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Kontrola cinienia têtniczego w zale¿noci
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Wstêp: Nadcinienie têtnicze (NT) wystêpuje powszechnie u chorych z cukrzyc¹ zarówno typu 1, jak i typu 2. Wród pacjentów z 10-letnim wywiadem
cukrzycy typu 1, NT obserwuje siê u ok. 5-10% chorych, z 20-letnim wywiadem u ok. 33%, a po 40-latach trwania cukrzycy typu 1 - u ponad 70% chorych. Nadcinienie têtnicze jest czêstym powik³aniem równie¿ u pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek. Dotyczy ponad 60-80% populacji chorych dializowanych, a kontrola cinienia têtniczego jest tu czêsto niezadawalaj¹ca. Terapia niefarmakologiczna jest na ogó³ niewystarczaj¹ca, natomiast stosowane leczenie farmakologiczne jest zwykle wielolekowe i nadal stanowi wyzwanie dla nefrologów i diabetologów. Celem przeprowadzonego badania by³o oszacowanie kontroli cinienia têtniczego wród chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 5, leczonych hemodializ¹, w zale¿noci od obecnoci cukrzycy. Materia³ i metody: Do
retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej w³¹czono 83 (mediana wieku 67 lat) pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
leczonych powtarzanymi hemodializami. Podczas wizyt ambulatoryjnych na zabiegach hemodializ od chorych zebrano wywiad, mierzono cinienie têtnicze
przed i po zabiegu hemodializy podczas trzech kolejnych sesji HD, oceniano
BMI na podstawie masy suchej, przyrosty masy cia³a miêdzy kolejnymi zabiegami HD i diurezê resztkow¹ oraz wykonano badania laboratoryjne i echokardiograficzne. Badan¹ grupê pacjentów podzielono w zale¿noci od obecnoci cukrzycy na: grupa I - pacjenci z cukrzyc¹, grupa II - pacjenci bez zdiagnozowanej
cukrzycy. Przeanalizowano stosowane leczenie hipotensyjne oraz zwi¹zek pomiêdzy obecnoci¹ cukrzycy a kontrol¹ cinienia têtniczego, przyrostami masy
cia³a miêdzy zabiegami HD i wielkoci¹ diurezy resztkowej. Wyniki: Grupa I chorzy z cukrzyc¹ - zawiera³a 32 pacjentów (38,1% - 6,25% typu 1, 93,6% typu 2),
grupa II - pacjenci bez zdiagnozowanej cukrzycy - 51 osób (60,7%). Pacjenci z
grupy I byli istotnie starsi (Me = 73,5 vs Me=61 lat), wiêkszoæ z nich by³o mê¿czyznami (56,25%), leczeni byli dializami istotnie krócej (Me = 24,13 mies. vs Me
=43,53 mies.), mieli wy¿sze wartoci wskanika BMI (30,22±4,4 kg/m2 vs. 24,83±4,6
kg/m2) i wiêksz¹ diurezê oraz czêciej w wywiadzie zg³aszali palenie tytoniu. U
pacjentów choruj¹cych na cukrzycê obserwowano tak¿e wiêksze przyrosty masy
cia³a miêdzy dializami (Me=2,87 kg vs Me=1,8 kg). Wykazano istotn¹ ró¿nicê
pomiêdzy grupami w czêstoci wystêpowania rednich wartoci cinienia têtniczego powy¿ej 140/90 mmHg mierzonych przed sesj¹ hemodializy (46,7% grupa z cukrzyc¹ vs 38,8% - grupa bez cukrzycy). Stwierdzono istotnie czêstsze
stosowanie blokerów kana³ów wapniowych oraz blokerów receptora alfa wród
pacjentów z grupy I (71,8%; 6,25%). Lekami hipotensyjnymi stosowanymi najczêciej w ca³ej badanej grupie by³y beta-adrenolityki. Wnioski: Wykazano istotny
wp³yw obecnoci cukrzycy na kontrolê cinienia têtniczego u chorych hemodializowanych, szczególnie ocenianej na podstawie pomiarów BP przed zabiegami HD oraz potwierdzono zwiêkszone ryzyko hiperwolemii, w grupie chorych
hemodializowanych, u których dodatkowo wystêpuje cukrzyca. Nale¿a³oby wprowadziæ lepsz¹ kontrolê stanu nawodnienia wród badanych chorych leczonych
hemodializami, szczególnie tych z cukrzyc¹. Zwraca uwagê fakt mniejszego rozpowszechnienia leków z grupy inhibitorów konwertazy i antagonistów receptora angiotensyny w porównaniu do danych z pimiennictwa, co tak¿e nale¿a³oby
zmieniæ, zw³aszcza wród pacjentów ze szczególnie wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 220-224)

