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Ocena wskanika masy cia³a (BMI) u chorych
hemodializowanych
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Wstêp: Wskanik masy cia³a (BMI- body mass index), wyliczany na podstawie masy cia³a i wzrostu, stanowi istotny parametr w antropometrycznej ocenie
stanu od¿ywienia. Nadmierna masa cia³a sprzyja rozwojowi przede wszystkim
cukrzycy i nadcinienia têtniczego, a tak¿e zwiêksza ryzyko choroby niedokrwiennej serca i niewydolnoci serca. W ogólnej populacji oty³oæ zwiêksza tak¿e
ryzyko przewlek³ej choroby nerek i przyspiesza progresjê niewydolnoci nerek.
U chorych hemodializowanych opisywany jest tzw. paradoks ryzyka miertelnoci zale¿nego od BMI. Odwrotnie ni¿ w populacji ogólnej, w grupie tej nadwaga
wi¹¿e siê z lepszym rokowaniem i mniejszym ryzykiem miertelnoci. Celem
przeprowadzonego badania by³o oszacowanie wskanika BMI wród chorych z
przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 5 poddawanych hemodializoterapii oraz
ocena zale¿noci pomiêdzy BMI a takimi parametrami jak nadcinienie têtnicze,
cukrzyca i biochemiczne wyk³adniki stanu od¿ywienia. Materia³ i metody: Do
retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej w³¹czono 81 (mediana wieku 67 lat) pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
leczonych hemodializami. W trakcie 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 badanie echokardiograficzne serca. Badan¹ grupê pacjentów
podzielono w zale¿noci od wielkoci wskanika BMI na: grupa I - chorzy z BMI
poni¿ej 25 kg/m2, grupa II - pacjenci z BMI > 25 kg/m2 (z nadwag¹ lub oty³oci¹).
W obu grupach analizowano obecnoæ cukrzycy, nadcinienia têtniczego i choroby niedokrwiennej serca, przyrosty masy cia³a miêdzy zabiegami HD, obecnoæ i wielkoæ diurezy resztkowej, rodzaj leczenia hipotensyjnego oraz parametry laboratoryjne i echokardiograficzne. Wyniki: Do grupy I w³¹czono 32 osoby (39,5%), do grupy II - 49 osób. W grupie II istotnie czêciej wystêpowa³a cukrzyca, nie obserwowano ró¿nic pod wzglêdem obecnoci nadcinienia têtniczego i choroby niedokrwiennej serca. Pacjenci z grupy I byli istotnie m³odsi
(Me = 60 lat vs Me = 69 lat, p< 0,05). W grupie I mê¿czyni stanowili 31,3%, a w
grupie II - 59,2%, p<0,05. Wiêksze przyrosty masy cia³a pomiêdzy dializami obserwowano w grupie II (Me=1,62 kg vs Me=2,45). Wartoci okrelaj¹ce obecnoæ diurezy i jej wielkoæ by³y na granicy istotnoci statystycznej na korzyæ
chorych z wy¿szym BMI (grupa I - 40,6%; Me=5ml vs grupa II - 59,2%; Me=400ml,
p=0,054, p=0,053). Nie wykazano istotnych ró¿nic pomiêdzy grupami w wielkoci cinienia têtniczego oraz czêstoci wystêpowania nieprawid³owych pomiarów. W grupie II stwierdzono istotnie ni¿sze stê¿enie frakcji HDL cholesterolu
(Me=42,5 vs Me=39 mg/dl) oraz wy¿sze stê¿enie mocznika po zabiegu hemodializy (32,76±10,4 vs 39,65±17,0 mg/dl) i ni¿sz¹ wartoæ Kt/V (1,4±0,1 vs 1,28±0,22).
W badaniu echokardiograficznym wykazano istotnie wy¿sze wartoci szerokoci aorty i gruboci przegrody miêdzykomorowej u pacjentów z grupy II (aorta
3,23±0,4 vs 3,5±0,4 cm; przegroda 1,2±0,2 vs 1,31±0,2 cm). Stwierdzono korelacjê pomiêdzy wskanikiem BMI a wiekiem. Wnioski: Podwy¿szone BMI u chorych hemodializowanych wi¹¿e siê z czêstszym wystêpowaniem cukrzycy, ni¿szymi stê¿eniami HDL-cholesterolu i bardziej zaawansowanymi zmianami w
morfologii uk³adu kr¹¿enia ocenianym badaniem echokardiograficznym. Mo¿e
to wiadczyæ o wp³ywie tkanki t³uszczowej na zwiêkszone ryzyko sercowo-naczyniowe tej grupy. Niezale¿nie od BMI zwraca uwagê fakt hipoalbuminemii
obserwowanej w badanej populacji. Wskazanym jest przeanalizowanie rodzaju
stosowanej diety, a nawet przeprowadzenie wnikliwej edukacji dietetycznej wród
chorych hemodializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 156-160)

