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Czynniki ryzyka hipotensji ortostatycznej
u chorych przewlekle hemodializowanych
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Hipotensja ortostatyczna mo¿e wystêpowaæ u nawet 40% chorych hemodializowanych i jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonów w tej populacji.
Pomimo tego jej patogeneza w tej grupie chorych jest s³abo poznana. Uwa¿a
siê, ¿e do wystêpowania ortostatycznych spadków cinienia têtniczego predysponuj¹ przede wszystkim podesz³y wiek, nadcinienie têtnicze i leczenie hipotensyjne. Celem pracy by³o ustalenie zwi¹zku miêdzy wystêpowaniem hipotensji ortostatycznej i wielkoci¹ spadku cinienia w 1. i 3. minucie pionizacji cia³a
a zmianami cinienia têtniczego i masy cia³a w czasie i pomiêdzy dializami oraz
wiekiem, d³ugoci¹ dializoterapii, frakcj¹ wyrzutow¹ serca, stê¿eniem hemoglobiny oraz parathormonu w surowicy u chorych przewlekle hemodializowanych. Przekrojowym badaniem objêto 49 chorych przewlekle dializowanych. Cinienie têtnicze mierzono przed planow¹ hemodializ¹ w rodku tygodnia najpierw w pozycji le¿¹cej po odpoczynku, a nastêpnie dwukrotnie po przyjêciu
pozycji stoj¹cej w pierwszej i trzeciej minucie po pionizacji. Jako kryterium hipotensji ortostatycznej przyjêto spadek cinienia têtniczego skurczowego o >20
mmHg i/lub rozkurczowego o >10 mmHg. Wielkoæ spadku cinienia têtniczego
po pionizacji nie wykazywa³a zwi¹zku z analizowanymi parametrami za wyj¹tkiem ujemnej korelacji pomiêdzy wysokoci¹ cinienia têtniczego skurczowego i rozkurczowego w pozycji le¿¹cej a wielkoci¹ spadku cinienia têtniczego
po pionizacji. Wyniki pracy wskazuj¹ na istnienie wieloczynnikowej patogenezy
hipotensji ortostatycznej u dializowanych chorych i na trudnoci oceny ryzyka
jej wystêpowania na podstawie zarówno wystêpowania tradycyjnych czynników
ryzyka tego zaburzenia opisywanych w populacji ogólnej jak i rutynowo oznaczanych u tych chorych parametrów fizycznych i biochemicznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 69-74)
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Risk factors of orthostatic hypotension in chronic
hemodialysis patients
Orthostatic hypotension (OH) was found in up to 40% of chronic hemodialysis
patients. OH may be an independent risk factor of mortality in this population
but the pathogenesis of OH in dialysis patients has been scarcely studied. Traditional risk factors of OH are old age, arterial hypertension and antihypertensive treatment. The aim of the study was to analyze the relation between blood
pressure decrease after 1 and 3 minutes of standing and interdialytic blood
pressure and body mass changes, age, time on dialysis, ejection fraction, hemoglobin and parathyroid hormone concentration in chronic hemodialysis patients. In this cross-sectional study we included 49 chronic dialysis patients.
Blood pressure was first measured in a supine position before a scheduled
mid-week dialysis session and then after 1 and 3 minutes of standing. Orthostatic hypotension was defined as a systolic blood pressure decrease of at least
20 mm Hg or a diastolic blood pressure decrease of at least 10 mm Hg within
three minutes of standing. We found that the blood pressure decrease after
standing did not show a relation with any of the studied parameters with an
exception of a negative correlation between the supine systolic and diastolic
blood pressure and orthostatic changes of blood pressure. The results show
that the pathogenesis of orthostatic hypotension in hemodialysis patients is
complex and the conventional risk factors of OH in the general population as
well as routinely measured physical and biochemical parameters may have a
poor predictive value in patients with end-stage kidney disease.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 69-74)
Wstêp
Hipotensja ortostatyczna jest najczêciej
definiowana, jako obni¿enie cinienia skurczowego krwi, o co najmniej 20 mmHg lub

