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Korzystny wpływ statyn na stężenie apoB, 
współczynnika apoB/apoAI oraz cholesterolu 
nie-HDL jako potencjalnych markerów oceny 
ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów 
z przewlekłą chorobą nerek leczonych 
zachowawczo

Wstęp: Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) obarczeni są wysokim 
ryzykiem śmiertelności z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, u których 
podłoża leżą m.in. zaburzenia gospodarki lipidowej. Statyny mają udowod-
nioną skuteczność w redukowaniu tego ryzyka. Wskazaniem do rozpoczęcia 
leczenia statynami w populacji osób z PChN leczonych zachowawczo jest 
wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, a nie wyłącznie podwyższone stężenie 
cholesterolu zawartego w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL-CH) brane  
pod uwagę dla populacji ogólnej. 

Cel pracy: Ocena wpływu przyjmowania inhibitorów HMG-CoA na stężenie 
apolipoproteiny B (apoB), apolipoproteiny AI (apoAI), współczynnika apoB/
apoAI oraz nie-HDL-cholesterol (nie-HDL-CH) w populacji chorych z PChN le-
czonych zachowawczo oraz ocena ich przydatności jako potencjalnych czynni-
ków pomocnych w szacowaniu ryzyka sercowo-naczyniowego w PChN.

Materiał i Metodyka: Do badania włączono 90 chorych z PChN w stadium 
G3-G4 pozostających pod opieką Poradni Nefrologicznej UCK w Gdańsku. 
Kryteriami wyłączenia z badania były: cukrzyca, choroba wątroby, czynne 
zakażenie, białkomocz nerczycowy, aktywna choroba nowotworowa, lecze-
nie immunosupresyjne, w tym sterydoterapia oraz terapia hipolipemizu-
jąca innymi preparatami niż statyny. Oceniono tradycyjne czynniki ryzyka 
ChSN na podstawie wywiadu z chorym i dostępnej dokumentacji medycz-
nej. Z pobranych na czczo próbek krwi oznaczono podstawowy profil lipido-
wy, VLDL izolowano metodą ultrawirowania, stężenia apoB100, apoAI były 
mierzone w surowicy za pomocą metody immunonefelometrycznej. Wskaź-
nik filtracji kłębuszkowej oszacowano przy użyciu wzoru CKD-EPI. Ba-
daną populację podzielono na grupy: nieprzyjmujących (grupa 0, n = 42)  
i przyjmujących (grupa 1, n = 48) statyny.

Wyniki: Pacjenci z grupy 1 mieli statystycznie istotnie niższe stężenie apoB 
(p < 0,001), współczynnika apoB/apoAI (p = 0,003) oraz cholesterolu nie-HDL (p 
< 0,001) w surowicy w porównaniu do chorych nieleczonych. 

Wnioski: Statyny wpływają na obniżenie stężenia apoB, współczynnika 
apoB/apoAI oraz stężenia nie-HDL-CH w surowicy u chorych z PChN leczonych 
zachowawczo. 

Parametry te w toku dalszych badań mogą okazać się użytecznymi wskaź-
nikami prognostycznymi w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego oraz określa-
niu wskazań do rozpoczęcia leczenia inhibitorami HMG-CoA w populacji osób 
z upośledzoną czynnością nerek.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 141-147)

The beneficial influence of statins on apoB 
concentration, apoB/apoAI ratio and non-HDL 
cholesterol as the potential markers of cardiovascular 
risk in patients with chronic kidney disease treated 
conservatively 

Introduction: Patients with chronic kidney disease (CKD) are of the high 
risk of mortality due to cardiovascular complications caused by, inter alia, li-
pid abnormalities. Statins were proved to reduce the risk. High cardiovascular 
risk, but not only the concentration of cholesterol contained in low density 
lipoproteins (LDL-C) as in general population is the indication to starting statin 
therapy in CKD patients treated conservatively.

