
Streszczenie 

Przewlekła choroba nerek, obok nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości oraz 

chorób sercowo – naczyniowych stała się jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku i 

pozostaje ważnym wyzwaniem dla współczesnej nefrologii. Jako wieloobjawowy 

zespół chorobowy, pociąga za sobą konieczność rozwoju metod leczniczych, ale 

również dogłębnego poznania przyczyn tego schorzenia. Choć za zwiększoną częstość 

występowania PChN odpowiada głównie wzrost zachorowalności na nadciśnienie 

tętnicze i cukrzycę, to jej fenotyp jest wypadkową oddziaływania otaczającego 

środowiska, jak również predyspozycji genetycznych. Postępujące upośledzenie funkcji 

nerek prowadzi do komplikacji klinicznych dotyczących wszystkich układów i 

narządów. Najczęstsze powikłania obejmują: schorzenia sercowo – naczyniowe (w tym 

nadciśnienie tętnicze), niedokrwistość, zaburzenia homeostazy gospodarki wodnej, 

elektrolitowej, kwasowo – zasadowej oraz wapniowo – fosforanowej.  

Nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi i przewlekła choroba nerek to 

patologie ściśle ze sobą związane zależnością przyczynowo – skutkową, a 

patofizjologia tego problemu ma charakter wieloczynnikowy i złożony. Z uwagi na 

częstość występowania nadciśnienia tętniczego, która w 4 – 5 stadium PChN wynosi 

około 84%, jest to problem szczególnie istotny w populacji pacjentów 

hemodializowanych, jako czynnik zwiększający ryzyko sercowo – naczyniowe oraz 

śmiertelność. Wśród znanych zaburzeń mechanizmów regulacji ciśnienia znajdują się 

przede wszystkim: zatrzymanie sodu i płynów, nieprawidłowe działanie związków 

hormonalnych, nadmierna aktywacja układu sympatycznego oraz dysregulacja 

śródbłonka. 

Zwiększona aktywność współczulna, jako jedna z przyczyn progresji 

przewlekłej choroby nerek oraz zwiększonej chorobowości i śmiertelności z przyczyn 

sercowo – naczyniowych, została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych i 

eksperymentalnych. Nerka to bowiem bardzo bogato unerwiony narząd, który może być 

celem układu współczulnego, jak również źródłem i modulatorem jego aktywności. 

Pośrednie źródło wiedzy o aktywności neuronów katecholaminergicznych stanowi 

ocena stężenia katecholamin i ich metabolitów w płynach ustrojowych. Pełniące funkcję 

neuroprzekaźników i neurohormonów aminy katecholowe są odpowiedzialne za 

prawidłowy przebieg szeregu procesów biologicznych, w tym funkcjonowanie układu 



nerwowego, sercowo – naczyniowego, a także regulację metabolizmu węglowodanów, 

białek i tłuszczów. W patogenezie nadciśnienia tętniczego i aktywności współczulnej 

bez odpowiedzi nadal pozostaje szereg pytań, a dalsze badania, w tym analizy 

genetyczne, mogą rzucić więcej światła te na zagadnienia. Nadzieje związane z 

dokładniejszą identyfikacją pacjentów wysokiego ryzyka oraz opracowanie 

indywidualnych strategii leczenia może dać gen PDC i jego produkt jakim jest 

fosducyna, czyli jeden z wewnątrzkomórkowych regulatorów przekazywania sygnałów 

za pośrednictwem białek G.  

Gen PDC, dotychczas był znany jako związany głównie z modulacją kaskady 

fototransdukcji. Dalsze badania przeprowadzone u ludzi i myszy oraz określenie roli 

fosducyny jako regulatora aktywności adrenergicznej w zwojach postsynaptycznych 

dały nowy wgląd w związek między aktywacją współczulnego układu nerwowego, 

regulacją ciśnienia krwi, a czynnikami uwarunkowanymi genetycznie. W ostatnich 

badaniach dowiedziono ponadto, że polimorfizm rs12402521 genu PDC jest ważnym 

genetycznym predyktorem nadciśnienia tętniczego związanego z nadwagą i otyłością.  

Celem niniejszej rozprawy była ocena korelacji między wariantem 

molekularnym rs12402521 genu PDC, a poziomem katecholamin w grupie chorych 

hemodializowanych w populacji polskiej. Istotnym założeniem była analiza nie tylko 

pośredniej aktywności układu współczulnego, ale także oszacowanie zależności między 

rozkładem genotypów i alleli, a występowaniem nadciśnienia tętniczego. 