cinienia rozkurczowego, o co najmniej 10
mmHg po przyjêciu pionowej pozycji cia³a.
Zjawisko to jest najczêciej skutkiem upoledzonej adaptacji uk³adu kr¹¿enia do zmia-
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ny pozycji cia³a. Do objawów tych dochodzi
przed up³ywem 3 minut od przyjêcia pozycji
pionowej [1,2,15]. Wed³ug innej definicji hipotensjê ortostatyczn¹ mo¿emy rozpoznaæ,
jeli wymienionym powy¿ej spadkom wartoci cinienia têtniczego towarzysz¹ objawy kliniczne upoledzonej perfuzji orodkowego uk³adu nerwowego wynikaj¹ce z niedostatecznego dzia³ania mechanizmów adaptacyjnych (zas³abniêcie, mroczki przed
oczami, dyzartria, przemijaj¹ca niewydolnoæ naczyñ mózgowych, udar niedokrwienny mózgu) [15].
W organizmie cz³owieka podczas przyjmowania postawy stoj¹cej dochodzi do, zachodz¹cego pod wp³ywem si³ grawitacji,
przemieszczenia 500-800 ml krwi z narz¹dów klatki piersiowej do jamy brzusznej oraz
miednicy i koñczyn dolnych. Spadek objêtoci krwi powoduje zmniejszenie powrotu
¿ylnego oraz cinienia w prawym przedsionku serca, co w efekcie doprowadza do
zmniejszenia rzutu serca i uruchomienia
mechanizmów adaptacyjnych na drodze
odruchowej [12,14]. Dochodzi do pobudzenia baroreceptorów w aorcie i têtnicach szyjnych, z nastêpczym orodkowym wzmo¿eniem napiêcia czêci wspó³czulnej uk³adu
autonomicznego i obni¿eniem napiêcia jego
czêci przywspó³czulnej. Na skutek aktywacji tego odruchu dochodzi do zwê¿enia ³o¿yska ¿ylnego, które przywraca wyjciowy
rzut serca oraz cinienie têtnicze poprzez
przyspieszenie rytmu serca i wzrost oporu
naczyniowego. Powy¿sze mechanizmy adaptacyjne powoduj¹, i¿ zmiana dystrybucji
krwi przy przyjêciu pionowej pozycji cia³a nie
jest zazwyczaj odczuwana przez zdrowych
ludzi. Istniej¹ jednak sytuacje, gdy przyjêcie postawy stoj¹cej wywo³uje szereg objawów zwi¹zanych z niedostatecznym powrotem krwi ¿ylnej i w konsekwencji spadkiem
przep³ywu krwi przekraczaj¹cym zakres
autoregulacji przep³ywu mózgowego [10,27].
Sytuacjê tak¹ nazywamy niedocinieniem
ortostatycznym i wi¹¿emy zazwyczaj z dysfunkcj¹ autonomicznego uk³adu nerwowego [1,18,19].
Stwierdzenie niedocinienia ortostatycznego jest istotne z klinicznego punktu widzenia, gdy¿ wystêpowanie takiej reakcji
stanowi czynnik ryzyka miertelnoci ogólnej [7], ostrych zespo³ów wieñcowych [9],
mierci wynikaj¹cej z przyczyn naczyniowych u osób choruj¹cych na cukrzycê, udaru mózgu u osób w rednim wieku, przewlek³ej choroby nerek [5] jak równie¿ umieralnoci ca³kowitej w grupie pacjentów przewlekle dializowanych w stosunku do populacji ogólnej [23,24]. Pomimo, ¿e w tej ostatniej grupie potwierdzono kliniczne znaczenie hipotensji ortostatycznej badania nad jej
czynnikami ryzyka by³y nieliczne [23,24].
Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ hipotensji
ortostatycznej u chorych dializowanych
mo¿e byæ towarzysz¹ca schy³kowej niewydolnoci nerek neuropatia autonomicznego
uk³adu nerwowego [1,19,20,21]. Ró¿nego
stopnia uszkodzenie uk³adu autonomicznego spowodowane g³ównie dzia³aniem toksyn mocznicowych, wystêpuje u oko³o po³owy pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek,
czêciej u osób w podesz³ym wieku i chorych na cukrzycê [23,24]. Do objawów tej
postaci neuropatii nale¿¹ zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (biegunki, za-

70

parcia), zaburzenia termoregulacji, impotencja oraz hipotensja ortostatyczna [22]. Objawy te koreluj¹ z zaawansowaniem przewlek³ej choroby nerek, mog¹ czêciowo
ustêpowaæ, lub, niekiedy, odwrotnie nasilaæ
siê, w trakcie trwania dializoterapii.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e istniej¹ inne
czynniki, poza postêpuj¹c¹ dysfunkcj¹ uk³adu autonomicznego, mog¹ce wp³ywaæ na
ryzyko ortostatycznych spadków cinienia
wystêpuj¹cych u chorych hemodializowanych. Hemodializoterapia mo¿e zwiêkszaæ
stopieñ upoledzenia czynnoci uk³adu autonomicznego zwiêkszaj¹c ryzyko spadków
cinienia têtniczego w czasie zabiegów dializy (hipotensja róddializacyjn¹) [19]. Temu
zjawisku mo¿e sprzyjaæ wystêpowanie schorzeñ towarzysz¹cych chorobie nerek takich
jak cukrzyca, nadcinienie têtnicze [8] oraz
starszy wiek [11]i zmniejszona aktywnoæ
fizyczna. Tak¿e czêste w tej grupie leczenie
hipotensyjne jest uznanym czynnikiem
sprzyjaj¹cym ortostatycznym spadkom cinienia têtniczego [1,17] zw³aszcza pod
wp³ywem gwa³townych zmian gospodarki
wodno-elektrolitowej ustroju w czasie zabiegu hemodializy.
Celem pracy by³a ocena wp³ywu takich
czynników jak zmiany cinienia i masy cia³a
pomiêdzy dializami, wiek, niedokrwistoæ,
wtórna nadczynnoæ przytarczyc, czynnoæ
serca, leczenie czynnikami erytropoetycznymi i leczenie hipotensyjne na wielkoæ
zmian cinienia têtniczego po zmianie pozycji cia³a na stoj¹c¹ u chorych przewlekle
hemodializowanych.
Pacjenci i metody

