
STRESZCZENIE 

Dane epidemiologiczne wskazują, że pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT) jest czynnikiem 

ryzyka rozwoju kamicy moczowej u osób dorosłych. Tłumaczy się to promującym wpływem 

niektórych czynników etiopatogenetycznych PNT na procesy litogenezy. Dane dotyczące 

związku pomiędzy PNT a kamicą moczową w populacji pediatrycznej są bardzo nieliczne,              

a wnioski z nich płynące- niejednoznaczne.  

Cel pracy 

Celem niniejszej pracy była ocena weryfikacji hipotezy o wpływie PNT na wzrost 

metabolicznego ryzyka rozwoju kamicy moczowej u dzieci. W szczególności u pacjentów 

pediatrycznych z PNT przeanalizowano szereg czynników potencjalnie związanych                            

z patomechanizmem kamicy moczowej, w tym:  

 wybrane parametry  biochemiczne krwi w odniesieniu do płci i wieku 

 wybrane właściwości fizykochemiczne moczu, w tym objętość dobową w odniesieniu 

do płci i wieku 

 wielkość dobowego wydalania z moczem wybranych promotorów i inhibitorów 

krystalizacji w odniesieniu do płci i wieku  

 wybrane wskaźniki ryzyka krystalizacyjnego w moczu w odniesieniu do płci i wieku  

 częstość występowania wybranych metabolicznych czynników ryzyka kamicy 

moczowej w odniesieniu do płci i wieku  

 zależność między średnim dobowym ciśnieniem skurczowym, średnim dobowym 

ciśnieniem rozkurczowym oraz średnim dobowym ciśnieniem tętniczym a dobowym 

wydalaniem z moczem analizowanych promotorów i inhibitorów krystalizacji oraz 

wartościami wskaźników ryzyka krystalizacyjnego w moczu 

Pacjenci i metody 

Badaniem objęto 80 dzieci w wieku od 4,1 do 17,6 lat (mediana 14,2 lat), pacjentów Kliniki 

Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie, u których rozpoznano PNT. Charakteryzowali się oni 

prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI), prawidłową funkcją nerek, prawidłowym 

badaniem ogólnym moczu, ujemnym wywiadem w kierunku kamicy moczowej oraz brakiem 

złogów w drogach moczowych w aktualnym badaniu ultrasonograficznym (USG). Do grupy 

badanej nie kwalifikowano dzieci, u których rozpoczęto już leczenie farmakologiczne 

nadciśnienia tętniczego. Ocenę analizowanych parametrów przeprowadzono w całej grupie 



badanej oraz z wyjątkiem korelacji, również w podgrupach w odniesieniu do płci i wieku, tj. 

<13 i ≥ 13 roku życia.  

Grupę kontrolną stanowiło 50 dzieci w wieku od 3,4 do 17,9 lat (mediana 12,8 lat) 

hospitalizowanych w Klinice Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie w ramach diagnostyki 

nieswoistych dolegliwości bólowych brzucha bądź okolic lędźwiowych, u których badania 

laboratoryjne i obrazowe wykluczyły organiczne tło obserwowanych objawów, w tym kamicę 

moczową. Wszystkie dzieci z grupy kontrolnej charakteryzowały się prawidłowym BMI, 

prawidłową funkcją nerek oraz prawidłowym ciśnieniem tętniczym. 

U wszystkich dzieci z grupy badanej i kontrolnej wykonano badanie gazometryczne oraz 

oznaczono poziomy sodu, potasu, wapnia, magnezu, fosforanów, chlorków, natywnego 

parathormonu (PTH), fosfatazy zasadowej, kalcyfediolu, kwasu moczowego, mocznika                       

i kreatyniny w surowicy krwi. Na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi obliczono 

szacunkową filtrację kłębuszkową (eGFR).  

