PRACA ORYGINALNA
2004, VOL 34, NO 1, 46-51

ZABURZENIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ U DZIECI
CHORYCH NA PRZEWLEK£¥ NIEWYDOLNOŒÆ
NEREK LECZONYCH ZACHOWAWCZO
LIPID METABOLISM DISTURBANCES IN CHILDREN WITH CHRONIC
RENAL FAILURE TREATED CONSERVATIVELY
Anna Puziewicz-Zmonarska, Danuta Zwoliñska,
S³awomir Cezary Zmonarski1, Irena Makulska
1

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej AM we Wroc³awiu,
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wroc³awiu

Streszczenie: Zaburzenia lipidowe s¹ sta³ym objawem u doros³ych chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek
(PNN). Prowadz¹ one do czêstszego rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Niewiele jest doniesieñ na ten
temat u dzieci. Celem pracy by³a ocena zaburzeñ gospodarki lipidowej (GL) u dzieci chorych na PNN, leczonych
zachowawczo oraz próba okreœlenia ryzyka wyst¹pienia zmian mia¿d¿ycowych w zale¿noœci od postêpu choroby. Badaniami objêto 57 dzieci chorych na PNN leczonych zachowawczo w wieku od 2 miesiêcy do 18,3 roku,
które zosta³y podzielone na trzy podgrupy w zale¿noœci od stopnia zaawansowania choroby. Grupê kontroln¹
stanowi³o 24 zdrowych dzieci w wieku od 2,0 do 14,7 roku (œrednio 9,9 ± 3,6 roku). GL oceniano badaj¹c: stê¿enie
cholesterolu ca³kowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL (HDL-CHOL), LDL (LDL-CHOL), triglicerydów (TG),
apolipoprotein AI i B (ApoAI, ApoB). Wyliczono indeksy mia¿d¿ycowe. Wykazano, ¿e stê¿enia TG u dzieci we
wszystkich stadiach PNN by³y istotnie wy¿sze w porównaniu do wartoœci stwierdzanych w grupie kontrolnej.
W umiarkowanej i zaawansowanej PNN stwierdzono istotnie podwy¿szone wartoœci indeksu TC/HDL-CHOL oraz
LDL-CHOL/HDL-CHOL w porównaniu z wartoœciami wyliczonymi dla grupy kontrolnej. W ca³ej grupie dzieci
z PNN leczonych zachowawczo œrednia wartoœæ indeksu ApoAI/ApoB by³a ni¿sza w porównaniu do dzieci
z grupy kontrolnej, ale tylko w umiarkowanej fazie PNN ró¿nica by³a znamienna statystycznie. Wnioski: 1. Sta³ym
objawem u dzieci z PNN jest hipertriglicerydemia, która wystêpuje we wszystkich stadiach choroby, nawet ju¿
w ³agodnej PNN. Pozosta³e parametry GL s¹ zmienne. U dzieci z zaawansowan¹ PNN zaburzenia GL ulegaj¹
czêœciowej normalizacji w porównaniu do dzieci z mniejsz¹ progresj¹ choroby. 2. Do zwiêkszonego zagro¿enia
przedwczesnym rozwojem zmian mia¿d¿ycowych u dzieci dochodzi ju¿ w umiarkowanej fazie PNN. Dlatego
postêpowanie profilaktyczne powinno byæ podejmowane ju¿ we wczesnych etapach PNN.
S³owa kluczowe: gospodarka lipidowa, dzieci, przewlek³a niewydolnoœæ nerek, indeksy mia¿d¿ycowe
Abstract: Lipid metabolism disturbances, a permanent feature of chronic renal failure (CRF) in adults, contribute to
increased risk of cardiovascular mortality. At present, there are very few studies on the effect of uraemia on the lipid
profiles in children. The aim of the study was to estimate lipid metabolism parameters and to attempt the estimation
of a risk of accelerated atherogenesis parameters in children with CRF conservatively treated.The study population
consisted of fifty-seven children with CRF, aged 2 months-18,3 years. They were divided into three groups, depending on their serum creatinine levels. The control group comprised 24 healthy children, aged 2,0- 14,7 years.
All the patients were tested for serum lipid parameters: total cholesterol (TC), high-density lipoprotein-cholesterol
(HDL-CHOL), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-CHOL), triglicerides (TG), apolipoproteins AI and B (ApoAI,
ApoB). In every case atheromatous indexes: TC/HDL-CHOL, LDL-CHOL/HDL-CHOL, ApoAI/ApoB were calculated. The results show that TG serum concentration in CRF children was significantly higher than in healthy controls.
TC/HDL-CHOL and LDL-CHOL/HDL-CHOL indexes values in moderate and advanced CRF were significantly
higher than in controls. ApoAI/ApoB index values were lower in all the stages of CRF in comparison to controls, but
the difference was significant only in moderate stage of the disesase. Conclusions: 1. Hipertrigliceridemia is a
permanent feature of CRF in children, it is observed just in mild and moderate renal failure. Other lipid metabolism
parameters fluctuate. Lipid profile disturbances, observed in advanced CRF, undergo partial normalization in
comparison to children with moderate CRF. 2. The risk of acceleration of atherosclerosis and cardiovascular disease