Badanie mia³o charakter przekrojowy i zosta³o przeprowadzone w jednym orodku, Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach.
Badanie przeprowadzono w grupie 49 chorych
przewlekle dializowanych przez minimum 4 tygodnie, trzy razy w tygodniu, w stabilnym stanie klinicznym (bez ostrych powik³añ w okresie ostatniego miesi¹ca), w wieku powy¿ej 18 lat. Chorych tych
kwalifikowano do badañ sporód 63 pacjentów leczonych ³¹cznie w orodku bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria a tak¿e zdolnoæ do przyjêcia pozycji stoj¹cej na czas badania. To ostatnie ograniczenie by³o niezbêdne ze wzglêdów metodycznych
a dotyczy³o chorych, u których wystêpowa³a ciê¿ka dysfunkcj¹ koñczyn dolnych spowodowana np.
schorzeniami uk³adu nerwowego, amputacjami,
stanem terminalnym, ciê¿kimi zaburzeniami wiadomoci i zaawansowan¹ niewydolnoci¹ serca.
Tylko jeden pacjent odmówi³ poddaniu siê pomiarom. Rozpoznanie hipotensji ortostatycznej ustalano na podstawie pomiarów cinienia têtniczego
wykonanych zawsze przed planow¹ hemodializ¹
przypadaj¹c¹ w rodku tygodnia (zale¿nie do zmiany dializacyjnej w rodê lub w czwartek). Do pomiarów u¿yto zawsze tego samego wycechowanego cinieniomierza firmy Omron model M6 Comfort (Omron Healthcare Co Ltd, Kyoto, Japonia), o
d³ugoci mankietu 32 cm i szerokoci 12 cm. Pomiarów cinienia têtniczego dokonano w nastêpuj¹cy sposób: pierwszy pomiar w pozycji le¿¹cej,
po co najmniej 5-minutowym spoczynku, a nastêpnie dwukrotnie w ci¹gu pierwszych 3 minut po przyjêciu pozycji stoj¹cej w 1. i 3. minucie. Przyjêto
kryteria rozpoznania hipotensji ortostatycznej we-

d³ug stanowiska Consensus Commiittee of the
American Autonomic Society and the American
Society of Neurology z roku 1996 [2], czyli jako
obni¿enie cinienia skurczowego krwi, o co najmniej 20 mmHg lub cinienia rozkurczowego, o co
najmniej 10 mmHg w czasie 3 minut od przyjêciu
pionowej pozycji cia³a [2].
Nastêpnie w czasie trzech kolejnych sesji dializacyjnych w rodku tygodnia zmierzono cinienie têtnicze w chwili rozpoczêcia i na zakoñczenie
zabiegu. W tym czasie przed zabiegiem dializy
oznaczono stê¿enie hemoglobiny w laboratorium
szpitalnym metod¹ automatyczn¹ oraz stê¿enie parathormonu w surowicy metod¹ chemiluminescencyjn¹. Frakcjê wyrzutow¹ serca ocenia³ zawsze ten
sam lekarz metod¹ echokardiograficzn¹ w Pracowni ECHO WSZ w Skierniewicach aparatem Vivid 4
(General Electric Inc., USA). Badanie echokardiograficzne wykonywano zawsze w godzinach porannych w nastêpnym dniu po planowym zabiegu
hemodializy. Zmiany masy cia³a pomiêdzy dializami oceniano pomiêdzy trzema kolejnymi zabiegami a do analiz statystycznych wyliczono z nich
redni¹ arytmetyczn¹.
Wród pacjentów poddanych badaniu schy³kowa niewydolnoæ nerek by³a nastêpstwem przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek (13 przypadków), nefropatii cukrzycowej (9), kamicy nerkowej (5), wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek doros³ych (4), amyloidozy, nefropatii cewkoworódmi¹¿szowej, nefropatii mia¿d¿ycowej, nefropatii niedokrwiennej i toksycznego uszkodzenia
nerek (wszystkie po jednym przypadku). Badano
chorych w wieku 29-84 lata (rednio 57,4 lat), dializowanych 1-360 m-cy (rednio 43,3) z BMI 19,538,5 (rednio 24,9), frakcj¹ wyrzutow¹ 25-60%
(rednio 52%), ze stê¿eniem hemoglobiny 6,2-13,3
g/dl (rednio 10,8 g/dl), stê¿eniem parathormonu
68-3509 pg/ml (rednio 654 pg/ml), leczonych lub
nieleczonych ESA (w dawkach 1000j-16000j w
przeliczeniu na jednostki erytropoetyny ludzkiej
(rednio 4724.5 j /tydzieñ). Szczegó³ow¹ charakterystykê badanych przedstawiono w tabeli I.
Wyniki przedstawiono korzystaj¹c ze standardowych metod statystyki opisowej w postaci redniej arytmetycznej, zakresu i odchylenia standardowego. Wykorzystano nastêpuj¹ce metody statystyczne: dla zmiennych jakociowych - test , dla
zmiennych ilociowych - test t-studenta dla prób
niezale¿nych oraz jednoczynnikow¹ analizê wariancji. Dla badañ zale¿noci pomiêdzy zmiennymi oceniano korelacjê liniow¹ (Pearsona) lub nieparametryczn¹ (Spearmana) w zale¿noci od rozk³adu zmiennych oceniany za pomoc¹ testu Shapiro-Wilka. Dla oceny wp³ywu czynników ilociowych i jakociowych na zmiennoæ zmian cinienia skurczowego i rozkurczowego w czasie testu
pionizacji wykonano analizê metoda regresji wielorakiej, metod¹ krokow¹ postêpuj¹c¹.
Za znamienny przyjêto poziom istotnoci
<0,05.
Wyniki
Kryterium rozpoznania hipotensji ortostatycznej wed³ug zaleceñ przyjêtych dla
populacji ogólnej [2] spe³ni³o 11 z 49 przebadanych osób (22,4%), w tym jedynie
dwóch z rozpoznan¹ i przewlekle leczon¹
insulin¹ cukrzyc¹ typu 2. Z tego te¿ wzglêdu wielkoæ zmiany cinienia têtniczego po
E. Durska-Wasilewska i wsp.

