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Progresja przerostu lewej komory serca
u dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek
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Przerost lewej komory serca (LVH) jest istotnym czynnikiem ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych. Celem pracy by³a ocena progresji LVH u dzieci z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) w okresie rocznej obserwacji. Materia³ i metody: Przebadano 21 dzieci (10 dziewczynek i 11 ch³opców), w wieku 4 -16 lat z
PChN w stopniu 3 (n=5), 4 (n=8) i 5 (n=8). Badania wykonano aparatem HP 5500
z g³owic¹ typu S4. Oceniano: rozkurczowy wymiar lewej komory, gruboæ przegrody miêdzykomorowej i tylnej ciany LV oraz wyliczano indeks masy lewej
komory (LVMI). Wyniki: W trakcie 12-miesiêcznej obserwacji stwierdzono: wzrost
wartoci rednich: stê¿enia kreatyniny z 449 do 496,5, spadek GFR z 15,7 do
14,7 ml/min/1,73m2 i wzrost LVMI z 41,2 do 48,2 g/m2, 7. Progresjê LVH wykazano u 11 pacjentów. W grupie dzieci z progresj¹ LVH (DLVMI r. 60%) stwierdzono
znamiennie wy¿sze cinienie têtnicze skurczowe (117 vs. 101; p<0,01), rozkurczowe (72 vs. 62; p<0,03) i stê¿enie Na w surowicy (141 vs. 138; p<0,003)) oraz
ni¿sze stê¿enie hemoglobiny (10,9 vs. 11,9 g/dl; p<0,05). Przyrost LVMI korelowa³ znamiennie z RR skurczowym (R=0,74), rozkurczowym (R=0,56), stê¿eniem
Na (R=0,497) i Hb (R=-0,56). Wniosek: W trakcie 12-miesiecznej obserwacji u
50% dzieci z PChN wykazano progresjê LVH. Nadcinienie têtnicze, niedokrwistoæ i hipernatremia stanowi¹ istotny czynnik ryzyka uszkodzenia serca. Wszystkie dzieci z PChN w stopniu 3-5 wymagaj¹ pe³nej diagnostyki echokardiograficznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 128-131)
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LVH is a major risk factor of cardiovascular complications. The aim of the
study was an assessment of LVH progression in children with CKD during 1
year observation. Material and methods: 21 children (10 girls and 11 boys), aged
4-16 years with CKD in stage 3 (n=5), stage 4 (n=8) and stage 5 (n=8) were analysed. Examinations were performed using HP 5500 device, equipped with the
S4 probe. During the study - a left ventricular diastolic diameter, interventricular
septum thickness and posterior left ventricular wall thickness were assessed
and left ventricular mass index (LVMI) was calculated. Results: During 12-month
observation: an increase of the mean values of creatinine level from 449 to 496,5
µmol/l, a decrease of GFR from 15.7 to 14.7 ml/min/1,73 m2, and increase in the
LVMI from 41.2 to 48.2 g/m2 were ascertained. LVH progression (DLVMI>15%)
was revealed in 11 patients. In a group of children with LVH progression (mean
DLVMI of 60%) a significantly higher systolic (117 vs. 101; p<0.01), diastolic blood
pressure (72 vs. 62; p<0.03), serum Na concentration (141 vs. 138; p<0.003) and
lower hemoglobin level (10.9 vs. 11.9 g/dl; p<0.05) were demonstrated. LVMI
increase correlated significantly with systolic (R=0.74), diastolic BP (R=0.56),
Na concentration (R=0.497) and Hb level (R=-0.56). Conclusion: During the 12month observation in 50% of CKD children  a progression of LVH was revealed.
Hypertension, anaemia and hypernatriemia constitute a major risk factor of cardiac injury. All children with CKD in stage 3-5 require complete echocardiographic
evaluation.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 128-131)
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Wstêp
Postêp techniczny oraz mo¿liwoæ stosowania nowoczesnych leków umo¿liwi³y
poprawê skutecznoci leczenia nerkozastêpczego i w konsekwencji wyd³u¿enie
oczekiwanego czasu prze¿ycia osób dializowanych. Istotnym problemem klinicznym
pozostaje nadal zmniejszenie chorobowo-
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ci i miertelnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych [2,3,12,23]. U doros³ych osób
poddanych dializoterapii za istotne czynniki
ryzyka rozwoju powik³añ sercowo-naczyniowych uznano starszy wiek, cukrzycê, nadcinienie têtnicze, przerost lewej komory
serca (LK) i dysfunkcjê LK, hipoalbuminemiê i hiperlipidemiê [9-11]. Z kolei nadcinie-
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nie têtnicze i przewodnienie to g³ówne czynniki prowadz¹ce do rozwoju przerostu masy
miêniowej lewej komory serca [7-9,18,19].
Nadcinienie têtnicze powoduje wzrost obci¹¿enia nastêpczego natomiast nadmierny powrót ¿ylny wzrost obci¹¿enia wstêpnego. LVH opisywano nie tylko u osób dializowanych, ale równie¿ na wczeniejszych
etapach przewlek³ej choroby nerek [4,5,18].
W opublikowanych badaniach u dzieci ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek LVH wystêpowa³o z czêstoci¹ od 40 do 75% [8,
14,15,19].