Blood pressure control according to the presence
of diabetes in haemodialysis patients
Background: Hypertension (HTN) is a common problem in patients with both
type 1 and type 2 diabetes. Among those with type 1 at 10 years hypertension is
found in about 5-10%, at 20 years - in about 33% and at 40 years - in above 70%
patients. HTN is also an ubiquitous finding in chronic kidney disease. It affects
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more than 60-80% of dialysis patients and the blood pressure control is often
very poor in this group. Nonpharmacological antihypertensive therapy is usually insufficient and pharmacological treatment is often multidirectional and is
still a challenge for nephrologists and diabetologists. The aim of the study was
to assess blood pressure control in patients with chronic kidney disease stage
5 treated with haemodialysis according to the presence of diabetes. Material
and methods The retrospective analysis of 83 patients (median age 67 years)
with end-stage kidney disease treated with haemodialysis was made, based on
the medical documentation. The medical history, BP measurements - before
and after HD session, body mass index according to a dry body mass, interdialytic
weight gain, residual diuresis, laboratory tests and the echocardiography were
taken. The study group was divided according to the presence of diabetes: group
I - patients with diabetes, group II - patients without diabetes. The kind of using
hypotensive drugs and the connection between the presence of diabetes and
the blood pressure control, interdialytic weight gain and the rate of residual
renal diuresis and was analyzed. Results: The group I (with diabetes) contained 32 patients (38,1% - 6,25% type 1, 93,6% type 2) and group II (without
diabetes) 51 persons (60,7%). The patients from the group I was significantly
older (Me = 73,5 vs Me=61 years), most of them were male (56,25%) and they
were treated with dialysis significantly shorter (Me = 24,13 mth. vs Me =43,53
mths.), they had higher BMI index (30,22±4,4 kg/m2 vs. 24,83±4,6 kg/m2) and
diuresis and they smoked more often. Patients with diabetes had higher
interdialytic weight gain (Me=2,87 kg vs Me=1,8 kg). There were differences between study groups in the frequency of blood pressure rates above 140/90 mmHg
measured before HD session (46,7% - group with diabetes vs 38,8% - group
without diabetes). Calcium channel blockers and alpha-blockers were more often used by patients with diabetes. The most used hypotensive drug in whole
study cohort was beta-blocker. Conclusions: There were significant influence
of diabetes on the blood pressure control in haemodialysis patients, particularly assessed according to measurements before HD sessions and we affirmed
the higher risk of volume status in the haemodialysis patients with diabetes.
There should be the better volume control in our patients, particularly in those
with diabetes. Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin
receptor blockers should be used more widely, particularly in patients with the
high risk of cardiovascular disease.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 220-224)

Wstêp
Ju¿ od przeprowadzonego w 1961r badania Framinhgham wiadomym jest, ¿e nadcinienie têtnicze (NT) oraz cukrzyca nale¿¹ do g³ównych czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych [13]. NT wystêpuje
powszechnie u chorych z cukrzyc¹ zarówno typu 1, jak i typu 2 [6,23]. Ró¿nicê natomiast stanowi czas rozwoju nadcinienia
têtniczego w obu typach cukrzycy. Wród
pacjentów z 10-letnim wywiadem cukrzycy
typu 1, utrwalone podwy¿szone cinienie
têtnicze obserwuje siê u ok. 5-10% chorych,
z 20-letnim wywiadem - u ok. 33%, a po 40latach trwania cukrzycy typu 1 NT stwierdza siê u ponad 70% chorych [6]. Obserwuje siê równie¿ istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy wystêpowaniem nadcinienia têtniczego i narastaniem albuminurii w grupie chorych z cukrzyc¹ typu 1. Natomiast wród
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2, NT stwierdza
siê u niemal 40% w momencie rozpoznania
cukrzycy, a u po³owy z nich nadcinienie
têtnicze poprzedza wyst¹pienie mikroalbuminurii [11]. NT jest równie¿ czêstym zjawiskiem u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN). Dotyczy ok. 80-90% chorych
hemodializowanych, a kontrola cinienia
têtniczego (BP blood pressure) w tej populacji jest czêsto niezadawalaj¹ca [9,21,26].
Terapia niefarmakologiczna jest tu na ogó³
niewystarczaj¹ca, natomiast stosowane leczenie farmakologiczne jest zwykle wielo-

lekowe i wci¹¿ stanowi wyzwanie dla nefrologów i diabetologów.
Maj¹c na uwadze powy¿sze dane, celem przeprowadzonego badania by³o oszacowanie kontroli cinienia têtniczego wród
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 5 (schy³kowa niewydolnoæ nerek),
poddawanych hemodializoterapii, w zale¿noci od obecnoci cukrzycy.
Materia³ i metody

Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej w³¹czono 83 pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, leczonych hemodializ¹ (mediana wieku 67 lat), objêtych opiek¹ Kliniki Nefrologii i Transplantologii z
Orodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku. Podczas wizyt ambulatoryjnych na zabiegach hemodializ od chorych zebrano wywiad,
oceniono stan ogólny oraz wykonano badania laboratoryjne i obrazowe. Analizowano historiê i przebieg nadcinienia têtniczego, wystêpowanie cukrzycy, typ cukrzycy, czas leczenia nerkozastêpczego, obecnoæ diurezy resztkowej. Przeanalizowano tak¿e liczbê i rodzaj stosowanych leków hipotensyjnych. Pacjenci mieli wykonywane pomiary cinienia têtniczego krwi, przy u¿yciu aparatu
elektronicznego z naramiennym mankietem, przed
i po zabiegu hemodializy. Poddan¹ analizie wartoæ redni¹ arytmetyczn¹ wyliczono na postawie
pomiarów dokonanych podczas trzech kolejnych
zabiegów HD. Pomiary wykonywano u pacjentów
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w pozycji siedz¹cej po 5-minutowym odpoczynku.
W przypadku gdy zmierzone wartoci cinienia
têtniczego ró¿ni³y siê o ponad 20 mm Hg, wykonywano dodatkowy pomiar. Sporód badañ laboratoryjnych kontrolowane by³y parametry morfologii
krwi, gospodarki elektrolitowej, lipidowej i wapniowo-fosforanowej. Wielkoæ diurezy oceniano na
podstawie 24-godzinnej zbiórki moczu. Oznaczono równie¿ such¹ masê cia³a i wzrost pacjentów
celem oceny wskanika masy cia³a (BMI, body
mass index) oraz redni¹ masê cia³a na podstawie trzech pomiarów przed trzema kolejnymi zabiegami hemodializ celem oceny przyrostów masy
cia³a pomiêdzy dializami. Chorzy mieli wykonane
badanie echokardiograficzne serca. Wszyscy pacjenci byli informowani o zasadach leczenia niefarmakologicznego. W leczeniu farmakologicznym
stosowano leki hipotensyjne zaszeregowane do
nastêpuj¹cych grup: inhibitory konwertazy angiotensyny II (ACE-I, angiotensin converting enzyme
inhibitors), leki blokuj¹ce receptor AT1 (ARB, angiotensin receptor blockers), leki beta-adrenolityczne (beta-blokery), antagonici wapnia, diuretyki,
blokery receptora alfa.
Badan¹ grupê pacjentów podzielono w zale¿noci od obecnoci cukrzycy na: grupa I- chorzy z
cukrzyc¹, grupa II - pacjenci bez zdiagnozowanej
cukrzycy. Do analizy statystycznej u¿yto programu Statistica 9. W charakterystyce porównawczej
grup zastosowano test T dla prób niezale¿nych dla
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Tabela I
Charakterystyka grupy badanej - dane kliniczne.
Study group characteristics - clinical data.
Ca³a grupa:
N=83

Grupa I: (pacjenci chorzy
na cukrzy cê) N=32

Grupa II: (pacjenci bez
cukrzy cy ) N=51

P

Wiek (lata)

M e=67

M e=73,5

M e=61

0,0015

% m ê¿czy zn

N=40 (48%)

N=18 (56,3%)

N=22(43,1%)

0,031

Czas dializ (m iesi¹ce)

M e=35,27

M e=24,13

M e=43,53

0,005

Wy w iad choroby niedokrw iennej
serca

N=30 (36%)

N=16 (51,6%)

N=14 (29,2%)

0,001

Diureza (m l)

M e=75

M e=500

M e=0

0,0087

BM I (kg/m 2)

26,71±5,0

30,22±4,4

24,83±4,6

0,0001

Przy rosty m asy cia³a pom iêdzy
hem odializam i (kg)