Tabela I
Charakterystyka kliniczna i biochemiczna grupy badanej oraz podgrup chorych spe³niaj¹cych i niespe³niaj¹cych kryteriów hipotensji ortostatycznej.
Clinical and biochemical characteristics of the whole study group and the subgroups of patients with
and without orthostatic hypotension.

Param etr

C: Z hipotensj¹
ortostaty czn¹

23

21

2

M

Wiek [lata]

26

17

9

57,4±13,4

57,5±13,7

57,1±13

istotnoæ
(B. v s. C.)

ns

BM I [kg/m ]

26,1±5

26,3±4,9

25,1±5,6

ns

Czas od pocz¹tku dializ [m iesi¹ce]

43,3±44,7

41,2±34,4

50,5±71,7

p<0,01

EF %

51,6±9

92,1±9,1

49,5±8,8

ns

Hgb g%

10,8±1,4

10,8±1,5

10,9±1,1

ns

2

Param etr

B: Bez hipotensji
ortostaty cznej

K

Liczebnoæ

Tabela II
Zmiana cinienia têtniczego skurczowego i rozkurczowego w tecie pionizacji wród pacjentów podzielonych pod wzglêdem mediany dla wieku, frakcji wyrzutowej (EF%), parathormonu (PTH), hemoglobiny (Hgb), leczenia czynnikami erytropoetycznymi (ESA).
Systolic and diastolic blood pressure changes in an
upright position in the patients divided according
to the median value of age, ejection fraction (EF),
PTH, hemoglobin (Hgb) and treatment with erythropoiesis stimulating factors (ESA)

A: Wszy scy
chorzy

PTH pg/m l

653,9±628,6

613,7±526,7

792,9±918,3

p=0,01

ESA j/ty dzieñ

4724,5±3559,1

4947,5±3750,3

3954,5±2814,7

ns

Liczba leków hipotensy jny ch [liczba]

2,2±1,9

2,2±2

2,1±1,8

ns

RR przed HD [m m Hg]

129,8±20

130,5±20,7

127,3±17,9

ns

RR po HD [m m Hg]

78,1±9,9

79,4±9,9

73,5±8,6

ns

Zm iana m asy cia³a od ostatniej dializy [kg]

2,26±1,01

2,3±0,9

2,6±2,4

p<0,01

Wiek
Wiek
Istotnoæ
EF
EF
Istotnoæ
P TH
P TH
Istotnoæ
Hgb
Hgb
Istotnoæ
< m ediany > m ediany staty - < m ediany > m ediany staty - < m ediany > m ediany staty - <m ediany > m ediany staty (n=24)
(n=25) sty czna
(n=24)
(n=25) sty czna
(n=24)
(n=25)
sty czna (n=25)
(n=24)
sty czna

Nielecz
ESA
(n=6)

Lecz Istotnoæ
ESA
staty (n=43) sty czna

Spadek cinienia
skurczow ego
po 1 m inucie
(m m Hg)

6 ± 11,3

4,0
± 15,3

ns

4,9
± 12,1

5,0
± 14,8

ns

3,8
± 12,8

6,0
± 14,2

ns

4,8
± 11,6

5,1
± 15,3

ns

12,5
± 20,5

3,9
± 12,1

ns

Spadek cinienia
rozkurczow ego
po 1 m inucie
(m m Hg)

0,8 ± 7,5

0,7
± 7,5

ns

1,7
± 8,1

-0,2
± 6,8

ns

-1,5
± 6,9

2,8
± 7,5

0,04

0,4
± 8,4

1,1
± 6,5

ns

4,7
± 4,5

0,2
± 7,6

ns

Spadek cinienia
skurczow ego
po 3 m inutach
(m m Hg)