Aim: Assessment of the influence of HMG-CoA inhibitors therapy on apoli-
poprotein B (apoB), apolipoprotein AI (apoAI), apoB/apoAI ratio and non-HDL-C 
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Wstęp
Przewlekła choroba nerek (PChN) sta-

nowi niezależny czynnik ryzyka wystąpie-
nia choroby sercowo-naczyniowej (ChSN). 
Pacjenci chorzy na PChN często umierają 
z przyczyn sercowo- naczyniowych zanim 
dojdzie do schyłkowej niewydolności nerek 
[1-2]. Poza tradycyjnymi czynnikami ryzyka 
ChSN, takimi jak: wiek, płeć męska, oty-
łość, nikotynizm, ChSN występująca w ro-
dzinie, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
zaburzenia lipidowe, chorzy z PChN są 
obciążeni tzw. nietradycyjnymi czynnikami 
ryzyka, do których należy: stres oksyda-
cyjny, hiperhomocysteinemia, przewlekły 
stan zapalny, niedokrwistość, wtórna nad-
czynność przytarczyc, a także dysfunkcja 
śródbłonka [1,3-4]. 

Zaburzenia lipidowe, rozwijające się 
w początkowych stadiach PChN i nasila-
jące się wraz z jej progresją, odgrywają 
istotną rolę w przyspieszonym rozwoju 
miażdżycy w PChN [5-6]. W populacji 
ogólnej pomiar stężenia cholesterolu w li-
poproteinach o niskiej gęstości (LDL-CH) 
jest silnym niezależnym czynnikiem ry-
zyka wystąpienia ChSN oraz śmiertel-
ności ogólnej i zgonu z powodu powikłań 
sercowo-naczyniowych. Pomiar LDL-CH 
w surowicy jest zalecany przez Europej-
skie Towarzystwo Kardiologiczne jako 
badanie przesiewowe w celu szacowania 
ryzyka sercowo-naczyniowego oraz roz-
poczynania i monitorowania leczenia hi-
polipemizującego w populacji generalnej 
[7]. W przeciwieństwie do tejże populacji,  
u pacjentów z PChN nie obserwuje się li-
niowej zależności pomiędzy stężeniem 
LDL-CH a ryzykiem wystąpienia ostrego 
zespołu wieńcowego (OZW), który wykaza-
no się u osób z prawidłową funkcją wydal-
niczą nerek [8]. W związku z tym wytyczne 
National Kidney Foundation Kidney Dise-
ase Outcomes Quality Initiative (KDIGO) 
leczenia dyslipidemii z 2013 r. nie zalecają 
konieczności osiągnięcia docelowych war-
tości stężenia LDL-CH  i eskalacji leczenia 
hipolipemizującego u osób z PChN [9]. 

Według tychże wytycznych leczenie 
hipercholesterolemii u pacjentów z PChN 
leczonych zachowawczo należy rozpoczy-
nać w oparciu o wysokie ryzyko sercowo-

concentration in CKD population treated conservatively as well as the assessment of their utility as potential factors 
helpful in the evaluation of cardiovascular risk in CKD patients.

Material and Methods: 90 adult CKD patients at the stage from 3 to 4 being under the care of the Outpatient Neph-
rology Clinic of the University Clinic Center in Gdańsk were included into the study. The exclusion criteria included: 
diabetes, liver diseases, infections, nephrotic proteinuria, active neoplasm, immunosuppressive treatment including 
steroids, heparin treatment due to lipoprotein lipase activation, and hypolipidemic agents except statins. Traditional 
cardiovascular risk factors were assessed on the basis of interview with patients and available medical documentation. 
From blood samples obtained after an overnight fasting basic lipid profile was measured, VLDL was isolated from blood 
serum by ultracentrifugation, apo B-100 and apoAI were measured by immunonephelometry. Serum creatinine was me-
asured using the enzymatic method that has calibration traceable to an IDMS reference measurement procedure. CKD-
-EPI equation was used to estimate GFR. The study population was divided into: non-treated with statins (group 0, n = 42) 
and treated with statins (group I, n = 48).

Results: Patients from group 1 had statistically significantly lower apoB concentration (p < 0.001), apoB/apoAI ratio 
(p = 0.003) and non-HDL-C (p < 0.001) in the serum in comparison to non-treated patients with statins.

Conclusions: Statins influences on reduction of apoB concentration, apoB/apoAI ratio and non-HDL-C in the serum 
of CKD patients treated conservatively.

