzia³ Dializ1 Katedra i Klinika Pediatrii2, Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii CM
UJ, Kraków.
Zespó³ metaboliczny (ZM) charakteryzuje siê wspó³wystêpowaniem oty³oci centralnej, zaburzeñ gospodarki lipidowej i wêglowodanowej oraz nadcinienia têtniczego.
ZM jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które stanowi¹
g³ówn¹ przyczynê chorobowoci i miertelnoci u osób dializowanych.
Badania wykonano u 43 dzieci (31 ch³opców, 12 dziewczynek) z przewlek³¹ chorob¹
nerek (PChN) w stadium 2 do 5 w wieku rednio 11,8 lat, z mas¹ cia³a rednio 38,9
kg i GFR 39,7 ml/min/1,73m2. ZM diagnozowano wg Ferranti (stwierdzone 3 lub
wiêcej kryteria diagnostyczne).
Zespó³ metaboliczny rozpoznano u 14 (32,5%) pacjentów z PChN. U 17 (39,5%)
dzieci stwierdzono 2 kryteria diagnostyczne ZM, a u pozosta³ych 12 (28%) pacjentów 1 czynnik. ZM nie wystêpowa³ u dzieci z PChN stadium 2. ZM stwierdzono u
50% pacjentów z PChN stadium 3, u 23% w 4 i u 50% w stadium 5. Podwy¿szone
stê¿enie trólglicerydów obserwowano u 33 dzieci (76,7%), obni¿one stê¿enie HDL u
20 (46,5%), nadcinienie têtnicze u 32 (74,4%), a podwy¿szone stê¿enie glukozy
jedynie u 3 pacjentów (7%) w stadium 5 PChN. Obwód pasa >75 centyla stwierdzono u 6 pacjentów (14%). Podwy¿szone stê¿enie insuliny obserwowano u 16 z 39
pacjentów (41%).
Wniosek: Zespó³ metaboliczny oraz hipeinsulinemia wystêpuj¹ z du¿¹ czêstoci¹ u
dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek pomimo rzadkiego wystêpowania oty³oci centralnej.

2. ANALIZA WYNIKÓW PRÓB G£ODOWYCH U CHORYCH PRZEWLEKLE
LECZONYCH HEMODIALIZAMI (HD) W ZALE¯NOCI OD STANU
OD¯YWIENIA
Niemczyk S.1, Matuszkiewicz-Rowiñska J.1, Romejko-Ciepielewska K.1,
Paklerska E.1, Szamotulska K.2, Bartoszewicz Z.3, Klatko W.4
Katedra i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM1,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie2, Klinika Endokrynologii i Chorób
Wewnêtrznych WUM3, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie4.
Tkanka t³uszczowa jest wa¿nym narz¹dem endokrynnym, wp³ywaj¹cym na aktywnoæ hormonów innego pochodzenia. Celem pracy jest analiza zachowañ stê¿enia
insuliny, glukozy, insulinoopornoci i leptyny w porannym tecie 4-godzinnego g³odzenia w 2 grupach osób HD: niedo¿ywionych i oty³ych. Do badania zakwalifikowano 25 chorych leczonych HD. Do grupy I w³¹czono 12 chorych (5 mê¿czyzn i 7
kobiet) z BMI <21 w wieku 63,4 lat (37-85 lat), w grupie II by³o 13 chorych (5 mê¿czyzn i 8 kobiet) z BMI>30, w 54 lata (44-77 lat). Analizowano stê¿enia glukozy,
insuliny, leptyny na czczo i po 4 godzinach obserwacji bez spo¿ywania posi³ku. W
grupie I rednie stê¿enia przed posi³kami wynosi³y odpowiednio: glukozy 79,6 ±
11,4 mg/dl; insuliny 12,5 ± 11,7 mU/l; leptyny 21,3 ± 64,2 ng/ml i wartoæ insulinowra¿liwoci (HOMA-IR) 2,4 ± 2,1, a po 4 godzinach g³odzenia odpowiednio: 81,6 ±
11,7 mg/dl; 7,3 ± 5,3 mU/l; 16,3 ± 48,5 ng/ml i 1,5 ± 0,9. W grupie II stê¿enia te
wynosi³y: glukozy 87,9 ± 12,3 mg/dl, insuliny 6,5 ± 5,2 mU/l; leptyny 123 ± 69,9 ng/
ml i wartoæ HOMA-IR 1,4 ± 1,1; a po 4 godzinach g³odzenia odpowiednio: 90,7 ±
7,5 mg/dl; 6,2 ± 4,9 mU/l; 123 ± 74,8 ng/ml i 1,4 ± 1,1. Stwierdzono istotn¹ statystycznie ró¿nicê pomiêdzy stê¿eniami na czczo i po 4 godzinach obserwacji dla
insuliny p=0,019, a w tecie nieparametrycznym Wilcoxona tak¿e dla HOMA-IR
p=0,012 i insuliny p=0,007. Stê¿enia leptyny u oty³ych osób HD s¹ znamiennie
wy¿sze ni¿ u chorych wyniszczonych. U osób leczonych HD wyniszczonych w trakcie 4-godzinnego testu g³odzenia stê¿enie insuliny i insulinoopornoæ obni¿aja siê,
czego nie obserwuje siê u osób oty³ych.
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3. STÊ¯ENIE W SUROWICY RECEPTORA LIGANDU AKTYWATORA
J¥DROWEGO CZYNNIKA-KB (RANKL) I OSTEOPROTEGERYNY A (OPG)
ZABURZENIA LIPIDOWE U DZIECI Z ZESPO£EM NERCZYCOWYM
Pañczyk-Tomaszewska M., Zió³kowska H., Adamczuk D., Górska E.,
Stelmaszczyk-Emmel A. Roszkowska-Blaim M.
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii WUM; Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej
i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM.
Szereg danych wskazuje na powi¹zanie procesów mineralizacji koci i metabolizmu
lipidów, chocia¿ dok³adne mechanizmy nie s¹ w pe³ni poznane. Celem pracy by³a
ocena stê¿enia w surowicy krwi systemu RANKL/OPG i wybranych parametrów
metabolizmu lipidów u dzieci z zespo³em nerczycowym (ZN). Badania przeprowadzono u 22 dzieci w wieku od 6 do 17 lat rednio 10,9 ± 4,0 z ZN w remisji; 12
leczonych glikokortykosteroidami i witamin¹ D (grupa I), 10 nie otrzymuj¹cych leczenia (grupa II). Grupê kontroln¹ stanowi³o 16 zdrowych dzieci w wieku od 1,9 do 17,8
lat rednio 10,5 ± 5,0. U dzieci z zespo³em nerczycowym oceniono w surowicy krwi
stê¿enie: OPG, RANKL, wapnia, fosforu, cholesterolu ca³kowitego, HDL, LDL, triglicerydów, kreatyniny, 25OHD3, 1,25(OH)2D3 oraz albumin, w grupie kontrolnej stê¿enie OPG, RANKL, kreatyniny i albumin. Stê¿enie OPG u dzieci z ZN (grupa I i II)
by³o znamiennie ni¿sze w porównaniu do grupy kontrolnej (od 0,8 do 4,9 pmol/l,
mediana 1,65; od 0,5 do 3,7 pmol/l, mediana 1,40; od 1,1 do 4,9 pmol/l, mediana
3,05 odpowiednio, p<0,01). Nie stwierdzono znamiennych ró¿nic w stê¿eniu RANKL
pomiêdzy grup¹ I i II a grup¹ kontroln¹. W grupie dzieci z ZN znaleziono znamienn¹
ujemn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem OPG i HDL-cholesterolu (r=-0,63, p<0,05).
Nie znaleziono znamiennych korelacji pomiêdzy OPG, RANKL i innymi badanymi
parametrami.
Wniosek: Znalezione zale¿noci sugeruj¹ zwi¹zek poziomu OPG z metabolizmem
lipidów.

4. WSKANIK TALIA-WZROST (WHER) JAKO INDEKS OCENY INSULINOOPORNOCI U PACJENTÓW LECZONYCH POWTARZAN¥ HEMODIALIZ¥ (IHD)
Niepolski L.1, Grzegorzewska A.2, M³ot-Michalska M.2
1
B.Braun Avitum Poland sp. z o.o., Stacja Dializ w Nowym Tomylu,
2
Klinika Nefrologii, UM w Poznaniu
U pacjentów leczonych IHD przydatnoæ wskaników antropometrycznych w ocenie ryzyka zaburzeñ metabolicznych nie jest jednoznaczna. WheR budzi ostatnio
zainteresowanie jako indeks oty³oci trzewnej i ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy by³o okrelenie przydatnoci wskanika masy cia³a (BMI), wskanika talia-biodra (WhiR) oraz WheR do oceny insulinoopornoci u chorych leczonych IHD.
Badaniem objêto 65 pacjentów (wiek 66 ± 12 lat, 37 mê¿czyzn, redni czasokres
dializowania 40 ± 38 mcy), w tym 28 z cukrzyc¹ typu 2 i 37 bez cukrzycy. Zespó³
metaboliczny (ZM) wykazywa³o 44 z 65 chorych, grupa bez ZM liczy³a 21 osób.
Grupê kontroln¹ stanowi³o siê 28 zdrowych osób (wiek 41 ± 13 lat, 13 mê¿czyzn).
Pomiary antropometryczne oraz pobranie próbek krwi do oznaczeñ biochemicznych
wykonano w rodku tygodnia, rano, na czczo, przed HD, u cukrzyków przed podaniem insuliny. Stê¿enie insuliny okrelano metod¹ chemiluminescencji. Insulinoopornoæ oszacowano wskanikiem HOMA-IR. U chorych leczonych IHD w porównaniu
z grup¹ kontroln¹ stwierdzono wy¿sze wartoci HOMA-IR (4,21, 0,83 - 31,4 vs 1,54,
0,35 - 4,87), WhiR (0,94, 0,82 - 1,48 vs 0,88, 0,74 - 1,01) oraz WheR (0,61, 0,44 0,95 vs 0,54, 0,42 - 0,69). Nie wykazano istotnej statystycznie ró¿nicy w wielkoci
BMI. Porównuj¹c wskaniki antropometryczne chorych z DM i bez DM oraz chorych
z cechami ZM i bez ZM stwierdzono, ¿e BMI oraz WheR by³y istotnie statystycznie
wy¿sze u chorych z DM i ZM. Nie by³o istotnej statystycznie ró¿nicy w wielkoci
WhiR. W wieloczynnikowej analizie regresji stwierdzono, ¿e WheR u chorych leczonych IHD najsilniej koreluje z HOMA-IR w modelu z innymi wskanikami antropometrycznymi i cukrzyc¹. W grupie kontrolnej stwierdzono dodatnie korelacje miêdzy
wskanikiem HOMA-IR a BMI (r=0,49, p=0,012) i WheR (r=0,43, p=0,027).
WheR jest prostym i u¿ytecznym antropometrycznym wskanikiem insulinoopornoci u pacjentów leczonych IHD.
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5. KINETYKA I 131 U PACJENTÓW Z NADCZYNNOCI¥ TARCZYCY
I PRZEWLEK£¥ CHOROB¥ NEREK (PChN) ORAZ CHORYCH DIALIZOWANYCH
Filipowicz E, P³aziñska MT, Niemczyk S, Kobylecka M, Shebani Z, Giers K,
Królicki L, Matuszkiewicz Rowiñska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM
Terapia I131 jest skuteczn¹ metod¹ leczenia nadczynnoci tarczycy. W PChN problemem jest dobranie optymalnej dawki leczniczej izotopu u chorych ze wspó³istniej¹c¹
nadczynnoci¹ tarczycy, ze wzglêdu na upoledzone wydalanie radiojodu i d³u¿szy
okres efektywnego pó³trwania, a u dializowanych tak¿e z powodu jego usuwania z
ustroju podczas dializy. Celem badania by³o okrelenie kinetyki I131 u osób z PCHN i
nadczynnoci¹ tarczycy zarówno w okresie przed dializacyjnym, jak i w trakcie dializ. Do tej pory kinetyka I131 u chorych z PCHN by³a oznaczana jedynie u pacjentów
z rakiem tarczycy. Badaniem objêto 10 chorych dializowanych, w wieku 53-80 lat
(rednio 64 lata), oraz 9 chorych z PChN, w wieku 25-83 lat (rednio 64) w III- V
okresie PCHN. U 7 z nich rozpoznano chorobê Graves-Basedowa i u 14 wole guzowate nadczynne czyli chorobê Plammera. U wszystkich chorych wykonano scyntygrafiê tarczycy z diagnostyczn¹ dawk¹ I131 4 MBq oraz 9-cio krotny pomiar radioaktywnoci przez kolejne dni. Nastêpnie obliczono efektywny czas zaniku radioaktywnoci (ET1/2) wg wzoru: ET1/2= T1 x T excr / T1 + T excr. U osób zdrowych, z
prawid³owymi wartociami GFR diagnozowanych z powodu nadczynnoci tarczycy
ET1/2 izotopu I131 wynosi 5-6 dni. W badanej grupie 21 chorych ET1/2 by³ istotnie
wyd³u¿ony. W grupie chorych dializowanych wynosi³ rednio 55,4 dnia, a w grupie
chorych z PCHN 16,8 dnia.
Wnioski: 1. Efektywny czas zaniku I 131 u chorych z PCHN i dializowanych jest znacznie dwukrotnie wyd³u¿ony. 2. Dla skutecznego i bezpiecznego leczenia nadczynnoci tarczycy u chorych z PCHN dawka terapeutyczna radioizotopu musi byæ mniejsza ni¿ dawka u pacjentów z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek oraz wyliczona indywidualnie.

6. CZYNNOÆ TARCZYCY U CHORYCH ZE SCHY£KOW¥ NIEWYDOLNOCI¥
NEREK (SNN) LECZONYCH HEMODIALIZAMI (HD)
Niemczyk L1, Szamotulska K2, Bartoszewicz Z3, Sokalski A4, Paklerska E1,
Ahmed A1, Klatko W5, Niemczyk S1, Matuszkiewicz- Rowiñska J1.
1
Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM,
2
Zak³ad Epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
3
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Endokrynologii WUM,
4
Oddzia³ Nefrologii Szpitala w Radomiu, 5Oddzia³ Nefrologii Szpitala w Ciechanowie
Czynnoæ tarczycy u chorych z SNN jest zaburzona. Stwierdza siê obni¿one stê¿enia hormonów, szczególnie T3 przy braku objawów hipotyreozy. Celem pracy by³a
porównawcza ocena stê¿eñ hormonów tarczycy oraz wspó³czynników konwersji u
chorych HD i u osób zdrowych. Badania wykonano u 41 osób HD (przed zabiegiem), w tym 27 kobiet (w wieku 21-88 lat, r. 61 lat) i 14 mê¿czyzn (w wieku 28- 84
lat, r. 57 lat) oraz u 15 osób zdrowych, w tym 7 kobiet (w wieku 25-59 lat, r. 44 lata)
i 8 mê¿czyzn (w wieku 27-57 lat, r. 43 lata). Oznaczano TSH (uIU/ml), fT3 i fT4
(pmol/l), TT3 i TT4 (nmol/l) i rT3 (pmol/l), a nastêpnie kalkulowano wspó³czynniki:
fT3/fT4, TT3/TT4, fT3/rT3 i rT3/TT3. rednie stê¿enie TSH w grupie HD wynosi³o
1,83 ± 1,24, fT3 3,91 ± 0,73, fT4 13,9 ± 2,07, TT3 1,25 ± 0,28, TT4 80,1 ± 17,6, rT3
316 ± 190, a w grupie osób zdrowych odpowiednio: TSH 1,28 ± 0,53, fT3 5,17 ±
0,78, fT4 17,2 ± 2,72, TT3 1,89 ± 0,32, TT4 103 ± 16,7, rT3 386 ± 129. W grupie
chorych HD w porównaniu z grup¹ osób zdrowych stwierdzono statystycznie istotnie ni¿sze wartoci stê¿eñ fT3, fT4, TT3, TT4 (p=0,0001) i rT3 (p=0,011). Wspó³czynniki konwersji u chorych HD wynosi³y: fT3/fT4 0,29 ± 0,06; TT3/TT4 0,016 ±
0,004; fT3/rT3 0,02 ± 0,007; rT3/TT3 270 ± 191, a u osób zdrowych: fT3/fT4 0,31 ±
0,07; TT3/TT4 0,019 ± 0,004; fT3/rT3 0,01 ± 0,005; rT3/TT3 212 ± 86,5. Stwierdzono mniejsze wartoci TT3/TT4 u osób HD (p=0,018).
Wnioski: 1. Chorzy z SNN maj¹ zmniejszone stê¿enia hormonów tarczycy zarówno
wolnych jak i ca³kowitych. 2. Wspó³czynnik TT3/TT4 u osób HD jest upoledzony, co
mo¿e przemawiaæ za upoledzeniem konwersji T4 do T3. 3 Obni¿one rT3 u chorych
HD przemawia za z³o¿onymi mechanizmami zaburzeñ hormonalnych.
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7. KORELACJA STÊ¯ENIA LEPTYNY, REZYSTYNY, WISFATYNY
I ADIPONEKTYNY Z OBJÊTOCI¥ TKANKI T£USZCZOWEJ PODSKÓRNEJ
I TRZEWNEJ W PRZEWLEK£EJ NIEWYDOLNOCI NEREK (PChN)
Niemczyk S1, Matuszkiewicz-Rowiñska J1, Paklerska E1, Pacho R2, Woniacki £1,
Szamotulska K3, Kucharska K1, Romejko-Ciepielewska K1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dialzoterapii i Chorób Wewnêtrznych i
2
II Zak³ad Radiologii Klinicznej WUM, 3Zak³ad Epidemiologii Instytut Matki
i Dziecka, Warszawa
Tomografia komputerowa (CT) pozwala oceniæ tkankê t³uszczow¹ ca³ego organizmu, w tym szczególnie trzewn¹, która jest niezale¿nym predyktorem zaburzeñ
metabolizmu lipidów. Celem pracy by³a analiza korelacji miêdzy stê¿eniem wybranych adipocytokin (leptyny, rezystyny, wisfatyny i adiponektyny) a objêtoci¹ tkanki
t³uszczowej podskórnej (CT-sc) i trzewn¹ (CT-visc) mierzon¹ metod¹ mierzonej
metod¹ CT pojedynczego plastra (single-slice) u pacjentów z PChN. W badaniu
wziê³o udzia³ 84 pacjentów (54 mê¿czyzn i 30 kobiet, w wieku 63±12 lat) leczonych
hemodializ¹ (n=50), dializ¹ otrzewnow¹ (n=18) lub zachowawczo (n=16; stadium 3
i 4 PChN). U wszystkich oznaczono stê¿enie leptyny, rezystyny, wisfatyny i adiponektyny, a nastêpnie wykonano CT jamy brzusznej (pojedynczy plaster na poziomie
pêpka), na podstawie której obliczono pole powierzchni zajmowanej przez CT-sc i
CT-visc. Do analizy statystycznej u¿yto test korelacji Pearsona. W grupie mê¿czyzn
stê¿enie leptyny wysoko korelowa³o zarówno z CT-sc, jak i CT-visc (r=.564, p=.001
i r=.615, p<.001). W przypadku rezystyny zale¿noæ ta by³a podobna, ale istotna
statystycznie tylko dla CT-sc (r=.573, p=.001). Korelacje dla pozosta³ych adipocytokin by³y nieznamienne. Natomiast w grupie kobiet wysok¹ korelacjê zaobserwowano miêdzy stê¿eniem leptyny a CT-visc, natomiast korelacja miêdzy stê¿eniem leptyny a CT-sc oraz miêdzy stê¿eniem adiponektyny a CT-visc by³y na progu istotnoci statystycznej. Istnieje istotna zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem leptyny a CT-visc
mierzon¹ metod¹ CT. Stê¿enie leptyny jest bardzo dobrym markerem oty³oci typu
centralnego u chorych z PChN.

8. AMYLOIDOZA NEREK W PRZEBIEGU CHOROBY WHIPPLE'A. CIÊ¯KIE
ZAOSTRZENIE CHOROBY PO LECZENIU IMMUNOSUPRESYJNYM
 OPIS PRZYPADKU
Niemczyk S1, Filipowicz E1, Grochowski J.1, Zaleski L.2, Grzejszczak A1,
Woniacki £1, Perkowska-Ptasiñska A4, Koperski £.3, Matuszkiewicz-Rowiñska J1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych
2
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii,
3
Katedra i Zak³ad Anatomii Patologicznej,
4
Instytut Transplantologii; WUM, Warszawa
Choroba Whipple'a jest rzadk¹ uk³adow¹ infekcj¹ wywo³an¹ Tropheryma whipelii
nale¿¹cy do rzêdu promieniowców. Typowymi objawami choroby s¹ bóle stawów i
brzucha, biegunka oraz utrata masy cia³a, choæ mo¿e objawiaæ siê ona tak¿e ze
strony innych narz¹dów, takich jak orodkowy uk³ad nerwowy, w¹troba czy p³uca. U
przedstawianego pacjenta rozpoznanie postawiono na podstawie typowych objawów klinicznych i obrazu histopatologicznego dwunastnicy (obecnoæ PAS+ makrofagów). W kilka miesiêcy po zakoñczeniu ponad rocznej terapii trimetoprymem-sulfametoksazolem pojawi³y siê obrzêki podudzi, os³abienie, bia³komocz (4-6 g/d) i spadek GFR do 52 ml/min. W biopsji nerki stwierdzono obecnoæ amyloidozy. Pomimo
zastosowania pulsów z cyklofosfamidu i prednizonu dosz³o do pogorszenia parametrów nerkowych, z koniecznoci¹ wdro¿enia przewlek³ego leczenia dializami. Po 3
miesi¹cach pacjent zosta³ po raz kolejny hospitalizowany z powodu krwistej biegunki, wymiotów, postêpuj¹cego wyniszczenia oraz niedokrwistoci. W badaniu endoskopowym stwierdzono w czêci zaopuszkowej dwunastnicy nasilony stan zapalny
z licznymi rozlanymi nad¿erkami. W badaniu histopatologicznym uwidoczniono wybroczyny z obecnoci¹ licznych makrofagów zawieraj¹cych silnie PAS+ treæ. W³¹czono ceftriakson (1 x 2.0 g/d iv), uzyskuj¹c ust¹pienie krwawienia z przewodu pokarmowego oraz znaczn¹ poprawê obrazu endoskopowego. Obecnie pacjent w stanie
ogólnym dobrym jest dializowany 3 razy w tygodniu przy u¿yciu przetoki têtniczo¿ylnej. Wed³ug dostêpnego nam pimiennictwa jest to pierwszy opis przypadku amyloidozy nerek w przebiegu choroby Whipple'a, leczonego przewlek³ymi dializami.