U wszystkich dzieci z grupy badanej i kontrolnej  wykonano 24- godzinną zbiórkę moczu               

w celu oceny pH moczu, jego ciężaru właściwego i dobowej objętości  oraz  dobowego 

wydalania analizowanych promotorów (wapnia, szczawianów, kwasu moczowego, sodu)                   

i inhibitorów krystalizacji (cytryniany, magnez). Obliczono także wybrane wskaźniki ryzyka 

krystalizacyjnego takie jak wskaźnik wapniowo-magnezowy (Ca/Mg), wskaźnik wapniowo-

cytrynianowy (Ca/Cit), formuła krystalizacyjna wapń x szczawiany / magnez x cytryniany 

(CaOx/MgCit), standardowy wskaźnik aktywności szczawianu wapnia (APCaOx) oraz 

względne przesycenie moczu szczawianem wapnia (RSCaOx) i kwasem moczowym (RSUA). 

W grupie badanej i kontrolnej określono częstość występowania wybranych metabolicznych 

czynników ryzyka kamicy moczowej, w tym hiperkalciurii, hiperoksalurii, hiperurykozurii, 

hipocytraturii i hipomagnezurii.  

U wszystkich dzieci z grupy badanej nadciśnienie tętnicze rozpoznano na podstawie wyniku 

ambulatoryjnego automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM). 

Spośród uzyskanych parametrów, do analiz służących realizacji celów pracy użyto wartości 

średniego dobowego ciśnienia skurczowego (SBP), średniego dobowego ciśnienia 

rozkurczowego (DBP) oraz średniego dobowego ciśnienia tętniczego (MAP). Nadciśnienie 

tętnicze  rozpoznawano, gdy średnie dobowe SBP i/lub DBP  miało wartość co najmniej 95 

centyla dla wieku, płci i wysokości ciała badanego, a ich ładunek przekraczał 25%.  

U wszystkich dzieci z grupy kontrolnej w celu wykluczenia nadciśnienia tętniczego 

wykonano trzykrotny pomiar ciśnienia tętniczego w trzech różnych dniach tradycyjną metodą 



sfigmomanometryczną. Nadciśnienie tętnicze wykluczano, gdy ciśnienie skurczowe                         

i rozkurczowe we wszystkich trzech pomiarach nie przekraczało 90 centyla dla wieku, płci                    

i wysokości ciała badanego. 

W grupie badanej ocenianio zależność między średnim dobowym ciśnieniem skurczowym, 

średnim dobowym ciśnieniem rozkurczowym oraz średnim dobowym ciśnieniem tętniczym              

a dobowym wydalaniem z moczem analizowanych promotorów i inhibitorów krystalizacji 

oraz wartościami wskaźników ryzyka krystalizacyjnego w moczu. 

Analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzono przy pomocy programu 

komputerowego Statistica wersja 7.1.  

 

Wyniki 

W porównaniu z Kontrolą, u dzieci z PNT stwierdzono znamiennie wyższy poziom kwasu 

moczowego i PTH (wartości mediany odpowiednio 5,15 mg/dl vs 4,60 mg/dl; p<0,05 oraz 

37,45 pg/ml vs 33,55 pg/ml; p<0,05). 

Chłopcy z PNT wykazywali istotnie wyższy poziom kwasu moczowego w porównaniu                    

z dziewczynkami z PNT (wartości mediany 5,50 mg/dl vs 5,20 mg/dl; p<0,01). Ponadto 

chłopcy z PNT w porównaniu z chłopcami grupy kontrolnej wykazywali istotnie wyższy 

poziom kwasu moczowego (wartości mediany 5,50 mg/dl vs 4,50 mg/dl; p<0,01). Natomiast 

poziom kalcyfediolu był znamiennie niższy u chłopców z PNT niż u chłopców grupy 

kontrolnej  (wartości mediany 16,31 ng/ml vs 23,00 ng/ml; p<0,01). Dziewczynki z PNT                 

w porównaniu z dziewczynkami z grupy kontrolnej wykazywały znamiennie wyższy poziom 

kwasu moczowego (wartości mediany 5,20 mg/dl vs 4,70 mg/dl; p<0,05). 