Body mass index in hemodialysis patients
Background: Body mass index (BMI) estimated using weight and height is
an important anthropometric measurement in the assessment of nutritional status. Excessive weight leads mostly to diabetes and hypertension and increases
risk of coronary disease and heart failure. In general population obesity also
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increases risk of chronic kidney disease and accelerates the progression of
renal failure. Among hemodialysis patients there is the BMI-mortality paradox.
Inversely then in general population, overweight here is associated with better
survival and lower mortality. The aim of the study was to assess BMI in patients
with chronic kidney disease stage 5 treated with hemodialysis and its correlation with such parameters as hypertension, diabetes and biochemical indices
of nutritional status. Material and methods: The retrospective analysis of 81
patients (median age 67 years) with end-stage kidney disease treated with
hemodialysis was made, based on the medical charts. The medical history, blood
pressure measurements - before and after three HD session, body mass index
according to a dry body mass, interdialytic weight gain, residual diuresis, laboratory tests and the echocardiography were performed. The study group was
divided according to the value of BMI: group I - patients with BMI less than 25
kg/m2, group II - patients with BMI > 25 kg/m2 (with overweight or obesity). The
presence of diabetes, hypertension and coronary disease and the kind of hypotensive drugs, interdialytic weight gain, renal residual diuresis, laboratory tests
and the echocardiography was analyzed in two study groups. Results: The
group I contained 32 patients (39,5%) and group II 49 persons. Diabetes was
observed more often in group II. There was no difference between study groups
in the presence of hypertension and coronary disease. There were 31,3% males
in group I and 59,2% in group II, p<0,05. Values of the presence of residual diuresis and its rate were nearly statistical significant for patients with higher BMI
(group I - 40,6%; Me=5ml vs group II - 59,2%; Me=400ml, p=0,054, p=0,053). There
were no differences between study groups in blood pressure rates and in the
frequency of abnormal blood pressure measurements. Patients with higher BMI
had lower HDL-cholesterol level (Me=42,5 vs Me=39 mg/dl), higher urea after HD
level (32,76±10,4 vs 39,65±17,0 mg/dl) and lower Kt/V (1,4±0,1 vs 1,28±0,22).
Echocardiography revealed significantly wider aortic diameter (3,23±0,4 vs
3,5±0,4 cm) and interventricular septum (1,2±0,2 vs 1,31±0,2 cm) in group II. The
correlation between BMI and age was found. Conclusions: Higher BMI in
hemodialysis patients was associated with the higher prevalence of diabetes,
lower HDL-cholesterol level and advanced morphologic abnormalities of circulatory system estimated by echocardiography. It may reflect the adipose tissue
influence on the higher cardiovascular risk in this group. Regardless of BMI,
another important finding in whole study population was hypoalbuminemia. It
is useful to analyze the kind of diet and focus on the dietary education in
hemodialysis patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 156-160)
Wstêp
Wskanik masy cia³a (BMI - body mass
index), wyliczany na podstawie masy cia³a i
wzrostu, stanowi istotny parametr w antropometrycznej ocenie stanu od¿ywienia.
Zgodnie z WHO (Warld Health Organisation) i NIH (National Institute of Health) zakres BMI oznaczaj¹cy prawid³ow¹ masê cia³a to wartoci rzêdu 18,5-24,9 kg/m2. BMI w
zakresie 25-29,9 kg/m2 to nadwaga, natomiast wartoci powy¿ej 30 kg/m2 wiadcz¹
o oty³oci [9,23]. Liczne badania epidemiologiczne dowiod³y o istotnej zale¿noci pomiêdzy oty³oci¹ a miertelnoci¹ [4,13,19].
Nadmierna masa cia³a sprzyja rozwojowi
przede wszystkim cukrzycy i nadcinienia
têtniczego a tak¿e zwiêksza ryzyko choroby naczyñ wieñcowych i niewydolnoci serca [18,22]. Oty³oæ równie¿ nie pozostaje
bez wp³ywu na nerki. W ogólnej populacji
zwiêksza ryzyko przewlek³ej choroby nerek
(PChN) a tak¿e przyspiesza progresjê niewydolnoci nerek [14]. Wród chorych hemodializowanych natomiast opisywany jest
tzw. paradoks ryzyka miertelnoci zale¿nego od BMI [2]. Odwrotnie ni¿ w populacji
ogólnej, nadwaga w tej grupie wi¹¿e siê z
lepszym rokowaniem i mniejszym ryzykiem
miertelnoci [11].
Maj¹c na uwadze powy¿sze dane, celem przeprowadzonego badania by³o oszacowanie wskanika BMI wród chorych z
przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 5

