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Wprowadzenie: Pomiar prêdkoci fali têtna (PWV) jest metod¹ oceny sztywnoci têtnic. Zwiêkszona PWV jest wskanikiem wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego. Przewlek³a choroba nerek (PChN) charakteryzuje siê zwiêkszon¹ sztywnoci¹ têtnic, która narasta wraz ze stopniem zaawansowania choroby. PChN w przebiegu cukrzycy (cukrzycowa choroba nerek - CChN) jest najczêstsz¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek i wi¹¿e siê z gorszym rokowaniem ni¿ PChN w przebiegu nefropatii niecukrzycowych (NChN). Celem
badania by³a porównanie PWV u pacjentów z CChN i pacjentów z NChN oraz
ocena zwi¹zku miêdzy PWV a nadcinieniem têtniczym. Materia³ i metody: Badaniem objêto 60 niedializowanych pacjentów w 3-5 stadium PChN, w tym 24
pacjentów z CChN i 36 pacjentów z NChN, grupy te nie ró¿ni³y siê pod wzglêdem wieku, p³ci oraz wielkoci oszacowanej filtracji k³êbuszkowej (eGFR). U
wszystkich chorych przeprowadzono pomiar PWV miêdzy têtnic¹ szyjn¹ i têtnic¹ udow¹ oraz analizowano wysokoæ cinienia têtniczego oraz stosowane leczenie nadcinienia têtniczego. Wyniki: Wykazano znamiennie wy¿sz¹ PWV u
pacjentów z CChN w porównaniu z NChN (13,7±4,3 vs 10,1±2,4 m/s; p<0,001). U
pacjentów z CChN wykazano wy¿sz¹ wartoæ cinienia têtna (PP), natomiast
cinienie têtnicze skurczowe i rozkurczowe nie ró¿ni³y siê znamiennie. U chorych z CChN stosowano wiêksz¹ liczbê leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze w
porównaniu z pacjentami z NChN (4±1 vs 3±1 leki, p=0,02). Wnioski: Pacjenci z
cukrzycow¹ chorob¹ nerek charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ sztywnoci¹ têtnic w
porównaniu z chorymi z PChN o innej ni¿ cukrzycowa etiologii. Wi¹¿e siê to z
wy¿szym cinieniem têtna u tych pacjentów pomimo stosowania wiêkszej liczby leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 190-194)