Dzieci z PNT ≥13 r.ż. charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem kwasu moczowego 

niż dzieci z PNT <13 r.ż. (wartości mediany  5,60 mg/dl vs 4,80 mg/dl; p<0,001). U dzieci               

z PNT ≥13 r.ż. zaobserowano także znamiennie niższy poziom PTH niż u dzieci z PNT <13 

r.ż. (wartości mediany  37,0 pg/ml vs 38,20 pg/ml; p<0,05). Dzieci z PNT <13 r.ż.                           

w porównaniu z Kontrolą <13 r.ż, charakteryzowały się znamiennie wyższym poziomem 

kwasu moczowego (wartości mediany 4,80 mg/dl vs 4,20 mg/dl; p<0,05). U dzieci z PNT ≥ 

13 r.ż. poziomy kwasu moczowego i PTH były istotnie wyższe niż u Kontroli ≥13 r.ż.  

(wartości mediany odpowiednio 5,60 mg/dl vs 5,10 mg/dl; p<0,05 oraz 37,00 pg/ml vs 32,40 

pg/ml; p<0,05).  

Wykazano istotnie niższe wartości pH moczu u dzieci z PNT w porównaniu z Kontrolą 

(wartości mediany 6,0 vs 6,5; p<0,001). Ponadto dzieci z PNT w porównaniu z Kontrolą 



charakteryzowały się istotnie wyższym dobowym wydalaniem z moczem wapnia, 

szczawianów i kwasu moczowego (wartości mediany odpowiednio 2,08 mg/kg m.c. vs 1,55 

mg/kg m.c.; p<0,001, 0,28 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 0,20 mmol/1,73 m

2
 p.c.; p<0,001 oraz 

427,30 mg/kg m.c. vs 279,01 mg/kg m.c.; p< 0,001). U dzieci z PNT w porównaniu                               

z Kontrolą obserwowano ponadto znamiennie niższe dobowe wydalanie cytrynianów                            

z moczem (wartości mediany 1,60 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 2,09 mmol/1,73 m

2
 p.c.; p<0,05).  

U chłopców z PNT dobowe wydalanie cytrynianów z moczem było istotnie niższe niż                      

u dziewczynek z PNT (wartości mediany 1,55 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 2,08 mmol/1,73 m

2
 p.c.; 

p<0,05). Wykazano istotnie niższe wartości pH moczu u chłopców z PNT w porównaniu                 

z chłopcami z grupy kontrolnej (wartości mediany 6,0 vs 6,5; p<0,001). Dobowe wydalanie              

z moczem wapnia, szczawianów i kwasu moczowego było istotnie wyższe u chłopców z PNT 

niż u chłopców z grupy kontrolnej (wartości mediany odpowiednio 1,89 mg/kg m.c. vs 1,46 

mg/kg m.c.; p<0,001, 0,26 mmol/1,73 m
2
 p.c.vs 0,21 mmol/1,73 m

2
 p.c.; p<0,01 oraz 488,16 

mg/1,73 m
2
 p.c. vs 241,66 mg/1,73 m

2
 p.c.; p<0,001). Ponadto chłopcy z PNT w porównaniu 

z chłopcami z grupy kontrolnej charakteryzowali się istotnie niższym dobowym wydalaniem 

cytrynianów z moczem (wartości mediany 1,55 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 1,93 mmol/1,73 m

2
 p.c.; 

p<0,05). Wykazano istotnie niższe wartości pH moczu u dziewczynek z PNT w porównaniu  

z dziewczynkami z grupy kontrolnej (wartości mediany 6,0 vs 6,5; p<0,01). Dobowe 

wydalanie z moczem wapnia i szczawianów było istotnie wyższe u dziewczynek z PNT niż             

u dziewczynek z grupy kontrolnej (wartości mediany odpowiednio 2,24 mg/kg m.c. vs 1,76 

mg/kg m.c.; p<0,01 oraz 0,29 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 0,18 mmol/1,73 m

2
 p.c.; p<0,01).  