development in children with chronic renal failure increases considerably already in the moderate stage of the
disease. This supports the idea of prophylaxis early in the course of CRF.
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Wstêp
Zaburzenia gospodarki lipidowej (GL) s¹ sta³ym objawem
u doros³ych chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek
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(PNN) (1 - 5). Wykazano, ¿e zaburzenia t³uszczowe u tych
chorych, czêœciej ni¿ w populacji ogólnej, prowadz¹ do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i s¹ przyczyn¹ zwiêkszonej œmiertelnoœci (5, 6, 7). Hiperlipidemia wp³ywa rów-
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nie¿ na progresjê niewydolnoœci nerek poprzez przyspieszenie procesu szkliwienia k³êbuszków nerkowych (1, 4, 8,
9, 10 - 13).
Doœæ dobrze poznano i opisano zaburzenia lipidowe w
PNN u osób doros³ych. Wykazano, ¿e ju¿ przy wartoœciach
klirensu kreatyniny 70-50 ml/min. pojawiaj¹ siê zmiany sk³adu lipoprotein osocza (14, 15). Pierwszymi uchwytnymi zaburzeniami s¹: obecnoœæ lipoprotein o ma³ej gêstoœci - tzw.
LDL III oraz zmiany stê¿eñ apolipoprotein (Apo) [9, 14, 15].
Zaburzenia te nale¿¹ do uznanych czynników ryzyka wyst¹pienia mia¿d¿ycy w populacji ogólnej (9, 16, 17). Wœród
opisywanych zmian sk³adu lipoprotein w surowicy krwi wymienia siê miêdzy innymi wzrost stê¿eñ Apo(a), spadek zawartoœci ApoAI, niewielkie zmiany stê¿eñ ApoB (9, 14). Dochodzi do obni¿enia wskaŸnika ApoAI/ApoB w stosunku do
grupy osób zdrowych (15).
W miarê progresji niewydolnoœci nerek zaburzenia lipidowe pog³êbiaj¹ siê, dochodzi równie¿ do zmian iloœciowych lipoprotein (1). Podstawowym zaburzeniem GL u pacjentów chorych na PNN jest hipertriglicerydemia (3, 5, 14,
18). U wiêkszoœci doros³ych chorych w ³agodnym lub umiarkowanym stadium niedomogi nerek opisano równie¿ podwy¿szone stê¿enia cholesterolu ca³kowitego (TC), lipoproteiny (a) {Lp(a)}, obni¿one wartoœci cholesterolu frakcji HDL
(HDL-CHOL) oraz ApoAI (4, 14, 15, 19). Stê¿enia cholesterolu frakcji LDL (LDL-CHOL) czêsto utrzymuj¹ siê w granicach normy (14, 15). Niektórzy opisuj¹ prawid³owe stê¿enia
TC we wczesnych stadiach PNN (9). Obserwuje siê tendencjê do podwy¿szonych stê¿eñ triglicerydów (TG) i cholesterolu frakcji VLDL w miarê progresji choroby, równolegle z
redukcj¹ stê¿eñ cholesterolu frakcji HDL (4, 9).
W zaawansowanej PNN u pacjentów doros³ych stwierdza siê zarówno zmiany jakoœciowe, jak i iloœciowe kr¹¿¹cych lipoprotein, bêd¹ce wyrazem g³êbokich zaburzeñ ich
metabolizmu. Profil lipidów w schy³kowej niewydolnoœci
nerek jest zbli¿ony do IV typu zaburzeñ lipidowych wg klasyfikacji Fredricksona. Najczêœciej opisywane s¹: zwiêkszone wartoœci TG, TC, cholesterolu frakcji VLDL, IDL, LDL, a
obni¿one stê¿enia HDL-CHOL w surowicy krwi (1, 2, 5, 9,
14, 18, 20, 21). Stwierdza siê tak¿e zwiêkszone stê¿enia Lp(a)
(17, 21, 22, 23). Podobnie jak i we wczeœniejszych stadiach
PNN, obserwuje siê zmianê stê¿eñ apolipoprotein: miêdzy
innymi wzrost zawartoœci Apo(a), przy zmniejszonych stê¿eniach ApoAI i prawid³owych ApoB (5, 9, 14, 17). W zwi¹zku
z powy¿szym wartoœæ indeksu ApoAI/ApoB ulega obni¿eniu. Znaczny wzrost stê¿eñ ApoB w zaawansowanej PNN
podaje Attman i wsp. oraz Kimak i wsp. (9, 18, 24).
Hipercholesterolemia u doros³ych pacjentów z mocznic¹ jest opisywana rzadziej ni¿ hipertriglicerydemia (9, 18).
Obserwowano tak¿e prawid³owe lub znacznie obni¿one stê¿enia cholesterolu w surowicy krwi w tej grupie chorych
(14). Z regu³y obni¿ony jest wskaŸnik HDL-CHOL/LDL-CHOL
i/lub HDL-CHOL/TC (5, 14, 18).
Niewiele jest doniesieñ dotycz¹cych gospodarki lipidowej u dzieci chorych na PNN. Bior¹c pod uwagê niekwestionowane odrêbnoœci metaboliczne rozwijaj¹cego siê organizmu dziecka, celem pracy by³a ocena stopnia zaburzeñ gospodarki lipidowej u dzieci w ró¿nych stadiach zaawansowania PNN, leczonych zachowawczo, a tak¿e ocena wp³ywu wieku i indeksu masy cia³a (BMI) na parametry GL. Podjêto równie¿ próbê okreœlenia, na którym etapie PNN u dzieci dochodzi do zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia zmian
mia¿d¿ycowych.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 57 dzieci chorych na PNN leczonych
zachowawczo, 25 dziewczynek i 32 ch³opców, w wieku od
2 miesiêcy do 18,3 roku (œrednia wieku 13,3 ± 4,4 roku).