(schy³kowa niewydolnoæ nerek), poddawanych hemodializoterapii oraz ocena zale¿noci pomiêdzy BMI a min. takimi parametrami jak nadcinienie têtnicze, cukrzyca i
biochemiczne wyk³adniki stanu od¿ywienia.
Materia³ i metody

Do retrospektywnej analizy danych uzyskanych z dokumentacji medycznej w³¹czono 81 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 wystêpowanie nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, czas leczenia nerkozastêpczego oraz obecnoæ diurezy resztkowej. Przeanalizowano tak¿e 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 w
pozycji siedz¹cej po 5-minutowym odpoczynku. W
przypadku gdy zmierzone wartoci cinienia têtni-
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czego ró¿ni³y siê o ponad 20 mm Hg, wykonywano dodatkowy pomiar. Sporód badañ laboratoryjnych kontrolowane by³y parametry morfologii krwi,
gospodarki elektrolitowej, lipidowej, ¿elazowej,
bia³ko i albuminy. Na postawie rutynowo stosowanego wzoru wyliczano wskanik Kt/V celem oceny adekwatnoci dializy. Wielkoæ diurezy oceniano na podstawie 24-godzinnej zbiórki moczu. Przy
u¿yciu wagi lekarskiej oznaczono such¹ masê cia³a
i wzrost pacjentów celem oceny BMI 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 (ACEI, angiotensin
converting enzyme inhibitors), leki blokuj¹ce receptor AT1 (ARB, angiotensin receptor blockers),
leki beta-adrenolityczne (beta-blokery), antagonici wapnia, diuretyki. Badan¹ grupê pacjentów
podzielono w zale¿noci od wielkoci wskanika
BMI na: grupa I - pacjenci z BMI poni¿ej 25 kg/m2,
grupa II - chorzy z BMI > 25 kg/m2 (z nadwag¹ lub
oty³oci¹). Do analizy statystycznej u¿yto programu Statistica 9.0 PL. W charakterystyce porównawczej grup zastosowano test T dla prób niezale¿nych dla zmiennych o rozk³adzie normalnym,
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test Manna-Withneya 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 52% (N=41). Mediana wieku wynosi³a 67 lat, najm³odszy pacjent
mia³ 20 lat, najstarszy 83 lata. Pacjentów
podzielono na dwie grupy: grupa I - chorzy
z BMI poni¿ej 25 kg/m2, grupa II - pacjenci z
BMI > 25 kg/m2 (z nadwag¹ lub oty³oci¹).
Do grupy I w³¹czono 32 osoby (39,5%), natomiast grupa II liczy³a 49 osób (60,5%).
Wród chorych z podwy¿szon¹ mas¹ cia³a,