-0,9 ± 17,2

1,2
± 13,9

ns

-1
± 14,7

1,3
± 16,4

ns

0
± 15,8

0,4
± 15,4

ns

-1
± 14,5

1,4
± 16,6

ns

6,8
± 17,7

-0,8
± 15,1

ns

Spadek cinienia
rozkurczow ego
po 3 m inutach
(m m Hg)

-5,3 ± 15,6

-2,2
± 10

ns

-1,9
± 10,7

-5,4
± 14,8

ns

-5,8
± 10,5

-1,6
± 14,9

ns

-2,9
± 11,4

-4,5
± 14,6

ns

2,3 ± 7,4

-4,5 ±
13,4

ns

Tabela III
Cinienie têtnicze przed hemodializ¹ (HD) i zmiany
cinienia têtniczego w czasie hemodializy u chorych
spe³niaj¹cych i niespe³niaj¹cych kryteriów rozpoznania hipotensji ortostatycznej.
Blood pressure values before hemodialysis session
and blood pressure changes during hemodialysis
in patients with and without orthostatic hypotension

Param etr

Cinienie skurczow e Cinienie rozkurczow e
przed HD
przed HD

Zm iana cinienia skurczow ego
w czasie HD

Zm iana cinienia
rozkurczow ego
w czasie HD

A. Bez hipotensji
ortostaty cznej

133,5 ± 19,2

79,1 ± 10,9

-12,0 ± 15,2

-5,3 ± 9,1

B. Z hipotensj¹
ortostaty czn¹

132,1 ± 20,0

77,7 ± 7,9

-4,6 ± 14,4

0,3 ± 3,9*

* p<-0,05 (A. wzgl. B.)

pionizacji potraktowano te¿ dla potrzeb analizy danych i zale¿noci pomiêdzy zmiennymi, jako zmienn¹ ci¹g³¹. Dane biochemiczne i kliniczne chorych spe³niaj¹cych i niespe³niaj¹cych kryteriów hipotensji ortostatycznej podano w tabeli I. Jak widaæ podgrupa chorych z hipotensj¹ ortostatyczn¹
charakteryzowa³a siê istotnie d³u¿szym czasem dializoterapii, wiêkszym stê¿eniem PTH
w surowicy, wiêkszymi przyborami masy cia³a od ostatniej dializy (rednia z trzech kolejnych tygodni) i wiêkszym spadkiem cinienia têtniczego, ale jedynie rozkurczowego,
w czasie dializy.
Oceniano te¿ zwi¹zek pomiêdzy wiekiem, frakcj¹ wyrzutow¹ serca, stê¿eniem
parathormonu w surowicy, hemoglobiny, stosowaniem preparatów pobudzaj¹cych erytropoezê (ESA) a wielkoci¹ spadku cinienia skurczowego i rozkurczowego w 1. i 3.
minucie po pionizacji u pacjentów hemodializowanych. Pacjentów podzielono na podgrupy wzglêdem mediany dla danego para-

metru (mediana wieku 58 lat, mediana frakcji wyrzutowej 55%, PTH 512 pg/ml a hemoglobiny 11 g/dl). Wyniki analiz przedstawiono w tabeli II. Jak widaæ w tabeli w trakcie pionizacji nie zaobserwowano istotnych
statystycznie ró¿nic zmian (?) cinienia têtniczego w czasie testu pionizacji w poszczególnych grupach pacjentów podzielonych
pod wzglêdem mediany wieku. Podobnie nie
zaobserwowano istotnych statystycznie ró¿nic w zmianie cinienia têtniczego w poszczególnych grupach pacjentów podzielonych wed³ug frakcji wyrzutowej serca. W
przypadku stê¿enia PTH w surowicy nie
stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy w
zmianie cinienia têtniczego. Wyj¹tek stanowi³a znamienna ró¿nica zmiany cinienia
rozkurczowego po 1 minucie. Zmiany cinienia têtniczego w tecie pionizacji by³y podobne u chorych ze stê¿eniem hemoglobiny poni¿ej i powy¿ej mediany. W przypadku
leczenia pacjentów ESA, nie stwierdzono
statystycznie istotnych ró¿nic w wielkoci
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zmiany cinienia têtniczego po pionizacji.
Liczba przebadanych osób nieotrzymuj¹cych tych preparatów by³a jednak bardzo
niewielka (n=6), co utrudnia wnioskowanie.
Dokonano tak¿e oceny zale¿noci pomiêdzy wielkoci¹ spadku cinienia têtniczego w tecie pionizacji a spadkami cinienia
skurczowego i rozkurczowego w trakcie dializ. Jak przedstawiono w tabeli III chorzy
spe³niaj¹cy i niespe³niaj¹cy kryteriów rozpoznania hipotensji ortostatycznej mieli podobne wartoci cinienia skurczowego jak i
rozkurczowego w czasie zabiegu dializy a
tak¿e obserwowano u nich porównywalny
spadek cinienia têtniczego skurczowego w
czasie dializy natomiast spadek cinienia
rozkurczowego by³ wiêkszy w grupie chorych z hipotensj¹ ortostatyczn¹ (-5,3 ± 9,1
wzglêdem 0,3 ± 3,9 mmHg, p<0,05).
Dokonano tak¿e analizy korelacji liniowych pomiêdzy zmianami cinienia têtniczego skurczowego i rozkurczowego po 1 i 3
minutach pionizacji oraz czêstoci rytmu
71