Przyczyn¹ przewlek³ej niewydolnoœci nerek by³y: przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek w 16 przypadkach,
nefropatia refluksowa w 14 przypadkach, przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek w 7 przypadkach, hipoplazja nerki w 5 przypadkach, inne rozpoznania lub nieznana przyczyna - w 15 przypadkach. Zale¿nie od stê¿enia kreatyniny
w surowicy krwi dzieci chore podzielono na trzy podgrupy:
- do podgrupy A zaliczono 32 dzieci ze stê¿eniem kreatyniny poni¿ej 265,3 µmol/l (<3,0 mg%);
- do podgrupy B zaliczono 11 dzieci ze stê¿eniem kreatyniny wiêkszym lub równym 265,3 µmol/l i mniejszym ni¿
442,1 µmol/l (>3,0 i < 5,0 mg%);
- do podgrupy C zaliczono 14 dzieci ze stê¿eniem kreatyniny wiêkszym lub równym 442,1 µmol/l (>5,0 mg%). W
leczeniu zachowawczym stosowano leki moczopêdne, hipotensyjne, alkalizuj¹ce, œrodki wi¹¿¹ce fosforany, aktywny
metabolit witaminy D3 w dawkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Grupê kontroln¹ (K) stanowi³o 24 zdrowych dzieci, w tym
10 ch³opców i 14 dziewczynek, w wieku od 2,0 do 14,7
roku (œrednia wieku 9,9 ± 3,6 roku).
U wszystkich badanych próbki krwi pobierano z ¿y³y ³okciowej do szklanej probówki na skrzep. Objêtoœæ krwi dla
ca³ego panelu badañ nie przekracza³a 1,5 ml. Krew pobierano o sta³ej porze, rano, przed pierwszym posi³kiem.
Gospodarkê lipidow¹ oceniano badaj¹c: stê¿enie TC, HDLCHOL, LDL-CHOL, TG, ApoAI i ApoB. Badano ponadto nastêpuj¹ce parametry: stê¿enia mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego jako wskaŸniki funkcji nerek oraz stê¿enia bia³ka ca³kowitego, albumin i wielkoœæ bia³komoczu dobowego. Wyliczono
indeksy mia¿d¿ycowe (TC/HDL-CHOL, LDL-CHOL/HDL-CHOL,
ApoAI/ApoB) oraz indeks masy cia³a (body mass index – BMI).
Uzyskane wyniki porównywano z grup¹ kontroln¹.
Stê¿enia cholesterolu ca³kowitego oraz triglicerydów
oznaczano metod¹ enzymatyczn¹ z zastosowaniem zestawów odczynników firmy Analco. Stê¿enia cholesterolu frakcji HDL oznaczano metod¹ enzymatyczn¹ z zastosowaniem
odczynników firmy Analco, po wytr¹ceniu chylomikronów,
VLDL i LDL w surowicy kwasem fosforowolframowym i jonami magnezu, i odwirowaniu. Stê¿enia cholesterolu frakcji
LDL oznaczano metod¹ precypitacji z siarczanem poliwinylu przy pomocy zestawu odczynników firmy BoehringerMannheim. Stê¿enia apolipoprotein Al i B oznaczano metod¹ immunoturbidimetryczn¹ przy u¿yciu zestawu odczynników firmy Behring. Pozosta³e badania biochemiczne oznaczano metodami standardowymi.
Œrednie wartoœci parametrów GL oraz indeksów mia¿d¿ycowych w grupie kontrolnej przedstawiono w tabeli 3 i 5.
Uzyskane wartoœci przyjêto za prawid³owe w populacji dzieci
zdrowych.
Wyniki przedstawiono jako wartoœci œrednie ± odchylenie standardowe (SD). Normalnoœæ rozk³adu badano u¿ywaj¹c test Shapiro- Wilka. Rozk³ady wszystkich parametrów
nie spe³nia³y cech rozk³adu normalnego. Do porównañ wykorzystano nieparametryczny test Kruskal- Wallis, przyjmuj¹c za próg istotnoœci statystycznej wartoœæ parametru “p”
< 0,05. Zale¿noœci poszczególnych parametrów miêdzy
sob¹ badano wyliczaj¹c wspó³czynnik korelacji Pearsona.

Wyniki
W ¿adnej z badanych grup nie wykazano korelacji parametrów gospodarki lipidowej z wiekiem.
Œrednie wartoœci stê¿eñ kreatyniny, mocznika, kwasu
moczowego, bia³ka ca³kowitego i albumin w surowicy krwi
w poszczególnych grupach dzieci przedstawia tabela 1.
Wielkoœæ bia³komoczu w badanej grupie dzieci chorych
waha³a siê od 0 do 15,0 g/24h, œrednio wynosi³a 1,24 ± 2,27
g/24h, mediana 0,83 g/24h. Œrednie wartoœci BMI wyliczone
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Tabela 1. Œrednie wartoœci stê¿eñ kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, bia³ka ca³kowitego i albumin w surowicy krwi
w poszczególnych grupach dzieci. Œrednie wartoœci BMI wyliczone dla poszczególnych grup badanych dzieci.
kreatynina
mocznik
kwas moczowy
bia³ko ca³k.
albuminy
BMI
Grupa (n)
x±S D
x±S D
x±S D
x±S D
x±S D
x±S D
µ mol/l]
µ mol/l]
[µ
[mmol/l]
[µ
[g/l]
[g/l]
[kg/m2]
K