istotnie czêciej wystêpowa³a cukrzyca, nie
obserwowano ró¿nic pod wzglêdem obecnoci nadcinienia têtniczego i choroby niedokrwiennej serca. Pacjenci z grupy I byli
istotnie statystycznie m³odsi (Me = 60 lat) w
porównaniu z grup¹ II (Me = 69 lat), p< 0,05.
Badane grupy ró¿ni³y siê tak¿e pod wzglêdem rozk³adu p³ci (grupa I: mê¿czyni
31,3%, grupa II: mê¿czyni 59,2%), p<0,05,
czas dializoterapii natomiast nie ró¿ni³ siê
miêdzy grupami. Wród pacjentów z BMI >
25 kg/m2 obserwowano wiêksze przyrosty
masy cia³a pomiêdzy dializami. Analiza
obecnoci diurezy i jej wielkoci wykaza³a
wartoci na granicy istotnoci na korzyæ
chorych z wy¿szym BMI. Szczegó³owa analiza wielkoci cinienia têtniczego zarówno
przed jak i po zabiegu HD oraz czêstoci
wystêpowania pomiarów nieprawid³owych
nie wykaza³a istotnych ró¿nic pomiêdzy grupami (tabela I).
Wród wykonanych badañ laboratoryjnych w grupie pacjentów z nadwag¹ lub oty³oci¹ zaobserwowano istotnie statystycznie ni¿sze stê¿enie frakcji HDL cholesterolu oraz wy¿sze stê¿enie mocznika po zabiegu hemodializy i ni¿sz¹ wartoæ wskanika Kt/V w porównaniu z grup¹ pacjentów
z BMI do 25 kg/m2. rednie wyniki innych
badañ laboratoryjnych nie ró¿ni³y siê istotnie pomiêdzy grupami (tabela II).
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w stosowaniu poszczególnych grup leków hipotensyjnych. Najczêciej stosowanymi lekami przeciwnadcinieniowymi w ca³ej badanej populacji by³y beta-blokery i blokery kana³u wapniowego (tabela III).
W przeprowadzonym badaniu echokardiograficznym zaobserwowano istotn¹ statystycznie ró¿nicê pomiêdzy badanymi grupami pacjentów w wielkoci aorty i przegrody miêdzykomorowej - wy¿sze u pacjentów
z BMI > 25 kg/m2 (tabela IV).
Wykazano korelacjê pomiêdzy wskanikiem BMI a wiekiem pacjentów (rycina 1).
Dyskusja
BMI - wskanik masy cia³a stanowi istotny, prosty do wyliczenia parametr, przydatny w ocenie stanu od¿ywienia. Zgodnie z
WHO (Warld Health Organisation) i NIH
(National Institute of Health) zakres BMI
oznaczaj¹cy prawid³ow¹ masê cia³a to wartoci rzêdu 18,5-24,9 kg/m2. BMI w zakresie 25-29,9 kg/m2 to nadwaga, natomiast
wartoci powy¿ej 30 kg/m2 wiadcz¹ o oty-
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Tabela I
Charakterystyka grupy badanej - dane kliniczne.
Study group characteristics - clinical data.