Streszczenia

9. ZAAWANSOWANIE CUKRZYCOWEJ CHOROBY NEREK U CHORYCH
Z CUKRZYC¥ TYPU DRUGIEGO A WYBRANE CZYNNIKI WZROSTOWE,
MARKERY ZAPALNE I STOPIEÑ WYRÓWNANIA CUKRZYCY
Miarka P., Stompór T., Krzanowski M., Walu-Miarka M., Fedak D., Chowaniec E.,
Jakowski P., Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ, Kraków

11. POSTACIE OSTEODYSTROFII NERKOWEJ (ON) U DZIECI Z RÓ¯NYM
STOPNIEM PRZEWLEK£EJ CHOROBY NEREK (PChN)
Zió³kowska H1, Pañczyk-Tomaszewska M1, Dêbiñski A2, Roszkowska-Blaim M1
1
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii WUM,
2
Samodzielna Pracownia Genetyki i Genomiki Chorób Metabolicznych Instytutu
¯ywnoci i ¯ywienia

Rozwój cukrzycowej choroby nerek zale¿y od czasu trwania cukrzycy, wyrównania
glikemii, obecnoci hiperlipidemii, wartoci cinienia têtniczego krwi i uwarunkowañ
genetycznych. Wyniki ostatnio publikowanych badañ wskazuj¹ tak¿e na rolê stê¿eñ
niektórych czynników wzrostowych i cytokin prozapalnych w przewidywaniu rozwoju
nefropatii. Celem pracy by³a ocena stê¿eñ wybranych czynników wzrostowych i
markerów stanu zapalnego u pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek w przebiegu
cukrzycy typu 2 w zale¿noci od stopnia jej zaawansowania.
Badaniem objêto 48 chorych z cukrzycow¹ chorob¹ nerek. Dokonano u nich pomiarów antropometrycznych oraz pomiaru cinienia têtniczego krwi. W badanej grupie
mierzono poziom HbA1c, mocznika i kreatyniny w surowicy krwi oraz wyliczano eGFR,
u¿ywaj¹c uproszczonego wzoru MDRD. Oznaczano tak¿e albuminuriê w moczu
dobowym. Za pomoc¹ testów immunoenzymatycznych oceniono stê¿enia nastêpuj¹cych czynników wzrostowych, cytokin prozapalnych lub ich receptorów oraz bia³ek
ostrej fazy: TGF ß, PDGF, VEGF, IL 6, sTNFR II, hsCRP i fibrynogenu.
Stwierdzono szereg statystycznie znamiennych korelacji pomiêdzy wartoci¹ eGFR,
albuminuri¹ oraz szeregiem badanych parametrów opisuj¹cych stopieñ nasilenia
stanu zapalnego lub stopieñ wyrównania metabolicznego cukrzycy. Korelacje te
przedstawiono w tabeli.

Zaburzenia gospodarki mineralnej i kostnej rozwijaj¹ siê ju¿ we wczesnych stadiach
PChN. Celem pracy by³a ocena zaburzeñ kostnych u dzieci z PChN w oparciu o
wyniki biopsji koci. 92 dzieci z PChN (62 ch³opców) w wieku 11,5 ± 3 lat, w tym: 23
w stadium PChN III/IV z klirensem kreatyniny 13-37,5 ml/min/1,73 m2 (grupa I) i 69
dzieci (grupa II) ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek: 42 dializowanych otrzewnowo
i 27 hemodializowanych. Po podwójnym znakowaniu koci tetracyklin¹ wykonywano trepanobiopsjê koci talerza biodrowego w znieczuleniu ogólnym. Oceniano: szybkoæ tworzenia koci (BFR/TV), objêtoæ osteoidu (OV/BV) i czas opónienia mineralizacji (Mlt). Rozpoznawano nastêpuj¹ce typy ON: postaæ zwi¹zan¹ z nadczynnoci¹ przytarczyc (NP - OV/BV > 3%; BFR/TV > 600 m3/mm2/d; Mlt < 25 d), osteomalacjê (OM - OV/BV > 11%; BFR/TV < 400 µm3/mm2/d), postaæ mieszan¹ osteodystrofii (Mix - OV/BV > 11%; BFR/TV > 400 µm3/mm2/d; Mlt > 25 d), adynamiczn¹
chorobê koci (ABD - OV/BV < 11%; BFR/TV < 210 µm3/mm2/d) oraz postaæ bez
cech NP i OM (NB - OV/BV 2-11%; BFR/TV 210 - 600 µm3/mm2/d).
Wyniki biopsji koci przedstawiono w tabeli:

Parametr
IL-6
sTNF RII
HbA1c

r
-0,3

eGFR

-0,7

p
0,01

r

albuminuria

0,001

NS

p

Typ ON
grupa I
grupa II
Razem

NB
7 (30%)
26 (38%)
33

NP
11 (48%)1
17 (25%)
28

ABD
1 (4.5%)2
19 (27%)
20

Mix
3 (13%)
6 (8.6%)
9

OM
1 (4.5%)
1 (1.4%)
2

Razem
23 (100%)
69 (100%)
92

p<0.05; 2 p<0.02 grupa I vs grupa II (c2 test)
U badanych dzieci najczêciej rozpoznawanym rodzajem ON by³a NB (u 36% badanych), nastêpnie NP (30% badanych) i ABD (22% badanych). Nie stwierdzono wp³ywu rodzaju leczenia nerkozastêpczego na czêstoæ wystêpowania poszczególnych
postaci ON.
Wnioski: PChN prowadzi do wystêpowania zmian charakterystycznych dla osteodystrofii nerkowej u wszystkich dzieci z klirensem kreatyniny < 38 ml/min/1,73 m2.
Przewaga postaci zwi¹zanych z nadczynnoci¹ przytarczyc u dzieci z PChN III/IV w
stosunku do dzieci dializowanych mo¿e wiadczyæ o zbyt pónym obejmowaniu
opiek¹ nefrologiczn¹ dzieci z PChN lub nieadekwatnym leczeniu zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej.
1

NS

NS

0,4

0,01

Cholesterol ca³k.

NS

0,4

0,01

Cholesterol LDL

NS

0,4

0,01

Wyniki mog¹ wskazywaæ na rolê niektórych cytokin prozapalnych lub ich receptorów
oraz wyrównania metabolicznego cukrzycy na stopieñ uszkodzenia nerek. Niewykluczone, ¿e wzrost stê¿enia IL-6 i sTNF RII u chorych z obni¿on¹ wartoci¹ eGFR
wynika z ich retencji spowodowanej upoledzonym wydalaniem lub katabolizmem
nerkowym.
10. ZMIANY NACZYNIOWE U CHORYCH Z CUKRZYC¥, WP£YW
CUKRZYCOWEJ CHOROBY NEREK
Miarka P, Stompór T, Krzanowski M, Dubiel M, Stompór M, Ciepiela B, Miarka M,
Fedak D, Grodzicki T, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii oraz Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Geriatrii
CM UJ, Kraków

12. SKUTECZNOÆ LECZENIA KALCYMIMETYKAMI WTÓRNEJ
NADCZYNNOCI PRZYTARCZYC (SHPT) U CHORYCH W STADIUM
3-5 PRZEWLEK£EJ CHOROBY NEREK (PChN) - OPIS 3 PRZYPADKÓW
Grzegorzewska AE, Wobszal P
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych, UM
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zaburzenia obwodowego mikrokr¹¿enia skórnego oraz sztywnoæ naczyñ têtniczych
s¹ niezale¿nymi predyktorami wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych. Celem
pracy by³o porównanie parametrów mikrokr¹¿enia i zmian makroangiopatycznych a
tak¿e wybranych markerów biochemicznych u chorych z cukrzyc¹ typu 2 z i bez
nefropatii cukrzycowej (NC).
Materia³ obejmowa³ 70 chorych z cukrzyc¹ typu 2: grupa 1 - 48 chorych z NC, grupa
2 - 22 chorych bez NC. Mikrokr¹¿enie skórne oceniano przy u¿yciu laserowego przep³ywomierza dopplerowskiego na podstawie nastêpuj¹cych parametrów: przep³yw
spoczynkowy (MFb), przep³yw po okluzji (PF) i po lokalnym ogrzaniu tkanki (MF44).
Celem oceny sztywnoci naczyñ têtniczych wykonano pomiary gruboci intima - media
(IMT), prêdkoci fali têtna (AoPWV) oraz cinienia têtna (PP). Ponadto wykonano
oznaczenia biochemiczne oceniaj¹ce wyrównanie cukrzycy oraz zaburzenia metaboliczne zwi¹zane z jej wystêpowaniem.
U chorych z NC zaobserwowano istotnie wy¿sze wartoci prêdkoci fali têtna i IMT
(p<0,05), oraz ni¿sze wartoci przep³ywu w spoczynku (p<0,01) i po okluzji (p<0,05)
w porównaniu z grup¹ bez NC. Nie stwierdzono ró¿nic w zakresie wieku, czasu
trwania i stopnia wyrównania cukrzycy pomiêdzy badanymi grupami. Wyniki przedstawiono w tabeli.
Pomimo i¿ obie grupy nie ró¿ni³y siê pod wzglêdem klasycznych czynników ryzyka
mia¿d¿ycy, u chorych z NC stwierdzono bardziej zaawansowane zmiany naczyniowe.

SHPT rozwija siê wraz ze spadkiem filtracji k³êbuszkowej. Ze wzglêdu na jej udzia³ w
powik³aniach sercowo-naczyniowych i kostnych wymaga wczesnej interwencji terapeutycznej. U chorych w stadium 3-5 PChN normalizacja stê¿eñ wapnia i fosforu w
surowicy nie zawsze wystarcza do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego stê¿enia parathormonu (PTH) w surowicy. Nieliczne dotychczas badania wskazuj¹ na efektywnoæ
leczenia takich przypadków cynakalcetem. Po normalizacji stê¿eñ Ca i P w surowicy
u 3 chorych (A - kobieta, 51 lat, pkzn, eGFR 58 ml/min/1,73 m2; B - kobieta, 52 lata,
nefropatia mia¿d¿ycowo-nadcinieniowa, eGFR 19 ml/min/1,73 m2; C - mê¿czyzna,
48 lat, torbielowatoæ nerek, eGFR 10 ml/min/1,73 m2) z powodu utrzymuj¹cych siê
podwy¿szonych stê¿eñ PTH rozpoczêto doustne podawanie cynakalcetu (Mimpara, Amgen) w wieczornej dawce 30 mg/dobê. W ci¹gu 4-9 miesiêcy leczenia stê¿enie PTH obni¿a³o siê stopniowo (A 175 ® 38, B 725 ® 200, C 1359 ® 558 pg/ml).
Maksymalne dawki leku wynosi³y 30-75 mg/dobê, minimalne 30 mg/dobê  15 mg
co drugi dzieñ. U B i C leczenie jest kontynuowane, u A zaprzestano podawania z
powodu pe³nego osi¹gniêcia i utrzymywania siê efektu terapeutycznego. Tolerancja
leku by³a dobra, ale pomimo stosowania preparatów Ca i wit. D obserwowano hipokalcemiê (u A i C przejciowo do 7,7 i 7,4, u B do 8,0 mg/dl) i hiperfosfatemiê (u B
przejciowo do 4,84, u C 5,4 ® 7,6 ® 7,1 mg/dl). U A hipokalcemii towarzyszy³y
niewielkie objawy tê¿yczkowe. Wydalanie Ca z moczem wykazywa³o tendencjê wzrostow¹, wydalanie P nie zmienia³o siê. U wszystkich chorych obserwowano wzrost
BMI (A 23,5 ® 23,8, B 25,5 ® 26,8, C 25,2 ® 25,9 kg/m2). U chorych w stadium 35 PChN podawanie cynakalcetu skutecznie obni¿a stê¿enie PTH, ale wymaga regularnego modyfikowania leczenia preparatami Ca i wit. D.

Parametr

Grupa badana rednia ± SD

Grupa kontrolna rednia ± SD

P

BMI kg/m2
PP mmHg
Cholesterol mmol/l
Triglicerydy mmol/l
Glukoza mmol/l
HbA1c %
AoPWV m/s
IMT mm
MFb PU
PF PU

27,1±3,8
66±14
5,04±1,2
1,95±1,02
7,27±2,59
7,06±1,38
14,1±2,9
0,86±0,2
7,7±5,1
27,4±22,2

25,7±2,8
68±7,6
4,96 ±1,1
2,07±0,87
6,70±1,84
6,74±1,18
11,8±2,1
0,77±0,21
12, ±7,1
30,8±10,7

NS
NS
NS
NS
NS
NS
<0,01
<0,05
<0,01
<0,05
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13. UDZIA£ IL-8 W PATOGENEZIE OSTEODYSTROFII NERKOWEJ
Kuniewski M1, Fedak D2, Su³owicz W1, Kranicka M1, Kunierz-Cabala B2,
Damnicka P2, Kapusta M2
1
Katedra i Klinika Nefrologii, CM UJ,
2
Zak³ad Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej, CM UJ, Kraków

15. METODA FRAXâ W OCENIE RYZYKA Z£AMANIA KOCI U CHORYCH ZE
SCHY£KOW¥ NIEWYDOLNOCI¥ NEREK LECZONYCH DIALIZAMI
Przedlacki J., Staszków M., ¯ebrowski P., Wojtaszek E., Kucharska K.,
Kohmann-Golc A., Kowalska D., Matuszkiewicz-Rowiñska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych, WUM, Warszawa

U pacjentów hemodializowanych IL-8 jest silnym czynnikiem predykcyjnym miertelnoci ogólnej i sercowo-naczyniowej, bêd¹c jednoczenie bezporednim aktywatorem ró¿nicowania osteoklastycznego i resorpcji kostnej. Celem badania by³a ocena roli IL-8 w zapaleniu lub/i w zaburzeniach metabolizmu kostnego u pacjentów
hemodializowanych. Badaniami objêto 68 pacjentów (29 kobiet i 39 mê¿czyzn), w
wieku 60,3 12.3 lat, dializowanych przez: 24,5 ± 4,8 miesiêcy. Gêstoæ minera³u
kostnego (BMD) oceniano metod¹ DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry), stê¿enie bia³ka C-reaktywnego oznaczano nefelometrycznie (hs CRP), osteoprotegerynê (OPG), IL-8, IL-6, izoformê kostn¹ alkalicznej fosfatazy (bALP) oraz winianooporn¹ kwan¹ fosfatazê (TRAP) oznaczano metod¹ ELISA.
Wyniki badañ potwierdzi³y zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem IL-8 a procesem zapalnym
wyra¿onym stê¿eniem IL-6 w surowicy krwi pacjentów. Ponadto wykazano istnienie
statystycznie znamiennego zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem IL-8, a BMD oraz biochemicznymi wskanikami obrotu kostnego: TRAP I OPG (Tab. 1).
Tabela 1. Analiza statystyczna zwi¹zków pomiêdzy stê¿eniem IL-8 a stê¿eniem pozosta³ych parametrów biochemicznych.

U chorych z osteodystrofi¹ nerkow¹ (ON) w przebiegu SNN leczonych dializami
wystêpuje zwiêkszone ryzyko z³amania koci. Nie ma dostêpnej metody oceniaj¹cej
³¹cznie metaboliczne (ON) i kliniczne czynniki ryzyka z³amania. Metoda FRAXâ
oceniaj¹ca 10-letnie ryzyko z³amania koci (10RZ) w osteoporozie uwzglêdnia m.in.
czynniki bêd¹ce przyczyn¹ osteoporozy wtórnej, jednak nie niewydolnoæ nerek.
Celem pracy by³a ocena przydatnoci metody FRAXâ w ocenie ryzyka z³amania
koci u chorych z SNN leczonych dializami.
Badania wykonano u 81 pacjentów dializowanych; 43 mê¿czyzn w wieku 62,0±14,0
lat i 38 kobiet w wieku 60,1±16,3 lat. U 9 z nich w ostatnim roku wyst¹pi³o niskoenergetyczne z³amanie koci (w tym 4 z³amania biodra, 2 klinicznie jawne z³amania krêgos³upa). W grupie tej wyliczono 10RZ g³ównych koci (kalkulator brytyjski) bez
uwzglêdnienia ostatniego z³amania, aby oceniæ, czy na podstawie metody FRAXâ
mo¿na by³o je przewidzieæ. 10RZ wyliczono: a) z uwzglêdnieniem wyniku DXA szyjki
koci udowej (T-score; 10RZ-DXA) i b) z dodatkowym wprowadzeniem informacji o
ON (w miejscu dla chorób metabolicznych, 10RZ-ON), gdy stê¿enie PTH w surowicy by³o < lub > zalecanych wartoci. U 7 chorych stwierdzono nieprawid³owy wynik
stê¿enia PTH (u 5 > wartoci zalecanych, u 2 <), u 2 mieci³o siê w zalecanych
granicach. 10RZ wg metody 10RZ-DXA: u 3 mieci³o siê w grupie wysokiego ryzyka
(>20%), u 3 w grupie redniego ryzyka (10-20%) i u 3 w grupie niskiego ryzyka
(£10%), a wg 10RZ-ON odpowiednio u 5, u 2 i u 2 chorych. Nieprawid³owy wynik
stê¿enia PTH w podobny stopniu przewidywa³ zwiêkszone ryzyko z³amania g³ównych koci co metoda FRAXâ z wykorzystaniem wyniku DXA i dodatkowo informacji o ON. Chocia¿ nie wykazano przewagi FRAXâ nad ocen¹ stê¿enia PTH w
surowicy w przewidywaniu ryzyka z³amania koci, mo¿liwoæ uwzglêdnienia dziêki
tej metodzie innych ni¿ ON czynników wydaje siê atrakcyjna.

IL -8
P a ra m e tr
B M D s z y jk a k o  c i u d o w e j
B M D k rê g o s ³u p a
hs C RP
IL -6
TRAP
OPG
bALP

R
- 0 .3 3
- 0 ,3 4
NS
0 .3 1
0 .3 4
0 .4 0
NS

p
0 .0 0 8
0 .0 0 8
NS
0 .0 0 5
0 .0 0 2
0 .0 0 0 5
NS

Wnioski. 1. Wykazano znamienn¹ korelacjê pomiêdzy surowiczym stê¿eniem IL-8,
a BMD szyjki koci udowej i krêgos³upa. 2. Zaobserwowano istnienie zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem IL-8 a stê¿eniem TRAP i OPG. 3. Otrzymane wyniki mog¹ wskazywaæ na potencjalny udzia³ IL-8 w patogenezie osteodystrofii nerkowej.

14. OCENA ZALE¯NOCI POMIÊDZY WARTOCI¥ STÊ¯EÑ IPTH ORAZ
PARAMETRAMI GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFORANOWEJ W GRUPIE
CHORYCH LECZONYCH DIALIZ¥ OTRZEWNOW¥
Krzanowski M1, Stompór T1, Kunierz-Cabala B2, Miarka P1, Janda K1, Kraniak A1,
Su³owicz W1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, UJ CM, 2 Zak³ad Diagnostyki, Katedra Biochemii
Klinicznej UJ CM, Kraków
Generowana w przebiegu niewydolnoci nerek wtórna nadczynnoæ przytarczyc ma
swoje daleko id¹ce konsekwencje fizjologiczne, które manifestuj¹ siê przypieszeniem "obrotu kostnego" oraz wp³ywem na poziom i aktywnoæ promotorów i inhibitorów kalcyfikacji naczyñ. Zgodnie z wynikami badañ rekomendowana wartoæ iPTH
w grupie chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek powinna siê mieciæ w zakresie od
150 do 300 pg/ml. Wiele danych wskazuje, ¿e przekroczenie tej wartoci jest zwi¹zane ze zwiêkszon¹ chorobowoci¹ i miertelnoci¹ w tej grupie chorych. Celem
przeprowadzonych badañ by³o poszukiwanie zwi¹zku pomiêdzy markerami metabolizmu kostnego a stê¿eniem iPTH w grupie chorych dializowanych otrzewnowo.
Badaniem objêto 80 pacjentów (37 K i 43 M) leczonych dializ¹ otrzewnow¹. redni
wiek pacjentów wynosi³ 52,9 ± 12,5 lat. Analizowano bia³ka odgrywaj¹ce istotn¹
rolê w metabolizmie kostnym takie jak: osteokalcyna (OC), osteopontyna (OP), osteoprotegeryna (OPG), fetuina A (FetuA), bia³ko macierzy Gla (MGP) i FGF 23.
rednia wartoæ iPTH wynios³a 579,6 ± 547,8 pg/ml (zakres: 3,00-2474 pg/ml).
Wyniki analizy porównawczej rednich wartoci stê¿eñ ocenianych markerów kalcyfikacji w zale¿noci od ustalonego przedzia³u iPTH.
Parametr

jednostka

OC
OP
OPG
FetuA
MGP
FGF 23

ng/ml
ng/ml
pmol/l
g/l
nmol/l
RU/ml

Grupa 1
iPTH< 150 pg/ml
N= 17
18,8 ± 9,42
1362 ± 899
12,0 ± 2,66
0,24 ± 0,07
5,91 ± 1,53
5098 ± 8531

Grupa 2
150  300 pg/ml
N= 22
51,1 ± 14,4
1390 ± 706
10,8 ± 5,45
0,37 ± 0,20
7,08 ± 2,05
4495 ± 9232

Grupa 3
>300 pg/ml
N= 41
65,1 ± 15,96
1666 ± 520
9,92 ± 3,88
0,29 ± 0,11
7,44 ± 3,03
11884 ± 13652

p
<0,001
0,057
NS
NS
NS
0,027

16. PORÓWNANIE CZÊSTOCI Z£AMANIA KOCI U CHORYCH ZE
SCHY£KOW¥ NIEWYDOLNOCI¥ NEREK (SNN) LECZONYCH HEMODIALIZ¥
I DIALIZ¥ OTRZEWNOW¥
Staszków M., Przedlacki J., ¯ebrowski P., Wojtaszek E., Kucharska K.,
Kohmann-Golc A., Kowalska D., Matuszkiewicz-Rowiñska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych, WUM, Warszawa
Chorzy z SNN leczeni dializami maj¹ wiêksze ryzyko z³amania koci w porównaniu
do populacji ogólnej. Celem pracy by³o porównanie czêstoci z³amañ koci u chorych hemodializowanych (HD) i dializowanych otrzewnowo (DO). Badania wykonano u 126 chorych, w tym 80 HD (39 K, 41 M) i 46 DO (23 K, 23 M). Analizowano
szereg czynników ryzyka z³amania, w tym wiek, d³ugoæ dializoterapii, stê¿enie Ca,
P, i-PTH w surowicy, stopieñ wydializowania (Kt/V), wynik badania DXA (T-score i Zscore) szyjki koci udowej, palenie papierosów, z³amania biodra u rodziców.
U 26 pacjentów HD wyst¹pi³y ³¹cznie 43 niskoenergetyczne z³amania koci, a u 4
DO 4 z³amania, w tym odpowiednio 16 i 2 z³amania biodra, 5 i 1 z³amanie krêgos³upa oraz 5 i 0 z³amañ przedramienia i nadgarstka. Z³amania wystêpowa³y istotnie
czêciej w grupie HD ni¿ DO w odniesieniu do liczby pacjentów (p<0,001) i do pacjento-lat (p<0,05), szczególnie w zakresie biodra. Pacjenci HD byli dializowani d³u¿ej (6,1±6,8 lat) ni¿ pacjenci DO (2,8±2,4 lat) (p<0,001). Nie by³o istotnych ró¿nic
miêdzy grupami w zakresie wieku, stopnia wydializowania (5 pacjentów HD i 1 DO
ze z³amaniami koci by³ on nieprawid³owy), stê¿eñ wapnia, fosforu, i-PTH w surowicy, iloczynu CaxP, ani liczby nieprawid³owych (podwy¿szonych lub obni¿onych) stê¿eñ i-PTH, czêstoci palenia papierosów, czêstoci z³amañ biodra u rodziców, wyników DXA (Z- i T-score) szyjki koci udowej. Poza d³u¿szym czasem trwania leczenia
HD ni¿ DO, nie stwierdzono innych istotnych ró¿nic miêdzy grupami mog¹cych t³umaczyæ czêstsze wystêpowanie z³amañ, zw³aszcza biodra, w grupie HD w porównaniu do leczonych DO. Nie stwierdzono uchwytnych ró¿nic w gospodarce wapniowo-fosforanowej, ani w stopniu wydializowania. Konieczne jest wypracowanie metody oceny ryzyka z³amania koci i skutecznej profilaktyki z³amañ u chorych z SNN.