(24)

70,74±8,8

4,6±0,97

81,8±15,03

74±4

39±11

PNN

(57)

362,5±300,6

16,26±0,1

126,7±26,7

71±9

41±6

18,5±4,25

Α

(32)

194,5±53,05

10,7±3,5

130,3±28,39

71±9

42±6

Β

(11)

344,8±61,9

18,4±8,1

120,2±20,4

75±8

41±7

20,1±5,3
17,4±4,6

C

(14)

769,3±371,3

28,1±1,82

128,6±21,7

66±8

39±6

18,1±4,1

n- liczba osób w grupie; x - œrednia; SD - odchylenie standardowe

Badania korelacyjne.
W grupie dzieci PNN wykazano istotne statystycznie korelacje stê¿eñ TC w surowicy ze stê¿eniami LDL-CHOL (r =
0,83; p = 0,00) i TG (r = 0,31; p = 0,018). Nie stwierdzono
znamiennych korelacji stê¿eñ TC z ¿adnym z badanych parametrów w podgrupie PNN-A i PNN-C. Jedynie w podgrupie PNN-B wykazano dodatni¹ korelacjê TC z BMI (r = 0,66;
p = 0,049).
Stê¿enia HDL-CHOL korelowa³y ujemnie z wartoœciami
mocznika (r = -0,39; p = 0,003) i kreatyniny (r = -0,37; p =
0,005) w grupie PNN, z wielkoœci¹ bia³komoczu (r = -0,36; p
= 0,05) w podgrupie PNN-A, ze stê¿eniem mocznika (r = 0,68; p = 0,02) w podgrupie PNN-B oraz ze stê¿eniem kreatyniny (r = -0,59; p = 0,024) i kwasu moczowego (r = - 0,77;
p = 0,009) w podgrupie PNN-C.
Stwierdzono pozytywn¹ korelacjê stê¿eñ LDL-CHOL z
wartoœciami TC (r = 0,83; p = 0,000) i TG (r = 0,36; p = 0,005)
w grupie dzieci PNN. Nie wykazano natomiast korelacji stê¿eñ LDL-CHOL z ¿adnym z analizowanych parametrów w
badanych podgrupach PNN.
Stê¿enia TG w surowicy krwi w grupie PNN korelowa³y
dodatnio z wartoœciami TC (r = 0,312; p = 0,018), LDL-CHOL
(r = 0,36; p = 0,005) i z wielkoœci¹ bia³komoczu (r = 0,302; p
= 0,031); w podgrupie PNN-C - ujemnie ze stê¿eniami mocznika (r = -0,56; p = 0,047).
Stê¿enia ApoAI w grupie dzieci PNN korelowa³y dodatnio z ApoB (r = 0,367; p = 0,0048). W podgrupie PNN-A

dla poszczególnych grup badanych dzieci przedstawiono w
tabeli 1.
Œrednie wartoœci stê¿eñ TC w surowicy krwi dzieci leczonych zachowawczo oraz w ³agodnej i umiarkowanej PNN
by³y znamiennie wy¿sze w porównaniu do dzieci z grupy
kontrolnej. Nie wykazano istotnych statystycznie ró¿nic œrednich stê¿eñ TC pomiêdzy podgrupami PNN.
Œrednie stê¿enia HDL-CHOL ró¿ni³y siê istotnie miêdzy
podgrup¹ A i C. By³y one ni¿sze u dzieci z bardziej zaawansowan¹ PNN ni¿ w grupie kontrolnej i w umiarkowanej PNN.
Œrednie wartoœci LDL-CHOL w surowicy krwi dzieci grupy PNN analizowanej jako ca³oœæ oraz w podgrupie A by³y
istotnie wy¿sze w porównaniu do dzieci grupy kontrolnej.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic stê¿eñ LDL-CHOL pomiêdzy podgrupami PNN.
Œrednie stê¿enia TG w surowicy krwi dzieci grupy PNN
oraz w ka¿dej z podgrup by³y znamiennie wy¿sze w porównaniu do dzieci w grupie kontrolnej, ale nie ró¿ni³y siê istotnie pomiêdzy poszczególnymi podgrupami dzieci chorych.
Œrednie wartoœci ApoAI w grupie PNN nie ró¿ni³y siê istotnie od uzyskanych w grupie kontrolnej. W podgrupie PNNC by³y istotnie ni¿sze ni¿ w podgrupach PNN-A i PNN-B.
Stê¿enia ApoB w grupie PNN oraz w podgrupach PNN-A i
PNN-B by³y znamiennie wy¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹, przy braku ró¿nic stê¿eñ ApoB pomiêdzy poszczególnymi badanymi podgrupami PNN. Szczegó³owe dane
przedstawiono w tabeli 2 i 3.