M e=1,97

M e=2,87

M e=1,8

0,016

Niepraw id³ow a kontrola RR
przed hem odializ¹
(>140/90 m m Hg)

N= 44 (45,8%)

N= 14 (46,7%)

N= 19(38,8%)

0,044

Niepraw id³ow a kontrola RR po
hem odializie (>130/80 m m Hg)

N= 56 (57,7%)

N=17(56,7%)

N=28(56%)

NS

M e=135,3

NS

Cinienie têtnicze przed hem odializ¹ (m m Hg)
Skurczow e

M e=136

M e=138,67

Cinienie têtnicze po hem odializie (m m Hg)
Skurczow e

M e=132,67

M e=134,3

M e=132,5

NS

Rozkurczow e

M e=68

M e=66,3

M e=72,8

NS

Palenie papierosów

N=18 (21%)

N=10 (35,7%)

N=8 (17%)

0,001

Tabela II
Charakterystyka grupy badanej - parametry laboratoryjne.
Study group characteristics - laboratory parameters.

Ca³a grupa:
N=83

Grupa I: (pacjenci chorzy Grupa II: (pacjenci bez
na cukrzy cê) N=32
cukrzy cy ) N=51

P

Hem oglobina (g/dl)

10,97±1,53

11,12±1,5

10,84±1,6

NS

Stê¿enie ¿elaza (ug/dl)

M e=64

M e=69

M e=63

NS

Stê¿enie ferry ty ny (ng/m l)

M e=351,45

M e=342

M e=362,5

NS

Stê¿enie cholesterolu ca³kow itego
(m g/dl)

172,15±37,1

169,97±37,7

172,72±37,1

NS

Stê¿enie frakcji LDL cholesterolu
(m g/dl)

104,54±31,2

101,63±29,8

106,06±32,5

NS

Stê¿enie triglicery dów (m g/dl)

M e=123

M e=131

M e=116

NS

Stê¿enie potasu przed hem odializ¹
(m m ol/l)

M e=5

M e=5,27

M e=4,89

NS

Stê¿enie potasu po hem odializie
(m m ol/l)

3,62±0,4

3,73±0,5

3,51±0,4

0,008

Stê¿enie bia³ka ca³kow itego (g/dl)

M e=6,7

M e=6,75

M e=6,7

NS

Stê¿enie album in (g/dl)

M e=3,32

M e=3,37

M e=3,2

NS

Stê¿enie fosforanów (m g/dl)

M e=5,1

M e=5,14

M e=4,86

NS

Stê¿enie parathorm onu (pg/dl)

M e=314,7

M e=270

M e=407,8

NS

Wskanik Kt/V %

1,34±0,2

1,22±0,2

1,41±0,2

0,001

zmiennych o rozk³adzie normalnym, test MannaWithneya dla zmiennych o rozk³adzie innym ni¿
normalny oraz test Chi2. Rodzaj rozk³adu okrelono na podstawie testu Shapiro-Wilka. W prezentacji wyników zmienne o rozk³adzie innym ni¿ normalny scharakteryzowano podaj¹c medianê. Za
poziom istotnoci statystycznej przyjêto p<0,05.
Wyniki
W badanej grupie mê¿czyni stanowili
48% (N= 40), kobiety 51% (N = 44). Media-
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na wieku wynosi³a 67 lat, najm³odszy pacjent
mia³ 20 lat, najstarszy 86 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - chorzy z
cukrzyc¹, grupa II - pacjenci bez zdiagnozowanej cukrzycy (tabela I). Do grupy I w³¹czono 32 pacjentów (38,1%), natomiast grupa II liczy³a 51 osób (60,7%). Wród chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹, 2 osoby
(6,25%) mia³o cukrzycê typu 1, natomiast
30 osób (93,6%) cukrzycê typu 2. Pacjenci
z grupy I byli istotnie statystycznie starsi (Me
= 73,5 lat) w porównaniu z grup¹ II (Me = 61