Dyskusja
Pomimo poznania klinicznych nastêpstw
hipotensji ortostatycznej w populacji chorych
dializowanych [23, 24] niezwykle ma³o jest
badañ oceniaj¹cych czêstoæ jej wystêpowania, czynniki ryzyka i postêpowanie. Nie
wiadomo te¿ czy u chorych hemodializowanych, u których wystêpuj¹ przy ka¿dym zabiegu hemodializy znaczne zmiany w homeostazie wodno-elektrolitowej kryteria rozpoznania hipotensji ortostatycznej powinno byæ
takie same jak w populacji ogólnej, czy zmodyfikowane jak w przypadku nadcinienia
têtniczego [3]. W naszej pracy przyjêlimy
kryteria rozpoznania hipotensji ortostatycznej wed³ug zaleceñ American Autonomic
Society and the American Academy of Neurology z roku 1996 [2]. Identyczne do przyjêtych przez nas kryteria rozpoznania w populacji chorych dializowanych przewlekle
wykorzystali w swoich badaniach Sasaki et
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serca w czasie pionizacji a badanymi parametrami fizycznymi i biochemicznymi. Nie
wykazano ¿adnej znamiennej korelacji za
wyj¹tkiem istotnej ujemnej zale¿noci pomiêdzy wielkoci¹ cinienia skurczowego i
rozkurczowego w pozycji le¿¹cej a wielkoci¹ zmian cinienia têtniczego po 3 minutach pionizacji (odpowiednio r= -0,29, p=0,04
dla cinienia skurczowego i r=-0,36, p=0,01 dla
cinienia rozkurczowego). Korelacje te przedstawiono graficznie na rycinie 1.
Oceniono tak¿e zale¿noæ pomiêdzy
liczb¹ stosowanych leków hipotensyjnych a
wielkoci¹ zmian cinienia têtniczego i czêstoci rytmu serca w czasie pionizacji (ANOVA). Chorzy za¿ywali rednio 2,2 ± 1,9 leku
obni¿aj¹cego cinienie têtnicze, przy czym
najczêciej (przez oko³o 40% chorych) stosowane by³y betaadrenolityki, inhibitory konwertazy i antagonici wapnia. Nie uda³o siê
wykazaæ istotnej statystycznej zale¿noci
pomiêdzy tymi parametrami (rycina 2). Dodatkowo analizowano te¿ czy istniej¹ ró¿nice w wielkoci spadku cinienia têtniczego
skurczowego i rozkurczowego pomiêdzy
chorymi stosuj¹cymi i niestosuj¹cymi inhibitory konwertazy, betaadrenolityki i leki centralnie dzia³aj¹ce lub alfaadrenolityki (leki z
tych dwóch ostatnich grup stosowane by³y
tylko przez odpowiednio 2 i 3 chorych, co
uniemo¿liwia³o wnioskowanie). W ¿adnym
z tych porównañ nie wykazano istotnych statystycznie ró¿nic.
Analizuj¹c za pomoc¹ regresji wielorakiej metod¹ krokow¹, postêpuj¹c¹ wp³yw na
zmiennoæ zmian (?) cinienia têtniczego w
tecie pionizacji (zmienna zale¿na) cia³a takich czynników (zmiennych niezale¿nych)
jak wiek, wskanik masy cia³a, czas dializoterapii, cinienie têtnicze w pozycji le¿¹cej,
frakcje wyrzutow¹, stê¿enie PTH w surowicy, hemoglobiny, tygodniow¹ dawkê czynników erytropoetycznych, zmiany masy cia³a
i cinienia têtniczego w czasie zabiegu dializy stwierdzono, ¿e utworzony model wyjania³ zaledwie 19% i 34% zmiennoci w
przypadku odpowiednio zmian cinienia
skurczowego i rozkurczowego po przybraniu pozycji stoj¹cej a jedynym czynnikiem
w tym modelu wykazuj¹cym istotny wp³yw
na zmiennoæ zmian (?) cinienia têtniczego w tecie pionizacji by³a wartoæ cinienia têtniczego rozkurczowego w pozycji le¿¹cej (b=-0,54).

100
90
80
70
60
50
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

delta RR rozkurczowe po 3 minutach pionizacji

50

60

70

0,95 Prz.Ufn.