Wniosek. Wtórnej nadczynnoci przytarczyc towarzysz¹ zmiany aktywnoci wybranych markerów metabolizmu kostnego.
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17. MINERALNA GÊSTOÆ KOCI A METODA DIALIZOTERAPII
M³ot-Michalska M., Grzegorzewska A.E.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych,
UM im. K. Marcinkowskiego, Poznañ.
Celem pracy by³a ocena ró¿nic parametrów mineralnej gêstoci koci (BMD) u chorych leczonych powtarzan¹ hemodializ¹ (HD) i dializ¹ otrzewnow¹ (DO). Badanie
przeprowadzono u 26 chorych leczonych DO (15 kobiet, wiek 55,7 ± 17,7 lat, d³ugoæ dializoterapii 16,6; 6,3 - 45,5 miesiêcy) i 57 leczonych HD (24 kobiet, wiek 55,4
± 15,4 lat, d³ugoæ dializoterapii 36,7; 6,0 - 279,6 miesiêcy). Grupy nie ró¿ni³y siê
znamiennie pod wzglêdem wieku i rozk³adu p³ci. BMD zmierzono w szyjce koci
udowej (N) i odcinku L2-L4 krêgos³upa (L). Celem oceny stanu od¿ywienia wykonano pomiary antropometryczne. W analizie uwzglêdniono rutynowo oznaczane parametry laboratoryjne. BMD porównano w obu grupach chorych dializowanych,
uwzglêdniaj¹c wp³yw najczêciej wymienianych wyznaczników BMD, których ró¿nicê stwierdzono miêdzy grupami.
Nie wykazano ró¿nic pod wzglêdem czêstoci wystêpowania osteopenii i osteoporozy w obu grupach chorych, ale chorzy leczeni HD mieli ni¿sz¹ mierzon¹ w N BMD
(0,807 ± 0,211 g/cm2 vs 0,842 ± 0,137 g/cm2; p=0,001), wskanik T (-2,04; -4,96 2,79 vs -1,28; -3,39 -2,37; p=0,009) i BMD jako % szczytowej masy kostnej (BMD%YA)
(78,7 ± 19,8% vs 85,7 ± 17,7; p=0,009) przy uwzglêdnieniu wp³ywu d³ugoci dializoterapii, stê¿enia parathormonu, albumin i cholesterolu oraz t³uszczowej masa cia³a
wyra¿onej jako % ca³kowitej masy cia³a, a po uwzglêdnieniu wp³ywu picia kawy (1-3
fili¿anki dziennie przez co najmniej 2 lata poprzedzaj¹ce wykonanie badañ BMD),
liczby leukocytów, stê¿enia kwasu moczowego, ferrytyny i wodorowêglanów we krwi
wykazali znacz¹co ni¿sz¹ BMD zmierzon¹ w L (1,026 ± 0,202 g/cm2 vs 1,223 ±
0,244 g/cm2; p = 0,016) i BMD%YA (86,2 ± 15,8% vs 94,6 ± 18,8; p = 0,029).
Ni¿sze parametry BMD u chorych leczonych HD ni¿ u leczonych DO mo¿na wi¹zaæ
z gorszym od¿ywieniem oraz bardziej nasilonymi zaburzeniami metabolicznymi wystêpuj¹cymi u chorych leczonych HD.

18. OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA Z£AMANIA KOCI U CHORYCH
ZE SCHY£KOW¥ NIEWYDOLNOCI¥ NEREK LECZONYCH DIALIZAMI
Staszków M., Przedlacki J., Kohmann-Golc A., ¯ebrowski P., Kowalska D.,
Matuszkiewicz-Rowiñska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM, Warszawa
Chorzy ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN) leczeni dializami maj¹ wiêksze
ryzyko z³amania koci w porównaniu do populacji ogólnej. Wynika to z zaburzeñ
gospodarki mineralnej u tych chorych, które s¹ przyczyn¹ osteodystrofii nerkowej.
Celem pracy by³a ocena czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko z³amania koci u chorych z SNN. Analizie poddano 80 chorych (39 K i 41 M) w wieku 28-91 lat leczonych
zabiegami HD w okresie 6-364 miesiêcy. Uwzglêdniono stopieñ wydializowania (Kt/
v), okres dializoterapii, stê¿enia Ca, P, i-PTH w surowicy, wynik badania DXA szyjki
koci udowej oraz czynniki ryzyka z³amania uwzglêdniane w osteoporozie pierwotnej (wiek, palenie papierosów, przebyte z³amania biodra u rodziców, leczenie sterydami). Porównano uzyskane wyniki w grupie pacjentów z przebytym i bez przebytego z³amania koci.
U 26 chorych (31,3%) wyst¹pi³y ³¹cznie 43 z³amania koci, w tym: 16 biodra, 5 krêgos³upa, 5 przedramienia i nadgarstka, 5 stopy. Nie by³o istotnych ró¿nic miêdzy
obydwoma grupami co do wieku, czêstoci palenia papierosów, stosowania GKS,
Kt/v, BMI oraz rednich wartoci stê¿enia Ca, P i i-PTH w surowicy. rednie wartoci
Z-score i T-score by³y ni¿sze w grupie ze z³amaniami ni¿ bez z³amañ, odpowiednio:
-1,10±0,92 vs -0,36±1,04 (p<0,05) i -2,55±1,14 vs -1,57± 1,05 (p<0,01). W grupie
ze z³amaniami czêciej wystêpowa³y z³amania biodra w rodzinie (p<0,001).
Z³amania koci u chorych dializowanych s¹ istotnym problemem, wyst¹pi³y a¿ u 31,3%
badanych, tak¿e u tych z dobrym stopniem wydializowania i z zadawalaj¹cymi wynikami gospodarki Ca-P. Nieprawid³owy wynik badanie DXA wskazuje na zwiêkszone
ryzyko z³amania koci u tych chorych. Wskazane jest wypracowanie skutecznej
metody oceniaj¹cej ryzyko z³amania koci uwzglêdniaj¹ce, tak¿e pozanerkowe czynniki ryzyka z³amania koci.

19. OCENA WP£YWU WIEKU PACJENTA ORAZ CZASU TRWANIA LECZENIA
NERKOZASTÊPCZEGO NA GOSPODARKÊ MINERALN¥, KOSTN¥ I STAN
ZAPALNY U CHORYCH W 5 OKRESIE PRZEWLEK£EJ CHOROBY NEREK
Kuniewski M1, Fedak D2, Su³owicz W1, Chowaniec E1, Kunierz-Cabala B2,
Dumnicka P2, Kapusta M2, Pasowicz M3.
1
Katedra i Klinika Nefrologii UJCM, 2Katedra Biochemii UJCM, 3Instytut Kardiologii
UJCM, Kraków
Wspó³istnienie zaburzeñ gospodarki mineralnej i metabolizmu kostnego oraz zwapnienia pozakostne jest dobrze udokumentowanym obrazem schy³kowej niewydolnoci nerek (SNN). Ten z³o¿ony zespó³ chorobowy nazwano CKD-MBD (Chronic
Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder). Celem badania jest wyjanienie, które z parametrów biochemicznych oraz badañ obrazowych opisuj¹cych zespó³ CKDMBD wi¹¿¹ siê z wiekiem chorego, a które z czasem trwania leczenia nerkozstêpczego. Badaniami objêto 68 chorych (29 K i 39 M) w wieku 60,3 12,3 lat leczonych
powtarzanymi HD przez okres 24,5 4,8 miesiêcy. CaSc oceniano wielorzêdow¹
spiraln¹ tomografi¹ komputerow¹ (MSCT), BMD szyjki koci udowej metod¹ DEXA.
Ultraczu³e CRP (hs-CRP) mierzono nefelometrycznie, interleukinê 6 (IL-6), winianooporn¹ kwan¹ fosfatazê (TRAP), osteoprotegerynê (OPG), kostn¹ frakcjê fosfatazy alkalicznej (bALP), fetuinê A oznaczano metod¹ ELISA, iPTH metod¹ Nicholsa,
Ca, Pi, albuminê metodami stosowanymi w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej.
Wyniki i wnioski. 1. Wykazano istnienie zwi¹zku pomiêdzy wiekiem pacjenta a
BMDsz., wskanikami stanu zapalnego: CRP, IL-6, albumina oraz uznanymi inhibitorami kalcyfikacji naczyñ (fetuina A, OPG). 2. Czas trwania leczenia nerkozastêpczego wp³ywa na pog³êbienie zwapnieñ w têtnicach wieñcowych, wtórnej nadczynnoci przytarczyc i zwi¹zanych z ni¹ zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej
(CaSc, Ca, CaxPi). 3. Czas trwania leczenia nerkozastêpczego pozostaje bez wp³ywu na rozwój przewlek³ego procesu zapalnego, który koreluje z wiekiem pacjenta.

20. OCENA ZALE¯NOCI POMIÊDZY 1,25(OH)2D3/25(OH)D3 A FUNKCJ¥
NACZYÑ U PACJENTÓW Z PIERWOTNYM NADCINIENIEM TÊTNICZYM (NT)
Bednarski R.1,Marcinkowska E.1, Kubalski P.2, Stefañska A.3, Odrow¹¿-Sypniewska
G.3, Manitius J.1
1
Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych, CM
w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, 2NZOZ Euromedica, Grudzi¹dz,
3
Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Ostatnie badania wskazuj¹, ¿e aktywne metabolity witaminy D3 mog¹ wywieraæ wp³yw
na funkcjê naczyñ u pacjentów z NT. Celem badania by³a ocena zale¿noci pomiêdzy 1,25(OH)2D3, 25(OH)D3 a prêdkoci¹ aortalnej fali têtna (PWV), gruboci¹ kompleksu intima-media (IMT) w zale¿noci od GFR i kwasu moczowego.U 25 nieleczonych chorych z NT i 20 zdrowych (kontrola) oznaczono stê¿enie kreatyniny, kwasu
moczowego, 1,25(OH)2D3, 25(OH)D3 oraz dobowe wydalanie NAG, kwasu moczowego i kreatyniny.
Parametr (r±SD)
NT n=25
Kontrola n=20
p
Wiek
43,52 ± 11,55
41,7 ± 10,2
NS
BMI [kg/m2]
28,72 ± 3,99
24,61 ± 3,8
p<0,01
SBP [mmHg]
163,40 ± 13,04
118,0 ± 8,33
p<0,001
DBP [mmHg]
101,20 ± 9,60
76,5 ± 6,7
p<0,001
MAP [mmHg]
121,88 ± 9,74
90,35 ± 6,54
p<0,001
PP [mmHg]
62,20 ± 10,41
41,5 ± 6,9
p<0,001
GFRMDRD [ml/min/1.73m2] 94,42 ± 14,56
94,19 ± 12
NS
25(OH)D3 [ng/mL]
18,92 ± 10,77
19,24 ± 8,14
NS
1,25(OH)2D3 [pg/mL]
53,66 ± 15,62
59,1 ± 15,81
NS
1,25(OH)2D3/25(OH)D3
3,41 ± 1,76
3,49 ± 1,51
NS
Kwas moczowy [mg%
4,64 ± 1,55
4,11 ± 1,33
NS
NAG [U/L/g kreat]
2,24 ± 2,01
1,33 ± 0,93
p=0,06
FEKw.M. [%]
5,00 ± 4,12
5,89 ± 2,99
NS
PWV [m/s]
7,86 ± 1,60
6,54 ± 1,01
p<0,01
IMT [mm]
0,73 ± 0,19
0,57 ± 0,13
p<0,01
W modelu regresji wielokrotnej wykazano znamienny statystycznie wp³yw NAG i
SBP [NAG(ß 0,52; p<0,005), SBP(ß 0,37; p<0,05), FEKw.M (ß -0,23; p=0,13),
1,25(OH)2D3(ß -0,2; p=0,18)] na zmienn¹ zale¿n¹ PWV (R2 =0,54) u NT. Wp³yw na
zmienn¹ zale¿n¹ IMT mia³ - NAG(ß 0,6; p<0,001), SBP(ß 0,31; p=0,05), 1,25(OH)2D3
(ß -0,20; p=0,21), (R2=0,48) u NT. Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e aktywne metabolity witaminy D3 mog¹ wywieraæ wp³yw na funkcjê naczyñ u chorych z NT.
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21. ROLA 25-HYDROKSYWITAMINY D (25OHD) W PROCESIE ZAPALNYM
U CHORYCH PRZEWLEKLE HEMODIALIZOWANYCH (HD)
Bednarek-Skublewska A, Ksi¹¿ek A.
Katedra i Klinika Nefrologii UM w Lublinie
Witamina D uczestniczy w mineralizacji koci oraz w zjawiskach odpornociowych
Receptory dla aktywnych postaci witaminy D s¹ zlokalizowane w komórkach przytarczyc, uk³adzie kostnym, naczyniowym oraz w uk³adzie immunologicznym. O zasobach witaminy D w ustroju informuje nie tylko stê¿enie (st) kalcitriolu, ale tak¿e
25OHD, która jest równie¿ czynnikiem moduluj¹cym aktywnoæ immunologiczn¹.
Poprzez obni¿enie ekspresji czynnika j¹drowego kappa B powoduje ona zmniejszenie syntezy interleukiny (IL) 2 oraz 6 oraz pobudzenie syntezy dzia³aj¹cej przeciwzapalnie IL-10. Celem badañ wykonanych u chorych leczonych przewlekle HD by³o
poszukiwanie zwi¹zku oznaczanej w surowicy metod¹ radioimmunologiczn¹ 25OHD
z wybranymi parametrami stanu zapalnego oraz czynnikami ryzyka powik³añ uk³adu
sercowo-naczyniowego. Metody: W surowicy 84 badanych (wiek 66.2 ± 12.5 lat,
czas leczenia HD 40.0 ± 40.5 miesiêcy) oznaczono st. 25OHD, IL-6, IL-10, rozpuszczalnego receptora I czynnika martwicy guza (sTNF-IR), bia³ka ostrej fazy o wysokiej czu³oci (hsCRP), asymetrycznej dimetylargininy (ADMA), N-koñcowego mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-pro BNP), albuminy oraz hemoglobiny (Hb).
Poszukiwanie zale¿noci 25OHD z badanymi parametrami przyprowadzono u chorych leczonych oraz nie leczonych alfadiolem. rednie st. 25OHD wynosi³o 15.4 ±
7.2 ng/ml (2.8-41.1). Wykazano, ¿e u 34 % chorych st. to by³o <12 ng/ml, u 62%  w
zakresie 12-30 ng/ml; tylko u 5 % badanych st. by³o > 30 ng/ml, uznane za prawid³owe. rednie st. 25OHD nie ró¿ni³o siê w grupie leczonej (59%) i nie leczonej (41%)
alfadiolem. U wszystkich badanych wykazano odwrotn¹ korelacjê 25OHD z IL-6 (r=
-0.312, p<0.0095), ADMA (r=-0.259, p< 0.0027) oraz tendencjê, bez istotnoci statystycznej z NT-proBNP (r=-0.206, p<0.071) i Hb (r=0.208, p<0.056).
Wnioski. W badanej grupie chorych HD obni¿onemu stê¿eniu 25OHD towarzyszy³a
aktywacja procesu zapalnego oraz zwiêkszona synteza czynników ryzyka powik³añ
uk³adu sercowo-naczyniowego.

22. OTORBIAJ¥CE STWARDNIENIE OTRZEWNEJ - DOWIADCZENIA
W£ASNE
Wojtaszek E, ¯ebrowski P, Ostrowski G, Ahmed A, Filipowicz E, Graczyk M,
Latoszyñska J1, Niemczyk S, Przedlacki J, Matuszkiewicz-Rowiñska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM, Klinika
Nefrologii i Transplantacji Nerek CZD, Warszawa
EPS jest rzadkim, lecz bardzo ciê¿kim powik³aniem d³ugotrwa³ego leczenia dializ¹
otrzewnow¹ (DO). W pracy przedstawiamy wyniki analizy 4 przypadków tej choroby.
redni czas leczenia DO przed wyst¹pieniem EPS wynosi³ 10 lat (8-13 lat). W tym
okresie chorzy przebyli > 4 zapalenia otrzewnej, w jednym przypadku o etiologii
grzybiczej. U wszystkich obserwowano zaburzenia ultrafiltracji oraz przyspieszenie
transportu otrzewnowego (D/P kreatyniny w ostatnim roku DO 0.75 - 0.77) oraz wzrost
stê¿enia CRP (od 350 do 580 mg/L). U jednej osoby, EPS rozwinê³o siê jeszcze w
czasie leczenia DO, u pozosta³ych ju¿ po jego zakoñczeniu (od 1 mca do roku). W
jednym przypadku choroba zaczê³a siê niedro¿noci¹ przewodu pokarmowego, w
pozosta³ych narasta³a ona stopniowo, poprzedzona nawracaj¹cymi bólami brzucha
i wymiotami oraz postêpuj¹cym wyniszczeniem. W badaniach obrazowych opisywano typowe objawy: pogrubienie otrzewnej i ciany jelit, zwapnienia, otorbione
zbiorniki p³ynu. Cechy te potwierdzono w czasie laparotomii, klasyczny kokon stwierdzono w 2 przypadkach. Tylko u jednej osoby podjêto próbê uwolnienia jelit, co
spowodowa³o ich rozleg³e uszkodzenie i brak mo¿liwoci odtworzenia ci¹g³oci przewodu pokarmowego. U wszystkich chorych stosowano pe³ne ¿ywienie pozajelitowe
(od 2 tyg. do 3 mcy), u 3 osób podawano glikokortykosterydy (0.5 mg/kgmc/d), u 2 tamoksyfen (10 mg/d). Mimo poprawy klinicznej (ust¹pienie cech niedro¿noci przewodu pokarmowego, obni¿enie CRP, poprawa stanu od¿ywienia), obserwowano
postêp w³óknienia. Trzech chorych, z rozpoznaniem EPS od 5, 7 i 8 mcy jest przewlekle hemodializowanych. Czwarta chora, zmar³a wsród objawów niedro¿noci przewodu pokarmowego i wstrz¹su septycznego po 6 latach od rozpoznania.
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23. POLIMORFIZMY GENÓW CYTOKIN U PACJENTÓW Z NAWRACAJ¥CYM
ZAPALENIEM OTRZEWNEJ W PRZEBIEGU LECZENIA DIALIZ¥
OTRZEWNOW¥ (DO)
Buraczyñska M., Janicka L, Berger-Smyka B., Dragan M, Ksi¹¿ek A.
Katedra i Klinika Nefrologii UM w Lublinie
Ostre i nawracaj¹ce zapalenia otrzewnej s¹ istotnym problemem w leczeniu DO.
Du¿e znaczenie w tych powik³aniach maj¹ mechanizmy obronne ustroju. Cytokiny
odgrywaj¹ rolê zarówno w obronie przeciw rozwojowi zapalenia otrzewnej, jak i w
przebiegu infekcji. Celem pracy by³a ocena przydatnoci wariantów molekularnych
genów koduj¹cych cytokiny jako markerów podatnoci na zapalenie otrzewnej w
przebiegu leczenia DO. Grupa badana obejmowa³a 65 pacjentów leczonych DO,
grupa kontrolna 68 osób zdrowych, dobranych pod wzglêdem p³ci i wieku. DNA
genomu izolowano z krwi obwodowej badanych osób. Genotypy polimorfizmów genów czynnika martwicy guza (TNF-a), interleukiny-1 (IL-1ß), antagonisty receptora
interleukiny-1 (IL-1Ra) i interleukiny-6 (IL-6), oznaczano metod¹ reakcji ³añcuchowej polimerazy (PCR) i trawienia endonukleazami restrykcyjnymi.
Dla badanych polimorfizmów istniej¹ wczeniejsze doniesienia o zwi¹zku ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. Równie¿ w tym badaniu obserwowano ró¿nice w rozk³adzie genotypów i czêstoci alleli miêdzy grupami pacjentów i kontroln¹. W przypadku polimorfizmu -308 G/A genu TNF-a wykazano wyrany zwi¹zek allela A z
nawracaj¹cym zapaleniem otrzewnej , z OR 2.25 (95 % CI 1.43-4.26). W przypadku
polimorfizmu -511 C/T genu IL-1ß, wród pacjentów leczonych DO 5 na 6 osób z
homozygotycznym genotypem 2.2 mia³o nawracaj¹ce zapalenia otrzewnej. Obserwowano równie¿ wyrany zwi¹zek allela 2 polimorfizmu w eksonie 2 genu IL-1Ra z
nawracaj¹cym zapaleniem otrzewnej. Wród 29 pacjentów z nawracaj¹cym zapaleniem otrzewnej czêstoæ homozygot 2.2 wynosi³a 30 %, z OR = 3.9 (95% CI 1.668.11). Dla polimorfizmu -634 C/G genu IL-6 nie obserwowano ró¿nicy w podgrupach z nawracaj¹cym zapaleniem otrzewnej i bez zapaleñ.
Uzyskane wyniki wymagaj¹ potwierdzenia w badaniu wiêkszej liczby pacjentów.
Sugeruj¹ one, ¿e polimorfizmy niektórych cytokin zapalnych mog¹ byæ predyktorem
wy¿szego ryzyka zapalenia otrzewnej w przebiegu leczenia DO.

24. BEZPOREDNIE I ODLEG£E WYNIKI SFORMALIZOWANEGO
PROGRAMU EDUKACJI PRZEDDIALIZACYJNEJ, (sfPEP) JAKO DODATKU DO
STANDARDOWEJ OPIEKI NEFROLOGICZNEJ U CHORYCH Z PRZEWLEK£¥
CHOROB¥ NEREK
Wojtaszek E, Kacprzak M, Lange J, ¯ebrowski P, Rojek-Trêbicka J, Majewska A,
Golc A, Kucharska K, Graczyk M, Niemczyk S, Matuszkiewicz-Rowiñska J
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM, Warszawa
Od wielu lat postuluje siê koniecznoæ wprowadzenia, niezale¿nie od opieki nefrologicznej, edukacji przeddializacyjnej. Celem pracy by³a ocena wp³ywu prowadzonego w Klinice od 2005 roku sfPEP na: 1) stan kliniczny chorych w chwili rozpoczynania dializ, 2) planowe rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego (RRT), 3) wybór
metody RRT oraz 4) prze¿ycie. Badaniem objêto chorych rozpoczynaj¹cych RRT w
Klinice od stycznia 2005 r do grudnia 2008 r. SfPEP sk³ada siê z 3-4 spotkañ (>1
godz) z chorym, powiêconych omówieniu choroby nerek oraz metod RRT.
W badanym okresie dializoterapiê rozpoczê³o 117 pacjentów w wieku 59 ±17 lat, w
tym 61% pod sta³¹ opiek¹ nefrologa i 44% uczestników sfPEP. W tabeli przedstawiono wybrane dane.
n (%)
Wiek (lata)
eGFR (ml/min)
Hb (g/dl)
Albuminy (g/dL)
Wapñ (mmol/l)
Fosfor (mmol/l)
Chorzy leczeni DO (%)
Planowe rozpoczêcie dializ

Grupa I
Nefrolog+PEP
40 (34%)
53 ± 18
8.3 ± 2.1
10.7 ± 1.3
3.58 ± 0.45
2.17 ± 0.18
1.75 ± 0.46
68
97.5%

Grupa II
Nefrolog
31 (27%)
64 ± 12
7.3 ± 3.3
10.4 ± 0.5
3.51 ± 0.46
2.08 ± 0.12
1.7 ± 0.48
29
42%

Grupa III -Bez
opieki specjalisty
35 (30%)
65 ± 14
4.1 ± 3.5
9.3 ± 1.5
3.05 ± 0.49
1.97 ± 0.29
1.71 ± 0.6
40
9%

p
0.2
< 0.0001
< 0.00001
< 0.001
< 0.0001
< 0.01
0.9
< 0.01
< 0.00001

Chorych obserwowano przez 2084 pacjento-mcy (mediana 16 mcy). W tym okresie
zmar³o: 10% chorych z gr I, 29% - z gr II i a¿ 51% - z gr III (p<0.001). Jednoczenie
20% chorych z grupy I zosta³o poddanych transplantacji vs jedynie 3% z gr II i III
(p<0.001). Rozszerzenie standardowej opieki nefrologicznej o sfPEP istotnie zwiêksza szansê na planowe rozpoczêcie RRT, wybór dializy otrzewnowej jako pierwszej
opcji leczenia, mo¿e zwiekszyæ liczbê transplantacji nerek oraz poprawiæ prze¿ycie
chorych.