Increased arterial stiffness in patients with diabetic
kidney disease and its association with blood pressure
Introduction: Pulse wale velocity measurement (PWV) is the method of arterial stiffness assessment. Increased arterial stiffness is an indicator of high
cardiovascular risk. Chronic kidney disease (CKD) is associated with increased
arterial stiffness, which rises with CKD progression. CKD in diabetic patients
(diabetic kidney disease - CChN) is the most prevalent cause of end-stage renal
disease and is associated with unfavorable prognosis when compared with nondiabetic CKD patients (NChN). The aim of the study was to compare PWV results in CChN patients and NChN patients and to assess relationship between
PWV and arterial hypertension. Material and methods: Sixty non-dialysed stage
3-5 CKD patients, including 24 CChN patients and 36 NChN patients, matched
for age, gender and estimated glomerular filtration rate (eGFR) were investigated. Carotid-femoral PWV measurement was performed in all patients. Blood
pressure and antihypertensive therapy were also analyzed. Results: PWV was
significantly higher in CChN patients than in NChN patients (13.7±4.3 vs 10.1±2.4
m/s; p<0.001). Pulse pressure (PP), but not systolic and diastolic blood pressure, was significantly higher in CChN patients. The number of antihypertensive medications was significantly higher in CChN than in NChN patients (4±1
vs 3±1 respectively, p=0.02). Conclusions: Arterial stiffness is increased in
patients with diabetic kidney disease when compared with non-diabetic CKD
patients. It is associated with higher pulse pressure in these patients despite
the use of a larger number of antihypertensive drugs.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 190-194)
Wstêp
Przewlek³a choroba nerek (PChN) wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹ chorobowoci¹ i mier-
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telnoci¹ sercowo-naczyniow¹ [8,28]. Jest
to nastêpstwem szczególnej kumulacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego  tych
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tak zwanych tradycyjnych, takich jak nadcinienie têtnicze, cukrzyca czy zaburzenia
lipidowe  jak i nietradycyjnych bêd¹cych
nastêpstwem PChN, wród których wymieniana jest zwiêkszona sztywnoæ têtnic [21].
Jedn¹ z metod oceny sztywnoci têtnic jest
pomiar prêdkoci fali têtna (PWV). Sztywnoæ têtnic jest zwiêkszona u pacjentów z
PChN, wykazano tak¿e narastanie wskaników opisuj¹cych sztywnoæ têtnic wraz ze
stopniem zaawansowania PChN [4,10,
26,29].
Cukrzycowa choroba nerek jest aktualnie najczêstsz¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek i koniecznoci rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego [6,20]. Rokowanie pacjentów dializowanych z cukrzyc¹ jest gorsze ni¿ u chorych bez cukrzycy
[18]. Czêstoæ wystêpowania nadcinienia
têtniczego u pacjentów z nefropati¹ cukrzycow¹ jest wy¿sza ni¿ rednia czêstoæ nadcinienia têtniczego w populacji pacjentów
z PChN [17]. U chorych na cukrzycê typu 2
wykazano, ¿e wspó³istnienie PChN jest
zwi¹zane ze wzrostem sztywnoci têtnic
(10), a prêdkoæ fali têtna wzrasta wraz ze
stopniem zaawansowania PChN. Równie¿
inne badania sugeruj¹ zwi¹zek miêdzy cukrzyc¹ a wzrostem sztywnoci têtnic u pacjentów z PChN [12,26]. Ponadto wykazano, ¿e wyst¹pienie przewlek³ej choroby nerek u pacjenta z cukrzyc¹ typu 1 jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu, a ryzyko
to stopniowo zwiêksza siê wraz ze stopniem
zaawansowania PChN [9].
Celem badania by³a porównanie prêdkoci fali têtna u pacjentów z cukrzycow¹
chorob¹ nerek z pacjentami z PChN w przebiegu niecukrzycowych chorób nerek oraz
ocena zwi¹zku miêdzy PWV i wysokoci¹
cinienia têtniczego oraz skutecznoci¹ leczenia nadcinienia têtniczego.
Materia³ i metody

Protokó³ badania zosta³ zatwierdzony przez
Komisjê Bioetycz¹ Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (KB 97/2002), a wszyscy badani wyrazili na pimie dobrowoln¹ zgodê
na udzia³ w badaniu.
Badan¹ grupê stanowi³o 60 niedializowanych
pacjentów rasy kaukaskiej w 3-5 stadium PChN,
w tym 24 pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek
(CChN) oraz 36 pacjentów z PChN w przebiegu
innych ni¿ cukrzycowa choroba nerek nefropatii
(NChN). Jako kryterium rozpoznania cukrzycowej
choroby nerek w stadium 3-5 przyjêto: eGFR < 60
ml/min/1,73m2, bia³komocz > 0,5 g/d i wspó³istnienie zmian na dnie oka o charakterze retinopatii
cukrzycowej. Przyczyn¹ PChN w grupie NChN
by³y: przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek u
16 chorych, nefropatia nadcinieniowa i niedokrwienna u 12 chorych, ródmi¹¿szowe nefropatie u 4 chorych oraz przyczyny inne lub nieznane
u 4 chorych.
U wszystkich badanych przeprowadzono ocenê kliniczn¹ z wywiadem i analiz¹ dokumentacji
medycznej w celu okrelenia czasu trwania cukrzycy, czasu trwania nadcinienia têtniczego oraz stosowanego leczenia obni¿aj¹cego cinienie têtnicze. Badanie przedmiotowe przeprowadzano bezporednio przed pomiarem PWV i obejmowa³o ono
pomiar cinienia têtniczego metod¹ Korotkowa,
pomiar czêstoci akcji serca (HR), pomiar obwo-