lat), p< 0,05. Badane grupy ró¿ni³y siê tak¿e pod wzglêdem rozk³adu p³ci (grupa I:
mê¿czyni 56,25%, grupa II: mê¿czyni
43,14%) , p<0,05. Chorzy na cukrzycê byli
leczeni dializami istotnie statystycznie krócej (Me = 24,13 mies.) w porównaniu z pacjentami z grupy II (Me =43,53 mies.), p <
0,05. U pacjentów z grupy I (z cukrzyc¹)
istotnie czêciej stwierdzono wy¿sze wartoci wskanika BMI (30,22±4,4 kg/m2 vs.
24,83±4,6 kg/m2) oraz wiêksz¹ diurezê (Me=
500 ml vs. Me=0 ml) w porównaniu do pacjentów zaszeregowanych do grupy II,
p<0,05. U pacjentów choruj¹cych na cukrzycê obserwowano wiêksze przyrosty masy
cia³a pomiêdzy dializami (Me=2,87 kg) w
porównaniu do grupy pacjentów bez zdiagnozowanej cukrzycy (Me=1,8 kg), p<0,05
(rycina 1).
Zanotowano istotn¹ statystycznie ró¿nicê pomiêdzy grupami w czêstoci wystêpowania rednich wartoci cinienia têtniczego powy¿ej 140/90 mmHg mierzonych przed
hemodializ¹ (46,7% - grupa z cukrzyc¹ vs
38,8% - grupa bez cukrzycy), p<0,05.
Pacjenci z grupy pierwszej istotnie statystycznie czêciej w wywiadzie zg³aszali
palenie tytoniu (p<0,05).
Wród wykonanych badañ laboratoryjnych w grupie pacjentów z cukrzyc¹ zaobserwowano istotnie statystycznie wy¿sze
stê¿enie potasu oznaczane po hemodializie oraz ni¿sz¹ wartoæ wskanika Kt/V
(3,73±0,5mmol/l; 1,22±0,2%) w porównaniu
z grup¹ pacjentów nie choruj¹cych na cukrzycê (3,51±0,4mmol/l; 1,41±0,2%),
p<0,05. rednie wyniki innych badañ laboratoryjnych nie ró¿ni³y siê istotnie pomiêdzy
grupami (tabela II).
Na podstawie przeprowadzonej analizy
stosowanych grup leków stwierdzono istotnie czêstsze stosowanie blokerów kana³u
wapniowego oraz blokerów receptora alfa
wród pacjentów z grupy I (71,8%; 6,25% vs
56,8%; 0%), p<0,05. Lekami hipotensyjnymi
stosowanymi najczêciej w ca³ej badanej grupie by³y beta-adrenolityki (tabela III).
W przeprowadzonym badaniu echokardiograficznym nie zaobserwowano istotnych
statystycznie ró¿nic pomiêdzy badanymi
grupami pacjentów.
Dyskusja
Nadcinienie têtnicze i cukrzyca nale¿¹
do g³ównych czynników ryzyka chorobowoci i miertelnoci z przyczyn sercowo-naczyniowych [9,16,20]. NT powszechnie wystêpuje wród chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek, szczególnie w stadium zaawansowanej niewydolnoci [4,8,19]. Docelowe
wartoci cinienia têtniczego u pacjentów w
populacji ogólnej, zgodnie z najnowszymi z 2011r wytycznymi Polskiego Towarzystwa
Nadcinienia Têtniczego to, niezale¿nie od
ryzyka sercowo-naczyniowego, wartoci
poni¿ej 140/90 mmHg, tak¿e u chorych z
cukrzyc¹ [28]. Obecnie wiadomym jest, ¿e
dane, na podstawie których zalecane w latach wczeniejszych obni¿anie BP do wartoci poni¿ej 130/80 mmHg u chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, w
tym z przewlek³¹ chorob¹ nerek, s¹ niezbyt
przekonywuj¹ce. Wykazuj¹ jedynie korzyci pod wzglêdem ryzyka udaru u pacjentów z cukrzyc¹ [7]. Wród chorych dializowanych wartoci BP charakteryzuj¹ce pra-
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Tabela III
Charakterystyka badanej grupy - stosowane leki hipotensyjne.
Table 3. Study group characteristics - hypotensive drugs used.
Ca³a grupa:
N=83

Grupa I: (pacjenci chorzy
na cukrzy cê) N=32

Grupa II: (pacjenci bez
cukrzy cy ) N=51

P

Liczba grup leków hipotensy jny ch

M e=2

M e=2

M e=2

NS

ß-bloker

N=52 (62%)

N=22 (68%)

N=30 (60%)

NS

ACE-Inhibitor

N=35 (42%)

N=13 (40,6%)

N=22 (43,1%)

NS

Bloker kana³ów w apniow y ch

N=52 (62%)

N=23 (71,8%)

N=29 (56,8%)

0,011

Diurety k

N=16 (19%)

N=6 (18,8%)

N=10 (19,6%)

NS

Blokery receptora α

N=2 (2%)