Streszczenia

25. OCENA ZALE¯NOCI POMIÊDZY WYNIKAMI BADAÑ OBRAZOWYCH
(CCA-IMT) A WYBRANYMI MARKERAMI KALCYFIKACJI I STANU
ZAPALNEGO U CHORYCH DIALIZOWANYCH OTRZEWNOWO
Krzanowski M.1, Stompór T.1, Kunierz B.2, Janda K.1, Miarka P.1, Chowaniec E.1,
Kraniak A.1, Su³owicz W.1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, UJ CM,
2
Zak³ad Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM, Kraków

27. OGNISKOWE SEGMENTALNE ROZPLEMOWE ZAPALENIE K£ÊBUSZKÓW
NERKOWYCH W PRZEBIEGU STOSOWANIA LUDZKIEGO CZYNNIKA
WZROSTU KOLONII GRANULOCYTÓW (G-CSF) - OPIS PRZYPADKU
Serwacka A1, Wójcik A1, Perkowska-Ptasiñska A2, Rydzewski A1.
1
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nefrologii i Transplantologii CSK MSWiA,
2
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii WUM,
Warszawa

Gruboæ kompleksu b³ony wewnêtrznej i rodkowej têtnicy szyjnej wspólnej (CCAIMT) posiada znaczenie kliniczne jako marker rozwoju mia¿d¿ycy i jej zaawansowania w naczyniach kr¹¿enia obwodowego i wieñcowego. Celem pracy by³a ocena
zale¿noci pomiêdzy procesem zapalnym i zmianami struktury ciany têtnic szyjnych wyra¿onej gruboci¹ kompleksu CCA-IMT a wybranymi parametrami biochemicznymi zwi¹zanymi z kalcyfikacj¹ naczyñ. Badaniem ³¹cznie objêto 80 pacjentów
(37 K i 43 M) leczonych dializ¹ otrzewnow¹ DO. redni wiek pacjentów wynosi³ 52,9
± 12,5 lat. Analizie poddano stê¿enia markerów kalcyfikacji takich jak: fetuina A,
osteokalcyna, osteoprotegeryna, osteopontyna, bia³ka macierzy Gla i FGF 23, jak
równie¿ markerów procesu zapalnego w oparciu o stê¿enia wybranych cytokin prozapalnych (TNF-? wraz z jego rozpuszczalnym receptorem sTNFRII, IL-6 i IL-18,
TGF-ß), bia³ka C-reaktywnego (CRP), fibrynogenu i prokalcytoniny (PCT) oraz stê¿enia wybranych "klasycznych" czynników ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy takich jak: cholesterol ca³kowity, jego frakcji LDL i HDL, triglicerydów. rednia wartoæ IMT P mieci³a siê w zakresie 0,74±0,20 mm; natomiast IMT L 0,78± 0.25 mm. Wykazano
liczne korelacje (tabela) pomiêdzy CCA-IMT a markerami kalcyfikacji i parametrami
stanu zapalnego u chorych dializowanych otrzewnowo.

Rekombinowany ludzki czynnik pobudzaj¹cy wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)
jest szeroko stosowany w hematologii, miêdzy innymi celem mobilizacji komórek
macierzystych do krwi obwodowej u dawców szpiku. G-CSF stosowany jest od blisko dwudziestu lat. Do dzia³añ niepo¿¹danych nale¿¹: bóle kostne, uczucie os³abienia, splenomegalia z pêkniêciem ledziowy w³¹cznie, ostre uszkodzenie p³uc, reakcje i choroby autoimmunologiczne, a tak¿e powik³ania nerkowe miêdzy innymi glomerulonefritis opisywane w oko³o 1,8% przypadków.
Poni¿ej przedstawiamy przypadek 44-letniej kobiety z wywiadem nadcinienia têtniczego dobrze kontrolowanego, oty³oci¹ (BMI-42,1 kg/m2) przygotowywanej G-CSF
celem separacji komórek macierzystych-jako dawczyniê szpiku dla spokrewnionego
biorcy. Pacjentka otrzymywa³a G-CSF ( Neupogen) w ci¹gu 5 dni w dawce 1440
mcg/24h w 2 dawkach podzielonych. W czwartej dobie stwierdzono makroskopowy
krwiomocz i bia³komocz ponad 6g/24h (GFR 87 ml/min/1.73m2). Od pocz¹tku podawania G-CSF utrzymywa³y siê bóle kostne, w zwi¹zku z tym pacjentka otrzymywa³a
tramadol. Odstawienie G-CSF spowodowa³o ust¹pienie krwiomoczu. Przeprowadzona diagnostyka nie wykaza³a przyczyn urologicznych i ginekologicznych.. W bioptacie nerki stwierdzono ogniskowe segmentalne rozplemowe kzn z segmentalnymi
pó³ksiê¿ycami komórkowymi w 40 % k³êbuszków, wspó³istniej¹ce z obecnoci¹ z³ogów IgG w mezangium k³êbuszków. Stwierdzone zmiany mikroskopowe wskazywa³y na ostre uszkodzenie k³êbuszków nerkowych. Nie stwierdzono zmian typowych
dla nefropatii zwi¹zanej z oty³oci¹. Po zaprzestaniu podawania czynnika wzrostu
obserwowano ca³kowite ust¹pienie krwinkomoczu i znaczn¹ redukcjê bia³komoczu.

p a ra m e tr
IM T P v s. O P G
IM T L v s. O P G
IM T P v s. IL -6
IM T L v s. IL -6
IM T P v s. T G F ß
IM T L v s. T G F ß
IM T P v s. B M I
IM T L v s. B M I
IM T P v s. L D L
IM T L v s. T G

R S p e a rm a n
0 ,4 1 6
0 ,3 2 1
0 ,2 9 2
0 ,3 8 3
0 ,3 0 0
0 ,2 8 8
0 ,3 7 7
0 ,3 1 2
-0 ,2 69
0 ,2 8 2

P
0 ,0 0 1
0 ,0 1 6
0 ,0 3 0
0 ,0 0 3
0 ,0 2 5
0 ,0 3 2
0 ,0 0 4
0 ,0 2 9
0 ,0 4 6
0 ,0 3 6

Dodatkowo potwierdzono wp³yw wieku z IMT lewej i prawej têtnicy szyjnej (R=0,536;
p<0,0001) i (R=0,453; p<0,001). Wniosek: CCA-IMT zale¿y zarówno od klasycznych czynników ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy jak równie¿ od markerów metabolizmu
kostnego i stanu zapalnego.
26. GWA£TOWNIE POSTÊPUJ¥CE K£ÊBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK
(GP-KZN) - DOWIADCZENIE W£ASNE 2005-2009
Filipowicz E1, Niemczyk S1, Wieliczko M1, Jêdras M1, Klatko W2, Ahmed A1,
Grzejszczak A1, Kulicki P1, Grochowski J3, Przedlacki J1, Matuszkiewicz-Rowiñska J1.
Katedra i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnêtrznych WUM1, Warszawa,
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie2, Szpital Wojewódzki w Makowie Mazowieckim3
GP-KZN jest glomerulopati¹ o najgorszym rokowaniu. Celem pracy by³a prezentacja dowiadczeñ klinicznych naszego orodka w leczeniu tej choroby. W latach
2005-2008 leczono 14 chorych (w tym 8 kobiet) z GP-KZN, w wieku r 53 lat. U 6
chorych rozpoznano mikroskopowe zpalenie naczyñ/ziarniniakowatoæ Wegenera,
u 5 - SLE, u 2 - zespó³ Goodpasture'a, a u jednej nefropatiê IgA. rednie stê¿enie
kreatyniny wynosi³o 5,54 ± 3,62 mg/d; u 9 osób stwierdzono bia³komocz > 3 g/d.
Wszyscy chorzy otrzymali glikortykosterydy (pulsy iv + doustnie), 13/14 osób - cyklofosfamid (CY) w pulsach, który u 8 z nich zastapiono pózniej azatiopryn¹ a u dwóch
mykofenolanem mofetilu. Jeden chory odmówi³ przyjêcia CY i otrzymywa³ cyklosporynê A przez 24 mce z dobrym skutkiem. U 3 chorych stosowano zabiegi plazmaferezy. Z 14 badanych 3 chorych wesz³o do programu przewlek³ych dializ, w tym obie
chore z zespo³em Goodpasture'a. U pozosta³ych 11 pacjentów (w tym 3 przejciowo
wymagaj¹cych dializ, najdu¿ej przez 6 miesiêcy) uzyskano istotn¹ poprawê czynnoci nerek. redni spadek stê¿enia kreatyniny wynosi³ 2,75 ± 2,31 mg/dl (p=0,0004).
W 3 letniej obserwacji stan chorych by³ stabilny i zadowalaj¹cy. Stosunkowo dobre
wyniki leczenia przedstawianych pacjentów mog¹ byæ czêciowo zale¿ne od wczesnego rozpoznania choroby i szybkiego wdro¿enia leczenia.

28. WP£YW ZMIAN CINIENIA TÊTNICZEGO NA SKUTECZNOÆ LECZENIA
PIERWOTNYCH GLOMERULOPATII W ZALE¯NOCI OD D£UGOCI NEREK
Marcinkowska E1, Manitius J1, Donderski R1, Stró¿ecki P1, Korenkiewicz J2,
Sypniewska G3.
1
Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych,
2
Katedra i Zak³ad Patomorfologii Klinicznej,
3
Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, CM
im. L. Rydygiera Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Skutecznoæ leczenia pierwotnych glomerulopatii oceniana wielkoci¹ filtracji k³êbuszkowej (DGFR) i dobowej utraty bia³ka (DDUB), zale¿y od czynników podlegaj¹cych modyfikacji m.in. od wartoci cinienia têtniczego oraz stan czynnociowomorfologiczny nerki w momencie rozpoczêcia leczenia. Wydaje siê, i¿ parametry
antropometryczne oraz d³ugoæ nerek wp³ywaj¹ na odpowied na leczenie. Celem
badania by³a ocena skutecznoci leczenia w zale¿noci od zmian cinienia têtniczego skurczowego (?SBP) i rozkurczowego (?DBP) w odniesieniu do wielkoci bezwzglêdnej nerek ocenianej ultrasonograficznie w okresie biopsji nerki (D) i skorygowanej wobec wzrostu - D/H, BSA- D/BSA i BMI- D/BMI. Badanie prowadzono u 55
chorych (M-29, K-26), wiek 12-63 lat (r 35,85 ± 13,51) z pierwotnymi glomerulopatiami, leczonych immunosupresyjnie i przeciwnadcinieniowo (z docelowymi wartociami cinienia têtniczego najni¿szymi tolerowanymi przez pacjenta), w obserwacji
dwuletniej ("0" i "24" mc). Grupê podzielono na dwie podgrupy w zale¿noci od
mediany D (grupa A- D <115 mm; N= 32 i grupa B- D > 115 mm; N=23).
A
-10,23 ± 32,25

Parametr D (wartoæ 24-0mc) (r ± SD)
DGFR ml/min/1,73 m 2

B
-19,90 ± 32,71

P
NS

DDUB g/d

-2,20 ± 4,38

-4,33 ± 4,37

p<0.05

DSBP mmHg

-4,50 ± 15,99

-3,45 ± 11,24

NS

DDBP mmHg

-3,96 ± 9,94

-2,86 ± 11,69

NS

Korelacje jednoczynnikowe, p
Parametr
SBP 0 mc
SBP 24 mc
DBP 0 mc
DBP 24 mc
D SBP
D DBP
H
BSA
BMI
D
D/H
D/BSA
D/BMI

D GFR
A
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

D DUB
B
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

A
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
p<0.05
NS
NS
NS

B
p<0.05
NS
NS
NS
p<0.05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Wniosek: Wp³yw cinienia têtniczego na zmianê wielkoci dobowej utraty bia³ka wydaje siê byæ odmienny w zale¿noci od wielkoci nerek w momencie rozpoczêcia
leczenia, co ma implikacje kliniczne.
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29. PRZECIWCIA£A PRZECIW SK£ADOWEJ C1q DOPE£NIACZA U CHORYCH
NA NEFROPATIÊ TOCZNIOW¥ (NT) I PIERWOTNE K£ÊBUSZKOWE
ZAPALENIA NEREK (PKZN)
Niemir Z I, Polcyn-Adamczak M, Smyka³-Jankowiak K.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UM
im. K. Marcinkowskiego, Poznañ

31. CIÊ¯KOÆ NADCINIENIA I POLIMORFIZM GENU KONWERTAZY
ANGIOTENSYNY (ACE) - CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE W ZWYRODNIENIU
WIELOTORBIELOWATYM NEREK (ADPKD)
Augustyniak-Bartosik H, Weyde W, Krajewska M, Madziarska K, Kusztal M,
W¹torek E, Go³êbiowski T, Klinger M.
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM Wroc³aw

Wyniki ostatnich badañ sugeruj¹ istnienie zale¿noci miêdzy pojawianiem siê w surowicy kr¹¿¹cych przeciwcia³ przeciw C1q (pc p-C1q) a aktywnoci¹ NT. Przeciwcia³a te wykrywano jednak te¿ w innych chorobach o pod³o¿u autoimmunologicznym,
m.in. w PKZN. Nadal niejasny jest mechanizm uszkodzenia k³êbuszków nerkowych
u chorych z wykrywanymi pc p-C1q. Celem naszych badañ by³o porównanie stê¿eñ
pc p-C1q, kompleksów wi¹¿¹cych C1q (CIC-C1q), pc przeciw natywnemu DNA (pc
p-dsDNA) oraz sk³adowych C3 i C4 dope³niacza w surowicy chorych na PKZN oraz
NT. Badaniami objêto 28 chorych na NT, 61 na PKZN i 38 zdrowych ochotników
(ZO). Pc p-C1q, p-dsDNA, CIC-C1q wykrywano metod¹ immunoenzymatyczn¹, a
C3 i C4 za pomoc¹ turbidometrii. Pc p-C1q wykazano u 77,8% chorych na NT (w
tym u 100% z aktywn¹ NT- aNT), u 39,3% chorych na PKZN i 15,8% u ZO. Stwierdzono istotn¹ statystycznie ró¿nicê w stê¿eniu pc p-C1q miêdzy chorymi na aNT i
nieaktywn¹ NT (naNT) (p<0,01), miêdzy PKZN a aNT (p<0,0001), ZO a aNT
(p<0,0001) oraz PKZN i naNT (p<0,05). U chorych na NT wykazano dodatni¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem pc p-C1q i p-dsDNA (r=0,8, p<0,001) oraz CIC-C1q (r=0,77,
p<0,0001) i ujemn¹ miêdzy stê¿eniami pc p-C1q a C3 (r=-0,5, p<0,01) i C4 (r=-0.57,
p<0,005) w surowicy. Równie¿ u chorych na PKZN stwierdzono istotn¹ statystycznie
dodatni¹ korelacjê miêdzy stê¿eniem pc p-C1q a CIC-C1q (r=0,51, p<0,0001) oraz
ujemn¹ miêdzy pc p-C1q a C3 (r=-0,28, p<0,05). Jednak stê¿enia C4 by³y w tej
grupie prawid³owe. U ZO nie wykazano ¿adnych korelacji.
Wyniki naszych badañ potwierdzaj¹ wczeniejsze doniesienia o istnieniu cis³ej korelacji miêdzy pojawianiem siê w surowicy pc p-C1q, pc p-dsDNA i CIC-C1q i aktywacj¹ klasycznej drogi dope³niacza. Tej ostatniej zale¿noci nie wykazano u chorych na PKZN. Zagadnienie to wymaga dalszych badañ.

Nadcinienie têtnicze wystêpuje u blisko 70% pacjentów z ADPKD. Celem pracy
by³o okrelenie relacji miêdzy ciê¿koci¹ nadcinienia a polimorfizmem genu ACE
oraz ocena wp³ywu nadcinienia têtniczego na przebieg kliniczny. Badaniem objêto
81 chorych na ADPKD ( 35 M w wieku 43.5±13.2, 46 K w wieku 41.3±13.1 lat).
Polimorfizm ACE by³ analizowany metod¹ PCR oraz weryfikowany przy u¿yciu odpowiednio dobranych starterów. Ciê¿koæ nadcinienia oceniano na podstawie liczby pobieranych leków hipotensyjnych (ciê¿kie nadcinienie co najmniej 3 leki; umiarkowane - 1 lub 2 leki). Dla oceny ciê¿koci przebiegu klinicznego wprowadzono
wspó³czynnik ciê¿koci wady liczony nastêpuj¹co: wiek w momencie w³¹czenia do
badania dzielony przez eGFR i mno¿ony przez 10.
Genotyp II obserwowano u 20 chorych (13 K i 7 M), genotyp ID u 44 chorych ( 22 K,
22 M), genotyp DD u 17 chorych ( 11 K i 6 M). U pacjentów z ciê¿kim nadcinieniem
têtniczym wspó³czynnik ciê¿koci wady by³ istotnie statystycznie wy¿szy ni¿ u osób
bez nadcinienia têtniczego. Nie stwierdzono zale¿noci miêdzy ciê¿koci¹ nadcinienia a genotypem enzymu konwertuj¹cego.
Ciê¿koæ nadcinienia u chorych z ADPKD nie zale¿y od genotypu ACE. Nadcinienie têtnicze wywiera niezale¿ny niekorzystny wp³yw na przebieg kliniczny.

30. STOSOWANIE KONDENSATU DYMU TYTONIOWEGO U CIÊ¯ARNYCH
SZCZURÓW PROWADZI DO ZABURZEÑ W ROZWOJU K£ÊBUSZKÓW
NERKOWYCH U ICH POTOMSTWA?
Zarzecki M1, Adamczak M1, Wystrychowski A1, Gross ML2, Ritz A,3 Wiêcek A1.
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii l¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach1, Katedra Patologii Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy2, Klinika Chorób Wewnêtrznych Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy3

32. MUTACJE GENU POLICYSTYNY I U PACJENTÓW Z AUTOSOMALNYM
DOMINUJ¥CYM ZWYRODNIENIEM WIELOTORBIELOWATYM NEREK (ADPKD)
A OBRAZ FENOTYPOWY
Augustyniak-Bartosik H, Krajewska M, Weyde W, Madziarska K, Kusztal M,
Go³êbiowski T, Trafid³o E, Klinger M.
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM Wroc³aw

Jednym z najwa¿niejszych czynników rodowiskowych o udowodnionym niekorzystnym wp³ywie na rozwój p³odu jest dym tytoniowy. Jak dot¹d nie badano jednak¿e
wp³ywu sk³adników dymu tytoniowego na rozwój i czynnoæ nerek. Celem tego badania by³a ocena wp³ywu kondensatu dymu tytoniowego (KDT) na liczbê i objêtoæ
k³êbuszków nerkowych oraz czynnoæ wydalnicz¹ nerek. Ciê¿arne samice szczura
rasy Sprague-Dawley podzielono losowo na dwie grupy: w grupie I stosowano na
b³onê luzow¹ jamy ustnej rozpuszczony w acetonie KDT z nikotyn¹ (n=5), w grupie
II (kontrolnej) jedynie 0,9% roztwór NaCl (n=5). Podawanie w/w roztworów rozpoczynano 10 dnia po zap³odnieniu i kontynuowano a¿ do dnia porodu.
Potomstwo ciê¿arnych samic nara¿onych na KDT z nikotyn¹ (n=54; 22 samce/32
samice) nie ró¿ni³o siê znamiennie od potomstwa samic z grupy kontrolnej (n=51; 26
samce/25 samice) pod wzglêdem masy urodzeniowej, przyrostu masy cia³a, masy
nerek w 12 tyg.¿ycia, jak równie¿ albuminurii oraz kreatyninemii. Wród potomnych
samic liczba k³êbuszków nerkowych nie ró¿ni³a siê pomiêdzy grup¹ nara¿on¹ na
KDT i kontroln¹, i wynosi³a odpowiednio: 45523±9325 i 45083±5301 (p>0,05), natomiast u potomnych samców z grupy nara¿onej na KDT stwierdzono znamiennie
wiêksz¹ liczbê k³êbuszków nerkowych ni¿ w grupie kontrolnej, odpowiednio:
53323±7313 i 47107±5056 (p<0,001). Zarówno u potomnych samic oraz samców
stwierdzono znamiennie mniejsz¹ objêtoæ k³êbuszków nerkowych, odpowiednio:
1,03±0,18 i 1,33±0,19 (p<0,001) oraz 1,33±0,28 i 1,50±0,3 (p<0,02).
Wnioski: 1. Ekspozycja w ¿yciu p³odowym na KDT z nikotyn¹ prowadzi do zmniejszenia objêtoci k³êbuszków nerkowych, oraz zwiêkszenia ich liczby tylko u potomnych samców, co sugeruje ró¿nice pomiêdzy p³ciami w odpowiedzi na KDT 2. Takie
zmiany mog¹ prowadziæ do pogorszenia czynnoci nerek w przysz³oci, tym samym
wskazane jest podjêcie dalszych badañ na stworzonym modelu zwierzêcym.
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W 85% przypadków przyczyn¹ ADPKD s¹ mutacje w obrêbie genu PKD1. Celem
badañ w³asnych by³a ocena wystêpowania mutacji i polimorfizmów w wybranych
fragmentach 3' i 5'koñca genu PKD1- egzon od 43 do 46 i egzon 15.
W koñcu 3' genu badano nastêpuj¹ce fragmenty o podanych wielkociach:
256kb obejmuj¹ce nukleotydy 44926-45181; 864 kb obejmuj¹ce nukleotydy 4492645789; 174 kb obejmuj¹ce nukleotydy 44926-45100; 414 kb obejmuj¹ce nukleotydy 45548-45962 W koñcu 5' badano nastêpuj¹ce fragmenty: 417 kp obejmuj¹ce
nukleotydy 25064-25481 568 kb obejmuj¹ce nukleotydy25994-26562. Obecnoæ
wszystkich wykrytych mutacji i polimorfizmów potwierdzono sekwencjonowaniem.
Badanie przeprowadzono u 134 pacjentów , (23 rodziny ³¹cznie 56 osób). U pozosta³ych 78 chorych krew pochodz¹ca od cz³onków rodzin nie by³a dostêpna.14 nieprawid³owoci genetycznych (mutacje i polimorfizmy) wykryto w grupie badanej u 9
chorych. We fragmencie 3' wykryto 4 mutacje, we fragmencie 5' - 7 mutacji. U 4 osób
wykryto zmiany mnogie.
Wniosek: Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy obecnoci¹ i rodzajem wykrytej mutacji a obrazem klinicznym wady.