Tabela 2. Stê¿enia TC, HDL-CHOL, LDL-CHOL, TG, ApoAI, ApoB w surowicy krwi u dzieci chorych na PNN leczonych zachowawczo
oraz w grupie kontrolnej.
Parametry GL/grupy
K (n=24)
PNN (n=57)
PNN-A (n=32)
PNN-B (n=11) PNN-C (n=14)
[mg/dl]
x±S D
x±S D
x±S D
x±S D
x±S D
178,54±25,11

206,51±46,68

204,89±42,93

233,3±66,9

HDL-CHOL

61,31±15,45

56,58±17,53

61,16±16,49

53,83±20,81

189,14±24,87
48,27±14,45

LDL-CHOL

105,98±13,21

124,9±34,1

127,78±33,5

132,25±44,13

112,74±24,72

93,26±35,98

143,03±49,6

139,95±52,46

137,17±43,49

154,65±48,8

ApoAI

105,59±28,05

118,3±36,05

124,14±32,96

130,63±49,91

95,37±17,69

ApoB

73,13±21,38

94,28±30,23

98,81±32,59

94,5±26,56

83,75±26,24

TG

Tabela 3. Porównania istotnoœci ró¿nic œrednich wartoœci parametrów GL miêdzy badanymi grupami dzieci.
porównanie
K
PNN-A
PNN-B
PNN-A
PNN-A
PNN-B
↑
↑
↑
↑
↑
↑
grupy
↑

↑

↑

↑

↑

PNN
(p)
0,0042

PNN-B
(p)
NS

PNN-C
(p)
NS

PNN-C
(p)
NS

K
(p)
0,0105

K
(p)
0,0045

K
(p)
NS

0,0089

NS

NS

0,017

NS

0,004

NS

NS

NS

NS

0,0002

0,0025

0,0002

NS

0,016

0,0025

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0,0012

0,019

NS

HDL-CHOL

0,0017

NS

NS

LDL-CHOL

0,0096

NS

NS

TG

0,0000

NS

NS

ApoAI

ApoB
0,021
NS - ró¿nica nieistotna statystycznie
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↑

parametry
lipidowe
TC

PNN-C
↑
↑

TC
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Tabela 4. Œrednie wartoœci indeksów mia¿d¿ycowych w badanych grupach.
TC/HDL-CHOL
±SD
x±

Grupy
K

n=24

3,09±0,8

PNN

n=57

PNN-A

n=32

PNN-B
PNN-C

LDL-CHOL/HDL-CHOL
± SD
x±

ApoAI/ApoB
± SD
x±

1,86±0,6

1,65±1,08

4,04±1,75

2,46±1,2

1,35±0,51

3,6±1,43

2,16±0,96

1,38±0,56

n=11

4,97±2,1

3,19±1,67

1,25±0,31

n=14

4,36±1,81

2,52±0,99

1,35±0,55

oni, ¿e w PNN w stadium ³agodnym i umiarkowanym (ju¿
przy œrednich stê¿eniach kreatyniny 2,08±0,61 mg/dl i powy¿ej) stê¿enia TC ulegaj¹ znacz¹cemu podwy¿szeniu
i wzrastaj¹ wraz z progresj¹ niewydolnoœci nerek.
Wykazan¹ w badaniach w³asnych tendencjê do normalizacji stê¿eñ TC u dzieci z zaawansowan¹ PNN mo¿na t³umaczyæ nasileniem zaburzeñ przemian metabolicznych, które prowadz¹ m. in. do zmniejszenia syntezy w¹trobowej lipidów, jak równie¿ do nieprawid³owoœci ich transportu i katabolizmu. Nale¿y równie¿ braæ pod uwagê gorszy stan od¿ywienia tych dzieci, chocia¿, w przeciwieñstwie do innych
autorów, nie obserwowano istotnych ró¿nic w stê¿eniach
albumin, które odzwierciedlaj¹ poœrednio stan od¿ywienia, pomiêdzy dzieæmi z poszczególnych podgrup PNN
(18). Nie wykazano równie¿ korelacji pomiêdzy stê¿eniem
cholesterolu ca³kowitego a stê¿eniem albumin. Przedstawione wyniki wskazuj¹ na silny wp³yw innych nie ocenianych w tej pracy czynników (np. choroby podstawowej) na
parametry gospodarki lipidowej. Tym nale¿y zapewne t³umaczyæ tylko fragmentarycznie ujawniaj¹ce siê korelacje
BMI (oraz brak korelacji dla albumin) z badanymi prametrami lipidowymi w poszczególnych grupach. Wskazuje to,
¿e oceniane w pracy parametry gospodarki lipidowej nie
mog¹ byæ podstaw¹ wiarygodnej oceny stopnia niedo¿ywienia chorych.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wyniki badañ dotycz¹cych
TC u doros³ych chorych na PNN, leczonych zachowawczo,
nie s¹ ca³kowicie zgodne. Doœæ licznie reprezentowane s¹
doniesienia stwierdzaj¹ce bardzo umiarkowany wzrost TC
lub nawet jego brak, zarówno we wczesnej, jak i w zaawansowanej PNN (4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18).
Wyniki naszych badañ wykaza³y, ¿e w ca³ej grupie dzieci
chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek leczonych zachowawczo oraz w ³agodnym i umiarkowanym stadium
choroby, stê¿enia HDL-CHOL, choæ by³y ni¿sze, nie ró¿ni³y
siê znamiennie od obserwowanych w grupie kontrolnej. Istotne zmniejszenie wartoœci HDL-CHOL w stosunku do grupy
kontrolnej wyst¹pi³o dopiero u dzieci w zaawansowanym
stadium PNN.
Z wiêkszoœci danych z literatury dotycz¹cych populacji
doros³ych wynika, ¿e stê¿enia HDL-CHOL czêsto ulegaj¹
obni¿eniu ju¿ we wczesnych stadiach PNN. Dotyczy to oko³o 27-36% pacjentów z umiarkowan¹ i ³agodn¹ PNN (1 - 5,
14, 15, 19, 20, 25). Wed³ug Kimak i wsp. zjawisko to wyst¹pi³o ju¿ przy œredniej wartoœci kreatyninemii 2 mg/dl (18). W
zaawansowanej PNN stwierdzono to zjawisko u 60% pacjentów (9). Nieliczne doniesienia dotycz¹ce dzieci s¹ zgodne z obserwacjami wy¿ej wymienionych autorów.