These parameters in further research could become useful prognostic indicators in the assessment of cardiovascu-
lar risk and starting statins therapy in population with impaired kidney function.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 141-147)

-naczyniowe, a nie kierować się wyłącznie 
stężeniem LDL-CH w surowicy [9]. W Pol-
sce, w populacji osób z prawidłową filtracją 
kłębuszkową zaleca się szacowanie ryzy-
ka wystąpienia incydentu sercowo-naczy-
niowego zakończonego zgonem w ciągu 
10 lat za pomocą karty Pol-SCORE 2015 
[10]. Podkreślić należy, iż dotychczas nie 
zostały opracowane skale oceniające to 
ryzyko u chorych z PChN w naszym kra-
ju. Nie istnieją również pomocnicze narzę-
dzia identyfikujące osoby z upośledzoną 
funkcją nerek, u których korzystna byłaby 
intensyfikacja leczenia hipolipemizującego 
i osiąganie wartości terapeutycznych LDL-
-CH podobnie jak w populacji ogólnej.

Z uwagi na zmienność wewnątrzo-
sobniczą stężenia LDL-CH oraz fakt, że 
najczęściej jest to wartość wyliczana na 
podstawie wzoru Friedewalda, trudna do 
oszacowania przy znacznej hipertriglice-
rydemii, poszukuje się nowych, lepszych 
markerów lipidowych podwyższonego 
ryzyka sercowo-naczyniowego [11]. Udo-
wodniono, iż współczynnik będący ilora-
zem stężenia apolipoproteiny B (apoB) 
do stężenia apolipoproteiny AI (apoAI) 
(apoB/apoAI) szczegółowo odzwierciedla 
równowagę pomiędzy pro- i przeciwatero-
gennymi właściwościami lipoprotein i jest 
czynnikiem predykcyjnym wystąpienia 
OZW i ChSN w populacji ogólnej [12-14]. 
ApoB jest składnikiem białkowym lipopro-
tein o bardzo niskiej gęstości (VLDL), po-
średniej gęstości (IDL) i LDL. ApoB jest 
niezbędna do wiązania się lipoprotein LDL 
z receptorem dla LDL i następnie wychwy-
tu tych cząstek w wątrobie. Stężenie apoB 
świadczy o całkowitej liczbie promiażdży-
cowych lipoprotein krążących w osoczu, 
udowodniono jego związek z wyższym 
ryzykiem wystąpienia ChSN [14-17]. Po-
ziom apoB wzrasta wraz ze stopniem upo-
śledzenia funkcji wydalniczej nerek [18]. 
ApoAI stanowi główny białkowy kompo-
nent lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), 
jej stężenie w surowicy jest silnie skore-
lowane ze stężeniem tychże lipoprotein. 
ApoAI aktywuje acylotransferazę lecytyna: 

cholesterol (LCAT), która poprzez estry-
fikację cholesterolu zwiększa wydajność 
jego transportu zwrotnego z tkanek obwo-
dowych i ścian naczyń krwionośnych do 
wątroby [16]. Stężenie apoAI maleje wraz 
z progresją PChN [19].

Sato Y. i wsp. wykazali, iż współ-
czynnik apoB/apoAI dodatnio koreluje ze 
śmiertelnością ogólną oraz z przyczyn 
sercowo-naczyniowych u pacjentów he-
modializowanych, natomiast Zhan Y. 
i wsp. udowodnili tę zależność u chorych 
leczonych nerkozastępczo metodą dializy 
otrzewnowej [20-21]. 

Stężenie cholesterolu nie-HDL, ob-
liczane jako różnica między poziomem 
CH-C a HDL-CH w surowicy, odzwierciedla 
zawartość cholesterolu we wszystkich pro-
miażdżycowych lipoproteinach (VLDL, IDL, 
LDL) [22]. Udowodniono związek między 
stężeniem nie-HDL-CH a ryzykiem wystą-
pienia ChSN w populacji ogólnej oraz osób 
z przewlekłą choroba nerek w stadium G5 
[23-26]. Istnieją badania wykazujące wyż-
szość pomiaru nie-HDL-CH nad LDL-CH 
w surowicy w ocenie ryzyka sercowo-naczy-
niowego, gdyż stężenie LDL-CH nie wnosi 
informacji na temat wielkości czy budowy 
tychże lipoprotein, a zwłaszcza nie okre-
śla ilości małych gęstych LDL, które biorą 
udział w tworzeniu blaszek miażdżycowych 
[22]. Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-
-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA) 
(statyny), obniżając stężenie cholesterolu 
całkowitego (CH-C) i/lub LDL-CH oraz nie-
-HDL w surowicy, hamując sekrecję VLDL 
w wątrobie oraz dzięki tzw. działaniu ple-
jotropowemu zmniejszają śmiertelność 
ogólną oraz z powodu ChSN w pacjentów 
z PChN w okresie przeddializacyjnym [27-
29]. W dużych randomizowanych bada-
niach klinicznych (SHARP, UK-HARP-I) 
wykazano bezpieczeństwo stosowania 
statyn w tej grupie chorych [30-31]. 