Rycina 1
Korelacja liniowa pomiêdzy zmian¹ cinienia skurczowego (A) i rozkurczowego (B) po 3 minutach pionizacji
a wysokoci¹, odpowiednio, cinienia skurczowego i rozkurczowego w pozycji le¿¹cej.
A linear correlation between a systolic (A) and diastolic (B) blood pressure change after 1 and 3 minutes of
standing and systolic and diastolic pressure in a supine position.

al. [23]. Z kolei w najwiêkszym badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym w Japonii
w kohorcie z Nakanoshima Study [24] analizowano zmiany cinienia têtniczego po pionizacji jako zmienn¹ ci¹g³¹. Z tego te¿ wzglêdu, jak równie¿ z powodu wzglêdnie niewielkiej czêstoci wystêpowania hipotensji ortostatycznej w naszej grupie chorych (22%)
w naszym badaniu dokonalimy te¿ dodatkowej analizy czynników ryzyka hipotensji
przyjmuj¹c wielkoæ spadków cinienia po
pionizacji jako zmienn¹ ci¹g³¹. Czêstoæ
hipotensji ortostatycznej w naszym badaniu
by³a prawie dwukrotnie mniejsza ni¿ w badaniu Sasaki et al. [23], ale mo¿na to próbowaæ t³umaczyæ tym, ¿e nasi chorzy byli
m³odsi i krócej dializowani a tak¿e rzadziej
chorowali na cukrzycê.
Chorzy przewlekle dializowani charakteryzuj¹ siê nie tylko nadcinieniem têtniczym, ale tak¿e wielu z nich wykazuje równoczenie hipotensjê róddializacyjn¹ i ortostatyczn¹ [16]. Takie naprzemienne spadki
cinienia têtniczego w okresie dializy i jego
wzrosty pomiêdzy dializami wydaj¹ siê byæ

szczególnie niekorzystne dla serca i uk³adu
kr¹¿enia, co potwierdzili w swojej obserwacji Shoji et al. [24]. G³ówn¹ przyczyn¹ hipotensji róddializacyjnej jest dysfunkcja uk³adu autonomicznego typowa dla mocznicy i
dotycz¹ca równie¿ czêsto chorych dializowanych i to nawet tych bez ich najczêstszych
czynników ryzyka np. cukrzycy [19]. Dysfunkcja uk³adu autonomicznego jest te¿ zarazem wskazywana, jako najwa¿niejsza
przyczyna hipotensji ortostatycznej. Z tego
te¿ powodu w naszych badaniach szukalimy zwi¹zku pomiêdzy tymi dwoma zaburzeniami, jednak uda³o nam siê go tylko potwierdziæ w odniesieniu do zmian cinienia
rozkurczowego, ale ju¿ nie skurczowego w
czasie dializy. Co jednak ciekawe, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e te oba zjawiska tj. hipotensja róddializacyjna i ortostatyczna mog¹
wystêpowaæ u chorych dializowanych niezale¿nie, co porednio potwierdzi³y wyniki
wspomnianego powy¿ej badania [24], w którym obydwie te patologie stanowi³y istotne,
ale niezale¿ne czynniki ryzyka miertelnoci chorych dializowanych.
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spadki cinienia têtniczego po pionizacji z
tym, ¿e do badania nie kwalifikowalimy
chorych z ciê¿k¹, objawow¹ niedokrwistoci¹ i z niedawnymi ostrymi krwawieniami.
Niestety wskutek tego, ¿e badanie nasze
mia³o charakter przekrojowy a nie obserwacyjny czy interwencyjny a populacja chorych by³a zbyt ma³a nie mo¿na by³o wyci¹gaæ wniosków na temat potencjalnego znaczenia leczenia czynnikami erytropoetycznymi u chorych z hipotensj¹ ortostatyczn¹.

Rycina 2
Liczba stosowanych leków hipotensyjnych a wielkoæ zmian cinienia têtniczego skurczowego (RRsk), rozkurczowego (RRrozk) i czêstoci rytmu serca (HR) po 3 minutach pionizacji.
A number of antihypertensive drugs used by the patients and systolic (RRsk) and diastolic (RRrozk) blood
pressure and heart rate changes after 3 minutes of standing.

