
8. Streszczenie 

 

Rozwój cywilizacji i związanych z nią schorzeń doprowadził do „ wybuchu” m. in. 

epidemii przewlekłej choroby nerek (PChN). Szacuje się, że na początku XXI wieku dotyczyć 

ona będzie 10-20 % populacji państw rozwiniętych. Wiąże się to z cywilizacyjnymi 

czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz procesem starzenia się 

społeczeństwa. 

Przewlekła choroba nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się na wskutek 

zmniejszenia liczby czynnych nefronów, niszczonych przez różnorodne pierwotne i wtórne 

procesy chorobowe toczące się w nerkach. Do najczęstszych przyczyn PChN zalicza się: 

cukrzycową chorobę nerek, nefropatię nadciśnieniową, przewlekłe kłębuszkowe zapalenie 

nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, wielotorbielowatość nerek, choroby zapalne drobnych 

naczyń (vasculitis), nefropatię zaporową, choroby układowe (m.in. toczeń trzewny), 

skrobiawicę i inne m.in. nowotwory, stosowanie niektórych leków czy niską masę 

urodzeniową. 

Nadciśnienie tętnicze występuje u ponad 80 % osób z przewlekłą chorobą nerek. 

Przyczynia się ono do progresji niewydolności nerek. Połowa chorych z przewlekłą chorobą 

nerek umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych jeszcze przed rozwojem schyłkowej 

niewydolności nerek. Należy podkreślić, że nadciśnienie tętnicze jest najsilniejszym 

czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób z przewlekłą chorobą nerek, dlatego 

też bardzo ważnym jest leczenie nadciśnienia tętniczego u tych osób zgodnie z najnowszymi 

zaleceniami PTNT i KDIGO. 

Dlatego za cel niniejszej pracy przyjęto przeanalizowanie danych klinicznych 

pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, u których zdiagnozowano i leczono nadciśnienie 

tętnicze w całej badanej grupie i w zależności od zastosowanego leczenia 

przeciwnadciśnieniowego (przyczyny dializowania, okres dializowania, czas trwania dializ, 

ilości dializ w tygodniu, obraz krwi (ilość trombocytów, leukocytów, erytrocytów, stężenie 

hemoglobiny, poziom hematokrytu), lipidogram (całkowita zawartośc cholesterolu, 

cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy), stężenie glukozy, przewodnienie 

organizmu, poziom wskaźnika adekwatności dializy, zastosowane leki obniżające ciśnienie 

krwi, masę ciała pacjentów przed i po dializie, przybór masy ciała pomiędzy dializami, 



ciśnienie tętnicze przed i po dializie, stężenie mocznika przed i po dializie, stężenie 

kreatyniny przed i po dializie, stężenie jonów potasu przed i po dializie, stężenie jonów sodu 

przed i po dializie, stężenie jonów wapnia przed i po dializie, stężenie jonów fosforu przed i 

po dializie), a także jaki procent chorych uzyskuje zalecane wartości ciśnienia tętniczego. 

Niniejsza praca ma charakter retrospektywny. Do analizy kontroli ciśnienia tętniczego 

u osób z przewlekłą chorobą nerek zakwalifikowano dokumentację medyczną (historie 

choroby, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, karty hemodializ) 100 pacjentów 

hemodializowanych w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w 

Suwałkach. Spośród zakwalifikowanych danych wyszczególniono następującą grupę i 

podgrupy badane: 

I. PChN + NT - pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, u których zdiagnozowano i 

leczono nadciśnienie tętnicze, 100 osób (54 mężczyzn, 46 kobiet), średnia wieku 

66,17 ± 14,01 lat, średnia masa ciała 74,41 ± 18,56 kg, średnie BMI 26,78 ± 6,45, 

w tym: 