Celem naszego badania była ocena 
wpływu inhibitorów HMG-CoA na stężenie 
apoB, apoAI, współczynnika apoB/apoAI 
oraz cholesterolu nie-HDL u pacjentów 
z przewlekłą chorobą nerek leczonych za-
chowawczo jako potencjalnych markerów 
umożliwiających szacowanie ryzyka serco-
wo-naczyniowego w tej populacji.
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Materiał i Metodyka 
Do badania włączono 90 osób z rozpo-

znaną PChN w stadium G3-G4 (eGFR 59-
16 ml/min/1,73m2) leczonych zachowaw-
czo, pozostających pod opieką Poradni 
Nefrologicznej Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku. Kryteriami wyłą-
czenia z badania były: cukrzyca, choroba 
wątroby, czynne zakażenie, białkomocz 
nerczycowy, aktywna choroba nowotwo-
rowa, leczenie immunosupresyjne, w tym 
sterydoterapia oraz terapia hipolipemizują-
ca innymi preparatami niż statyny. Wszyscy 
pacjenci wyrazili świadomą, pisemną zgo-
dę na udział w badaniu, na które uzyskano 
akceptację Niezależnej Komisji Bioetycz-
nej Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go (numer zgody NKBBN/541-256/2017). 
Dane demograficzne na temat stosowa-
nych leków, tradycyjnych czynników ryzyka 
ChSN (wiek, płeć, palenie tytoniu, nadci-
śnienie tętnicze, otyłość), chorób współist-
niejących, wykształcenia zostały zebrane 
w trakcie wizyty lekarskiej oraz na podsta-
wie dostępnej dokumentacji medycznej. 
Dodatkowo oceniono wskaźnik BMI (body 
mass index) oraz wskaźnik WHR (waist-
-to-hip ratio). PChN w stadium G3-G4 dia-
gnozowano w przypadku eGFR 59-15 ml/
min/1,73m2 utrzymującego się przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące. Otyłość rozpozna-
wano, gdy BMI wynosiło ≥ 30 kg/m2. WHR 
< 1 dla płci męskiej oraz < 0,85 dla płci żeń-

skiej uznano za wartość prawidłową. ChSN 
obejmowała chorobę niedokrwienną serca, 
przebyty OZW, udar mózgu, miażdżycową 
chorobę tętnic obwodowych. Nadciśnienie 
tętnicze rozpoznano w przypadku ciśnienia 
tętniczego skurczowego ≥ 140 mmHg i/lub 
rozkurczowego ≥ 90 mmHg zmierzonego 
trzykrotnie w pozycji siedzącej po 5-minu-
towym odpoczynku stwierdzanych w trak-
cie dwóch oddzielnych wizyt w Poradni 
Nefrologicznej i/lub przyjmowania leków 
hipotensyjnych. Zgodnie z wytycznymi Eu-
ropejskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go i Europejskiego Towarzystwa Miażdży-
cowego dotyczącymi leczenia zaburzeń 
lipidowych z 2016 r. za zalecane wartości 
lipidów przyjęto: CH-C < 190 mg/dl, LDL-
-CH < 100 mg/dl, TG < 150 mg/dl, HDL-CH 
> 45 mg/dl u kobiet, > 40 mg/dl u mężczyzn 
[7]. W przypadku wyższych wartości lipido-
wych rozpoznawano odpowiednio: hiper-
cholesterolemię (CH-C > 190 mg/dl i/lub 
LDL-CH > 100 mg/dl), hipertriglicerydemię 
(TG > 150 mg/dl), hiperlipidemię mieszaną 
(CH-C > 190 mg/dl i/lub LDL-CH oraz TG > 
150 mg/dl). Stężenie apoB w surowicy < 90 
mg/dl, apoAI < 160 mg/dl oraz cholesterolu 
nie-HDL < 130 mg/dl uznano za wartości 
prawidłowe [7]. 