du pasa oraz obliczenie wskanika masy cia³a
(BMI). Na podstawie cinienia têtniczego skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) obliczano cinienie têtna (PP = SBP - DBP) oraz rednie cinienie têtnicze (MAP = DBP + 1/3 PP).
Pomiar PWV
Pomiarów prêdkoci fali têtna dokonano pomiêdzy têtnic¹ szyjn¹ i têtnic¹ udow¹ (aortalna
PWV) przy pomocy aparatu Complior (Artech Medical, Pantin, France). Badania przeprowadzono
na czczo, w cichym pomieszczeniu, po 10 minutowym odpoczynku, w pozycji le¿¹cej na plecach.
Jeden z czujników aparatu przyk³adano w miejscu
wyczuwalnego têtna na prawej têtnicy szyjnej, za
drugi czujnik w miejscu wyczuwalnego têtna na
prawej têtnicy udowej. Czas (t) pomiêdzy pojawieniem siê fali têtna na têtnicy szyjnej i têtnicy udowej by³ mierzony automatycznie w 10 kolejnych
cyklach i uredniany. Odleg³oæ miêdzy wciêciem
jarzmowym mostka, a punktem przy³o¿enia czujnika na têtnicy udowej by³a mierzona tam¹ miernicz¹ (d). Po wprowadzeniu wyniku pomiaru odleg³oci, prêdkoæ fali têtna by³a obliczana przez
aparat wg równania PWV = d/t i wyra¿ana w [m/s].
Badania laboratoryjne
W tym samym dniu pobierano krew na czczo
w celu wykonania badañ laboratoryjnych, które
obejmowa³y oznaczenie: stê¿enia hemoglobiny,
stê¿enia kreatyniny w surowicy, cholesterolu ca³kowitego, trójglicerydów, cholesterolu-LDL oraz
cholesterolu HDL, albuminy w surowicy oraz stê¿enia bia³ka C-reaktywnego metod¹ wysokiej czu³oci (hs-CRP). Na podstawie przeprowadzonej
dobowej zbiórki moczu oceniano dobow¹ utratê
bia³ka (DUB). Na podstawie uproszczonego równania MDRD oszacowano wielkoæ filtracji k³êbuszkowej wyra¿onej w ml/min/1,73m2 (eGFR = 186 x
(stê¿enie kreatyniny) -1,154 x (wiek)-0,203 x 0,742 (dla
kobiet)) [13].
Analiza statystyczna
Wyniki w prezentowanej pracy przedstawiono jako rednie arytmetyczne z odchyleniem standardowym. Zgodnoæ rozk³adu zmiennych z rozk³adem normalnym sprawdzono za pomoc¹ testu
W Shapiro-Wilka. W przypadku zmiennych o rozk³adzie zbli¿onym do normalnego do porównania
rednich wykorzystano test t-studenta. Gdy rozk³ad ró¿ni³ siê znamiennie od rozk³adu normalnego istotnoæ ró¿nicy sprawdzono stosuj¹c test U
Manna-Whitney'a. W przypadku zmiennych jakociowych proporcje w grupach oceniano przy pomocy testu chi-kwadrat (c2). Zale¿noæ miêdzy
dwiema cechami oceniano przy pomocy wspó³czynnika korelacji liniowej Pearsona dla zmiennych
o rozk³adzie normalnym lub Spearmana dla zmiennych, które nie mia³y rozk³adu normalnego. Zmienne, dla których wykazano znamienne statystycznie korelacje liniowe z PWV w³¹czono do analizy
metod¹ regresji wielokrotnej. Jako znamienne statystycznie przyjêto p<0,05.
Wyniki
Charakterystykê kliniczn¹ badanych
grup pacjentów przedstawiono w tabeli I, za
wyniki badañ laboratoryjnych oraz wielkoæ
oszacowanej filtracji k³êbuszkowej przedsta-
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wiono w tabeli II. Badane grupy pacjentów
nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ w zakresie wieku, p³ci, czasu trwania nadcinienia têtniczego oraz stopnia upoledzenia czynnoci
wydalniczej nerek. W grupie CChN by³o 11
pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 oraz 13 z cukrzyc¹ typu 2. Czas trwania cukrzycy w tej
grupie chorych wynosi³ od 5 do 35 lat (20±10
lat, mediana 22 lata). Wysokoæ cinienia
têtniczego, stosowane leki obni¿aj¹ce cinienie têtnicze oraz odsetek pacjentów z
cinieniem têtniczym < 140/90 mmHg oraz
z cinieniem têtniczym < 130/80 mmHg
przedstawiono w tabeli III. Pacjenci z CChN
charakteryzowali siê wy¿sz¹ wartoci¹ PP
oraz otrzymywali wiêksz¹ liczbê leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze. Ró¿nica miêdzy cinieniem têtniczym skurczowym w
grupie NChN i CChN nie osi¹gnê³a znamiennoci statystycznej (137±21 vs 148±24
mmHg; p=0,08). Wartoæ cinienia têtniczego < 140/90 mmHg stwierdzono u 19 (53%)
pacjentów z NChN oraz u 8 (33%) pacjentów z CChN, jednak ró¿nica nie by³a znamienna statystycznie. Równie¿ porównuj¹c
liczbê chorych z cinieniem têtniczym < 130/
80 mmHg w obu badanych grupach nie wykazano znamiennej statystycznie ró¿nicy.
PWV by³o znamiennie wy¿sze u pacjentów z CChN w porównaniu do NChN
(13,7±4,3 vs 10,1±2,4 m/s; p<0,001). Wartoæ PWV > 12 m/s stwierdzono u 5 z 36
chorych (14%) w NChN, za u chorych z
cukrzycow¹ chorob¹ nerek u 14 z 24 (58%)
(c2 = 13,1; p< 0,001).
Wykazano znamienne statystycznie korelacje liniowe PWV z: wiekiem (r=0,41;
p<0,01), SBP (r=0,49; p<0,001), PP (r=0,63;
p<0,001), wystêpowaniem cukrzycowej choroby nerek (r=0,48; p<0,001) oraz liczb¹ leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze (r=0,38;
p<0,01). Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiêdzy PWV a eGFR, wielkoci¹ bia³komoczu, stê¿eniem cholesterolu ca³kowitego, frakcji LDL i HDL, stê¿eniem trójglierydów, czasem trwania cukrzycy ani hsCRP. Z uwagi na fakt bardzo silnej korelacji
miêdzy SBP i PP (r=0,91, p<0,001) zbudowano 2 modele regresji wielokrotnej, w³¹czaj¹c jako zmienne niezale¿ne: wiek, cukrzycow¹ chorobê nerek, liczbê leków obni¿aj¹cych cinienie oraz SPB (Model 1) lub
PP (Model 2) - wyniki przedstawiono w tabeli IV.
Dyskusja
W przedstawionym badaniu wykazano,
¿e pacjenci z cukrzycow¹ chorob¹ nerek i
eGFR < 60 ml/min/1,73m2 charakteryzuj¹
siê zwiêkszan¹ sztywnoci¹ têtnic ni¿ pacjenci z PChN o innej ni¿ cukrzycowa etiologii. Przy braku ró¿nic miêdzy grupami w
zakresie wieku, p³ci, wielkoci eGFR ani
parametrów antropometrycznych PWV by³o
znamiennie wy¿sze w grupie CChN. Nie
wykazano znamiennych statystycznie ró¿nic wysokoci SBP, DBP i MAP, jednak PP
by³o znamiennie wy¿sze w populacji z
CChN, a chorzy ci wymagali stosowania
wiêkszej liczby leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze ni¿ pacjenci z NChN.
PWV jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu wród pacjentów hemodializowanych [2], ale tak¿e u pacjentów z nadcinieniem têtniczym, pacjentów z cukrzyc¹ oraz
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Tabela I
Charakterystyka kliniczna pacjentów z przewlek³¹ chorobê nerek w przebiegu nefropatii niecukrzycowych
(NChN) oraz w przebiegu cukrzycowej choroby nerek (CChN).
Clinical characteristics of the patients with non-diabetic chronic kidney disease (NChN) and diabetic kidney
disease (CChN).