Streszczenia

33. ROLA ADIPONEKTYNY W CHOROBACH UK£ADU
SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Bednarek-Skublewska A, Za³uska W, Szeliga- Król J, Ksi¹¿ek A.
Katedra i Klinika Nefrologii UM w Lublinie
W tworzeniu blaszki mia¿d¿ycowej oraz uszkodzeniu naczyñ uczestnicz¹ zarówno
cytokiny zapalne, jak równie¿ niedobór adiponektyny (Adp). Jest to bia³ko wytwarzane w adipocytach i uwalniane do krwi, wykazuj¹ce zarówno dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe jak i przeciwzapalne. Celem badañ wykonanych u chorych hemodializowanych (HD) by³o poszukiwanie zwi¹zku Adp z wybranymi parametrami stanu od¿ywienia, stanu zapalnego oraz czynnikami ryzyka chorób uk³adu sercowo- naczyniowego. Badania wykonano u 82 chorych HD z cukrzycow¹ (29%) i niecukrzycow¹
chorob¹ nerek (71%), rednia wieku 65 lat, redni czas leczenia 39 mcy. Oznaczono
stê¿enia: Adp, interleukiny (IL) 6, IL-10, rozpuszczalnego receptora I czynnika martwicy guza (s TNF -IR), bia³ka ostrej fazy o wysokiej czu³oci (CRP), asymetrycznej
dimetylargininy (ADMA), N - koñcowego mózgowego peptydu natriuretycznego (NT
- pro BNP). U chorych metod¹ bioimpedancji elektrycznej oceniono równie¿ wielkoæ masy tkanki t³uszczowej (AT), bezt³uszczow¹ masê cia³a (LTM), wskanik masy
cia³a (BMI), objêtoæ przestrzeni wewn¹trzkomórkowej (ICW) i zewn¹trzkomórkowej
(ECW) oraz wielkoæ przewodnienia (OH). Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w stê¿eniu Adp u chorych z cukrzycow¹ i niecukrzycow¹ chorob¹ nerek. Wiek chorych nie
mia³ wp³ywu na stê¿enie Adp, której rednie stê¿enie wynosi³o 30780.2 ± 40570.7
ng/ml. Zaobserwowano, ¿e stê¿enie Adp wykazywa³o tendencjê wzrostow¹ z czasem leczenia HD, zale¿noæ ta nie by³a jedna istotna (r= 0.199, p< 0.071). Wykazano natomiast, ¿e Adp pozytywnie korelowa³a nastêpuj¹cymi parametrami: s TNF-IR
(r=0.303, p< 0.013), NT- pro BNP (r=0.457, p<0.000042) oraz z 0H (r=0.347, p<
0.0037) oraz wykazywa³a odwrotn¹ zale¿noæ z ICW (r=-0.287, p<0.017). Nie znaleziono zwi¹zku Adp z ADM¥, wiekiem chorych, AT oraz LTM.
Wnioski: 1. Wraz z nasileniem niewydolnoci serca wyra¿onej stê¿eniem NT-pro
BNP oraz przewodnieniem wzrasta synteza Adp. W badanej grupie zarówno nasilenie procesu zapalnego, stopieñ uszkodzenia ródb³onka naczyñ oraz masa tkanki
t³uszczowej nie mia³y wp³ywu na stê¿enie Adp w surowicy.

34. CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE NA ECHOKARDIOGRAFICZNE (ECHO)
PARAMETRY OCENIAJ¥CE FUNKCJÊ SKURCZOW¥ I ROZKURCZOW¥
MIÊNIA LEWEJ KOMORY (LV) U PACJENTÓW LECZONYCH POWTARZAN¥
HEMODIALIZ¥ (HD)
Ratajewska A.1, Grzegorzewska A.2, Wiesio³owska A.3.
1
MCD Poznañ, Oddzia³ w Rawiczu,
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UM
w Poznaniu, 3Katedra i Zak³ad Informatyki i Statystyki UM w Poznaniu
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu parametrów demograficznych, laboratoryjnych
i dializacyjnych na funkcjê skurczow¹ i rozkurczow¹ LV ocenian¹ metod¹ ECHO.
Badanie ECHO wykonano przed i po zabiegu HD u 56 chorych (33 mê¿czyzn, wiek
64,4 ± 14,8 lat, d³ugoæ leczenia HD 35, 0 - 219 miesiêcy, BMI 26,6 ± 5,2 kg/m2,
diureza resztkowa 225, 0 - 2300 ml), u¿ywaj¹c aparatu Pro-Sound 4000 (Aloka,
Japonia). Badane parametry odnoszono do wskaników ECHO przed i po HD i ró¿nic we wskanikach ECHO przed i po HD.
Przed zabiegiem HD dysfunkcja skurczowa LV wystêpowa³a u 14,3%, rozkurczowa
u 92,9% chorych (³agodna 39,3%, umiarkowana 46,4%, ciê¿ka 7,1%). Po zabiegu
HD (UFV 2,1 ± 1,0 l, Kt/V 1,33 ± 0,14) dysfunkcja skurczowa wyst¹pi³a u 16,1%,
rozkurczowa u 92,9% (³agodna 60,7%, umiarkowana 26,8%, ciê¿ka 5,4%). Parametry ECHO przed i po HD korelowa³y z wiekiem (LAd, RAs), d³ugoci¹ dializowania (LAs, S/D), BMI (E, DT, S, IVC, E`/A`), Hb (LAd, S, S/D, IVC, LVEF, E`, A`, E/E`),
CRP (LAd, LAs, LVEF) i PTH (LVEF, E`). Wyznacznikami parametrów ECHO by³y:
wiek, d³ugoæ dializowania, nadcinienie têtnicze (NT), choroba niedokrwienna serca (CNS), wielkoæ diurezy, leczenie ACEI/ARB i beta - blokerami, Hb, P, PTH, CRP,
WBC. Z ró¿nic¹ parametrów ECHO przed i po HD korelowa³y: UFV (LVEDd, E,
IVRT, S/D), Hb (LAd, E, A, Ar, E/E`), WBC (DT), Ca (E/A), P (LAs), kwas moczowy
(LVESd, LAs), Ca x P (LAs), diureza (LVEDd, E, S/D, IVC). Wyznacznikami ró¿nicy
parametrów ECHO by³y: UFV, diureza, CNS, NT, Hb, CRP.
Wniosek. Wyniki pracy wskazuj¹, ¿e na funkcjê LV korzystny wp³yw wywiera uzyskane w czasie sesji HD zmniejszenie obci¹¿enia wstêpnego, nastêpczego i toksemii mocznicowej, niekorzystny - NT, CNS, anemia i stan zapalny.
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35. CZY ISTNIEJE ZWI¥ZEK POMIÊDZY DZIENNYM SPO¯YCIEM FRUKTOZY
A WARTOCIAMI CINIENIA TÊTNICZEGO I STÊ¯ENIEM KWASU
MOCZOWEGO U CHORYCH Z PRZEWLEK£¥ CHOROB¥ NEREK BEZ
CUKRZYCY?
Kretowicz M., Goszka G., Johnson R. J. *, Manitius J.
Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych CM
w Bydgoszczy, UMK w Toruniu; *Division of Renal Diseases and Hypertension,
University Colorado Denver USA
Nadmierne spo¿ycie fruktozy wi¹¿e siê ze wzrostem cinienia têtniczego oraz wystêpowaniem powik³añ narz¹dowych. Zwiêksza ono produkcjê oraz obni¿a wydalanie z moczem kwasu moczowego. Hiperurykemia sprzyja wzrostowi cinienia têtniczego oraz zaburza funkcjê nerek; jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.
Celem badania by³a ocena zwi¹zku miêdzy spo¿yciem fruktozy ocenianym na podstawie kwestionariusza a cinieniem têtniczym i wybranymi parametrami metabolicznymi u 72 chorych bez cukrzycy (wiek 52 ± 2 lata; M/K 39/33) z przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 2-4 leczonych zgodnie z zaleceniami ESH/ESC (liczba leków
hipotensyjnych: 3,70±1,41).
BMI kg/m2
SBP mmHg
DBP mmHg
MAP mmHg
GFR MDRD ml/min/1,73m2
rednie dobowe spo¿ycie fruktozy gr.
Kwas moczowy mg/100ml
LDL cholesterol mg/100ml
Triglicerydy TG mg/100ml
Dobowe wydalanie bia³ka z moczem g/24h DUB

30.9 ± 4.2
141 ± 50
86 ± 14
133 ± 31
67 ± 28
43 ± 11
6.1 (mediana, zakres 2.5-11.1)
135 (mediana, zakres 45-269)
183 (mediana, zakres 69-456)
2.21 (mediana, zakres 0.07-12.78)

Stwierdzono dodatnie korelacje liniowe miêdzy stê¿eniem kwasu moczowego a dziennym spo¿yciem fruktozy (r=0,24, p<0.05) oraz liczb¹ przyjmowanych leków hipotensyjnych (r=0,30 p<0,05). Nie wykazano korelacji pomiêdzy spo¿yciem fruktozy a
liczb¹ przyjmowanych leków hipotensyjnych. Nie stwierdzono korelacji liniowych ani
w ocenie regresji wielokrotnej zwi¹zku pomiêdzy dziennym spo¿yciem fruktozy a
MAP, SBP, DBP, BMI, wiekiem, p³ci¹, eGFR, LDL, TG, DUB.
Wnioski: W badanej grupie chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek dzienne spo¿ycie
fruktozy zwi¹zane by³o ze zwiêkszonym stê¿eniem kwasu moczowego, a urykemia
korelowa³a z liczb¹ przyjmowanych leków hipotensyjnych, co mo¿e sugerowaæ zwiêkszone ryzyko sercowo-naczyniowe u tych chorych.

36. PROGRESJA ZWAPNIEÑ W TÊTNICACH WIEÑCOWYCH U CHORYCH
HEMODIALIZOWANYCH
Dro¿d¿ M1, Kraniak A1, Chmiel G1, Micha³ek M1, Tracz W2, Podolec P2,
Pasowicz M2, Su³owicz W1.
1
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM, 2Instytut Kardiologii CM UJ, Kraków
Zwapnienia naczyniowe u chorych hemodializowanych mog¹ byæ skutkiem nie tylko
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej, ale tak¿e przewlek³ego zapalenia i
niedoboru naturalnych inhibitorów kalcyfikacji. Celem badania by³a ocena czynników wp³ywaj¹cych na progresjê zwapnieñ w têtnicach wieñcowych u chorych hemodializowanych podczas 12-to miesiêcznej obserwacji. Badaniami objêto 55 pacjentów (30 M, 25 K) w wieku 27-73 lat (rednio 48,3) hemodializowanych przez okres
12-294 mies. (rednio 105,6). U wszystkich pacjentów wyliczano Calcium Score (CS)
przy u¿yciu metody MSCT na pocz¹tku badania i po 12 miesi¹cach. Na pocz¹tku
badania CS wynosi³o 0 do 5527 (med=234). W oparciu o skalê Rumbergera: 14
(26%) pacjentów nie mia³o zwapnieñ (CS<10), 7 (13%) mia³o niewielkie (10<CS<100),
8 (15%) rednie (100<CS<400) a 26 (46%) zaawansowane zwapnienia (CS>400).
Po 12 miesi¹cach CS wynosi³o 0 do 6047 (med=450), a 10 (18%) pacjentów nie
mia³o zwapnieñ, 5 (9%) niewielkie, 13 (24%) rednie, a 27 (49%) zaawansowane
zwapnienia. Zmiany w dystrybucji zwapnieñ by³y znamienne statystycznie (p<0,05).
Wzrost CS po 12 miesi¹cach korelowa³ dodatnio z wiekiem (r=0,46, p=0,0001), P
(r=0,27, p=0,05), Ca x P (r=0,28, p=0,01) i ujemnie z fetuin¹ A (r=-0,39, p=0,0005).
Sporód markerów zapalenia i czynników wzrostu przyrost CS korelowa³ znamiennie z CRP (r=0,36, p=0,001), IL-6 (r=0,29, p=0,05) i nie korelowa³ z TNFa, prokalcytonin¹, TGF beta i PDGF. W analizie wieloczynnikowej tylko CRP (dodatnio) i fetuina
A (ujemnie) by³y niezale¿nymi czynnikami progresji naczyñ wieñcowych.
Przewlek³y stan zapalny i niedobór naturalnych inhibitoórw kalcyfikacji odgrywa istotn¹
rolê w progresji zwapnieñ têtnic wieñcowych u chorych hemodializowanych.
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37. SZTYWNOÆ TÊTNIC I NADCINIENIE TÊTNICZE U PACJENTÓW
Z PRZEWLEK£¥ CHOROB¥ NEREK W PRZEBIEGU NEFROPATII
CUKRZYCOWEJ I NEFROPATII NIECUKRZYCOWYCH
Stró¿ecki P, Koz³owski M, Flisiñski M, Brymora A, Manitius J.
Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych, CM UMK,
Bydgoszcz

39. STÊ¯ENIE UROTENSYNY II W OSOCZU U CHORYCH Z OSTRYMI
ZESPO£AMI WIEÑCOWYMI
1
J.Chudek, 1M.Babiñska, 2A.Owczarek, 3F.Prochaczek, 1A.Wiêcek.
1
Katedra i Klinika Nefrologii Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii,
2
Zak³ad Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej
3
Zak³ad Fizjologii Wysi³ku Fizycznego, SUM w Katowicach

Przewlek³a choroba nerek (PChN) jest zwi¹zana z wysok¹ miertelnoci¹ sercowonaczyniow¹. Prêdkoæ aortalnej fali têtna (PWV) jest wyk³adnikiem zwiêkszonej sztywnoci têtnic, a PWV > 12 m/s jest uznawana za wskanik wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy by³a ocena sztywnoci têtnic oraz ciê¿koci nadcinienia têtniczego (NT) u chorych z PChN w przebiegu nefropatii cukrzycowej (NC)
i nefropatii niecukrzycowych (NN). Badana grupê stanowi³o 57 niedializowanych
chorych w 3-5 stadium PChN (K=24 M=33), redni wiek 50±15 lat. U 22 rozpoznano
NC, za u pozosta³ych chorych NN. PWV mierzono aparatem Complior pomiêdzy
têtnicami: szyjn¹ i udow¹. Mierzono cinienie têtnicze (SBP, DBP), a nastêpnie obliczono cinienie têtna (PP) i rednie cinienie têtnicze (MAP). Analizowano czas trwania NT oraz jego leczenie. Oszacowano GFR przy pomocy równania MDRD (eGFR).
Wyniki (rednia±SD):

Urotensyna II (UII) jest wazoaktywnym peptydem wydzielanym w znacz¹cych ilociach przez ródb³onek naczyñ. Podwy¿szone stê¿enia UII w osoczu stwierdzono
u chorych z niewydolnoci¹ serca, marskoci¹ w¹troby, nefropati¹ cukrzycow¹ i przewlek³¹ chorob¹ nerek. Ma³e stê¿enia UII w osoczu obserwowano u chorych z ostrymi zespo³ami wieñcowymi (OZW) w porównaniu z chorymi ze stabiln¹ chorob¹ wieñcow¹. Celem badania by³a ocena zale¿noci pomiêdzy cinieniem têtniczym, czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek i lewej komory serca na stê¿eniem UII w osoczu u chorych
z OZW. Stê¿enie UII w osoczu oznaczono u 149 kolejnych pacjentów z OZW bezporednio po zg³oszeniu siê chorego do izby przyjêæ szpitala. OZW klasyfikowano w
oparciu o skalê TIMI Risk Score. U wszystkich chorych zebrano szczegó³owe wywiady dotycz¹ce chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i chorób nerek oraz oznaczono stê¿enia kreatyniny, cystatyny C, glukozy, proBNP, troponin I, CK-MB w osoczu oraz wykonano badanie echokardiograficzne. rednie stê¿enie UII w osoczu
wynosi³o 3,08 (2,77-3,39) ng/ml. Ni¿sze wartoci stwierdzono u chorych z wysokim
ryzykiem OZW (TIMI 5-7) ni¿ u chorych z niskim ryzykiem (TIMI 1-3): 2,61 (2,123,10) vs. 3,34 (2,89-3,80) ng/ml. Wykazano odwrotn¹ zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem UII i stê¿eniem troponiny I (R=-0.229; p=0.005) oraz glukozy (R=-0.193, p=0.02).
Zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem UII i eGFR (R=0.141; p=0.08), frakcj¹ wyrzutow¹
(R=0.157; p=0.06) i stê¿eniem proBNP (R=-0.156; p=0.06) nie osi¹gnê³y znamiennoci statystycznej. Nie stwierdzono równie¿ istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem UII w osoczu a skurczowym jak i rozkurczowym cinieniem têtniczym.
Wniosek. Stê¿enie urotensyny II w osoczu u chorych z zawa³em miênia sercowego
jest zmniejszone.

SBP
DBP
MAP
PP
Leki obni¿aj¹ce cinienie
eGFR (ml/min/1,73 m2)
PWV (m/s)
Pacjenci z PWV > 12 m/s

NN
137±21
84±10
102±12
53±15
3±1
34±13
10,1±2,4
4 (11%)

NC
145±24
78±10
101±13
67±19
4±1
32±15
13,6±4,4
14 (64%)

P
NS
0,03
NS
0,006
0,02
NS
0,002
< 0,01

NT wystêpowa³o u 91% chorych z NN i u 100% chorych z NC. Grupy nie ró¿ni³y siê
znamiennie pod wzglêdem wieku, p³ci, ani czasu trwania NT. Czas trwania cukrzycy
w grupie NC wynosi³ 20±10 lat. W grupie NC stwierdzono dodatni¹ korelacje miêdzy
PWV a SBP (r=0,54; p<0,02) i PP (0,57; r<0,01); nie by³o natomiast istotnej korelacji
z czasem trwania NT, ani cukrzycy. W grupie NN stwierdzono dodatni¹ korelacjê
miêdzy PWV i PP (r=0,51; r<0,01) oraz czasem trwania NT (r=0,41; p<0,02). Pacjenci z PChN w przebiegu NC charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ sztywnoci¹ têtnic,
co przek³ada siê na wysokoæ cinienia têtniczego oraz trudnoci w uzyskaniu optymalnego cinienia u tych chorych.

38. RÓDDIALIZACYJNE ZMIANY PODATNOCI TÊTNIC A UMIERALNOÆ
SERCOWO-NACZYNIOWA CHORYCH PRZEWLEKLE HEMODIALIZOWANYCH
(HD)
Wystrychowski G, ¯ukowska-Szczechowska E.
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Diabetologii i Nefrologii, UM, Zabrze
Sztywnoæ têtnic jest czynnikiem predykcyjnym umieralnoci sercowo-naczyniowej
w schy³kowej niewydolnoci nerek. Celem badania by³o okrelenie czy "ostre" zmiany podatnoci têtnic w nastêpstwie HD wp³ywaj¹ na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Badaniem objêto 68 chorych (37 kobiet), w wieku 56 ±14 lat,
leczonych dializami przez 0,3-15,7 lat, u których jednorazowo nieinwazyjnie oceniono podatnoæ têtnic na podstawie kszta³tu fali têtna: przed, po 1 godz. i po zakoñczeniu HD. Automatycznie wyznaczono wskaniki podatnoci du¿ych (C1) i ma³ych
têtnic (C2), cinienie têtnicze i czêstoæ têtna, a przed HD stê¿enia lipidów i CRP w
surowicy. Zmiany w nastêpstwie HD w zakresie C1 zosta³y obliczone wg wzorów:
DC11h=C1po 1h HD-C1przed HD oraz DC1=C1po HD-C1przed HD. W taki sam sposób wyznaczono zmiany w zakresie C2 i pozosta³ych parametrów hemodynamicznych. Z zastosowaniem analizy regresji Coxa oceniano zwi¹zek miêdzy umieralnoci¹ sercowo-naczyniow¹ a klasycznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego oraz rodzajem
dostêpu naczyniowego do dializy, stosowanymi lekami sercowo-naczyniowymi, spKt/
V, czasem trwania dializoterapii, stê¿eniem CRP w surowicy, jak równie¿ przed- i
podializacyjnymi wartociami i zmianami w nastêpstwie dializy parametrów hemodynamicznych. W okresie 5-letniej obserwacji 5 chorym przeszczepiono nerkê, a 16
by³o nadal leczonych HD. Wród 47 zgonów 29 by³o z przyczyn sercowo-naczyniowych. redni czas prze¿ycia lub do przeszczepienia nerki wynosi³ 942±708 dni.
Ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych by³o zwiêkszone u chorych na
cukrzycê (ß=1,31; P=0,03), z uprzednimi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi
(ß=1,26; P=0,05) i ros³o z wiekiem (ß=0,09; P=0,001) oraz stê¿eniem CRP w surowicy (ß=0,02; P=0,04). Czynnikami zmniejszaj¹cymi ryzyko sercowo-naczyniowe by³y
wysoki BMI (ß=-0,33; P=0,001) oraz wzrost (lub mniejszy spadek) czêstoci têtna
(ß=-0,19; P=0,004) i C2 po 1 godz. dializy (ß=-0,19; P=0,004 i ß=-0,59; P=0,009).
róddializacyjny spadek podatnoci ma³ych têtnic i brak wzrostu czêstoci têtna
wydaj¹ siê zwiêkszaæ (lub prognozowaæ zwiêkszone) ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie chorych przewlekle HD.
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40. WP£YW LECZENIA TELMISARTANEM (TLS) NA INSULINOOPORNOÆ
ORAZ STÊ¯ENIE ADIPONEKTYNY I MARKERÓW STANU ZAPALNEGO W OSOCZU U OTY£YCH CHORYCH Z NADCINIENIEM TÊTNICZYM (NT)
M. Kubik, J. Chudek, A. Wiêcek.
Katedra i Klinika Nefrologii Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, SUM,
Katowice
Ostatnio wykazano, ¿e TLS, d³ugodzia³aj¹cy sartan o strukturze podobnej do pioglitazonu (aktywatora receptora PPARg) mo¿e wywieraæ istotny wp³yw na insulinowra¿liwoæ. Stê¿enie adiponektyny w osoczu wykazuje odwrotn¹ zale¿noæ ze stopniem oty³oci i z nasileniem insulinoopornoci. Celem pracy by³a ocena wp³ywu 6miesiêcznego leczenia TLS na insulinoopornoæ oraz stê¿enie adiponektyny w osoczu i jej frakcji HMW u oty³ych chorych z NT. Badanie przeprowadzono u 25 oty³ych
chorych z NT. Ocenê insulinowra¿liwoci przeprowadzono metod¹ euglikemicznej
klamry insulinowej (wyliczaj¹c tkankowe zu¿ycie glukozy - parametr M oraz wskanik insulinowra¿liwosci - stosunek wartoci M do poziomu insuliny w surowicy - M/I)
przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu 6 mcy leczenia TLS. Stê¿enie adiponektyny i
jej frakcji HMW, hs-CRP w osoczu oznaczono przed i po zakoñczeniu leczenia TLS.
Po 6 mcach TLS spowodowa³ znamienne obni¿enie cinienia têtniczego skurczowego o 14,2% i rozkurczowego o 19,6% oraz poprawê parametrów insulinowra¿liwoci: wartoæ M wzros³a o 24,4%, a M/I o 38,6% (p=0,02). Nie wykazano znamiennego wp³ywu TLS na stê¿enie glukozy i insuliny w surowicy. Obserwowano zmniejszenie stê¿enia hs-CRP w surowicy o 19,6% (p=0,02) i wzrost ca³kowitego stê¿enia
adiponektyny w osoczu o 10,8% (p=0,02) oraz jej frakcji HMW o 23,5% (p=0,03).
Wzrost wartoci parametru M wykaza³ dodatni¹ zale¿noæ ze spadkiem cinienia
rozkurczowego (t = 0,341, p=0,02). Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy spadkiem cinienia rozkurczowego a wzrostem stê¿enia frakcji HMW adiponektyny w
osoczu (t = 0,403, p=0,005).
Wnioski: 1. TLS poprawia insulinowra¿liwoæ, powoduje wzrost stê¿enia adiponektyny i jej frakcji HMW w osoczu oraz zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego u oty³ych chorych z NT. 2. Poprawa insulinowra¿liwoci, jak i wzrost stê¿enia frakcji HMW
adiponektyny w osoczu pozostaj¹ w zale¿noci ze stopniem obni¿enia cinienia têtniczego rozkurczowego.