Tabela I
Wybrane parametry kliniczne w badanych grupach dzieci w zale¿noci od obecnoci progresji LVH.
Selected clinical parameters in analyzed groups of children according to LVH progression.
Param etr (m ediana/odstêp m iêdzy kw arty l.)

p

Wiek (lata)

12 / 4

12,25 / 8,5

NS

30,2 / 21,7

31,85 / 27,9

NS

Wzrost (cm )

142,5 / 33

137,5 / 52,7

NS

BSA (m 2)

1,11 / 0,57

1,08 / 0,86

NS

kreaty nina

725,3 / 692

464,75 / 133

NS

eGFR

9,68 / 16,57

16,03 / 11,13

NS

EF (%)

72,2 / 11,7

64 / 11,8

NS

RR skurczow e

117 / 33

101 / 14

<0,01

RR rozkurczow e

72 / 34

62 / 9,5

<0,03

Na w surow icy

141 / 2,4

138 / 4

<0,003
<0,05

Hb

10,9 / 1,9

11,9 / 1,5

P³eæ K/M

7/4

3/7

LVH N (%)

8 (74%)

6 (60%)

170
160
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140
130
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RR skurczowe (mmHg)

Wyniki
W trakcie 12-miesiêcznej obserwacji
stwierdzono: wzrost wartoci rednich: stê¿enia kreatyniny z 449 do 496,5, spadek
GFR z 15,7 do 14,7 ml/min/1,73 m2 i wzrost
LVMI z 41,2 do 48,2 g/m2,7. Progresjê LVH
wykazano u 11 pacjentów. Podstawowe
dane kliniczne grup dzieci wydzielonych w

Bez progresji LVH (n=10)

M asa cia³a (kg)

Materia³ i metody

Przebadano 21 dzieci (10 dziewczynek i 11
ch³opców), w wieku 4 -16 lat z PChN w stopniu 3
(n=5), 4 (n=8) i 5 (n=8). Chorobami prowadz¹cymi
do rozwoju PChN u badanych dzieci by³y: nefropatia refluksowa (n=2), zastawka cewki tylnej (n=6),
hipo/dysplazja nerek (n=3), ogniskowe stwardnienie k³êbuszków nerkowych (n=1), uszkodzenie po
chemioterapii (n=2), zespó³ hemolityczno-mocznicowy (n=2), nefronoftyza (n=1), zwyrodnienie torbielowate nerek (n=1), vasculitis (n=1), zespó³ paznokciowo-rzepkowy (n=1) oraz przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek (n=1).
Na pocz¹tku obserwacji i po 12 miesi¹cach
wykonano u wszystkich pacjentów badanie echokardiograficzne i badania biochemiczne okrelaj¹ce funkcjê nerek oraz potencjalne czynniki ryzyka chorób sercowo naczyniowych: stê¿enie mocznika, kreatyniny, elektrolitów, lipidogram i morfologiê. Na podstawie stê¿enia kreatyniny w surowicy
wyliczano przes¹czanie k³êbuszkowe (glomerular
filtration rate eGFR) ze wzoru Schwarza [24]. Wykonano 3-krotne pomiary cinienia têtniczego metod¹ oscylometryczn¹ przy u¿yciu aparatu DINAMAP i wyliczono redni¹ wartoæ cinienia têtniczego skurczowego i rozkurczowego.
Do badañ echokardiograficznych u¿ywano
aparatu HP 5500 z g³owicami typu S4 i S8 o zmiennej czêstotliwoci. Oceniano: rozkurczowy i skurczowy wymiar wiat³a lewej komory (left ventricular diastolic diameter - LVDD; left ventricular systolic diameter - LVSD), rozkurczow¹ gruboæ przegrody miêdzykomorowej (interventricular septal
thickness - IST) i tylnej ciany LV (left ventricular
posterior wall thickness - LVPWT). Wyniki tych
pomiarów pos³u¿y³y do okrelenia frakcji wyrzutowej lewej komory wyra¿aj¹cej czynnoæ skurczow¹ LV (ejection fraction - EF) oraz wskanika masy
miêniowej (left ventricular mass index - LVMI).
Z uwagi na ma³¹ i zró¿nicowan¹ liczebnoæ
przypadków w grupach oraz brak rozk³adu normalnego parametrów klinicznych i uzyskanych wyników badañ echokardiograficznych, do statystycznej oceny ró¿nic miêdzy badanymi grupami zastosowano nieparametryczne testy statystyczne Kurskala-Wallisa (licencjonowany pakiet Statistica v.
5.5). Przyjêto poziom istotnoci statystycznej równy 0,05.