NChN (n=36)

CChN (n=24)

P

Wiek (lat)

51 ± 15

53 ± 14

NS

P³eæ m êska n (%)

21 (58%)

14 (58%)

NS

Nadcinienie têtnicze n (%)

33 (92%)

24 (100%)

NS

Czas trw ania nadcinienia têtniczego (lat)

9±7

9±6

NS

Czas trw ania cukrzy cy (lat)

-

20 ± 10

-

Czêstoæ akcji serca (1/m in)

72 ± 16

75 ± 10

NS

BM I (kg/m )

26,2 ± 4,9

26,9 ± 4,4

NS

Obw ód pasa (cm )

93 ± 15

93 ± 11

NS

2

Tabela II
Porównanie wyników badañ laboratoryjnych w badanych grupach chorych.
Comparison of laboratory data in analyzed groups of patients.
NChN (n=36)

CChN (n=24)

P

Kreaty nina (m g/dl)

2,30 ± 0,84

2,40 ± 0,93

NS

eGFR (m l/m in/1,73m 2)

33 ± 13

32 ± 14

NS

Hb (g/dl)

12,8 ± 1,6

11,9 ± 1,6

< 0,05

Trójglicery dy (m g/dl)

204 ± 100

137 ± 49

< 0,01

Cholesterol ca³k. (m g/dl)

230 ± 58

198 ± 35

< 0,02

LDL-cholesterol (m g/dl)

151 ± 53

118 ± 38

< 0,02

HDL-cholesterol (m g/dl)

49 ± 14

53 ± 13

NS

hs-CRP (m g/l)

4,09 ± 6,57

3,27 ± 7,91

NS

DUB (g/d)

1,44 ± 2,07

3,33 ± 2,54

< 0,01

Album ina w surow icy (g/dl)

4,05 ± 0,54

3,56 ± 0,65

< 0,05

Tabela III
Wysokoæ cinienia têtniczego, stosowane leczenie obni¿aj¹ce cinienie têtnicze oraz skutecznoæ leczenia
hipotensyjnego w badanych grupach chorych.
Blood pressure, antihypertensive medications and effectiveness of antihypertensive therapy in analyzed
groups of patients.

SBP (m m Hg)

NChN (n=36)

CChN (n=24)

P

137 ± 21

148 ± 24

NS

DBP (m m Hg)

84 ± 10

80 ± 10

NS

M AP (m m Hg)

102 ± 12

102 ± 13

NS

PP (m m Hg)

54 ± 15

69 ± 19

0,006

ACEI n (%)

19 (53)

18 (75)

NS

ARB n (%)

9 (25)

10 (42)

NS

Antagonista w apnia n (%)

21 (58)

16 (67)

NS

Beta-bloker n (%)

19 (53)

15 (63)

NS

Diurety k n (%)

26 (72)

20 (83)

NS

Inne leki obni¿aj¹ce cinienie têtnicze n (%)

9 (31)

7 (42)

NS

Sum a leków obni¿aj¹cy ch cinienie têtnicze

3±1

4±1

0,02

Pacjenci z BP < 140/90 m m Hg n(%)

19 (53%)

8 (33%)

NS

Pacjenci z BP < 130/80 m m Hg n(%)

11 (31%)

5 (21%)