Streszczenia

41. BADANIE NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW RYZYKA KALCYFIKACJI NACZYÑ
WIEÑCOWYCH I ZASTAWEK SERCA U PACJENTÓW LECZONYCH DIALIZ¥
OTRZEWNOW¥
Janicka L.1, Duma D.2, Agnieszka Grzebalska1, Czekajska-Chehab E.3, Drop A.3,
Bober E.1, Stakiewicz G.3,4, Janicki K.5, Solski J.2, Ksi¹¿ek A.1.
1
Klinika Nefrologii, UM w Lublinie,
2
Miêdzywydzia³owa Katedra i Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej, UM w Lublinie,
3
Zak³ad Radiologii Lekarskiej, UM w Lublinie,
4
Katedra i Zak³ad Anatomii Prawid³owej, UM w Lublinie,
5
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii, UM w Lublinie
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê zgonów u pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Jednymi z czynników ryzyka jest kalcyfikacja
naczyñ wieñcowych (KNW) i zastawek serca (ZS). Celem pracy by³o zbadanie czynników ryzyka KNW i ZS u pacjentów leczonych dializ¹ otrzewnow¹ oraz czêstoci
wystêpowania powik³añ sercowo-naczyniowych zakoñczonych zgonem. U 102 chorych dializowanych otrzewnowo (K:M = 58:44, r. czas dializoterapii 37 ± 23mce)
wykonano badanie KNW i ZS 8-rzêdowym skanerem TK LightSpeed Ultra. W zale¿noci od stopnia KNW chorych podzielono na trzy grupy: A - brak kalcyfikacji, BKNW do 400 mm3, C-KNW > 400 mm3.
KNW stwierdzono u 66% pacjentów, u 39% z nich wystêpowa³y równoczenie ZS.
Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy KNW i ZS ocenian¹ w skali Agatstona i
wolumetrycznej a stê¿eniem CRP i fibrynogenu w surowicy, i wiekiem pacjentów. U
pacjentów z KNW i ZS stwierdzono istotnie wy¿sze stê¿enia fosforu oraz iloczynu
CaxP, natomiast nie zaobserwowano takiej zale¿noci u pacjentów z sam¹ KNW.
Stê¿enie fetuiny-A we wszystkich trzech grupach by³o obni¿one i istotnie ni¿sze u
pacjentów z KNW i ZS ni¿ z sam¹ KNW. W grupie A w okresie 4-letniej obserwacji
zmar³o z powodu powik³añ sercowo-naczyniowych 4 pacjentów (11%), w grupie B 7 pacjentów (19%), w grupie C 14 pacjentów (47%). W grupie chorych z KNW i ZS
zmar³o 18 pacjentów (45%), natomiast w grupie tylko z KNW zmar³o 7 pacjentów
(11%, p<0,001). U pacjentów dializowanych otrzewnowo KNW wystêpuj¹ca ³¹cznie
z ZS stanowi bardzo wysokie ryzyko zgonów z powodu powik³añ sercowo-naczyniowych.

42. OCENA STOSOWANIA ANTAGONISTY RECEPTORA ALDOSTERONU (ALD)
NA FUNKCJÊ RÓDB£ONKA, STAN ZAPALNY, SZTYWNOÆ NACZYÑ
I PRZEROST LEWEJ KOMORY (LVH) U CHORYCH DIALIZOWANYCH
OTRZEWNOWO (DO)
Donderski R1, Stró¿ecki P1, Stankiewicz R2, Stefañska A3, Grajewska M1,
Marcinkowska E1, Manitius J1.
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadcinienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych CM
w Bydgoszczy, UMK Toruñ.
2
Oddzia³ Nefrologii Szpitala Dzieciêcego w Toruniu.
3
Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej CM w Bydgoszczy.
U chorych DO nadmiar ALD zwiêksza sztywnoci naczyñ i w³óknienie m. sercowego. Leczenie antagonist¹ receptora ALD mo¿e hamowaæ te procesy. Celem pracy
by³a ocena leczenia antagonist¹ rec. ALD na funkcjê ródb³onka, stan zapalny, sztywnoæ naczyñ, LVH u chorych DO. U 7 chorych DO stosowano spironolakton - 50mg/
dobê przez 12 miesiêcy (msc). Grupa kontrolna: 7 chorych DO nie leczonych spironolaktonem. W obu grupach oceniano na pocz¹tku i po 12 msc: stê¿enie w surowicy
ALD, MMP-2, osteopontynê (OPN), TGF-b, P-selektynê, IL-6. U chorych leczonych
spironolaktonem oceniono SBP, DBP, PWV, LVMI (g/m2) na pocz¹tku i po 12msc.
Wyniki chorych leczonych spironolaktonem przedstawiono w tabeli.
p a ra m e tr
A L D (p g /m l)
M M P -2 (n g /m l)
O P N (n g /m l)
T G F -b (n g /m l)
p -se le ktyn a
(n g /m l)
IL -6 (p g /m l)

p o c z¹ te k
3 7 1 ,9 ± 3 7 2 ,4
3 0 0 ± 9 2 ,4
8 7 ± 6 9 ,8
3 5 ,8 ± 1 0 ,4
1 5 2 ± 1 0 3 ,3

po 1 2 m sc
2 8 7 ± 1 8 9 ,3
2 7 7 ± 7 0 ,8
2 4 6 ± 2 1 5 ,6
3 5 ± 6 ,8
1 5 4 ± 1 0 1 ,9

P
NS
NS
< 0 ,0 5
NS
NS

4 ,7 ± 2 ,7

7 ,1 ± 5 ,6

NS

K (m m o l/l)

4 ,8 ± 0 ,4

5 ,1 ± 0 ,2

NS

S B P (m m H g )

132±15

130±16

NS

DBP

80±10

79±12

NS

43. ATYPOWY ZESPÓ£ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY (HUS) WYWO£ANY
INHIBITOREM KALCYNEURYNY U CHOREGO PO PRZESZCZEPIENIU (Tx)
W¥TROBY
Furmañczyk A, Komuda-Leszek E, Dêborska-Materkowska D,
Perkowska-Ptasiñska A, Durlik M.
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii WUM,
Warszawa
HUS to kliniczna manifestacja mikroangiopatii zakrzepowej (TMA). Objawia siê on
ciê¿k¹ niedokrwistoci¹ hemolityczn¹, ma³op³ytkowoci¹ i ostrym uszkodzeniem
nerek. W patogenezie HUS rolê odgrywa uszkodzenie ródb³onka przez czynnik
infekcyjny (np. po biegunce), leki - m.in. inhibitory kalcyneuryny (CNI), obecne w
kr¹¿eniu nieprawid³owe bia³ka. W leczeniu stosuje siê steroidy, przetaczanie masy
erytrocytarnej (ME), wie¿o mro¿one ososcze (FFP), plazmaferezy (PF).
Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek 25-letniego pacjenta po Tx w¹troby w
1999r. z powodu marskoci kryptogennej w¹troby w³asnej, który zosta³ skierowany
w 2008r. w celu diagnostyki cholestazy i pogarszaj¹cej siê czynnoci przeszczepu.
Z danych z wywiadu ustalono, ¿e niezadowalaj¹c¹ czynnoæ w¹troby przeszczepionej obserwowano od 2001r; w kolejno wykonywanych biopsjach w¹troby stwierdzano cechy ostrego i przewlek³ego odrzucania duktopenicznego. Stosowano pulsy
metylprednizolonu a przez ok. 4 ostatnie mce przed przekazaniem chorego od orodka autorów utrzymywano wysokie stê¿enia takrolimusa (ca 20-22 ng/ml). Przy przyjêciu nie zg³asza³ dolegliwoci; laboratoryjnie stwierdzono masywn¹ hemolizê, ma³op³ytkowoæ i ostre uszkodzenie nerek. Wstrzymano poda¿ takrolimusa i rozpoczêto leczenie steroidami iv, ME i FFP. Wobec braku poprawy, rozpoczêto leczenie hemodializ¹ i plazmaferez¹. Po opanowaniu ostrej fazy choroby, nie uzyskano poprawy funkcji nerek. W biopsji nerki stwierdzono cechy przewlek³ej TMA, nie rokuj¹ce
powrotu funkcji narz¹du. Nie uwidoczniono cech nefrotoksycznoci CNI. Ze wzglêdu na marskoæ w¹troby przeszczepionej i schy³kow¹ niewydolnoæ nerek zakwalifikowano pacjenta do zabiegu Tx w¹troby i nerki.
Wniosek: Wysokie stê¿enia takrolimusa mog¹ byæ przyczyn¹ nie tylko nefrotoksycznoci CNI, lecz równie¿ wyst¹pienia TMA i nieodwracalnego uszkodzenia nerek.

44. CHOROBA KOCIEGO PAZURA U PACJENTA PO JEDNOCZASOWYM PRZESZCZEPIENIU NERKI I TRZUSTKI  OPIS PRZYPADKU
Petrulewicz A1, Wasiñska-Krawczyk A1, Pawlak M1, Serwacka A1, Kobryñ A2,
Durlik M3, Rydzewski A1.
1
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nefrologii i Transplantologii,
2
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej CSK MSWiA, Warszawa.
Choroba kociego pazura jest zaka¿eniem odzwierzêcym wywo³anym przez Bartonelle henselae. Infekcja objawia siê pocz¹tkowo zmian¹ pierwotn¹ o charakterze
krostki a nastêpnie owrzodzenia i gor¹czk¹, a po 2-3 tygodniach powiêkszeniem
regionalnych wêz³ów ch³onnych. Przedstawiamy przypadek 40-letniego pacjenta
po jednoczasowym przeszczepieniu nerki i trzustki leczonego takrolimusem z MMF,
u którego wyst¹pi³y stany gor¹czkowe do 39 stC oraz os³abienie. Przy przyjêciu
stwierdzono niewielkie, goj¹ce siê owrzodzenie na lewym przedramieniu, które pojawi³o siê dwa tygodnie wczeniej, bez podwy¿szenia parametrów stanu zapalnego
(WBC 5,0 tys/µl, CRP 7,7 mg/l). Wykluczono zaka¿enie uk³adu moczowego, infekcjê dróg oddechowych, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zaka¿enie wirusem CMV i
EBV. Usuniêto owrzodzenie z przedramienia  w badaniu histopatologicznym opisano niespecyficzny obraz gojenia, posiewy ja³owe. W trakcie hospitalizacji zaobserwowano powiêkszenie wêz³ów ch³onnych pachowych. W badaniu PCR pobranych wêz³ów pachowych stwierdzono DNA Bartonella henselae a miano przeciwcia³
IgG wynosi³o 1024 (przy normie <256), co potwierdzi³o rozpoznanie choroby kociego pazura. Pacjent od chwili przyjêcia leczony by³ makrolidem, co spowodowa³o
ust¹pienie stanów gor¹czkowych.
Opisany powy¿ej przypadek podkrela potrzebê uwzglêdnienia w diagnostyce nietypowych zmian skórnych i stanów gor¹czkowych u chorych leczonych immunosupresyjnie równie¿ chorób odzwierzêcych. Zastosowana empiryczna antybiotykoterapia mo¿e zmieniæ typowy obraz choroby.

Leczenie antagonist¹ receptora ALD nie wp³ywa na stan serca i naczyñ jeli nie jest
po³¹czone z redukcj¹ cinienia têtniczego. Zmiany stê¿enia OPN mog¹ wiadczyæ o
nasileniu kalcyfikacji naczyñ.
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45. SZKLIWIENIE ARTERIOLI W BIOPSJACH ZEROWYCH A ODLEG£A
CZYNNOÆ PRZESZCZEPIONEJ NERKI
Wa¿na E1, Pazik J1, Perkowska-Ptasiñska A1, Chmura A2, Nazarewski S3, Durlik M1,
Lewandowski Z4.
1
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii,
2
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii,
3
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i
4
Zak³ad Epidemiologii, WUM, Warszawa
Istnieje wiele czynników wp³ywaj¹cych na odleg³¹ czynnoæ przeszczepionej nerki.
W ostatnim czasie pojawia siê coraz wiêcej dowodów, ¿e jednym z nich mog¹ byæ
przewlek³e zmiany histopatologiczne stwierdzone w biopsjach zerowych. Celem pracy
by³a ocena czynnoci przeszczepu nerki 2 lata po zabiegu, w grupie biorców, u których stwierdzono obecnoæ przewlek³ych zmian histopatologicznych w implantowanej nerce. Kryteria w³¹czenia: przeszczepienie nerki w latach 2006-07, stê¿enie kreatyniny 1-2 mg/dL w 3 mcu po przeszczepieniu. Przez zmiany przewlek³e rozumiano: szkliwienie arterioli (ah), w³óknienie zrêbu (ci), przewlek³e zmiany naczyniowe
(cv), zanik cewek (ct), ca³kowite zapalenie (ti) oraz odsetek zeszkliwia³ych k³êbuszków (klasyfikacja z Banff' 2004). Czynnoæ przeszczepu mierzono stê¿eniem kreatyniny oraz eGFR C&G. Czas obserwacji 24,4 (15-32) mca. Do analizy statystycznej u¿yto procedury GLM SAS System. Stwierdzenie > 1 z wymienionych zmian
przewlek³ych wg klasyfikacji Banff 2004 (24 vs.14) nie wi¹za³o siê z istotnie gorsz¹
czynnoci¹ przeszczepionej nerki 2 lata po implantacji. Czynnoæ przeszczepu w
grupie pacjentów spe³niaj¹cych kryteria w³¹czenia do badania w 3 mcu po zabiegu,
u których stwierdzono szkliwienie arterioli i w grupie biorców, u których zmian tych
nie stwierdzano nie ró¿ni³a siê. Natomiast po 2 latach, w grupie biorców otrzymuj¹cych narz¹d, w którym przy implantacji stwierdzano szkliwienie arterioli, stwierdzono
istotnie gorsz¹ czynnoæ przeszczepu w porównaniu do grupy pacjentów, bez zmian
ah w biopsji zerowej (16 vs. 36). rednia wartoæ eGFR C&G wynosi³a odpowiednio
51,21±4,8 vs. 62,0±16,7, p<0,03, stê¿enie kreatyniny 1,76±0,36 vs. 1,51±0,48 mg/
dL, p<0,09.
Wnioski: Szkliwienie arterioli stwierdzane przy implantacji nerki mo¿e mieæ znaczenie dla odleg³ej czynnoci przeszczepu. Wydaje siê, ¿e obecnoæ tych zmian mo¿e
mieæ w przysz³oci znaczenie przy wyborze biorcy oraz schematu immunosupresji.

46. CZY ISTNIEJE ZWI¥ZEK POMIÊDZY POLIMORFIZMEM GENÓW UK£ADU
RENINA-ANGIOTENSYNA A STÊ¯ENIEM ADIPONEKTYNY W OSOCZU
U CHORYCH PO TRANSPLANTACJI NERKI?
1
J. Chudek, 1H. Karkoszka, 1M Szotowska, 3F. Verbeke, 2W. Trusolt, 2J. Gumprecht,
3
R. Vanholder, 1A. Wiêcek.
1
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii,
2
Klinika Chorób Wewnêtrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, SUM
w Katowicach,
3
Nephrology Unit, Department of Internal Medicine, University Hospital, Gent,
Belgia
Ma³e stê¿enie adiponektyny w osoczu jest nowym czynnikiem ryzyka mia¿d¿ycy i
zwiêkszonej miertelnoci sercowo-naczyniowej. Wykazano, ¿e leki hamuj¹ce aktywnoæ uk³adu renina-angiotensyna (RA) powoduj¹ wzrost stê¿enia adiponektyny.
Podstawowa aktywnoæ uk³adu RA jest modulowana przez polimorfizmy genów poszczególnych sk³adowych tego uk³adu (genotypy: DD genu ACE i CC genu AT1R
charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ aktywnoci¹ uk³adu RA). Celem tego badania by³o ustalenie zwi¹zku pomiêdzy genotypem ACE I/D i AT1R A1166C a stê¿eniem adiponektyny w osoczu u chorych po udanym przeszczepieniu nerki.
Genotypowanie ACE I/D and AT1R A1166C i oznaczenie stê¿enie adiponektyny w
osoczu przeprowadzono u 249 pacjentów z Orodka w Katowicach (Grupa I) i u 164
pacjentów z Orodka w Gent (Grupa II) z czynn¹ nerk¹ przeszczepion¹.
Rozk³ady genotypów II, ID i DD ACE w grupie I i II wykazywa³y ró¿nice: odpowiednio
22.9/50.2/26.9% vs 12.8/54.3/32.9%. Wy¿sz¹ czêstotliwoæ wystêpowania allelu I
stwierdzono w grupie I. Natomiast rozk³ad genotypów AA, AC i CC AT1R A1166C w
obu grupach by³ podobny: I - 57.2/33.5/9.3% i II - 47.8/ 42.8/9.4%. Czêstoæ wystêpowania alleli AT1R A1166C by³a równie¿ podobna. Stê¿enia adiponektyny w osoczu by³o podobne w obu grupach. Nie stwierdzono istotnej ró¿nicy stê¿enia adiponektyny w osoczu pomiêdzy genotypami ACE I/D lub AT1R A1166C zarówno w analizie uwzglêdniaj¹cej jak nieuwzglêdniaj¹cej wartoci eGFR.
Wniosek: Polimorfizmy genów ACE I/D i AT1R A1166C nie wp³ywaj¹ na stê¿enia w
adiponektyny w osoczu.

108

47. OCENA WP£YWU WYSTÊPOWANIA OPÓNIONEJ FUNKCJI GRAFTU
ORAZ RODZAJU STOSOWANEJ IMMUNOSUPRESJI (CSA VS TAC)
NA STÊ¯ENIA HOMOCYSTEINY (Hcy) U PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIENIU
NERKI (NTx) W TRAKCIE DWUROCZNEJ OBSERWACJI PO ZABIEGU
Janda K, Aksamit D, Dro¿d¿ M, Ignacak E, Bêtkowska-Prokop A, Kraniak A,
Chowaniec E, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii, UJ CM w Krakowie
Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena wp³ywu wystêpowania opónionej funkcji graftu oraz rodzaju stosowanej immunosupresji (CsA vs Tac) na odleg³e stê¿enia
Hcy u pacjentów po NTx. Badaniem objêto 51 chorych w wieku od 15 do 62 lat (r.
38,1). Zgodnoæ w zakresie HLA A, B oraz DR wynosi³a od 1 do 4 antygenów (r. 2).
Ca³kowity czas niedokrwienia nerki przeszczepionej wynosi³ od 3 do 30 godzin (r.
15,7). Chorych leczono wg schematów: prednizon (P) + CsA + azatiopryna (AZA) 12 osób, P + CsA + mykofenolan mofetylu (CellCept)- 26, P + Tac + CellCept - 11, P
+ Tac + AZA - 2 osoby. Oznaczenie Hcy wykonano metod¹ chromatografii cieczowej
wysokocinieniowej. Klirens kreatyniny wyliczano wg wzoru Cokcrofta-Gaulta. Krew
do badañ by³a pobierana przed NTx oraz po 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 miesi¹cach.
U 29 chorych (56,9%) po NTx obserwowano opóniona funkcjê graftu. Chorzy wymagali wykonania od 4 do 28 HD (r. 14). Stê¿enia Hcy w kolejnych badaniach
pomiêdzy chorymi wymagaj¹cymi i nie wymagaj¹cymi HD po NTx nie ró¿ni³y siê
istotnie. Nie stwierdzono zwi¹zku pomiêdzy spadkiem poziomu Hcy 3 mies. po NTx
w stosunku do wartoci przed NTx a czasem niedokrwienia (R=0,09; p=0,49), liczb¹
zgodnych HLA A, B (R=0,07; p=0,63) i DR (R=0,09; p=0,51) jak i wszystkich zgodnych antygenów (R=0,09; p=0,46). Spadek Hcy 24 mies. po NTx do wartoci przed
nie pozostawa³ w istotnej zale¿noci z powy¿szymi zmiennymi (odpowiednio R=0,14, p=0,40; R=0,06, p=0,73; R=0,12, p=0,45; R=0,11, p=0,50). Obni¿enie Hcy po
3 i 24 mies. od NTx nie ró¿ni³o siê znamiennie porównuj¹c chorych otrzymuj¹cych
CsA vs. Tac.
Wniosek: Wystêpowanie opónionej funkcji graftu a tak¿e rodzaj stosowanej immunosupresji nie wp³ywaj¹ na odleg³e stê¿enia Hcy u chorych po NTx.