N=81

Grupa I
(BM < 25 kg/m 2)
N=32

Grupa II
(BM I > 25 kg/m 2)
N=49

P

Wiek (lata)

M e=67 (20-85)

M e=60 (20-83)

M e=69 (39-85)

0,022

% m ê¿czy zn

N=39 (48%)

N=10 (31,3%)

N=29 (59,2%)

0,013

Czas dializ (m iesi¹ce)

M e=36
(2,5-277,1)

M e=48,15
(2,5-277,1)

M e=31,0
(2,6-174,3)

NS

Wy w iad choroby niedokrw iennej
serca

N=28 (34,5%)

N=9 (28,1%)

N=19 (38,8%)

NS

Ca³a grupa

Wy w iad cukrzy cy

N=30 (37,5%)

N=3 (9,4%)

N=27 (55,1%)

0,0001

Wy w iad nadcinienia têtniczego

N=71 (88,6%)

N=26 (81,2%)

N=45 (91,8%)

NS

Obecnoæ diurezy resztkow ej

N=42 (56,5%)

N=13 (40,6%)

N=29 (59,2%)

0,0543

Diureza (m l)

M e=200 (0-2000)

M e=5 (0-1500)

M e=400 (0-2000)

0,0530

Przy rosty m asy cia³a
m iêdzy dializam i (kg)

2,02 (0,0-7,86)

1,62 (0,0-3,73)

2,45 (0,0-7,86)

0,013

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

N=33 (41,2%)

N=11 (34,4%)

N=22 (44,9%)

NS

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

N=45 (55%)

N= 18 (56,3%)

N=27 (55,1%)

NS

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

137,97±20,3

136,67±22,5

138,82±19,0

NS

Rozkurczow e

75,16±12,3

77,94±14,7

73,34±10,2

0,099

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

130,3±23,9

125,4±21,7

133,5±25,0

NS

Rozkurczow e

70,5±11,3

70,96±12,4

70,2±10,6

NS

N=81

Grupa I
(BM < 25 kg/m 2)
N=32

Grupa II
(BM I > 25 kg/m 2)
N=49

P

10,99±1,6

10,82±1,5

11,11±1,6

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

Ca³a grupa

Hem oglobina (g/dl)
Ery trocy ty (m ln/m m )

3,59±0,5

3,52±0,5

3,63±0,5

NS

Hem atokry t (%)

34,22±4,6

33,86±4,6

34,46±4,7

NS

Stê¿enie ¿elaza (ug/dl)

M e=66 (17-204)

M e=61 (34-204)

M e=69 (17-153)

NS

Stê¿enie ferry ty ny (ng/m l)

M e=355 (21-2000)

M e=362,5 (31,62000)

M e=353,9 (21-884)

NS

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

172,83±35,6

176,23±33,3

170,66±38,7

NS

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

104,89±31,1

108,21±30,6

102,8±31,6

NS

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

M e=40 (21-76)

M e=42,5 (21-75)

M e=39 (21-76)

0,04

3

Stê¿enie triglicery dów (m g/dl)

M e=122 (39-520)

M e=115 (46-196)

M e=127 (39-520)

NS

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

5,07±0,8

5,18±0,9

4,99±0,7

NS

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

3,6±0,4

3,51±0,4

3,64±0,4

NS

Stê¿enie m ocznika przed
hem odializ¹ (m g/dl)

117,12±36,3

114,7±38,4

118,7±35,2

NS

Stê¿enie m ocznika po hem odializie
(m g/dl)

36,93±15,0

32,76±10,4

39,65±17,0

0,043

Stê¿enie bia³ka ca³kow itego (g/dl)

6,7 (4,2-7,0)

6,7 (5,3-7)

6,7 (4,2-8,4)

NS

Stê¿enie album in (g/dl)

3,3 (1,0-4,8)

3,4 (1,8-3,9)

3,2 (1,0-4,8)

NS

Kt / V

1,34±0,2

1,4±0,1

1,28±0,22

0,016
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Tabela III
Charakterystyka badanej grupy - stosowane leki.
Study group characteristics - hypotensive drugs.
Ca³a grupa