NS

ACEI - inhibitor konwertazy angiotensyny, ARB - antagonista receptora dla angiotensyny

w populacji ogólnej [5,11,30]. Wartoæ rokownicza pomiaru aortalnej PWV znalaz³a
swoje odzwierciedlenie w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ECS) i Europejskiego Towarzystwa Nadci-
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nienia Têtniczego (ESH) z 2007 roku, w
których to wartoæ aortalnej PWV > 12 m/s
zosta³a do³¹czona do listy wyk³adników subklinicznego uszkodzenia narz¹dów (1). W
przedstawionym badaniu wartoæ PWV > 12

m/s stwierdzono u 58% pacjentów z CChN
i u 14% pacjentów z NChN co wskazuje na
wiêksze nasilenie subklinicznego uszkodzenia têtnic u pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek.
Badania ostatnich lat wskazuj¹, ¿e
sztywnoæ têtnic jest zwiêkszona u pacjentów z PChN ju¿ we wczesnych stadiach choroby oraz narasta wraz ze stopniem upoledzenia
czynnoci
wydalniczej
[4,15,26,29]. Podobn¹ zale¿noæ wykazano u pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek [10,22]. U chorych z cukrzyc¹ typu 2 wykazano zwi¹zek miêdzy wydalaniem albumin z moczem i aortaln¹ PWV. Wskanik
ACR (albumin/creatinine ratio) > 3 mg/mmol
wi¹za³ siê ze zwiêkszon¹ PWV. Wykazano
dodatni¹ korelacjê miêdzy prêdkoci¹ fali
têtna a ACR, czasem trwania cukrzycy oraz
liczb¹ stosowanych leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze. Stwierdzono tak¿e ujemn¹ korelacjê miêdzy PWV a eGFR (wszyscy pacjenci w tym badaniu mieli eGFR >
40 ml/min/1,73m2, a redni eGFR wynosi³
89 ml/min/1,73m2) [22].
W kolejnym badaniu obejmuj¹cym pacjentów z cukrzyc¹ i przewlek³¹ chorob¹
nerek w stadium od 1 do 5, mierzono PWV
w ró¿nych odcinkach uk³adu têtniczego (serce-têtnica szyjna, serce-têtnica udowa, serce-têtnica ramienna, oraz têtnica udowa têtnica piszczelowa tylna). Pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek porównywano tak¿e z osobami zdrowymi oraz chorymi na
cukrzycê ale bez PChN. Wykazano stopniowy wzrost PWV we wszystkich badanych
odcinkach uk³adu têtniczego oraz wzrost
cinienia têtniczego wraz ze stopniem zaawansowania CChN. Wzrost ten by³ silniej
wyra¿ony w obszarze têtnic elastycznych
(miêdzy sercem a têtnic¹ udow¹ oraz miêdzy sercem a têtnica szyjn¹), ni¿ w têtnicach miêniowych (pozosta³e badane odcinki). W analizie metod¹ regresji wielokrotnej obecnoæ cukrzycy silniej determinowa³a
aortaln¹ PWV, ni¿ PWV w innych odcinkach
uk³adu têtniczego [10]. Równie¿ w prezentowanym materiale w³asnym cukrzycowa
choroba nerek w analizie metod¹ regresji
wielokrotnej, niezale¿nie od przyjêtego modelu, wi¹za³a siê ze wzrostem aortalnej
PWV.
Równie¿ w badaniu Temmar'a i wsp., w
którym mierzono PWV u pacjentów z PChN
w stadium 2-5 wykazano, ¿e cukrzyca, wiek,
MAP i nasilenie zwapnieñ w têtnicach wieñcowych by³y czynnikami niezale¿nie zwi¹zanymi ze wzrostem PWV [26].
W badaniu Lemos i wsp. w grupie pacjentów z PChN i rednim klirensem kreatyniny 40 ml/min/1,73m2, w której 25% stanowili pacjenci z nefropati¹ cukrzycow¹ wykazano, ¿e cukrzyca - obok wieku, SBP i stê¿enia cholesterolu - stanowi niezale¿ny
czynnik zwi¹zany ze wzrostem PWV [12].
W badaniu tym wykazano tak¿e zwi¹zek
miêdzy PWV, a nasileniem powik³añ narz¹dowych, takich jak przerost lewej komory,
gruboæ kompleksu intima-media oraz
zwapnienia têtnic. Nie wykazano natomiast
zale¿noci miêdzy PWV a stopniem upoledzenia czynnoci wydalniczej [12].
Z kolei w badaniu Wang i wsp. wykazano, ¿e u pacjentów z PChN PWV wzrasta w
kolejnych stadiach zaawansowania PChN i
wykazuje ujemn¹ korelacjê z eGFR. Wród
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Rycina 1
Prêdkoæ aortalnej fali têtna (PWV) w badanych grupach chorych z nefropatiami niecukrzycowymi (NChN)
oraz cukrzycow¹ chorob¹ nerek (CChN) (p<0,001).
Pulse wale velocity (PWV) in non-diabetic CKD patients (NChN) and in patients with diabetic kidney disease
(CChN) (p<0,001).
Tabela IV
Wyniki analizy metod¹ regresji wielokrotnej dla zmiennej zale¿nej PWV.
Results of multiple regression analysis with PWV as an independent variable.
M odel 1