ApoB korelowa³a dodatnio z BMI (r = 0,39; p = 0,036), w
podgrupie B ApoAI ujemnie z wielkoœci¹ bia³komoczu (r = 0,73; p = 0,039), ApoB - ze stê¿eniami mocznika (r = -0,601;
p = 0,05) i BMI (r = - 0,716; p = 0,02), w podgrupie PNN-C
ApoAI korelowa³a dodatnio z wartoœciami kwasu moczowego w surowicy krwi (r = 0,65; p = 0,04).
Indeksy mia¿d¿ycowe.
W grupie dzieci z PNN œrednie wartoœci indeksów TC/HDLCHOL oraz LDL-CHOL/HDL-CHOL by³y znamiennie wy¿sze
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Najwy¿sze wartoœci tych
wskaŸników stwierdzono w podgrupie PNN-B. Obydwa indeksy ró¿ni³y siê istotnie miêdzy podgrupami PNN-A i PNN-B
oraz miêdzy grup¹ kontroln¹ a podgrupami PNN-B i PNN-C.
Œrednie wartoœci indeksu ApoAI/ApoB wyliczonego dla
grupy PNN by³y porównywalne z wartoœciami uzyskanymi
dla podgrupy PNN-C. Nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi podgrupami PNN, chocia¿ u dzieci z umiarkowan¹ PNN indeks ten by³ znamiennie ni¿szy w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Szczegó³owe dane przedstawia tabela 4 i 5.

Dyskusja
Badania w³asne wykaza³y, ¿e w ca³ej grupie dzieci chorych na PNN leczonych zachowawczo, a szczególnie w fazie ³agodnej i umiarkowanej, stê¿enia cholesterolu ca³kowitego w surowicy krwi s¹ istotnie wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej. Najwy¿sze wartoœci TC stwierdzono w umiarkowanej
PNN. W stadium zaawansowanej PNN ulega³y one obni¿eniu i by³y porównywalne do obserwowanych w grupie dzieci zdrowych. Nie wykazano korelacji wieku z badanymi parametrami, na co mo¿e mieæ m.in. wp³yw niezbyt du¿a liczba dzieci w niektórych przedzia³ach wiekowych.
Uzyskane przez nas wyniki s¹ zgodne z nielicznymi danymi dotycz¹cymi dzieci, a tak¿e z wiêkszoœci¹ obserwacji
dotycz¹cych osób doros³ych (4, 18, 21, 22). W podsumowaniu wyników kilkunastu badañ klinicznych Kasiske podaje, ¿e u oko³o 33% doros³ych pacjentów z ³agodn¹ i umiarkowan¹ PNN dochodzi do wzrostu stê¿eñ TC nawet do ponad 240 mg/dl (4). Wg Kimak i wsp. istotny wzrost zawartoœci
cholesterolu ca³kowitego we krwi pacjentów z PNN wystêpuje w jej ró¿nych stadiach, zwykle przy stê¿eniach kreatyniny przekraczaj¹cych 2 mg/dl (18). Podobnie do naszych obserwacji, autorzy ci stwierdzili mniejsz¹ hipercholesterolemiê
u chorych z bardziej zaawansowan¹ PNN (ze stê¿eniami kreatyniny powy¿ej 10 mg/dl) w porównaniu z pacjentami,
u których wartoœci kreatyniny by³y ni¿sze ni¿ 5 mg/dl. Podobne obserwacje poczynili Grützmacher i wsp. (14). Wykazali

Tabela 5. Porównanie istotnoœci ró¿nic œrednich wartoœci indeksów mia¿d¿ycowych w badanych grupach.
PNN-A
↑

PNN-B
↑

PNN-C
↑

PNN-B
(p)

PNN-C
(p)

PNN-C
(p)

K
(p)

K
(p)

K
(p)

TC/HDL-CHOL
LSL-CHOL/HDL-CHOL

0,023
0,0211

0,035
0,044

NS
NS

NS
NS

NS
NS

0,0021
0,009

0,0025
0,009

NS

NS

NS

NS

NS

0,04

NS

↑

PNN
(p)