48. OCENA ZALE¯NOCI HOMOCYSTEINEMII I KWASU FOLIOWEGO
U CHORYCH PO PRZESZCZEPIENIU NERKI (NTx) W RÓ¯NYCH OKRESACH
OD MOMENTU WYKONANIA ZABIEGU W TRAKCIE DWUROCZNEJ
OBSERWACJI
Janda K, Aksamit D, Dro¿d¿ M, Ignacak E, Bêtkowska-Prokop A, Kraniak A,
Chowaniec E, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii, UJ CM w Krakowie
Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena zale¿noci homocysteinemii i kwasu
foliowego u chorych po NTx w ró¿nych okresach od NTx w trakcie dwurocznej obserwacji. Badaniem objêto 51 chorych w wieku od 15 do 62 lat. Czas obserwacji
wyniós³ r. 21,2 mies. Zgodnoæ antygenowa w zakresie antygenów HLA A, B i DR
wynosi³a od 1 do 4 antygenów (r. 2). Oznaczenie Hcy by³o wykonane metod¹ chromatografii cieczowej wysokocinieniowej, poziom kwasu foliowego - chemiluminescencji. Krew do badañ by³a pobierana przed NTx oraz po 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 i 24
mies. U 44 pacjentów (86,3%) przed NTx stwierdzono podwy¿szony poziom Hcy w
surowicy - r. 28,5 ± 17,80 mmol/l. U 31 pacjentów (60,8%) po NTx utrzymywa³o siê
podwy¿szone r. stê¿enie Hcy (19,24 ± 5,77 umol/l). r. stê¿enie Hcy przed NTx
wynosi³o 26,4 umol/l i odpowiednio 3 mies. po NTx - 16,4, po 6 mies.- 17,6, 9-ciu i
12-tu - 17,2, 15-tu - 17,0, 18-tu- 17,2 oraz po 21 i 24-ech - 16,9 umol/l. Stwierdzono
ujemn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniami Hcy i kwasu foliowego bezporednio przed
NTx (R= -0,28, p<0,05). Po 3 mies. od NTx stwierdzono znamienny statystycznie o
72,6% (z r. 220,47 ± 395,1 ng/ml do 60,3 ± 129,75 ng/ml) spadek poziomu kwasu
foliowego, natomiast w kolejnych badaniach poziomy kwasu foliowego nie ró¿ni³y
siê znamiennie. rednie stê¿enia Hcy po NTx nie korelowa³y znamiennie z poziomami kwasu foliowego (R= -0,12, p=NS). Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w r.
poziomach kwasu foliowego po NTx u pacjentów z prawid³owym i podwy¿szonym
rednim stê¿eniem Hcy po NTx. Wniosek. Po NTx podwy¿szony poziom Hcy utrzymuje siê u wiêkszoci pacjentów. Istotny spadek stê¿enia kwasu foliowego po NTx
zwi¹zany jest prawdopodobnie z zaprzestaniem suplementacji kwasu foliowego przez
pacjentów oraz odbudow¹ uk³adu czerwonokrwinkowego.

Streszczenia

49. SYNTEZA CZYNNIKA WZROSTU HEPATOCYTÓW (HGF) W NERCE PRZED
POBRANIEM OD DAWCY WP£YWA NA PODJÊCIE FUNKCJI PRZEZ
PRZESZCZEP
Domañski M1, Safranow K2, Ciechanowski K1.
1
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych Pomorskiej AM
w Szczecinie,
2
Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej AM w Szczecinie
Przed przeszczepieniem nerka na wielu etapach ulega uszkodzeniu. Du¿e znaczenie przywi¹zuje siê do urazu niedokrwiennego, bêd¹cego faktycznie reakcj¹ zapaln¹, której pocz¹tków nale¿y szukaæ w chwili mierci pnia mózgu. Czynnik wzrostu
hepatocytów (HGF) jest cytokin¹ o wielokierunkowym dzia³aniu, którego korzystny
wp³yw w ostrych i przewlek³ych chorobach nerek zosta³ niejednokrotnie dowiedziony. Dostêpna literatura wskazuje, i¿ nerkowy klirens HGF nie ma praktycznego znaczenia w metabolizmie czynnika, zatem stwierdzane w moczu stê¿enie odpowiada
nerkowej produkcji i sekrecji. W badaniu oceniano stê¿enie HGF w moczu w przeliczeniu na wydalan¹ kreatyninê u 31 dawców z orzeczon¹ mierci¹ mózgow¹. Po
przeszczepieniu obserwowano czêstoæ wyst¹pienia opónionej funkcji graftu (DGF)
u 62 biorców nerki. DGF definiowano jako koniecznoæ prowadzenia hemodializy
b¹d dializy otrzewnowej w pierwszym tygodniu po transplantacji. DGF po zabiegu
obserwowano u 26 biorców (41,9%). Istotnie czêciej powik³anie to obserwowano,
kiedy synteza HGF w nerce przed pobraniem by³a ni¿sza (p=0,001). U 10 biorców
(16,12%) nerka nie podjê³a funkcji w ci¹gu miesi¹ca po przeszczepieniu. W tych
przypadkach synteza HGF przed pobraniem tak¿e by³a istotnie statystycznie ni¿sza
(p=0,03).
Wnioski: Zjawiska zachodz¹ce w czasie mierci mózgowej maj¹ niebagatelny wp³yw
na funkcjê graftu. HGF dzia³aj¹c prawdopodobnie parakrynnie pozwala ograniczyæ
rozleg³oæ uszkodzeñ i dzia³a protekcyjnie na nerkê w czasie zimnego niedokrwienia. Jego nasilona synteza sprzyja natychmiastowemu podjêciu funkcji przez nerkê,
dlatego dalszego badania wymaga ocena czynników sprzyjaj¹cych nasileniu syntezy HGF w nerkach dawcy.

50. STOSOWANIE WLEWÓW IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ (IVIG)
U PACJENTÓW WYSOKO IMMUNIZOWANYCH - DOWIADCZENIA JEDNEGO
ORODKA
Gozdowska J.1, Urbanowicz A.1, Michalska K.2, Chmura A.3, Szmidt J.4, Durlik M.1
1Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii,
2
Zak³ad Immunologii,
3
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
4
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
WUM, Warszawa
Immunizacja chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, która wyra¿a siê wysokim odsetkiem PRA, wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem czasu oczekiwania na przeszczepienie (KTx) oraz zwiêkszonym ryzykiem odrzucania. IVIG wywieraj¹ silny efekt immunomoduluj¹cy, neutralizuj¹ kr¹¿¹ce przeciwcia³a, redukuj¹ uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne, zmniejszaj¹ czêstoæ epizodów ostrego odrzucania. 10 chorych z
KLO z maksymalnym PRA >80% zakwalifikowano do podawania IVIG, (1g/kg mc.
Po HD, 1x mc) przez kolejne 4 mce. Przed i po zakoñczeniu terapii monitorowano
%PRA metod¹ CDC. Wszyscy chorzy zostali umieszczeni na licie "urgens". Badanie ukoñczy³o 9 chorych. Jeden zosta³ zakwalifikowany do KTx po 1 wlewie IVIG, a
pozostali (N=8) otrzymali 4 wlewy leku. PRA nie uleg³o zmianie u 3 chorych, a u 5
obni¿y³o siê o 8-28% (r. O 14,4%). W ci¹gu 6 mcy obserwacji 4 chorych by³o
typowanych do KTx, nerkê przeszczepiono 3 chorym (1 zdyskwalifikowany z powodu infekcji). U wszystkich zakwalifikowanych do KTx zastosowano terapiê indukcyjn¹ (ATG N=2; basiliximab N=2) oraz tacrolimus + mykofenolan mofetilu + steroidy.
Biopsje protokolarne (1, 3, 6 mcy) wykonano u 3 chorych (1 nie wyrazi³ zgody ze
wzglêdu na stabiln¹ czynnoæ nerki). W biopsji u 1 chorego - bez cech odrzucania, u
1 - ostre odrzucanie naczyniowe II B wg klasyfikacji z Banff 2005 (zastosowano
pulsy metylprednizolonu, ATG, IVIG), u 1 - ostre odrzucanie humoralne z komponent¹ mikroangiopatii zakrzepowej (zastosowano pulsy SM, IVIG). Po roku obserwacji rednie stê¿enie kreatyniny wynosi³o 1,5 mg/dl .
Wnioski: 1. IVIG w dawce 1,0 g/kg mc. W ma³ym stopniu wp³ywaj¹ na obni¿enie
%PRA. 2. Po przeszczepieniu nerki u wysoko immunizowanych chorych konieczne
jest wykonywanie biopsji protokolarnych z powodu czêstych epizodów ostrego odrzucania, w tym zale¿nego od przeciwcia³. 3. Wczesne wyniki przeszczepienia u
immunizowanych chorych s¹ zachêcaj¹ce.
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51. CZY WEWN¥TRZNERKOWY OPÓR NACZYNIOWY BADANY METOD¥
DOPLEROWSK¥ WE WCZESNYM OKRESIE PO TRANSPLANTACJI MO¯E BYÆ
PREDYKTOREM PRZYDATNYM DO OCENY RYZYKA PRZEWLEK£EJ
DYSFUNKCJI LUB UTRATY NERKI PRZESZCZEPIONEJ
- OBSERWACJA 5-LETNIA
1
A. Kolonko, 1J. Chudek, 2L. Cierpka, 1A. Wiêcek.
1
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii,
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM w Katowicach
Wskanik oporu (resistance index - RI) badany metod¹ doplerowsk¹ we wczesnym
okresie po transplantacji odzwierciedla wielkoæ obrzêku ródmi¹¿szowego w nerce
przeszczepionej. W niniejszej, prospektywnej pracy oceniano wp³yw RI badanego
bezporednio po transplantacji na prze¿ycie nerki przeszczepionej oraz jego czynnoæ w okresie 5-letniej obserwacji. RI badano w 2-4 dniu po przeszczepieniu nerki
u 389 kolejno operowanych chorych w naszym orodku w latach 1998 - 2004. Chorzy z ostrym odrzucaniem i pierwotnym brakiem czynnoci nerki przeszczepionej
zostali wykluczeni z dalszej analizy. Pozosta³ych 364 chorych podzielono na dwie
grupy: pierwsz¹ (N=152) z RI ni¿szym lub równym 0.75 i drug¹ (N=212) z RI wy¿szym ni¿ 0.75. Graniczn¹ wartoæ RI ustalono na podstawie analizy krzywej ROC.
Czynnoæ graftu w okresie odleg³ej obserwacji oceniano na podstawie wartoci eGFR
(MDRD).
W okresie 5-letniej obserwacji 24 chorych zmar³o (6 w grupie 1 i 18 w grupie 2), a 57
chorych utraci³o przeszczep (16 w grupie 1 i 41 w grupie 2). U chorych z RI wy¿szym
ni¿ 0.75 stwierdzono wiêksze ryzyko utraty przeszczepu o 93.7% oraz ryzyko utraty
przeszczepionego narz¹du lub zgonu o 106.1%. Stwierdzono równie¿ tendencjê do
zwiêkszonego ryzyka zgonu (p=0.07) w tej grupie chorych. U chorych z RI >0.75
przez ca³y 5-letni okres obserwacji utrzymywa³y siê znamiennie ni¿sze wartoci eGFR.
Najni¿sze eGFR oraz najmniej korzystne rokowanie obserwowano w podgrupie chorych z opónion¹ czynnoci graftu (DGF) oraz RI >0.75.
Wartoci RI wy¿sze od 0.75 w badaniu dopplerowskim we wczesnym okresie po
transplantacji nerki znacz¹co zwiêkszaj¹ ryzyko utraty lub gorszej czynnoci przeszczepionej nerki w okresie 5-letniej obserwacji.

52. WYSTEPOWANIE BÓLÓW BRZUCHA U PACJENTÓW LECZONYCH
HEMODIALIZAMI (HD)
Fiderkiewicz B1, Kaczanowska B2, Myliwiec M3, Zakrzewska T4, Birecka M4,
Rydzewski A1.
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych ze stacj¹ dializ. CSK MSWiA, Warszawa;
NZOZ "Centrum - Dializa". Sosnowiec - Pruszków; Klinika Nefrologii
i Transplantologii. UM w Bia³ystoku; NZOZ "DIAVERUM",Warszawa.
Dolegliwoci ze strony przewodu pokarmowego wystêpuj¹ u oko³o 70% pacjentów
HD. Celem pracy by³a ocena czêstoci ich wystêpowania w populacji pacjentów HD
oraz ich wp³ywu na jakoæ ¿ycia. Badanie mia³o charakter ankietowy. Ankieta GASTDIAL zosta³a opracowana, w oparciu o The Bowel Disease Questionnaire i Kidney
Disease Quality of Life Short Form. Udzia³ w badaniu zaproponowano 294 pacjentom; ankietê zwróci³o 196 osób (67%), w wieku 22-89 lat, 78 kobiet (40%) i 118
mê¿czyzna (60%) Bóle brzucha wystêpowa³y u 46% badanych, czêciej u mê¿czyzn
do 65 r¿ w porównaniu z mê¿czyznami starszymi (53,6% vs. 30,6%; p=0,02). Mediana wieku pacjentów z bólami brzucha by³a istotnie ni¿sza ni¿ u HD bez dolegliwoci
(63,5 (95%CI: 58 - 67) vs. 69,5 (95%CI: 66 - 73); p=0,0281). W obrazie klinicznym
dominowa³y bóle brzucha oceniane jako rednie i silne, rzadko wystêpowa³y codziennie, a pojedynczy epizod bólowy trwa³ zwykle do 2 godz. U pacjentów HD 35%
bólów lokalizowa³o siê w nadbrzuszu, 26% w podbrzuszu, a w 39% by³y rozlane. U
kobiet czêciej wystêpowa³y bóle nadbrzusza (p=0,0326). U mê¿czyzn > 65 r¿. rozlane bóle brzucha wystêpowa³y czêciej ni¿ izolowane bóle nadbrzusza (50% vs.
11,1%; p=0,299). Bóle brzucha wystêpowa³y najczêciej u osób pierwotn¹ amyloidoz¹ (7/11 - 64%), wielotorbielowatoci¹ (12/22 - 54%) oraz cewkowo-ródmi¹¿szowymi zapaleniami nerek (20/39 - 51%). Nie stwierdzono istotnej ró¿nicy czêstoci wystêpowania u chorych z antygenemi¹ HBV i HCV, kamic¹ ¿ó³ciow¹, po cholecystektomii, zaburzeniami metabolizmu wêglowodanów w porównaniu do populacji
bez tych schorzeñ. Obserwowano istotn¹, pozytywn¹ korelacjê czêstotliwoci pojawiania siê bólów brzucha i wartoci BMI (rho=0,227; p<0,05), oraz negatywn¹ korelacjê d³ugotrwa³oci wystêpuj¹cych epizodów bólowych i wartoci mocznika przed
HD (rho=-0,274; p<0,05). Mediana iloczynu CaxP w przypadku pacjentów z bólami
by³a ni¿sza w porównaniu z pacjentami bez dolegliwoci (48,76 (95%CI: 43,73 - 55)
vs. 54,4 (95%CI: 48,75 - 60,99) ; p=0,0387), a czestoæ wystêpowania bólów brzucha mala³a wraz ze zwiêkszaniem siê tego parametru (trend p=0,0387).
Wnioski: Czêstoæ bólów brzucha by³a podobna do zg³aszanych wczeniej w innych
opracowaniach i wydaje siê byæ du¿ym problemem u pacjentów leczonych HD.
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53. ANALIZA STANU KLINICZNEGO CHORYCH PRZEWLEKLE
HEMODIALIZOWANYCH POWY¯EJ 65 ROKU ¯YCIA
Bednarek- Skublewska A, Za³uska W, Jaroszyñski A, Ksi¹¿ek A.
Katedra i Klinika Nefrologii UM w Lublinie

55. ROLA BADANIA PRZEDMIOTOWEGO W WYKRYWANIU ZWÊ¯EÑ W PRZETOCE TÊTNICZO-¯YLNEJ
Letachowicz K, Letachowicz W, Weyde W, Klinger M.
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wroc³awiu

Wzrasta liczba osób w wieku podesz³ym wymagaj¹cych leczenia HD. Rokowanie
chorych uzale¿nione jest od skutecznoci terapii oraz od chorób towarzysz¹cych.
Celem badañ wykonanych u chorych przewlekle HD by³o poszukiwanie wród parametrów wiadcz¹cych o uszkodzeniu uk³adu sercowo-naczyniowego oraz parametrów stanu od¿ywienia, nawodnienia oraz procesu zapalnego czynników charakteryzuj¹cych chorych w ró¿nych grupach wiekowych., ¿e zwróceniem uwagi na chorych powy¿ej 65 roku ¿ycia. Analizê przeprowadzono u 111 chorych, rednia wieku
65.3 ± 13.9 lat, redni czas leczenia HD 36.3 ± 43.5 mcy. Wyró¿niono 3 grupy chorych: G I - 15 chorych poni¿ej 50 r¿, G II - 36 chorych w wieku: 50-65 lat i G III - 60
chorych powy¿ej 65 roku ¿ycia. Oznaczono stê¿enia: hemoglobiny (Hb), albuminy
(alb), wapnia ca³kowitego (Ca), fosforu (P), asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA),
N-koñcowego peptydu natriuretycznego typu B (NT-pro BNP), interleukiny-6 (Il-6),
rozpuszczalnego receptor I czynnika martwicy guza (s TNF-IR). Oceniono równie¿
dawkê dializy (Kt/V), iloczyn wapniowo-fosforanowy (Ca x P), wskanik masy cia³a
(BMI), redni¹ wartoæ cinienia têtniczego (MAP), wskanik znormalizowanego
wspó³czynnika katabolizmu bia³ka (n PCR), przyrost masy cia³a miêdzy dializami
(IBWG) oraz wspó³chorobowoæ w oparciu o punktacjê opracowan¹ przez Charlsona (CS). Ocenê stanu nawodnienia oraz wybranych parametrów stanu od¿ywienia
przeprowadzono w oparciu o metodê bioimpedancji.
Nie wykazano, by rednie wartoci stê¿eñ badanych parametrów mia³y zwi¹zek z
wiekiem badanych. Stwierdzono, tylko, ¿e rednie st. s TNF- IR by³o istotnie ni¿sze
w G III w porównaniu z grup¹ m³odszych chorych.
Wnioski. Wraz z procesem starzeniem siê chorych dializowanych zwiêkszaj¹cej siê
chorobowoci towarzyszy mniejsza poda¿ pokarmów, ni¿sze zarówno MAP oraz
objêtoæ przestrzeni wewn¹trzkomórkowej a tak¿e wiêksze BMI zwi¹zane z gromadzeniem siê tkanki t³uszczowej oraz redukcj¹ bezt³uszczowej masy cia³a.

Istnieje wiele technik s³u¿¹cych monitorowaniu funkcji przetoki têtniczo-¿ylnej. Stosuj¹c je zapomina siê czêsto o ocenie dostêpu naczyniowego badaniem fizycznym.
Celem pracy jest ocena przydatnoci badania przedmiotowego w wykrywaniu zwê¿eñ w przetoce têtniczo-¿ylnej. W badaniu wziê³o udzia³ 49 pacjentów (26 kobiet i
23 mê¿czyzn, w wieku 55.6±14 lat) dializowanych przy pomocy przetoki têtniczo¿ylnej z naczyñ w³asnych (38 przetok na przedramieniu i 11 na ramieniu). W celu
wykrycia zwê¿enia oceniano charakter szmeru lub têtnienia, wype³nienie naczyñ
oraz zapadanie siê naczyñ po uniesieniu koñczyny. Nastêpnie wykonywano badanie ultrasonograficzne. Oceniano wielkoæ przep³ywu oraz obrazowano naczynia w
poszukiwaniu zwê¿eñ. Okrelono czu³oæ, swoistoæ, pozytywn¹ oraz negatywn¹
wartoæ predykcyjn¹ badania przedmiotowego wykorzystuj¹c badanie dopplerowskie jako metodê referencyjn¹.
Badaniem przedmiotowym zwê¿enie wykryto w 26 (53 %) przetokach. Badanie ultrasonograficzne wykaza³o obecnoæ zwê¿enia w 24 (49 %) przypadkach. U 13 chorych zwê¿enie zlokalizowane by³o w okolicy zespolenia. U pacjentów ze zwê¿eniem
redni przep³yw krwi wynosi³ 715 ± 591 ml/min w porównaniu do 1086 ± 626 ml/min
u pacjentów bez zwê¿enia (p<0.05). W podgrupie chorych ze zwê¿eniem w okolicy
zespolenia przep³yw by³ jeszcze ni¿szy i wynosi³ 372 ± 189 ml/min (p<0.001). Dok³adnoæ badania przedmiotowego w rozpoznawaniu zwê¿eñ w przetoce têtniczo¿ylnej wynosi³a 91.8 %. Czu³oæ, swoistoæ, pozytywna oraz negatywna wartoæ
predykcyjna badania przedmiotowego wynosi³y odpowiednio 95.8, 88.0, 88.5 i
95.6%.Badanie przedmiotowe jest dok³adn¹, czu³¹ oraz tani¹ metod¹ wykrywania
zwê¿eñ w przetoce têtniczo-¿ylnej. Badanie przedmiotowe powinno byæ sta³ym punktem programu monitorowania funkcji przetoki têtniczo-¿ylnej w ka¿dej stacji dializ.

54. OCENA SKUTECZNOCI SKOJARZONEGO LECZENIA CYKLOSPORYN¥
I METYLPREDNIZOLONEM PACJENTA Z ROZPOZNAN¥ WYBIÓRCZ¥
APLAZJ¥ UK£ADU CZERWONOKRWINKOWEGO (PRCA) INDUKOWAN¥
PRZECIWCIA£AMI ANTYERYTROPOETYNOWYMI - OPIS PRZYPADKU
Janda K., Kraniak A., Krzanowski M., Chowaniec E., Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii, UJ CM w Krakowie

56. ZESPÓ£ CIENI NADGARSTKA LECZONY OPERACYJNIE U CHORYCH
HEMODIALIZOWANYCH W KLINICE NEFROLOGII SZPITALA
UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE
Kopeæ J.1, G¹dek A.2, Dro¿d¿ M.1, Mikowiec K.2, Kaczmarczyk I.1, Su³owicz W.1.
1
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM,
2
Oddzia³ Ortopedyczno-Urazowy Szpital MSWiA, Kraków

Celem pracy jest ocena skutecznoci leczenia immunosupresyjnego CsA i MP chorego dializowanego z rozpoznan¹ PRCA indukowan¹ anty-Epo.
Opis przypadku: 30-letni mê¿czyzna z niewydolnoci¹ nerek w przebiegu przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia hemodializowany (HD) od 28.05.2007 r., w maju
2007 roku rozpocz¹³ leczenie erytropoetyn¹ beta (Epo) sc. z powodu niedokrwistoci nerkopochodnej. W okresie od 05.2007 do 02.2008 r. stê¿enia hemoglobiny
(Hb) mieci³y siê w zakresie od 10,7 do 12,2 g/dl przy dawkowaniu Epo r. 4750 IU/
tydzieñ. Stê¿enie Hb znacz¹co obni¿y³o siê w marcu 2008 r. - 7,6 g/dl. Pomimo
zwiêkszenia dawek Epo (r. dawki Epo od marca do kwietnia 2008 r. - 9000 IU/
tydzieñ), poziom Hb waha³ siê od 6,7 do 7,6g/dl. Od 04.2008 do 08.2008 r. pacjent
wymaga³ przetoczenia rednio 3 j. KKCz w ci¹gu miesi¹ca. Rozpoznanie PRCA
by³o postawione na podstawie obrazu szpiku kostnego (w trepanobiopsji - ca³kowity
brak prekursorów linii erytroidalnej) oraz obecnoci przeciwcia³ anty-Epo (pierwszy
wynik: miano 1492 ng/ml). Po rozpoznaniu PRCA zaprzestano terapii Epo w czerwcu 2008 r. i w³¹czono CsA w dawce pocz¹tkowej 5mg/kgmc./dobê i MP 0,5 mg/
kgmc./dobê. Po 3 mies. leczenia poziom anty- Epo znacz¹co obni¿y³ siê do wartoci
115,5 ng/ml a stê¿enia Hb ustabilizowa³y siê na poziomie od 9,3 do 10,3 g/dl bez
koniecznoci dalszych przetoczeñ krwi. Poziom retikulocytów zwiêkszy³ siê znacz¹co z 0,3%% do 27,7%%. Kontrolna trepanobiopsja szpiku wykonana 3 miesi¹ce po
rozpoczêtym leczeniu wykaza³a ca³kowit¹ odnowê linii erytroidalnej.
Wniosek. Skojarzone leczenie immunosupresyjne inhibitorami kalcineuryny i sterydami mo¿e byæ rekomendowane w leczeniu PRCA wywo³anej przeciwcia³ami antyEpo jako skuteczna terapia.