M odel 2

R = 0,45

R2 = 0,50

2

Zm ienna niezale¿na

b

P

Zm ienna niezale¿na

b

P

Wiek

0,27

0,011

Wiek

0,19

NS

CChN (tak=1, nie=0)

0,35

0,001

CChN (tak=1, nie=0)

0,26

0,017

Liczba leków obni¿aj¹cy ch RR

0,12

NS

Liczba leków obni¿aj¹cy ch RR

0,12

NS

SBP

0,27

0,018

PP

0,41

0,001

chorych z cukrzyc¹ PWV by³a wy¿sza ni¿ u
chorych bez cukrzycy, natomiast w analizie
wieloczynnikowej tylko eGFR i SBP - ale nie
cukrzyca - by³y czynnikami zwi¹zanymi ze
wzrostem sztywnoci têtnic [29]. W innym
badaniu wykazano zale¿noæ miêdzy GFR
a prêdkoci¹ fali têtna i innymi wskanikami zmniejszonej elastycznoci naczyñ têtniczych u chorych z PChN, jednak ewentualny wp³yw cukrzycy nie by³ w tym badaniu
analizowany [4].
Zwiêkszona sztywnoæ têtnic jest najwa¿niejszym czynnikiem odpowiedzialnym
za wzrost cinienia têtniczego skurczowego oraz cinienia têtna wraz z wiekiem
[7,16]. W populacji pacjentów hemodializowanych wykazano, ¿e PP jest czynnikiem
ryzyka miertelnoci ca³kowitej, a tak¿e
czynnikiem ryzyka zawa³u serca i udaru
mózgu [27]. PP wykazuje dodatni¹ korelacjê ze wskanikiem masy lewej komory u
pacjentów z PChN [25]. U chorych z cukrzyc¹ typu 1 wykazano, ¿e zmiany cinienia
têtniczego wraz z wiekiem polegaj¹ce na
wzrocie SBP i wzrocie PP pojawiaj¹ siê o
15-20 lat wczeniej ni¿ w populacji ogólnej,
co doprowadzi³o autorów badania do wniosku, ¿e cukrzyca typu 1 jest stanem przyspieszonego starzenia siê têtnic, a to mo¿e
przyczyniaæ siê do wysokiej chorobowoci i
miertelnoci sercowo-naczyniowej w tej
populacji [19]. Stopieñ zaawansowania cu-