N=81

Grupa I
(BM < 25 kg/m 2)
N=32

Grupa II
(BM I > 25 kg/m 2)
N=49

P

Beta-bloker

N=52 (65%)

N=20 (62,5%)

N=32 (65,3%)

NS

ACE-Inhibitor

N=34 (41,9%)

N=13 (40,6%)

N=21 (42,8%)

NS

Bloker kana³u w apniow ego

N=52 (64,2%)

N=19 (59,4%)

N=33 (67,3%)

NS

Diurety k

N=16 (19,8%)

N=6 (18,8%)

N=10 (20,4%)

NS

Bloker receptora angiotensy ny

N=2 (2,5%)

N=0 (0%)

N=2 (4,0%)

NS

N=81

Grupa I
(BM < 25 kg/m 2)
N=32

Grupa II
(BM I > 25 kg/m 2)
N=49

P

Lew a kom ora (cm )

5,02±0,6

4,92±0,8

5,11±0,5

NS

Ty lna ciana LK (cm )

M e=1,2 (0,9-1,5)

M e=1,15 (0,9-1,5)

M e=1,2 (0,9-1,5)

NS

Lew y przedsionek (cm )

4,24±0,5

4,11±0,6

4,34±0,5

NS

Tabela IV
Charakterystyka grupy badanej- parametry echokardiograficzne.
Study group characteristics - echocardiography parameters.

Ca³a grupa

Aorta (cm )

3,37±0,4

3,23±0,4

3,5±0,4

0,01

Przegroda m iêdzy kom orow a (cm )

1,26±0,2

1,2±0,2

1,31±0,2

0,038

Praw a kom ora (cm )

2,98±0,5

2,9±0,6

3,1±0,3

NS

Frakcja w y rzutow a (%)

M e=56 (21;70)

M e=60 (21;70)

M e=55 (35;68)

NS

Rycina 1
Korelacja pomiêdzy wskanikiem BMI (body mass index) a wiekiem pacjentów.
The correlation between BMI (body mass index) and age of patients.

³oci [9,23]. Liczne badania epidemiologiczne przeprowadzone w populacji ogólnej dowiod³y o istnieniu zale¿noci pomiêdzy oty³oci¹ a miertelnoci¹ [4,13,19]. Nadmierna masa cia³a sprzyja rozwojowi insulinoopornoci, co stanowi istotny czynnik patogenetyczny w rozwoju cukrzycy typu 2 [10].
Natomiast leczenie operacyjne oty³oci poprawia kontrolê glikemii u chorych z cukrzyc¹ [20]. Wy¿sza od nale¿nej masa cia³a
sprzyja tak¿e rozwojowi nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca i niewydolnoci kr¹¿enia [10,18,22]. Wykazano
obni¿anie siê cinienia têtniczego o 1 mmHg
wraz ze spadkiem 1 kg masy cia³a [17]. Z
kolei cukrzyca i nadcinienie têtnicze stanowi¹ w ostatnich latach g³ówne przyczyny
schy³kowej niewydolnoci nerek wymagaj¹cej leczenia nerkozastêpczego [5]. Ponad-

to od 1984r oty³oæ per se uwa¿ana jest za
odrêbn¹ jednostkê chorobow¹, która mo¿e
doprowadziæ do rozwoju przewlek³ej choroby nerek, a tak¿e przyspieszaæ progresjê
niewydolnoci nerek.
W przeprowadzonym badaniu oceniaj¹cym BMI chorych leczonych nerkozastêpczo zabiegami HD, podwy¿szona masa cia³a
wystêpowa³a a¿ u ok. 60% badanych. Cukrzycê obserwowano jedynie u 3% chorych
z prawid³owym i niskim BMI i a¿ u niemal
30% tych z podwy¿szonym wskanikiem
masy cia³a. W podobnej analizie Bevc i wsp.
[3] stwierdzili podwy¿szone BMI u ok. 50%
sporód 72 chorych hemodializowanych.
Liczne badania epidemiologiczne populacji ogólnej dowiod³y o istnieniu zale¿noci
pomiêdzy oty³oci¹ a miertelnoci¹
[4,13,19]. Badanie INTERHEART obejmu-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2012  16  Numer 4