N=2 (6,25%)

N=0 (0%)

0,001

Rycina 1
Przyrosty masy cia³a w zale¿noci od obecnoci cukrzycy (p<0,05).
Interdialytic weight gain according to the presence of diabetes (p<0,05).

wid³ow¹ kontrolê cinienia têtniczego szacowane s¹ na podstawie badañ przeprowadzonych w populacji ogólnej. Brak jest randomizowanych, prospektywnych badañ klinicznych, zarówno w grupie chorych hemodializowanych, jak i i leczonych dializ¹
otrzewnow¹ [1]. W oparciu o zalecenia K/
DOQI, wród pacjentów poddawanych hemodializie, prawid³owe cinienie têtnicze
przed zabiegiem HD powinno wynosiæ poni¿ej 140/90 mmHg, a po zabiegu poni¿ej
130/80 mmHg [12]. Podobne kryteria adekwatnej kontroli cinienia têtniczego przyjêto w przeprowadzonej przez nas analizie,
niezale¿nie od obecnoci cukrzycy. Nieprawid³ow¹ kontrolê cinienia têtniczego wykazano w 45,8% ca³ej badanej populacji chorych hemodializowanych. Agarwal i wsp. [3],
oceniaj¹c kontrolê BP u 2535 chorych hemodializowanych, bior¹cych udzia³ w wieloorodkowym badaniu dotycz¹cym do¿ylnego podawania ¿elaza, wykazali obecnoæ
nadcinienia têtniczego a¿ u 86% pacjentów. Za kryterium NT przyjêto tu rednie
wartoci BP przed dializami powy¿ej 150/
85 mmHg lub fakt stosowania leczenia przeciwnadcinieniowego. Prawid³ow¹ kontrolê
cinienia têtniczego, wg powy¿szych kryteriów, zaobserwowano jedynie u 30% chorych. Z kolei wczeniejsze badanie przeprowadzone przez Rahmana i wsp. [17], w którym za nieprawid³ow¹ kontrolê BP przyjêto
rednie wartoci cinienia têtniczego ocenianego przed HD > 160/90 mmHg, wyka-