krzycowej choroby nerek oceniany wielkoci¹ albuminurii równie¿ wi¹¿e siê ze wzrostem PP, za PP wykazuje siln¹ korelacjê z
PWV [3]. Tak¿e w badanej przez nas populacji pacjentów wykazano znamienn¹ dodatni¹ korelacje miêdzy PWV i SBP oraz PP.
Na podstawie analizy wielu badañ klinicznych stwierdzono, ¿e u chorych na nadcinienie têtnicze i cukrzycê wartoci cinienia têtniczego uzyskiwane w trakcie leczenia s¹ wy¿sze ni¿ u chorych na nadcinienie têtnicze bez cukrzycy, pomimo stosowania wiêkszej liczby leków hipotensyjnych
[14]. U chorych z cukrzyc¹ typu 2 wykazano zwi¹zek miêdzy PWV a wysokoci¹ cinienia têtniczego oraz liczb¹ leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze przyjmowanych
przez pacjentów [10,22]. Równie¿ w badanej populacji wykazano stosowanie wiêkszej
liczby leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze
u chorych z CChN, ni¿ u chorych z NChN
uzyskuj¹c podobn¹ skutecznoæ leczenia hipotensyjnego (wprawdzie odsetek pacjentów z CChN, u których uzyskano wartoci
cinienia têtniczego < 140/90 mmHg czy <
130/80 mmHg by³ ni¿szy ni¿ w grupie NChN,
jednak ró¿nica nie osi¹gnê³a znamiennoci
statystycznej). Obserwacje te mog¹ prowadziæ do wniosku, ¿e zwiêkszona sztywnoci
têtnic odgrywa rolê wzrocie cinienia têtniczego u pacjentów z CChN oraz przyczynia siê do trudnoci w uzyskaniu dobrej kon-
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troli nadcinienia têtniczego u pacjentów z
cukrzycow¹ chorob¹ nerek.
Wa¿n¹ obserwacj¹ wskazuj¹c¹ na znaczenie zwiêkszonej sztywnoci têtnic u pacjentów z cukrzyc¹ jest badanie Stadler'a i
wsp [23]. Wykazano w nim, ¿e sztywnoæ
têtnic oceniana za pomoc¹ pomiaru PWV u
pacjentów cukrzyc¹ typu 1 pozostaje tak¿e
podwy¿szona po skutecznym przeszczepieniu nerki i trzustki [23]. Mo¿e to wiadczyæ
o nieodwracalnoci zmian strukturalnych
ciany têtnic rozwijaj¹cych siê w trakcie wieloletniego przebiegu cukrzycy i przewlek³ej
choroby nerek.
Prezentowana praca ma kilka ograniczeñ. Nie obejmowa³a ona pe³nego spektrum pacjentów z PChN, a jedynie chorych
w stadium 3-5. Nie obejmowa³o ono równie¿ pe³nego spektrum chorych z cukrzycow¹ chorob¹ nerek, np. chorych z albuminuri¹ i prawid³ow¹ funkcj¹ wydalnicz¹ nerek,
a czas trwania cukrzycy w badanej populacji by³ d³ugi (20±10 lat, mediana 22 lata).
St¹d prawdopodobnie brak w prezentowanym materiale korelacji miêdzy PWV a
eGFR oraz czasem trwania cukrzycy, chocia¿ by³y one stwierdzane w innych badaniach. W ocenie skutecznoci leczenia obni¿aj¹cego cinienie têtnicze celowe by³oby wykorzystanie ca³odobowego pomiaru
cinienia têtniczego, a nie tylko na pomiaru
cinienia têtniczego metod¹ Korotkowa.
Pomiar PWV jest wprawdzie rekomendowan¹ metod¹ oceny sztywnoci têtnic, ale powtarzalnoæ tego pomiaru budzi zastrze¿enia [24].
Wnioski
Pacjenci z cukrzycow¹ chorob¹ nerek
charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ sztywnoci¹
têtnic w porównaniu z chorymi z PChN o
innej ni¿ cukrzycowa etiologii. Konsekwencj¹ jest wzrost cinienia têtna oraz koniecznoæ stosowanie wiêkszej liczby leków obni¿aj¹cych cinienie têtnicze.
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