↑

↑

ApoAI/ApoB

PNN-A
↑
↑

indeksy
mia¿d¿ycowe

PNN-B
↑

↑

PNN-A
↑

↑

K
↑

↑

porównywane
grupy
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Badania korelacyjne w ca³ej grupie dzieci z PNN wykaza³y ujemn¹ zale¿noœæ pomiêdzy zawartoœci¹ cholesterolu w
HDL a stê¿eniami mocznika i kreatyniny w surowicy krwi.
Œwiadczy to o tendencji do niekorzystnej, aterogennej zmiany profilu lipidów wraz z progresj¹ niewydolnoœci nerek.
Istotnie, u dzieci ju¿ w zaawansowanej fazie PNN obserwowano znacz¹cy spadek HDL-CHOL w porównaniu do dzieci zdrowych.
Za obni¿enie stê¿enia HDL-CHOL mo¿e byæ odpowiedzialna zmniejszona aktywnoœæ LCAT- enzymu katalizuj¹cego estryfikacjê cholesterolu w lipoproteinach HDL, co udokumentowano u doros³ych chorych na PNN (17). W badaniach w³asnych nie oznaczano tego enzymu, ale o jego aktywnoœci mo¿na wnioskowaæ poœrednio na podstawie zachowania siê ApoAI, apolipoproteiny bêd¹cej aktywatorem
LCAT. Stwierdzono, ¿e u dzieci w ³agodnej, umiarkowanej i
zaawansowanej PNN stê¿enia ApoAI nie ró¿ni¹ siê istotnie
w porównaniu do dzieci zdrowych.
Stê¿enia LDL-CHOL u dzieci chorych na PNN we wczesnym stadium choroby by³y istotnie wy¿sze w porównaniu
do obserwowanych w grupie kontrolnej. Progresja niewydolnoœci nerek do umiarkowanej i zaawansowanej fazy wi¹za³a siê z zatarciem ró¿nic w stê¿eniach LDL-CHOL w stosunku do obserwowanych u dzieci zdrowych.
Dane z piœmiennictwa dotycz¹ce stê¿eñ LDL-CHOL u
pacjentów chorych na PNN s¹ nie zawsze zgodne. Wiêkszoœæ autorów podaje, ¿e u doros³ych pacjentów, we wczesnych stadiach PNN, nie odbiegaj¹ one od normy; rzadziej
opisywano umiarkowanie podwy¿szone wartoœci tego parametru (1, 5, 9, 10, 16, 14, 15). Wed³ug Attmana i wsp., dopiero w zawansowanej PNN, przy stê¿eniach kreatyniny przekraczaj¹cych 6,5 mg/dl, zawartoœæ cholesterolu w LDL wzrasta nieznacznie, bardziej u pacjentów ze wspó³istniej¹cym
bia³komoczem nerczycowym (10). Obserwacje w³asne s¹
zgodne z danymi przedstawionymi przez Kimak i wsp., dotycz¹cymi pacjentów doros³ych, a odmienne od spostrze¿eñ autorów pracy dotycz¹cej dzieci, z której wynika , ¿e
dopiero przy stê¿eniach kreatyniny powy¿ej 3,5 mg/dl zawartoœæ cholesterolu w LDL znamiennie wzrasta (18, 21).
Wzrost stê¿eñ TG u pacjentów chorych na PNN jest sta³ym zaburzeniem gospodarki lipidowej, pocz¹wszy od ³agodnej do zaawansowanej PNN. Potwierdzaj¹ to niemal
wszystkie doniesienia dotycz¹ce zarówno pacjentów doros³ych, jak i dzieci (1 - 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18 - 20, 26). Wyniki
badañ w³asnych s¹ zgodne z tymi spostrze¿eniami.
Patomechanizm hipertriglicerydemii w PNN jest dobrze
poznany. Wi¹¿e siê on ze zmniejszonym katabolizmem lipoprotein bogatych w triglicerydy i zwiêkszon¹ syntez¹ TG, co w
rezultacie prowadzi do gromadzenia kompleksów bogatych
w ApoB (10). Wp³yw na wzrost stê¿eñ triglicerydów we krwi w
tej grupie dzieci mo¿e mieæ równie¿ bia³komocz. Przemawia
za tym dodatnia korelacja pomiêdzy proteinuri¹ a TG.
Stê¿enia ApoAI w ca³ej grupie PNN oraz w poszczególnych stadiach choroby by³y porównywalne z grup¹ kontroln¹, chocia¿ w zaawansowanej fazie obserwowano istotny
spadek stê¿enia tej apolipoproteiny w stosunku do ³agodnej
i umiarkowanej PNN.
W przeciwieñstwie do ApoAI, stê¿enie ApoB by³o znacz¹co wy¿sze w grupie dzieci w ³agodnej i umiarkowanej
fazie PNN w porównaniu do dzieci zdrowych; normalizowa³o siê dopiero przy wartoœciach kreatyniny powy¿ej 5 mg/dl.
Uzyskane przez nas wyniki mo¿na odnieœæ do obserwacji
Kimak i wsp., którzy u doros³ych pacjentów z zaawansowan¹
PNN stwierdzili ni¿sze wartoœci ApoAI i ApoB ni¿ u chorych z
mniejszym upoœledzeniem filtracji k³êbuszkowej (18).
Dane dotycz¹ce zachowania siê ApoB u doros³ych chorych na PNN w stosunku do osób zdrowych s¹ niejednolite.
W obserwacjach niektórych badaczy stê¿enia tej apolipoproteiny podwy¿szaj¹ siê ju¿ we wczesnej PNN (18, 26), co po-
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zostaje w zgodzie z uzyskanymi przez nas wynikami. Wed³ug innych autorów wartoœci ApoB nie ró¿ni¹ siê istotnie od
normy lub s¹ tylko nieznacznie podwy¿szone (5, 10, 14).
Podobne rozbie¿noœci obserwowano analizuj¹c surowicze stê¿enia LDL-CHOL. Potwierdza to z³o¿onoœæ problemu: profil ApoB, g³ównej apolipoproteiny wchodz¹cej w
sk³ad LDL, mo¿e kszta³towaæ siê ró¿norodnie w PNN, co
prawdopodobnie zale¿y nie tylko od choroby nerek, ale te¿
od nak³adaj¹cych siê na ni¹ innych czynników zewnêtrznych (leki, u¿ywki, dieta) i wewnêtrznych (oty³oœæ, nadciœnienie, inne choroby, genetyczne uwarunkowania).
W badaniach w³asnych istotnie podwy¿szone wartoœci indeksu TC/HDL-CHOL w porównaniu do grupy kontrolnej obserwowano w umiarkowanym i zaawansowanym stadium PNN.
Wed³ug innych autorów, wartoœæ tego indeksu ulega podwy¿szeniu u doros³ych pacjentów ju¿ w ³agodnej i umiarkowanej PNN i obni¿a siê przy stê¿eniach kreatyniny powy¿ej 10 mg/
dl (18, 19), co autorzy t³umacz¹ niedo¿ywieniem oraz zaburzeniami metabolizmu zwi¹zanymi z toksemi¹ mocznicow¹.
W materiale w³asnym wykazano, ¿e wartoœæ indeksu LDLCHOL/HDL-CHOL u wszystkich dzieci leczonych zachowawczo w stadium umiarkowanej i zaawansowanej PNN
by³a istotnie wy¿sza w stosunku do dzieci zdrowych. Najwy¿sze wartoœci osi¹ga³a w umiarkowanej fazie choroby, ale
ró¿nice miêdzy tymi dwiema fazami nie by³y znacz¹ce.
Powy¿sze rezultaty ró¿ni¹ siê od wyników dotycz¹cych
chorych doros³ych w ró¿nych stadiach PNN (14, 18). Rozbie¿noœci te wynikaj¹ z odmiennego profilu lipidów w badanych grupach.
Zdaniem niektórych autrów indeks ApoAI/ApoB jest najbardziej przydatny w ocenie ryzyka zagro¿enia mia¿d¿yc¹.
Jego niskie wartoœci przemawiaj¹ za wiêkszym prawdopodobieñstwem rozwoju zmian aterogennych. W badaniach
w³asnych stwierdzono, ¿e u dzieci leczonych zachowawczo œrednia wartoœæ indeksu ApoAI/ApoB by³a ni¿sza w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej, ale tylko w umiarkowanej fazie PNN ró¿nica ta by³a znamienna statystycznie.
Wyniki te s¹ tylko czêœciowo zgodne z danymi dotycz¹cymi
indeksu ApoAI/ApoB u chorych doros³ych na PNN leczonych zachowawczo. Znacz¹ce obni¿enie wartoœci tego
wskaŸnika odnotowywano bowiem nie tylko w umiarkowanej fazie choroby, ale równie¿ we wczesnym i zaawansowanym stadium PNN (8, 9, 15, 18, 26).
Analiza korelacji wykaza³a dodatni¹ zale¿noœæ BMI ze
stê¿eniami cholesterolu ca³kowitego w podgrupie B, ze stê¿eniami ApoB w podgrupie A oraz ujemn¹ korelacjê BMI z
ApoB w podgrupie B. Te jedynie fragmentaryczne zale¿noœci nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie spójnego wniosku dotycz¹cego wp³ywu BMI na zaburzenia lipidowe u dzieci chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek. Mo¿na podejrzewaæ na ich podstawie, ¿e w miarê postêpu choroby narastaj¹ca toksemia zmienia powi¹zania miêdzy TC, ApoB i BMI.
Byæ mo¿e badanie na wiêkszej liczebnie grupie pozwoli³oby
na precyzyjne okreœlenie tych zale¿noœci.