za³o nieprawid³owe BP u 62%. Ciekawych i
innowacyjnych obserwacji dostarczy³o najnowsze, opublikowane w bie¿¹cym roku, badanie Agarwala [2], oceniaj¹ce cinienie têtnicze pomiêdzy dializami za pomoc¹ 44-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru BP
(ABPM) u 369 pacjentów hemodializowanych i porównanie wyników z wartociami
BP mierzonymi przed i po zabiegu hemodializy. Za kryterium nieprawid³owej kontroli
BP w pomiarze ABPM przyjêto, podobnie,
jak w populacji ogólnej, rednie wartoci BP
> 135/85 mmHg, natomiast odnonie pomiarów BP przed i po zabiegu HD - kryteria
wytyczone przez K/DOQI, podobnie, jak w
naszej obserwacji. Obecnoæ NT na podstawie pomiaru ABPM wykazano u 82%, natomiast na podstawie rednich wartoci BP
przed HD - u 91%, a na podstawie rednich
wartoci BP po HD - u 86%.
Podzia³ badanej przez nas populacji w
zale¿noci od obecnoci cukrzycy, wykaza³
znamienne ró¿nice w kontroli BP. Otó¿
wród chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹,
wiêkszy odsetek, w porównaniu do tych bez
cukrzycy, wykazywa³ nieprawid³ow¹ kontrolê
cinienia, ocenion¹ wartociami BP przed
zabiegiem HD. Nie wykazano ró¿nic w zakresie cinieñ mierzonych po zabiegu HD
w obu badanych grupach. Podobnie w cytowanym powy¿ej badaniu Agarwal [2] wykaza³, ¿e wystêpowanie cukrzycy by³o istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na nieprawid³ow¹ kontrolê cinienia têtniczego oszaco-
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wan¹ pomiarami BP przed zabiegami HD.
Patogeneza nadcinienia têtniczego w
populacji pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek ma charakter wieloczynnikowy, a retencja sodu i wody, doprowadzaj¹ca do
wzrostu przestrzeni wodnej pozakomórkowej, pe³ni tu rolê kluczow¹ [1,27]. W cukrzycy, szczególnie typu 2, na nieprawid³ow¹
kontrolê cinienia têtniczego, wp³ywa hiperinsulinemia, a z ni¹ - równie¿ retencja sodu
i wzrost wolemii [6]. Tapolyai i wsp. [24] oceniaj¹c stan nawodnienia chorych hemodializowanych za pomoc¹ bioimpedancji, wykazali siln¹ zale¿noæ pomiêdzy hiperwolemi¹ a wzrostem cinienia têtniczego, szczególnie skurczowego. Z kolei Rahman i wsp.
[17] stwierdzili, ¿e chorzy hemodializowani
z nieprawid³owo kontrolowanym cinieniem
têtniczym maj¹ istotnie wiêksze przyrosty
masy cia³a miêdzy zabiegami HD. Wy¿sze
przyrosty masy cia³a miêdzy kolejnymi zabiegami HD, co wykazano wieloczynnikow¹
analiz¹ predykatorów podwy¿szonego cinienia têtniczego u pacjentów poddawanych hemodializie, wp³ywaj¹ na nieprawid³ow¹ kontrolê BP u tych chorych [18]. Podobnie, w badanej populacji pacjentów hemodializowanych, w grupie z cukrzyc¹, gdzie
stwierdzono wy¿szy odsetek nieprawid³owych wartoci BP przed HD, przyrosty masy
cia³a by³y istotnie wiêksze. Nie zaobserwowano natomiast wp³ywu obecnoci diurezy
resztkowej na kontrolê BP, czego tak¿e nie
obserwowa³ Agarwal [2].
Ciekawym zjawiskiem opisywanym w
pimiennictwie, a stwierdzonym równie¿ w
przeprowadzonej przez nas analizie, jest
wp³yw krótszego czasu hemodializoterapii
na gorsz¹ kontrolê cinienia têtniczego u
pacjentów hemodializowanych [2,17]. Zjawisko to t³umaczone jest przez autorów tym,
¿e chorzy, u których stale wystêpuje wysokie BP wczeniej umieraj¹, a tak¿e tym, ¿e
przewlek³y nadmiar katecholamin charakterystyczny dla PChN, doprowadza po pewnym czasie do tzw. "regulacji w dó³" receptorów beta-adrenergicznych.
W opublikowanym w 1961r badaniu Framingham nadcinienie têtnicze i cukrzyca
znalaz³y siê na licie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, co zosta³o potwierdzone wieloma przeprowadzonymi w
latach póniejszych badaniami klinicznymi
[13]. Równie¿ i wród naszych chorych, w
grupie z cukrzyc¹ czêciej wystêpowa³a
choroba niedokrwienna serca w porównaniu do tych bez cukrzycy. Znanym jest równie¿ fakt, ¿e przewlek³a choroba nerek, a
zw³aszcza w stadium 5 wymagaj¹cym dializoterapii, jest równie¿ istotnym czynnikiem
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [9].
Poddawane natomiast dyskusji w pimiennictwie by³o bezpieczeñstwo obni¿ania cinienia têtniczego u pacjentów dializowanych [25]. Istniej¹ sprzeczne dane na ten
temat. Dlatego Heerspink i wsp. [9] przeprowadzili meta-analizê randomizowanych
kontrolowanych badañ klinicznych dotycz¹cych zale¿noci pomiêdzy obni¿aniem cinienia têtniczego a zdarzeniami sercowonaczyniowymi wród chorych dializowanych. Badacze wykazali, ¿e stosowanie leków hipotensyjnych prowadzi do zmniejszenia zapadalnoci i miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych w populacji chorych