Objętość moczu dobowego była istotnie wyższa u dzieci z PNT ≥13 r.ż. niż u dzieci z PNT 

<13 r.ż. (wartości mediany 1400,0 vs 800,0; p<0,01). Dobowe wydalanie z moczem 

szczawianów i magnezu było istotnie wyższe u dzieci z PNT <13 r.ż niż u dzieci z PNT ≥13 

r.ż. (wartości mediany odpowiednio 0,36 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 0,25 mmol/1,73 m

2
 p.c.; 

p<0,01 oraz 1,87 mg/kg m.c. vs 1,20 mg/kg m.c.; p<0,01). Dobowe wydalanie z moczem 

kwasu moczowego było istotnie niższe u dzieci z PNT <13 r.ż niż u dzieci z PNT ≥13 r.ż. 

(wartości mediany 223,83 mg/1,73 m
2
 p.c. vs 569,89 mg/1,73 m

2
 p.c.; p<0,001). Wykazano 

istotnie niższe wartości pH moczu u dzieci <13 r.ż. z PNT w porównaniu z Kontrolą <13 r.ż. 

(wartości mediany 6,0 vs 6,5;  p<0,001). Dobowe wydalanie z moczem wapnia i szczawianów 

było istotnie wyższe u dzieci <13 r.ż z PNT niż u Kontroli <13 r.ż. (wartości mediany 

odpowiednio 2,16 mg/kg m.c. vs 1,42 mg/kg m.c.; p<0,01 oraz 0,36 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 

0,21 mmol/1,73 m
2
 p.c.; p<0,01). Wykazano istotnie niższe wartości pH moczu u dzieci ≥13 

r.ż. z PNT w porównaniu z Kontrolą ≥13 r.ż. (wartości mediany 6,0 vs 6,5; p<0,001). Dobowe 



wydalanie z moczem wapnia, szczawianów i kwasu moczowego było znamiennie wyższe               

u dzieci ≥13 r.ż. z PNT niż u Kontroli ≥13 r.ż. (wartości mediany odpowiednio 2,05 mg/kg 

m.c. vs 1,63 mg/kg m.c.; p<0,01, 0,25 mmol/1,73 m
2
 p.c. vs 0,18 mmol/1,73 m

2
 p.c.; p<0,05 

oraz 569,89 mg/1,73 m
2
 p.c. vs 373,02 mg/1,73 m

2
 p.c.; p<0,001).  

Wartości wskaźnika (Ca/Mg), wskaźnika Ca/Cit, formuły CaOx / MgCit i APCaOx były 

istotnie wyższe u dzieci z PNT niż u Kontroli (wartości mediany odpowiednio 0,75 vs 0,56; 

p<0,001, 1,79 vs 0,92; p<0,001, 0,13 vs 0,06; p<0,001 oraz 0,47 vs 0,25; p<0,01).   

Wartości wskaźnika Ca/Mg, wskaźnika Ca/Cit i formuły CaOx / MgCit były istotnie wyższe 

u chłopców z PNT niż u chłopców grupy kontrolnej (wartości mediany odpowiednio 0,75 vs 

0,55; p<0,001, 1,87 vs 0,79; p<0,001 oraz 0,15 vs 0,06; p<0,001). Wartości wskaźnika Ca/Cit, 

formuły CaOx / MgCit i APCaOx były istotnie wyższe u dziewczynek z PNT niż                               

u dziewczynek grupy kontrolnej (wartości mediany odpowiednio 1,50 vs 1,07; p<0,001, 0,10 

vs 0,06; p<0,001 oraz 0,47 vs 0,24; p<0,05).  

U dzieciz PNT <13 r.ż. wartości wskaźnika Ca/Mg, wskaźnika Ca/Cit, formuły CaOx / 

MgCit) i APCaOx były istotnie wyższe niż u Kontroli <13 r.ż.  (wartości mediany odpowiednio 

0,62 vs 0,45; p<0,01, 1,42 vs 0,75; p<0,01, 0,12 vs 0,05; p<0,001 oraz 0,71 vs 0,21; p<0,01). 