W pierwszym etapie badaniem objęto 196 losowo wybranych pacjentów 

hemodializowanych. Grupę kontrolną stanowiło 128 zdrowych ochotników. W obu 

populacjach zebrano wywiad, przygotowano materiał do badań, wyizolowano DNA 

oraz przeprowadzono badanie metodą PCR. W drugim etapie pracy oznaczono poziom 

katecholamin przed oraz po hemodializie w grupie 44 chorych hemodializowanych. Do 

zmniejszenia ilości badanych pacjentów przyczyniły się czynniki natury obiektywnej, 

takie jak: śmiertelność, zmiana miejsca zamieszkania, fakt przebycia przeszczepienia 

nerki oraz brak możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Dane kliniczne, 

demograficzne i wyniki badań laboratoryjnych zebrano na podstawie wywiadu 

lekarskiego, badania przedmiotowego oraz dostępnej dokumentacji medycznej. Analizę 

statystyczną wykonano przy pomocy programu Statistica oraz MS Excel 2010. 

Przeprowadzona analiza badanej populacji potwierdziła zachowaną równowagę 

Hardy’ego – Weinberga. Zarówno w grupie kontrolnej jak i badawczej częściej 

występował genotyp GG oraz allel G, choć można zauważyć, że allel A występował z 



nieco większą częstością w grupie chorych hemodializowanych niż w grupie kontrolnej. 

Z uwagi na małą liczebność osób z genotypem AA ocenę przeprowadzono w modelu 

addytywnym oraz recesywnym. W wyniku zastosowanej analizy w żadnym modelu nie 

wykazano istotnej statystycznie zależności między rozkładem genotypów i alleli, a 

występowaniem nadciśnienia (p > 0,05). W grupie 44 chorych oznaczono ponadto 

poziom katecholamin przed oraz po hemodializie. U osób z genotypem GG wykazano 

istotny statystycznie spadek poziomu noradrenaliny (p < 0,01), adrenaliny (p < 0,05) 

oraz dopaminy (p < 0,001) wobec wartości sprzed hemodializy. U chorych z 

genotypami AG/AA wykazano istotny statystycznie spadek tylko poziomu dopaminy 

(p < 0,05). Zmiana poziomu noradrenaliny (p > 0,05) oraz adrenaliny (p > 0,05) wobec 

wartości sprzed hemodializy okazały się nieistotne statystycznie. Z uwagi na oznaczenie 

katecholamin w dwóch punktach czasowych, obliczono różnicę pomiędzy oznaczeniem 

po hemodializie, a przed hemodializą (pomiar B minus pomiar A), co pozwoliło 

pokazać dokładną zmianę wartości tych parametrów pomiędzy pomiarami. W grupie 

pacjentów z genotypem GG poziom noradrenaliny obniżył się, zaś w grupie pacjentów 

z genotypami AG/AA poziom NOR wzrósł, a podana różnica była istotna statystycznie 

pomiędzy grupami (p < 0,05). Różnice między poziomem adrenaliny oraz dopaminy 

nie były istotne statystycznie (p > 0,05). W badanej grupie analizowano ponadto dane 

takie jak: wskaźnik Kt/V oraz wyniki badań laboratoryjnych: parametry morfologiczne 

(RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) i parametry biochemiczne (potas, sód, 

wapń, fosfor, AST, ALT, żelazo, transferyna, ferrytyna oraz PTH). W grupie pacjentów 

z genotypem GG średni poziom Kt/V był niższy w porównaniu do chorych z 

genotypami AG/AA, a dla tych wartości wykazano silną istotność statystyczną (p < 

0,01). Wszystkie pozostałe parametry morfologiczne oraz biochemiczne okazały się 

nieistotne statystycznie dla badanej grupy chorych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że nie istnieje 

istotna statystycznie zależność między rozkładem genotypów i alleli polimorfizmu 

rs12402521 genu PDC, a występowaniem nadciśnienia tętniczego w grupie chorych 

hemodializowanych. Badany wariant molekularny genu PDC oddziałuje na aktywność 

układu współczulnego wpływając na zmianę poziomu katecholamin w tej grupie 

chorych. Z uwagi na powyższe, analizowany polimorfizm rs12402521 genu PDC może 

mieć także wpływ na skuteczność hemodializoterapii. Gen PDC oraz jego produkt 

jakim jest fosducyna mogą w przyszłości odegrać istotną rolę w farmakoterapii 

ukierunkowanej na współczulny układ nerwowy.