j¹ce chorych z 52 krajów wykaza³o istotn¹
zale¿noæ pomiêdzy oty³oci¹, szczególnie
brzuszn¹, a wyst¹pieniem zawa³u miênia
sercowego [24]. 14-letnia obserwacja chorych bior¹cych udzia³ w badaniu Framingham Heart Study wykaza³a rozwój niewydolnoci serca u ok. 8% pacjentów, dwukrotnie czêciej u tych z wysokim BMI [15]. Z
kolei wród chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami, opisywane jest zjawisko okrelane jako odwrotna epidemiologia, polegaj¹ce na lepszym rokowaniu i d³u¿szym prze¿yciu pacjentów z wy¿szym BMI [16]. Chazot i wsp.
[8] w badaniu obejmuj¹cym ok. 5,5 tys. chorych hemodializowanych, wykazali ni¿sze ryzyko miertelnoci u osób z nadwag¹ lub
oty³oci¹ w porównaniu z pacjentami o prawid³owej lub zbyt niskiej masie cia³a. Z kolei
Fleischmann i wsp. [12] w grupie ponad
1300 pacjentów hemodializowanych obserwowali ok. 30% redukcjê ryzyka zgonu na
ka¿dy punkt wzrostu BMI. Zale¿noæ tê t³umaczy czêste wystêpowanie wród chorych
hemodializowanych zespo³u niedo¿ywienia,
charakteryzuj¹cym siê klinicznie w³anie niskim BMI a biochemicznie przede wszystkim hipoalbuminemi¹, a tak¿e niskim stê¿eniem mocznika i cholesterolu [11]. Zespó³
ten w istotny sposób pogarsza rokowanie.
W analizowanej populacji pacjentów leczonych zabiegami HD nie obserwowano ró¿nic stê¿enia albuminy w grupach z prawid³ow¹ i nadmiern¹ mas¹ cia³a. W obu grupach jednak stê¿enie to nie osi¹ga³o wartoci uwa¿anej za graniczn¹ - 3,5 g/dl. Natomiast wród chorych z podwy¿szonym BMI
stwierdzono wy¿sze stê¿enie mocznika po
zabiegu HD oraz ni¿szy, aczkolwiek mieszcz¹cy siê w granicach normy, wskanik adekwatnoci dializy Kt/V a tak¿e istotnie wy¿sze przyrosty masy cia³a pomiêdzy dializami. wiadczyæ to mo¿e z jednej strony o
wiêkszym ryzyku niedodializowania tej grupy chorych ale z drugiej - o lepszej poda¿y
pokarmów, w tym bia³ka, zwa¿ywszy na fakt,
¿e w grupie tej, w zakresie granicznej istotnoci statystycznej, czêciej zachowana
by³a resztkowa funkcja nerek.
W swojej pracy na temat tzw. paradoksu BMI u pacjentów hemodializowanych
Agarwal [1] opisuje czêstsze wystêpowanie
oraz nieprawid³ow¹ kontrolê nadcinienia
têtniczego u chorych z nisk¹ mas¹ cia³a. W
przeprowadzonym badaniu zaobserwowano nieco wy¿sze wartoci cinienia rozkurczowego przed zabiegiem HD u pacjentów
z BMI poni¿ej 25 kg/m2. Aczkolwiek szczegó³owa analiza parametrów echokardiograficznych badanych chorych wykaza³a istotnie wiêkszy wymiar aorty oraz przegrody
miêdzykomorowej w grupie z podwy¿szonym BMI w porównaniu z pacjentami o prawid³owej i niskiej masie cia³a. W ca³ej badanej grupie parametry te oraz wielkoæ lewego przedsionka przekracza³y zakres normy,
co potwierdza znany fakt zwiêkszonego ryzyka sercowo-naczyniowego wród chorych
dializowanych. Na ryzyko to wp³ywa równie¿