A. PChN + monoNT - pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z nadciśnieniem 

tętniczym leczonym monoterapią, 15 osób (8 mężczyzn, 7 kobiet), średnia 

wieku 70,07 ± 13,61 lat, średnia masa ciała 80,27 ± 20,77 kg, średnie BMI 

29,27 ± 8,87, 

B. PChN + poliNT - pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z nadciśnieniem 

tętniczym leczonym politerapią, 85 osób (46 mężczyzn, 39 kobiet), średnia 

wieku 65,48 ± 14,05 lat, średnia masa ciała 73,37 ± 16,34 kg, średnie BMI 

269,34 ± 5,19, 

Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując testy parametryczne dla prób, 

które miały rozkład normalny i testy nieparametryczne dla prób, które rozkładu normalego nie 

miały, w następujący sposób: wykonano testy normalności określające czy badane zmienne 

mają rozkład normalny, tj. czy badaną próbkę można uważać za wybraną losowo z populacji 

o rozkładzie normalnym, gdy badane próby miały rozkład normalny wykonano test t dla prób 

zależnych, stosowany jako metoda oceny różnic między średnimi w dwóch grupach wyników 

zależnych od siebie lub test t dla prób niezależnych, stosowany do oceny różnic między 

średnimi w dwóch grupach wyników niezależnych od siebie, gdy badane próby nie miały 

rozkładu normalnego wykonano test Wilcoxona dla prób zależnych, jako metoda oceny 

różnic między średnimi w dwóch grupach wyników nieparametrycznych zależnych od siebie. 

Z uwagi na liczebność grupy i podgrup badanych wyniki przestawiono za pomocą średnich i 

odchylenia standardowego. Podany poziom p przedstawia prawdopodobieństwo błędu 



związanego z przyjęciem hipotezy o istnieniu różnic między średnimi. Za poziom 

znamienności statystycznej przyjęto p < 0,05. Obliczenia statystyczne przeprowadzono w 

oparciu o pakiet statystyczny Statistica 10.0 (StatSoft, Kraków, Polska). 

Wykazano, iż przed dializami 33,3% pacjentów leczonych z zastosowaniem 

monoterapii miało wartości ciśnienia prawidłowe, zgodne z zaleceniami PTNT, zaś po 

dializach było to 40% pacjentów. W przypadku pacjentów leczonych z wykorzystaniem 

politerapii przed dializami 37,6% pacjentów miało prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, 

zaś po dializach 48,2% zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 

Tętniczego oraz Kidney Disease Improving Global Outcomes. Wskazuje to na skuteczność 

dializoterapii w obniżaniu ciśnienia krwi u ponad 10% analizowanych przez mnie wyników. 

Monoterapia farmakologiczna w połączeniu z dializoterapią skutecznie obniżała ciśnienie 

tętnicze u 7% chorych (33,3% przed dializą i 40% po dializie), zaś politerapia wraz z 

zastosowanymi dializami u prawie 11% pacjentów. 

Na podstawie uzyskanych wyników otrzymanych w trakcie przeprowadzonej analizy 

sformuowałam następujące wnioski: 

1. Ciśnienie tętnicze u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i leczonym nadciśnieniem 

tętniczym istotnie obniża się po dializach, w szczególności u pacjentów stosujących 

politerapię. 

2. W przebiegu przewlekłej choroby nerek z leczonym nadciśnieniem tętniczym do 

obniżenia ciśnienia tętniczego najczęściej stosowane są diuretyki tiazydowe, 

antagoniści wapnia i -adrenolityki, zarówno w mono-, jak i politerapii nadciśnienia. 

3. W badanej grupie pacjentów niezależnie do stosowanego leczenia farmakologicznego, 

hemodializa, pomimo przepisanej dawki dializy powyżej zalecanej optymalnej normy, 

istotnie obniża masę ciała i zmniejsza przewodnienie organizmu. 

4. Pomimo zastosowania dializoterapii i farmakoterapii nie wszyscy pacjenci osiągnęli 

cele terapeutyczne zgodne z zaleceniami PTNT i KDIGO. 

  



 