U dzieci z PNT ≥13 r.ż. wartości wskaźnika Ca/Mg, wskaźnika Ca/Cit i formuły CaOx / 

MgCit były istotnie wyższe niż u Kontroli ≥13 r.ż,  (wartości mediany odpowiednio 0,84 vs 

0,69; p<0,05, 1,87 vs 1,07; p<0,001 oraz 0,13 vs 0,06; p<0,001). 

Hiperurykozurię obserwowano istotnie częściej u dzieci z PNT niż u Kontroli (15,0% vs 

2,0%; p<0,05). Również hipocytraturia i hipomagnezuria występowały u dzieci z PNT 

istotnie częściej niż u Kontroli (odpowiednio 26,3% vs 4,0%; p<0,01 oraz 41,3% vs 24,0%; 

p<0,05).  

Hiperurykozuria była obserwowana istotnie częściej u chłopców z PNT niż u chłopców                    

z grupy kontrolnej (19,1% vs 0,00%; p<0,05). Hipocytraturia i hipomagnezuria również 

występowały znamiennie częściej u chłopców z PNT niż u chłopców grupy kontrolnej 

(odpowiednio 25,3% vs 3,7%; p<0,05 oraz 42,6% vs 18,5%; p<0,05). 

Hiperurykozurię i hipomagnezurię obserowano istotnie częściej u dzieci z PNT ≥13 r.ż. niż             

u dzieci z PNT <13 r.ż. (odpowiednio 22,6% vs 0,0%; p<0,05 oraz 50,9% vs 22,2%; p<0,05). 

Hipocytraturię obserwowano istotnie częściej u dzieci z PNT <13 r.ż. niż u Kontroli <13 r.ż. 

(22,2% vs 0,0%; p<0,05).  

Stwierdzono statystycznie znamienną ujemną korelację między średnim dobowym SBP                     

a dobowym wydalaniem cytrynianów z moczem (rS -0,22; p<0,05). U dzieci z PNT nie 

obserwowano  korelacji między średnim dobowym DBP a dobowym wydalaniem z moczem 



analizowanych promotorów i inhibitorów krystalizacji. Nie stwierdzono również statystycznie 

istotnych korelacji między średnim dobowym SBP i DBP a badanymi wskaźnikami ryzyka 

krystalizacyjnego w moczu.  

U dzieci z PNT nie stwierdzono statystycznie istotnych korelacji między MAP a dobowym 

wydalaniem z moczem badanych promotorów i inhibitorów krystalizacji. Nie stwierdzono 

także statystycznie istotnych korelacji między MAP a badanymi wskaźnikami ryzyka 

krystalizacyjnego w moczu.  

 

Wnioski   

  1.  Dzieci z PNT w porównaniu do dzieci zdrowych charakteryzują się istotnie wyższym 

wydalaniem z moczem promotorów (wapnia, szczawianów i kwasu moczowego) oraz 

zmniejszonym wydalaniem inhibitorów (cytryniany) krystalizacji przy równoczesnym istotnie 

niższym pH moczu. W grupie tej istotnie wyższe wydalanie wapnia dotyczy szczególnie 

dzieci <13 r.ż., a kwasu moczowego- dzieci starszych.  Zjawisko to zwiększa ryzyko 

krystalizacyjne szczawianów- wapnia i wydaje się być niezależne od płci. 

2. Pośród metabolicznych czynników ryzyka kamicy moczowej, u dzieci z PNT istotnie 

częściej stwierdza się występowanie hiperurykozurii, hipocitraturii i hipomagnezurii.  

3. Jakkolwiek wydalanie cytrynianów z moczem u dzieci z PNT koreluje ujemnie                              

z wartościami średniego dobowego ciśnienia skurczowego, dokładny patomechanizm 

zaburzeń prokamiczych w przebiegu PNT u dzieci pozostaje nieznany a jego wyjaśnienie 

wymaga dalszych badań. 

4. Wobec zwiększonego ryzyka rozwoju kamicy moczowej, pacjenci pediatryczni z PNT 

powinni podlegać zasadom profilaktyki p/kamiczej (zdrowa dieta i obfita podaż płynów) oraz 

być poddawani okresowemu monitorowaniu dróg moczowych badaniem USG. 

 