Nie zosta³y te¿ do koñca wyjanione
zale¿noci pomiêdzy wystêpowaniem nadcinienia têtniczego i hipotensji ortostatycznej [8,16]. W naszej pracy wykazalimy istnienie istotnych ujemnych korelacji pomiêdzy cinieniem têtniczym w pozycji le¿¹cej
a póniejszym spadkiem cinienia têtniczego po przybraniu pozycji stoj¹cej, co wskazuje, ¿e u chorych dializowanych to nie wystêpowanie nadcinienia têtniczego, ale raczej ni¿szego cinienia sprzyja wiêkszemu
spadkom ortostatycznym cinienia. Odmienn¹ zale¿noæ wykazali u chorych dializowanych w Japonii Sasaki i wsp. [23]. Te ró¿nice mo¿na próbowaæ t³umaczyæ tym, ¿e bardzo z³o¿ony pod wzglêdem terapeutycznym
problem nadcinienia têtniczego ze wspó³istniej¹c¹ hipotensj¹ ortostatyczn¹ jest zjawiskiem typowym dla osób w starszym wieku [ aa1] a chorzy poddani obserwacji w
badaniu Sasaki et al. [23] byli rednio 6 lat
starsi ni¿ pacjenci w naszej grupie.
Nie stwierdzilimy tak¿e, podobnie jak
Sasaki et al. [23], istnienia zale¿noci pomiêdzy hipotensj¹ ortostatycznej a wiekiem
chorych. Ta zgodna w obu badaniach obserwacja wskazuje, ¿e tradycyjne czynniki ryzyka hipotensji ortostatycznej takie jak
wiek [1,25] mog¹ nie odgrywaj¹ istotnej roli
u chorych hemodializowanych gdy¿ naprawdê o wieku biologicznym takich pacjentów
decyduje nie wiek metrykalny, ale czas dializoterapii a ten by³ istotnie d³u¿szy w naszym badaniu u chorych spe³niaj¹cych kryteria rozpoznania hipotensji róddializacyjnej.
Wykazalimy równie¿, ¿e wiêksze przybory masy cia³a pomiêdzy dializami wystêpowa³y u chorych z rozpoznaniem hipotensji ortostatycznej. O ile zale¿noæ tak¹ dobrze udokumentowano w odniesieniu do
ryzyka spadków cinienia têtniczego w czasie hemodializy (hipotensji róddializycyjnej)

[6,17] to nie uda³o nam siê znaleæ badañ
oceniaj¹cych zwi¹zek pomiêdzy wielkoci¹
przyboru masy cia³a pomiêdzy dializami a hipotensj¹ ortostatyczn¹.
Liczne leki stosowane w nadcinieniu
têtniczym np. centralnie dzia³aj¹ce leki rozszerzaj¹ce naczynia lub alfaadrenolityki
mog¹ sprzyjaæ wystêpowaniu hipotensji ortostatycznej [1,8]. W naszym badaniu nie
uda³o nam siê jednak wykazaæ aby stosowanie leków hipotensyjnych z okrelonej klasy by³o zwi¹zane z wiêkszymi spadkami cinienia têtniczego w pozycji stoj¹cej. Znaczenie takiej analizy by³o jednak ograniczone poprzez to, ¿e leki centralnie dzia³aj¹ce i
alfaadrenolityki stosowane by³y u nielicznych
chorych a ponadto najczêciej w ramach terapii wielolekowej. Dlatego te¿ przeprowadzilimy dodatkow¹ analizê zale¿noci pomiêdzy wielkoci¹ spadku cinienia têtniczego w warunkach pionizacji cia³a a wystêpowaniem hipotensji ortostatycznej, która jednak nie potwierdzi³a istnienia ¿adnej istotnej
zale¿noci.
Niedokrwistoæ jest uznanym czynnikiem
ryzyka wyst¹pienia hipotensji ortostatycznej
w populacji ogólnej [1,4] ale badañ nad podobnymi zale¿noci ami u chorych dializowanych nie przeprowadzono. Podobnie, w
przeciwieñstwie do zjawiska hipotensji róddializacyjnej i nadcinienia têtniczego wystêpuj¹cego w czasie i pomiêdzy zabiegami dializy [13] nie przebadano dotychczas zale¿noci pomiêdzy dawk¹ czynników pobudzaj¹cych erytropoezê a ortostatycznymi spadkami cinienia têtniczego u chorych dializowanych, poza opisami przypadków chorych
dializowanych leczonych skutecznie epoetyn¹ z powodu objawowej hipotensji po pionizacji cia³a [26]. W naszym badaniu wykazalimy, ¿e dawka czynnika erytropoetycznego jak i stê¿enie Hb nie mia³y wp³ywu na
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Podsumowuj¹c, w naszym badaniu nie
wykazalimy, aby uznane na podstawie badañ w populacji ogólnej czynniki ryzyka hipotensji ortostatycznej zachowywa³y równie¿ wartoæ predykcyjn¹ u chorych przewlekle dializowanych. Nie stwierdzono, w
szczególnoci, zale¿noci pomiêdzy spadkiem cinienia têtniczego u chorych hemodializowanych spe³niaj¹cego kryteria hipotensji ortostatycznej a ich wiekiem, frakcj¹
wyrzutow¹ serca, stê¿eniem parathormonu, hemoglobiny i leczeniem czynnikami
erytropoetycznymi. Wyniki naszych obserwacji wskazuj¹, zatem na z³o¿on¹ patogenezê tego zjawiska u chorych dializowanych
i na niemo¿noæ oceny ryzyka jego wyst¹pienia na podstawie rutynowo ocenianych
u tych chorych w czasie leczenia wskaników laboratoryjnych i klinicznych. Pomimo
czêstego wystêpowania zjawiska hipotensji ortostatycznej u chorych dializowanych
wci¹¿ jest ono zbyt ma³o poznane. Niezbêdne s¹ badania wieloorodkowe prowadzone w du¿ych grupach chorych, ukierunkowane na obserwacjê wystêpowania powik³añ sercowo-naczyniowych hipotensji ortostatycznej oraz oceny skutecznoci metod jej zapobiegania.
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