Amyloidoza dializacyjna wystêpuj¹ca u chorych w okresie zaawansowanej niewydolnoci nerek manifestuje siê objawami zespo³u cieni nadgarstka i przewlek³ej
artropatii. Badaniami objêto grupê 275 chorych (165 M, 110 K) w wieku od 19 do 100
lat (x=54,6) przewlekle hemodializowanych w Stacji Dializ Oddzia³u Klinicznego
Kliniki Nefrologii SU w latach 2005-2008. Rozpoznanie zespo³u cieni nadgarstka
(carpal tunel syndrome-CTS) opierano na objawach podmiotowych i badaniu przedmiotowym, które potwierdzano w badaniu przewodnictwa nerwowego. CTS stwierdzono u 30 chorych, co stanowi 10,9% badanej populacji. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie ró¿nic w wieku oraz p³ci pomiêdzy chorym z i bez CTS (56,7 vs.
51,1 lat; M:K=2:1 vs. 1,45:1). Czas leczenia hemodializami w grupie chorych z CTS
(123-364 mies.; x=231,6) by³ znamiennie statystycznie d³u¿szy w stosunku do chorych bez CTS (3 - 188 mies.; x=51). Stwierdzono znamiennie czêstsze wystêpowanie przeciwcia³ anty-HCV wród chorych z CTS w stosunku do chorych bez tego
zespo³u (56,7% vs. 8,95%). U 10 chorych CTS rozwin¹³ siê tylko w nadgarstku po
stronie zespolenie têtniczo-¿ylnego, u 2 pacjentów w nadgarstku przeciwleg³ym, u
18 chorych obustronnie. U 30 chorych z CTS wykonano ³¹cznie 57 zabiegów uwolnienia nerwu porodkowego, w tym 10 z powodu nawrotu dolegliwoci. Po zabiegu
operacyjnym pacjenci wykazywali klinicznie zdecydowan¹ poprawê; bóli parestezje
ustêpowa³y w ci¹gu 24-48 godzin, regresja ubytków czuciowych i ruchowych by³a
wolniejsza (3-4 tygodni).
Wnioski. Zespó³ cieni nadgarstka jest czêstym powik³aniem wieloletniej dializoterapii. Zabieg operacyjny odbarczenia cieni stanowi skuteczn¹ metodê leczenia powoduj¹c ust¹pienie dolegliwoci i poprawê stanu klinicznego.
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57. SUPLEMENTACJA WITAMINY C U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
ZWIÊKSZA SKUTECZNOÆ LECZENIA ERYTROPOETYN¥ POPRZEZ LEPSZE
WYKORZYSTANIE ¯ELAZA
Janusz-Grzybowska E, Dro¿d¿ M, Chmiel G, Kraniak A, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM, Kraków.

59. KATASTROFIZOWANIE JAKO STRATEGIA RADZENIA SOBIE Z BÓLEM
PRZEWLEK£YM U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
Trafid³o E1, Kusztal M2, Weyde W2 i Klinger M2.
1
Stacja Dializ Hand-Prod, widnica,
2
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, AM we Wroc³awiu

Niedobór witaminy C wystêpuj¹cy czêsto u pacjentów leczonych hemodializami mo¿e
byæ jednym z elementów determinuj¹cych skutecznoæ leczenia EPO. Celem badania by³o okrelenie wp³ywu suplementacji witaminy C na skutecznoæ leczenia EPO
u chorych hemodializowanych. Badaniami objêto grupê 68 chorych (26 K, 42 M) w
wieku 26-79 lat (rednio 54 lata) dializowanych przez okres 12 to 294 miesiêcy (rednio 101 miesiêcy). Wszyscy chorzy otrzymywali 200 mg witaminy C 3 razy w tygodniu przez okres 8 tygodni. Po zakoñczeniu suplementacji stê¿enie witaminy C
wzros³o z 22,4 do 48,67 mmol/l (p<0,0001), a po 8 tygodniach od jej zakoñczenia
powróci³o do wartoci wyjciowych 27,40 mmol/l (p=NS). Stê¿enie Hb wzros³o z
10,25 do 10,63 g/dl (p<0.05) podczas suplementacji utrzymuj¹c siê na porównywalnym poziomie 8 (Hb=10,61 g/dl, p<0,05) i 16 (Hb=10,60 g/dl, p<0,05) tygodni póniej. rednia dawka EPO nie zmieni³a siê podczas suplementacji witaminy C (3514
vs. 3441 IU/tydz.) i uleg³a zmniejszeniu w 8 (2805 IU; p<0,05) i 16 (2923 IU; p<0,05)
tygodniu po jej zakoñczeniu. rednia dawka EPO na g/dl Hb obni¿y³a siê bezporednio po zakoñczeniu suplementacji witaminy C (z 375 do 347 IU/g/dl Hb; p=NS),
a ró¿nica ta osi¹gnê³a znamiennoæ statystyczn¹ po 8 (291 IU/g/dl Hb; p<0,05) i 16
tygodniach (299 IU/g/dl Hb; p<0,05) od ostatniej dawki witaminy C. Dawkowanie
¿elaza iv. nie zmieni³o siê podczas suplementacji witaminy C 44,1 vs. 50,4 mg/tydz.
(p=NS), a w 16 tyg. od jej zakoñczenia obni¿y³o siê do 7,7 mg/tydz. (p<0,001).
Pomimo redukcji dawki ¿elaza iv. saturacja transferryny wzros³a z 42,78% na pocz¹tku badania do 47,74% bezporednio po zakoñczeniu suplementacji witaminy C
(p=NS) i odpowiednio do 52,26% (p<0,05) i 51,51% (p<0,05) 8 i 16 tygodni póniej.
Suplementacja witaminy C umo¿liwia optymalizacjê leczenia EPO poprzez lepsze
wykorzystanie ¿elaza.

Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania bólu przewlek³ego i okrelenie strategii radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów objêtych hemodializoterapi¹ (>6
miesiêcy). Badania przekrojowe zosta³y przeprowadzone u 205 chorych (kobiety
stanowi³y 41.5%) w rednim wieku 60.3±13.8 lat (zakres 19-87), którzy rekrutowali
siê z 4 satelitarnych stacji dializ na Dolnym l¹sku. Pacjenci okrelali rodzaj i poziom
bólu w skali s³ownej i wizualnej (VRS, VAS), wype³niali Kwestionariusz Radzenia
Sobie (CSQ - Coping Strategies Questionnare), kwestionariusz oceny funkcji poznawczych (MMSE) oraz odpowiadali na pytanie czy s¹ na licie oczekuj¹cych na
przeszczep nerki. Zbierano tak¿e dane o dawce dializy, adekwatnoci i stabilnoci
hemodynamicznej. 130 pacjentów (63.4%) zg³asza³o ból przewlek³y. Wspó³czynnik
rzetelnoæ (alfa Crombacha) dla CSQ wyniós³ 0,92. Zarówno chorzy zg³aszaj¹cy ból
jak i wolni od bólu uzyskali podobne wyniki w punktacji MMSE i mieli porównywalne
wskaniki adekwatnoci dializy. Dodatni¹ korelacjê obserwowano miêdzy redni¹
punktacj¹ w CSQ poznawczej a dawk¹ hemodializy na tydzieñ (p=0,018; r=0,226),
cinieniem skurczowym i rozkurczowym po hemodializie (odpowiednio: p=0,018 ;
r=0,226 i p=0,027;r=0,213) i kwalifikacj¹ pacjentów do przeszczepu nerki oraz miêdzy redni¹ punktacj¹ w CSQ behawioralnej a dawk¹ hemodializy na tydzieñ
(p=0,00034;r=0,338) i kwalifikacj¹ pacjentów do przeszczepu.
Przewlek³y ból jest czêstym objawem u leczonych hemodializami. Kwestionariusz
Radzenia Sobie (CSQ) okaza³ siê rzetelny tak¿e w populacji osób hemodializowanych. Katastrofizowanie jako sposób radzenia sobie z bólem jest czêstszy u hemodializowanych nie bêd¹cych na lici oczekuj¹cych na przeszczep nerki.

58. WP£YW RODZAJU DOSTÊPU NACZYNIOWEGO NA FUNKCJÊ UK£ADU
KR¥¯ENIA U PACJENTÓW LECZONYCH HEMODIALIZAMI
Ma³yszko J.1, Perkowski P.2, Ko³akowski L.3.
1
Klinika Nefrologii i Transplantologii z Orodkiem Dializ, UM w Bia³ymstoku,
2
Oddzia³ Nefrologii i 3Oddzia³ Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w £om¿y.

60. OSTRA NIEWYDOLNOÆ NEREK W MATERIALE KLINIKI NEFROLOGII
SZPITAL UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE W LATACH 1991-2005
 ANALIZA POSTACI I WYBRANYCH CZYNNIKÓW ZWI¥ZANYCH
Z ZACHOROWANIEM
Walatek B, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ, Kraków

U chorych hemodializowanych przep³yw w przetoce têtniczo-¿ylnej >2000 ml/min.
wi¹¿e siê z ponad 80% ryzykiem zastoinowej niewydolnoci serca. Za³o¿ono, ¿e
obecnoæ przetoki i jej proksymalne umiejscowienie (potencjalnie wiêkszy przep³yw
krwi), mo¿e korelowaæ z wystêpowaniem zaburzeñ budowy i funkcji serca. Badaniem objêto 92 chorych: 44 w 4 i 5 stadium przewlek³ej choroby nerek (PChN) leczonych zachowawczo i 48 w 5 stadium PChN hemodializowanych (26 z przetok¹ na
przedramieniu, 14 z przetok¹ na ramieniu i 8 z dostêpem przez cewnik naczyniowy).
Retrospektywnie oceniano: stan kliniczny wg skali NYHA, parametry echokardiograficzne (TTE), stê¿enie NT-proBNP., oraz ich korelacje z: parametrami oznaczeñ
biochemicznych i morfologii krwi obwodowej.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic miêdzy grupami pacjentów z ró¿nym typem dostêpu naczyniowego w zakresie: oceny wg NYHA, TTE i NT-proBNP. U dializowanych
stê¿enie CRP korelowa³o dodatnio z mas¹ lewej komory(LVM)(r=0,4483;p<0,0005).
NT-proBNP korelowa³o z: wymiarem rozkurczowym przegrody miêdzykomorowej
(r=0,3276;p=0,028), LVM(r=0,4064;p=0,004), wymiarem koñcoworozkurczowym
prawej komory (r=0,031;p=0,039), liczb¹ krwinek czerwonych(r=-0,3422;p=0,017),
Ht (r=-0,2894;p=0,046). Nie stwierdzono zale¿noci miêdzy rodzajem dostêpu naczyniowego a budow¹ i funkcj¹ serca ocenian¹: TTE i oznaczeniem NT-proBNP.
NTpro-BNP koreluje dodatnio z parametrami zale¿nymi od objêtoci wody pozakomórkowej. Nie stwierdzono istotnej korelacji NT-proBNP z frakcj¹ wyrzutow¹ lewej
komory. Dodatnia korelacja CRP z LVM sugeruje mo¿liwoæ badañ nad wykorzystaniem CRP w ocenie ryzyka progresji przerostu lewej komory serca.
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ONN jest wieloprzyczynowym zespo³em chorobowym, o powa¿nym rokowaniu. Badaniem objêto 127 chorych z rozpoznan¹ ONN, hospitalizowanych w oddzialach
kliniki w latach 1991-2005. Rozpoznanie ONN ustalano korzystaj¹c z definicji klasycznej, a w przypadkach w¹tpliwych z definicji Schrier. Wykorzystano klasyczny
podzia³ ONN na postaæ przednerkow¹, nerkow¹ oraz pozanerkow¹. Stosowano
podzia³ kliniczny wyró¿niaj¹c postacie: internistyczn¹, chirurgiczn¹, urologiczn¹ lub
ginekologiczno - po³o¿nicz¹. Wyodrêbniono równie¿ chorych, u których stwierdzano
bezmocz, sk¹pomocz, zachowan¹ diurezê, b¹d wielomocz. Do opisu parametrów
ilociowych pos³u¿ono siê redni¹ arytmetyczn¹, median¹ i dominant¹, rozstêpem,
wariancj¹, odchyleniem standardowym i wspó³czynnikiem zmiennoci, a w analizie
wieku pos³u¿ono siê ocen¹ stopnia skonoci, obliczaj¹c wspó³czynnik asymetrii.
Sporód 127 pacjentów przednerkow¹ ONN stwierdzono u 22%., nerkow¹ u 48,8%
(postaæ niezapaln¹ a¿ u 35%), pozanerkow¹ u 9,4% badanych. Przyczynê wieloetiologiczn¹ stwierdzono u 19,7% chorych. Przyjmuj¹c za kryterium podzia³ kliniczny ONN postaæ internistyczn¹ obserwowano u 59% z nich. Przyjmuj¹c za kryterium
podzia³u szacunkow¹ wielkoæ diurezy dobowej, u 95 chorych (74,8%) rozpoznano
oligoanuryczn¹ postaæ ONN, a nieoligoanuryczn¹ u 32 chorych (25,2%), poliuryczn¹ u 9 osób (7,1%). W badanej grupie kobiety stanowi³y 40,9%. Wiek badanych
waha³ siê od 17 do 88 lat. W okresie przed zachorowaniem na ONN nieprawid³ow¹
funkcjê nerek stwierdzano u 36,2% badanych. redni czas hospitalizacji wynosi³ 23
± 13,4 dni. rednia liczba hemodializ wynios³a 4,6 ± 19,5 zabiegu. ONN stanowi
stosunkowo rzadki powód hospitalizacji w Klinice Nefrologii SU. G³ówn¹ obserwowan¹ postaci¹ by³a nerkowa ONN. Zaskakuj¹co czêstym typem by³a jej postaæ niezapalna. Inny ni¿ opisywany w literaturze rozdzia³ procentowy zanotowanych postaci ONN ma zwi¹zek ze specyficznym profilem Kliniki i nisk¹ czêstotliwoci¹ hospitalizacji chorych z niewydolnoci¹ wielonarz¹dow¹.
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61. WP£YW PUNKTACJI W SKALACH OSF, SPS, ATN-ISI NA ROKOWANIE
U CHORYCH Z PRZEBYT¥ OSTR¥ NIEWYDOLNOCI¥ NEREK
Walatek B, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ, Kraków
ONN jest wieloprzyczynowym zespo³em chorobowym, o powa¿nym rokowaniu, czêsto
dotycz¹cym najciê¿ej chorych, z niewydolnoci¹ wielonarz¹dow¹. Obiektywna ocena stanu chorego przy pomocy skal u¿ywanych powszechnie w intensywnej terapii
od lat pomaga w okreleniu rokowania. Celem niniejszej pracy by³a retrospektywna
analiza rokowania odleg³ego chorych z przebyt¹ ONN, leczonych w latach 1991 2005 w oddzia³ach kliniki w aspekcie oceny stanu klinicznego na podstawie "starych" skal OSF, SPS oraz ATN-ISI. Badaniem objêto 127 chorych z rozpoznan¹
ONN. Dane ród³owe pacjentów, które pos³u¿y³y do obliczenia punktacji w skalach
obiektywnej oceny stanu chorych - ATN-ISI, SPS, OSF przeanalizowano a nastêpnie zinterpretowano w aspekcie oceny rokowania odleg³ego. Hipotezy o zale¿noci
pomiêdzy parami cech niemierzalnych zweryfikowano testem niezale¿noci chi2,
ich si³ê okrelaj¹c za pomoc¹ wspó³czynnika V Cramera. W pracy pos³u¿ono siê
równie¿ technikami statystycznymi odnosz¹cymi siê do analizy prze¿ycia, okrelaj¹cymi domniemany czas prze¿ycia od chwili wyst¹pienia epizodu ONN.
rednia punktacja w poszczególnych skalach obliczona w chwili rozpoznania ONN
wynosi³a odpowiednio: OSF - 1,8 ± 0,9; SPS - 1,9 ± 1,2; ATN - 2,5 ± 1,3 punktu.
Najwiêksz¹ miertelnoæ stwierdzono wród chorych z najwy¿sz¹ punktacj¹ we
wszystkich analizowanych skalach. Zale¿noci takiej nie mo¿na by³o siê jednak dopatrzyæ dla porednich wartoci punktacji. Analiza statystyczna wykaza³a ma³¹ przydatnoæ dla oceny rokowania odleg³ego i prognozowania miertelnoci skali OSF,
nieznacznie wiêksz¹ SPS i ATN-ISI w grupie wszystkich badanych i umiarkowan¹
dla ATN-ISI u kobiet. Analiza przebiegu krzywych prze¿ycia wykaza³a wzrost miertelnoci proporcjonalny do uzyskanej punktacji we wszystkich skalach oceny. Najwy¿sz¹ miertelnoæ stwierdzono wród pacjentów, którzy we wszystkich skalach
obiektywnej oceny stanu uzyskali najwy¿sze wartoci punktowe, najni¿sz¹ - w grupie chorych z najni¿sz¹ uzyskan¹ punktacj¹. Analiza przebiegu krzywych prze¿ycia
dla poszczególnych skal, wykaza³a wzrost miertelnoci proporcjonalny do uzyskanej punktacji we wszystkich skalach oceny, ale tylko w dolnych i górnych zakresach.
Z uwagi na niejednoznacznoæ wyników statystycznych dla wartoci porednich
punktacji chorzy tacy powinni byæ monitorowani ambulatoryjnie pod k¹tem mo¿liwego pogorszenia siê ich stanu klinicznego. Za szczególnie przydatne do prognozowania odleg³ego uznano skale SPS i ATN-ISI.

63. OCENA USZKODZENIA FUNKCJI NEREK U PACJENTÓW
PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA W TRYBIE OSTRYM
Stasiak-Paczkowska M.1, Niemir Z.I.2.
1
Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych z Pododdzia³em Intensywnej Opieki Medycznej,
Centrum Medyczne HCP;
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UM; Poznañ
Rosn¹ca liczba chorych z uszkodzeniem nerek, zw³aszcza w przebiegu nefropatii
wtórnych, sk³ania do poszukiwania wskaników umo¿liwiaj¹cych wczesne wykrycie
i okrelenie rzeczywistej chorobowoci. Celem pracy by³a ocena uszkodzenia nerek
u 469 pacjentów: 228 kobiet (K) i 241 mê¿czyzn (M), w wieku 64,9 ± 14,3 (21-96) lat,
przyjêtych do szpitala w trybie ostrym. Wród hospitalizowanych £65 roku ¿ycia by³o
126 M (26,9% badanych) i 76 K (16,2%). Natomiast po >65 roku ¿ycia K stanowi³y
32,4% hospitalizowanych, a M 24,5%. G³ównymi przyczynami hospitalizacji by³y:
ostry zespó³ wieñcowy (28,8%), zaostrzenie niewydolnoci serca (17,7%) i zapalenie p³uc (11,3%). Nadcinienie têtnicze (HA) stwierdzono u 69,5% badanych, w tym
u 73,3% K i 66%M, a 44,3% K i M chorowa³o na cukrzycê (DM). Liczba M z HA i/lub
DM £65 roku ¿ycia przewy¿sza³a dwukrotnie liczbê K (HA: M-77, K-36; DM: M-50, K25). Ocenê uszkodzenia nerek przeprowadzono w oparciu o stê¿enie kreatyniny w
surowicy (Scr), wielkoæ filtracji k³êbuszkowej (GFR), wyliczanej przy pomocy wzorów Cockcroft'a-Gault'a (CG) i Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) pe³nego oraz stwierdzenie bia³komoczu (Uprot). Podwy¿szone Scr stwierdzono ³¹cznie u
179 chorych (38,2%), Uprot u 174 (37,1%), natomiast GFR<60 ml/min/1,73m2 u 247
(52,7%) osób wg wzoru CG i u 212 (45,2%) wg MDRD. W zale¿noci od zastosowanego wzoru dotyczy³o to 8,1% (CG) i 9,4%(MDRD) badanych £65 roku ¿ycia, lub
44,5% (CG) i 35,8% (MDRD) >65 lat. GFR<60ml/min/1,73m2 stwierdzono u 58,6
(CG) i 55,2% (MDRD) osób z HA oraz 60,6 (CG) i 55,8% (MDRD) badanych z DM.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wiek, HA i DM jako istotne czynniki wp³ywaj¹ce na
uszkodzenie funkcji nerek u pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie ostrym i
potwierdzaj¹ celowoæ wyliczania GFR dla jego wczesnego rozpoznania.

62. ZWI¥ZEK POMIÊDZY WIELKOCI¥ DIUREZY A ROKOWANIEM ODLEG£YM
U CHORYCH Z PRZEBYT¥ OSTR¥ NIEWYDOLNOCI¥ NEREK
Walatek B, Su³owicz W.
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ, Kraków
Celem pracy by³a retrospektywna analiza zwi¹zku pomiêdzy wielkoci¹ diurezy a
rokowaniem odleg³ym u 127 chorych z przebyt¹ ONN, leczonych w latach 1991 2005 w Klinice Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Wizyty kontrolne przeprowadzane by³y w Poradni Przyklinicznej. Na podstawie dokumentacji ród³owej wyodrêbniono grupy pacjentów z bezmoczem lub sk¹pomoczem, zachowan¹ diurez¹, oraz tych u których obserwowano wielomocz. Hipotezy o
zale¿noci pomiêdzy parami cech niemierzalnych zweryfikowano testem niezale¿noci chi2, ich si³ê okrelaj¹c za pomoc¹ wspó³czynnika V Cramera. W pracy pos³u¿ono siê równie¿ technikami statystycznymi odnosz¹cymi siê do analizy prze¿ycia,
okrelaj¹cymi domniemany czas prze¿ycia od chwili wyst¹pienia epizodu ONN.
Najczêstsz¹ postaci¹ ONN by³a postaæ przebiegaj¹ca ze sk¹pomoczem - 75% chorych. Postaæ ONN przebiegaj¹c¹ z wielomoczem obserwowano u 7% chorych. ONN
oligoanuryczn¹ czêciej obserwowano u kobiet i trwa³a ona nieco d³u¿ej w stosunku
do obserwowanej u mê¿czyzn. Analiza przebiegu krzywych prze¿ycia Kaplana-Meiera dla chorych z oligoanuryczn¹ i nieoligoanuryczn¹ postaci¹ ONN wykaza³a istnienie istotnej statystycznie ró¿nicy w prze¿yciu chorych na korzyæ pacjentów z
zachowan¹ diurez¹ (powy¿ej 300 ml/dobê).Utrzymanie diurezy w chwili wyst¹pienia
ONN wp³ywa³o istotnie na rokowanie odleg³e chorych z przebyt¹ ONN. Wyst¹pienie
ONN z zachowan¹ diurez¹ by³o czynnikiem rokowniczo korzystnym. Próg diurezy
300 ml/dobê, przyjêty za granicê oligoanurii by³ wystarczaj¹cym "dyskryminatorem"
i dostatecznie uzasadnia koniecznoæ monitorowania diurezy u chorych zagro¿onych ONN, co równie¿ ma pierwszorzêdne znaczenie w klasyfikacji RIFLE.
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