tzw. aterogenny profil lipidowy, charakterystyczny dla pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, cechuj¹cy siê min. wysokim stê¿eniem triglicerydów i obni¿onym stê¿eniem
HDL-cholesterolu [7]. W przeprowadzonej
przez nas analizie stwierdzilimy obni¿one
stê¿enie frakcji HDL-cholesterolu w grupie
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chorych z BMI > 25 m/kg2. Podobne dane
uzyskali Bevc i wsp. [3], oceniaj¹cy profil lipidowy, obwód pasa i BMI wród 72 hemodializowanych. Tak¿e w tej grupie pacjenci
z wy¿szym BMI mieli istotnie ni¿sze stê¿enie frakcji HDL-cholesterolu. rednie wartoci cholesterolu ca³kowitego w ca³ej badanej populacji, niezale¿nie od wielkoci
BMI, by³y niskie i nie osi¹gnê³y stê¿enia 180
mg/dl.
Ciekawych obserwacji dostarczy³a niedawno opublikowana praca Bansal i wsp.
[2] przedstawiaj¹ca porównanie zale¿noci
pomiêdzy wskanikiem masy cia³a a ryzykiem sercowo-naczyniowym wród pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek i bez. Autorzy ci nie obserwowali odwrotnej ni¿ w populacji bez PChN zale¿noci pomiêdzy BMI
a wybranymi czynnikami ryzyka sercowonaczyniowego. Z kolei Stosovic i wsp. [21]
analizuj¹c przydatnoæ ró¿nych parametrów
antropometrycznych w ocenie ryzyka miertelnoci chorych hemodializowanych, wykazali, ¿e BMI nie jest tu czynnikiem predykcyjnym. Stwierdzili, ¿e na wielkoæ wspó³czynnika masy cia³a wp³ywa³a nie tylko masa
t³uszczowa i miêniowa ale tak¿e wielkoæ
rusztowania kostnego i stan nawodnienia
pacjentów.
Podczas przeprowadzonej przez nas
analizy wskanika masy cia³a u pacjentów
hemodializowanych, zwraca równie¿ uwagê ró¿nica wieku obu badanych grup - pacjenci z wy¿szym BMI byli istotnie starsi (60
vs 69 lat). Podobnie Çelik i wsp. [6] wykazali wy¿sze BMI w grupie chorych hemodializowanych po 65 r¿. Autorzy ci porównuj¹c ró¿ne parametry oceny stanu od¿ywienia wród pacjentów leczonych zabiegami HD do 65 r¿ i powy¿ej stwierdzili, ¿e u
osób w wieku podesz³ym wystêpuje podwy¿szony indeks masy t³uszczowej, przy czym
inne parametry wskazuj¹ na utratê masy
miêniowej i stan niedo¿ywienia.
Wnioski
Podwy¿szone BMI u chorych hemodializowanych wi¹¿e siê z czêstszym wystêpowaniem cukrzycy, ni¿szymi stê¿eniami HDLcholesterolu i bardziej zaawansowanymi
zmianami w morfologii uk³adu kr¹¿enia ocenianym badaniem echokardiograficznym.
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Mo¿e to wiadczyæ o wp³ywie tkanki t³uszczowej na zwiêkszone ryzyko sercowo-naczyniowe tej grupy. Niezale¿nie od BMI zwraca uwagê fakt hipoalbuminemii obserwowanej w badanej populacji. Wskazanym jest
zatem przeanalizowanie rodzaju stosowanej
diety, a nawet przeprowadzenie wnikliwej
edukacji dietetycznej wród chorych hemodializowanych.
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