dializowanych. Dlatego autorzy ci zalecaj¹
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stosowanie leków obni¿aj¹cych BP w tej
grupie pacjentów. Potwierdza to opublikowane ostatnio badanie Naganuma i wsp.
[15] wykaza³o, ¿e stwierdzane na podstawie rezonansu magnetycznego mózgu mikrokrwawienia wystêpuj¹ istotnie czêciej u
chorych hemodializowanych, w porównaniu
do populacji ogólnej, a niezale¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój tego powik³ania jest podwy¿szone skurczowe i rozkurczowe cinienie têtnicze. Równie¿ wród
chorych z cukrzyc¹ wiadomym jest, i¿ prawid³owa kontrola cinienia têtniczego, ma
istotny wp³yw na zmniejszenie ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych [22].
Wieloczynnikowa patogeneza nadcinienia têtniczego u chorych dializowanych
sprawia, ¿e w wiêkszoci przypadków w
grupie tej wymagane jest wielokierunkowe
leczenie hipotensyjne. Wród terapii niefarmakologicznej, podobnie, jak w populacji
ogólnej oraz w populacji chorych z cukrzyc¹, zw³aszcza typu 2, szczególne miejsce
zajmuje prawid³owa kontrola nawodnienia
[27]. Analizuj¹c farmakoterapiê hipotensyjn¹, liczne badania dowiod³y, i¿ niezale¿nie
od etiologii uszkodzenia nerek, do prawid³owej kontroli NT w tej grupie pacjentów wymagane jest stosowanie rednio 3,2 ró¿nych
leków hipotensyjnych na dobê [5]. Mazzuchi i wsp. [14] oceniaj¹c kontrolê cinienia
têtniczego w grupie 405 chorych hemodializowanych wykazali, ¿e wiêkszoæ pacjentów stosowa³o rednio monoterapiê, a jedynie 8% otrzymywa³o dwa lub wiêcej preparaty hipotensyjne. Z kolei badania koreañskie oceniaj¹ce cinienie têtnicze wród
3859 pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 wykaza³y, ¿e wiêkszoæ chorych (65,4%) stosowa³o monoterapiê, 24,7% otrzymywa³a leczenie dwulekowe, natomiast terapiê trójlekow¹ i wiêksz¹ liczb¹ leków hipotensyjnych
stosowa³o ok. 10% pacjentów [22]. W przeprowadzonym przez nas zestawieniu wykazalimy, i¿ zarówno w ca³ej badanej populacji, jak i w grupach chorych z cukrzyc¹ i
bez, liczba stosowanych leków przeciwnadcinieniowych by³a podobna - 2 preparaty.
Co ciekawe, prawid³owe cinienie têtnicze
zapewniane by³o w ca³ej analizowanej grupie, niezale¿nie od obecnoci cukrzycy, poprzez stosowanie g³ównie beta-adrenolityków. Wynik ten jest nieco odmienny od przeprowadzonych wczeniej badañ, w których
wykazano, ¿e wród leków hipotensyjnych
podawanych pacjentom dializowanym, dominowa³y blokery kana³u wapniowego i
ACEI, a na trzecim miejscu dopiero betaadrenolityki [10,14]. Ró¿nice zaobserwowano tak¿e w porównaniu do cytowanego wy¿ej badania koreañskiego [22], w którym
najczêciej stosowanym lekiem wród chorych z cukrzyc¹ typu 2, bo a¿ w 52,8%, by³
bloker receptora angiotensyny, a nastêpnie
bloker kana³ów wapniowych - u 21,8%. Na-
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tomiast beta-adrenolityki stosowane by³y
przez 10,4% pacjentów (miejsce trzecie). W
badanej przez nas populacji, blokery kana³ów wapniowych istotnie czêciej stosowali
chorzy hemodializowani z rozpoznan¹ cukrzyc¹. Nie obserwowano ró¿nic w czêstoci przyjmowania ARB i ACEI wród chorych
z cukrzyc¹ i bez. To mniejsze rozpowszechnienie inhibitorów enzymu konwertuj¹cego
angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny wród chorych dializowanych, w
tym tak¿e z cukrzyc¹, w naszej populacji wi¹¿emy z tym, ¿e do niedawna nie zalecane
by³o ich przepisywanie pacjentom, u których
stê¿enie kreatyniny przewy¿sza³o wartoæ 2
mg/dl, szczególnie przez innych specjalistów,
a tak¿e ze zbyt pónym zg³aszaniem siê chorych do nefrologa.
Wnioski
Przeprowadzona przez nas ocena wartoci cinienia têtniczego u pacjentów hemodializowanych w zale¿noci od wystêpowania cukrzycy, wykaza³a istotny wp³yw jej
obecnoci na kontrolê cinienia têtniczego,
szczególnie ocenianej na podstawie pomiarów BP przed zabiegami HD oraz potwierdzi³a zwiêkszone ryzyko hiperwolemii, w grupie chorych hemodializowanych, u których
dodatkowo wystêpuje cukrzyca. Dlatego nale¿a³oby wprowadziæ lepsz¹ kontrolê stanu
nawodnienia wród badanych przez nas chorych leczonych hemodializami, szczególnie
tych z cukrzyc¹. Ponad to zwraca uwagê fakt
mniejszego rozpowszechnienia leków z grupy inhibitorów konwertazy i antagonistów
receptora angiotensyny w porównaniu do
danych z pimiennictwa, co tak¿e nale¿a³oby zmieniæ, zw³aszcza wród pacjentów ze
szczególnie wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
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