Progresja LVH (n=11)

110
100
90
80

Z progresj¹

Bez progresji

Mediana
25%-75%
Min-Max

Progresja przerostu lewej komory

Rycina 1
Skurczowe cinienie krwi w zale¿noci od obecnoci progresji przerostu lewej komory.
Systolic blood pressure as dependent on left ventricular hypertrophy progression.

zale¿noci od progresji lub braku progresji
przerostu lewej komory serca przedstawiono w tabeli I. W grupie dzieci z progresj¹
LVH (DLVMI r. 60%) stwierdzono znamiennie wy¿sze cinienie têtnicze skurczowe
(117 vs. 101; p<0,01), rozkurczowe (72 vs.
62; p<0,03) i stê¿enie Na w surowicy (141
vs. 138; p<0,003) oraz ni¿sze stê¿enie hemoglobiny (10,9 vs. 11,9 g/dl; p<0,05). Nie
obserwowano ró¿nic wieku, masy cia³a,
wzrostu i BMI pomiêdzy grupami. Przyrost
LVMI korelowa³ znamiennie z RR skurczowym (R=0,74), rozkurczowym (R=0,56), stê¿eniem Na (R=0,497) i ujemnie ze stê¿eniem Hb (R=-0,56).
Omówienie
Szacowana miertelnoæ z przyczyn
sercowo-naczyniowych u osób doros³ych
poddanych leczeniu dializ¹ otrzewnow¹ lub
hemodializ¹ wynosi 9% rocznie i jest 10 do
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20 razy wiêksza ni¿ w ogólnej populacji [11].
Niezwykle alarmuj¹ce dane przedstawi³
Parekh  zgon z przyczyn sercowych wystêpuje u dzieci ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek 1000 razy czêciej ni¿ w ogólnej
populacji pediatrycznej [22]. Szacowany
czas prze¿ycia dzieci dializowanych jest
krótszy o 40 do 60 lat od ich rówieników
dobranych pod wzglêdem wieku i rasy.
Za rozwój zmian w uk³adzie sercowonaczyniowym u osób z PChN odpowiedzialne s¹ tradycyjne czynniki ryzyka  p³eæ mêska, wiek, palenie tytoniu, nadcinienie têtnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca oraz specyficzne dla tej grupy chorych przewodnienie, zaburzenia elektrolitowe, niedokrwistoæ, niedo¿ywienie, stres
oksydacyjny, przewlek³y stan zapalny, hiperhomocysteinemia i toksemia mocznicowa [3,
8,9,17].
Przerost masy miêniowej lewej komo-
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Rycina 2
Rozkurczowe cinienie krwi w zale¿noci od obecnoci progresji LVH.
Diastolic blood pressure depending on left ventricular hypertrophy progression.
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Rycina 3
Stê¿enie sodu w zale¿noci od obecnoci progresji przerostu lewej komory.
Serum sodium level depending on left ventricular hypertrophy progression.
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Rycina 4
Stê¿enie hemoglobiny w zale¿noci od obecnoci progresji przerostu lewej komory.
Haemoglobin level depending on left ventricular hypertrophy progression.
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ry serca (left ventricular hypertrophy - LVH)
jest istotnym niezale¿nym czynnikiem ryzyka rozwoju niewydolnoci serca. W obserwacji 10-letniej osób doros³ych poddanych
leczeniu hemodializami progresja przerostu
lewej komory okaza³a siê najsilniejszym
czynnikiem ryzyka nag³ego zgonu sercowego [21]. Wzrost ryzyka wynosi³ 2% na ka¿dy 1 g przyrostu LVMi (left ventricular mass
index). Wykazano równie¿ istotny wp³yw d³ugotrwaj¹cego nadcinienia têtniczego oraz
choroby wieñcowej serca na ryzyko nag³ego zgonu sercowego. W grupie m³odych
doros³ych, którzy rozpoczêli terapiê nerkozastêpcz¹ w wieku od 0 do 14 lat, LVH wykazano u 47% mê¿czyzn i 39% kobiet [13].
Wysoki indeks masy lewej komory serca
korelowa³ z aktualnie wysokim cinieniem