Wnioski
1. Zaburzenia gospodarki lipidowej s¹ sta³ym objawem u
dzieci chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek, leczonych zachowawczo.
2. Zmieniony metabolizm t³uszczów u dzieci chorych na
PNN nie wykazuje zwi¹zku z wiekiem, chocia¿ w ca³ej populacji dzieci ma inny charakter ni¿ opisywany u pacjentów
doros³ych. Stwierdzane fragmentaryczne zale¿noœci miêdzy
BMI a TC oraz ApoB nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie jednoznacznych wniosków dotycz¹cych wp³ywu tego wskaŸnika
na zaburzenia GL.
3. Sta³ym objawem u dzieci z PNN jest hipertriglicerydemia, która wystêpuje we wszystkich stadiach choroby, na-
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wet ju¿ w ³agodnej PNN. Pozosta³e parametry GL s¹ zmienne i ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od zaawansowania PNN.
U dzieci z zaawansowan¹ PNN zaburzenia GL ulegaj¹ pozornej, czêœciowej normalizacji w porównaniu do dzieci
z mniejsz¹ progresj¹ niewydolnoœci nerek.

4. Do zwiêkszonego zagro¿enia przedwczesnym rozwojem zmian mia¿d¿ycowych i chorób sercowo- naczyniowych
u dzieci chorych na PNN dochodzi ju¿ w umiarkowanej fazie
choroby. Dlatego te¿ postêpowanie profilaktyczne powinno
byæ podejmowane ju¿ we wczesnych etapach PNN.
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