têtniczym i p³ci¹ mêsk¹. W trakcie 54-miesiêcznej obserwacji doros³ych osób hemodializowanych wykazano, i¿ intensywne leczenie nadcinienia têtniczego oraz korekta niedokrwistoci skutkowa³y regresj¹ przerostu masy lewej komory i w konsekwencji
zmniejszeniem miertelnoci. Przy 10%
spadku LVM iloraz szans ogólnej miertelnoci wynosi³ 0,78 a z przyczyn sercowonaczyniowych 0,72 [16].
Analizuj¹c dane bazy NAPRTCS z lat
1992 do 2004 nadcinienie têtnicze stwierdzono u 76,6% dzieci rozpoczynaj¹cych dializoterapiê [20]. Podobnie jak w grupie osób
doros³ych trudno jest uzyskaæ adekwatn¹
kontrolê cinienia têtniczego. Na pocz¹tku
leczenia nerkozastêpczego 56,9% dzieci
mia³o wartoci cinienia têtniczego równe
lub powy¿ej 95 percentyla dla p³ci, wieku i
wzrostu, a po roku leczenia dializami nadal
51% pacjentów mia³o niekontrolowane nadcinienie têtnicze. W wieloorodkowym badaniu polskim nadcinienie têtnicze stwierdzono u 55% dzieci dializowanych [25]. Ulinski i wsp uzyskali znamienne obni¿enie LVMI
u 17 dzieci leczonych hemodializ¹ poprzez
normalizacjê cinienia têtniczego i redukcjê
przestrzeni wodnej pozakomórkowej [26].
W materiale w³asnym stwierdzono znamiennie wy¿sze wartoci cinienia skurczowego i rozkurczowego w grupie dzieci z progresj¹ przerostu lewej komory serca. wiadczy to o istotnym wp³ywie cinienia têtniczego na rozwój zmian w sercu i koniecznoci
obni¿enia wartoci cinienia têtniczego nie
tylko do zalecanego poziomu poni¿ej 90
percentyla dla p³ci, wieku i wzrostu. Rozwa¿a siê obecnie wprowadzenie u dzieci z
PChN leczenia hipotensyjnego obni¿aj¹cego cinienie têtnicze poni¿ej 50 percentyla
dla p³ci, wieku i wzrostu [22].
Obserwowana w badanej grupie zale¿noæ pomiêdzy wy¿szym stê¿eniem sodu w
surowicy z progresj¹ LVH jest prawdopodobnie zwi¹zana z wp³ywem sodu na wzrost cinienia têtniczego [6].
Niedokrwistoæ poprzez zmniejszony
dowóz tlenu i innych substancji od¿ywczych
do tkanek obwodowych powoduje uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych z
poszerzeniem ³o¿yska naczyniowego i
zwiêkszeniem powrotu ¿ylnego co skutkuje
przerostem lewej komory serca ze zwiêkszeniem rzutu serca. Wyrównanie niedokrwistoci stanowi wa¿ny element w profilaktyce przerostu lewej komory serca. Ayus
i wsp. uzyskali zmniejszenie wskanika
masy lewej komory o 10% poprzez 6-mie-
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sieczne leczenie erytropoetyn¹ pacjentów
z PChN z wyjciowym stê¿eniem hemoglobiny <10g/dl [1].
W badanej grupie dzieci z progresj¹
przerostu lewej komory serca rednie stê¿enie hemoglobiny wynosi³o 10,9 g/dl przy
zalecanym stê¿eniu 11 g/dl u pacjentów z
PChN. rednie stê¿enie hemoglobiny u
dzieci bez progresji uszkodzenia miênia
sercowego wynosz¹ce 11,9 /dl mo¿e wskazywaæ na koniecznoæ uzyskania u dzieci
wy¿szych stê¿eñ hemoglobiny ni¿ graniczne 11 g/dl.
Wnioski
W trakcie 12-miesiecznej obserwacji u
50% dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek wykazano progresjê przerostu lewej komory
serca. Nadcinienie têtnicze, niedokrwistoæ
i hipernatremia stanowi¹ istotny czynnik ryzyka uszkodzenia serca. Wszystkie dzieci
z PChN w stopniu 3-5 wymagaj¹ pe³nej diagnostyki echokardiograficznej. Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
i opracowanie skutecznych metod postêpowania wp³ynie na poprawê rokowania osób
z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
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