Próbki krwi były pobierane rano na 
czczo po minimum 8-godzinnym wstrzy-
maniu się od pokarmów. CH-C, HDL-CH, 
TG były oznaczane metodą spektrofoto-

metryczną. HDL były izolowane poprzez 
precypitację lipoprotein zawierających 
apolipoproteinę B z heparyną i chlorkiem 
manganu. VLDL izolowano metodą ultra-
wirowania. Stężenie cholesterolu frakcji 
LDL oszacowano za pomocą formuły 
Friedewalda: LDL = CH-C– (HDL-CH + 
TG/5). 

Stężenie cholesterolu nie-HDL obli-
czano jako różnicę między CH-C a HDL-
-CH. Stężenie apolipoprotein w surowicy: 
apoB100, apoAI były mierzone za pomocą 
metody immunonefelometrycznej. Stęże-
nie kreatyniny w surowicy mierzono przy 
użyciu metody enzymatycznej (Abbott 
Diagnostics Inc., Santa Clara, CA, USA). 
Wskaźnik filtracji kłębuszkowej oszaco-
wano przy użyciu Chronic Kidney Dise-
ase Epidemiology Collaboration Equation 
(CKD-EPI). 

Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej danych wy-

korzystano program STATISTICA PL 12.0 
(Statsoft, Kraków). Normalność rozkładu 
cechy oceniono za pomocą testu Shapiro-
-Wilka. Parametrami do opisowego prze-
stawienia danych były: średnia i odchylenie 
standardowe lub mediana i zakres 10-90 
percentyl. W celu porównania dwóch grup 
niezależnych wykorzystano odpowiednio 
test t studenta lub test U Manna-Whitney’a. 
Do oceny różnic między więcej niż dwoma 

Tabela I
Ogólna charakterystyka badanej populacji. 
Baseline characteristics of study group.

grupa 0 (bez statyn) grupa 1 (statyny) p

liczebność (n) 42 48

liczebność (%) 46,7 53,3

płeć (K/M) 19/23 18/30 0,46

wiek [lata] 64,9 ± 11,7 70 ± 9,5 0,03

nadciśnienie tętnicze 31 (73,8%) 42 (87,5%) 0,097

nikotynizm 7 (16,7%) 10 (20,8%) 0,61

wykształcenie

wyższe 16 17 0,79

średnie 21 20 0,43

zawodowe 3 9 0,11

podstawowe 2 2 0,89

WHR powyżej normy dla płci 21 (50%) 19 (39,5%) 0,32

BMI [kg/m2] 27,8 28,2 0,72

otyłość 14 (33,3%) 13 (27,1%) 0,52

choroba sercowo-naczyniowa 7 (16,7%) 17 (35,4%) 0,04

kreatynina [mg/dl] 1,69 ± 0,65 1,798 ± 0,52 0,38

eGFR CKD-EPI [ml/min/1,73 m2] 41,2 ± 12,7 37,3 ± 11,5 0,14

stadium G3a PChN 17 (40,5%) 11 (22,9%) 0,63

stadium G3b PChN 18 (42,9%) 24 (50%) 0,13

stadium G4 PChN 7 (16,7%) 13 (27,1%) 0,02
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grupami użyto odpowiednio test ANOVA 
lub test Kruskala-Wallisa. Wartość p < 0,05 
uznano za wartość statystycznie istotną.

Wyniki
Charakterystykę ogólną badanej popu-

lacji przedstawiono w Tabeli I. Średni wiek 
chorych wynosił 67,6 lat, pacjenci ≥ 50 
roku życia stanowili 93% (n = 84) badanej 
grupy. Uczestników badania podzielono na 
grupę nieprzyjmujących (grupa 0, n = 42) 
i przyjmujących statynę (grupa 1, n = 48). 
Następnie chorych grupy 0 podzielono na 
I i II podgrupę w zależności od stężenia 
współczynnika apoB/apoAI, gdzie za punkt 
odcięcia przyjęto wartość 0,65. 

Wskazaniem do przyjmowania inhibi-
torów HMG-CoA była hipercholesterolemia  
lub hiperlipidemia mieszana bądź stwier-
dzona ChSN. Wyodrębnione grupy pacjen-
tów (0 i 1) nie różniły się między sobą roz-
kładem płci, wykształceniem, wskaźnikiem 
WHR i BMI, częstością występowania nad-
ciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, otyło-
ści, funkcją wydalniczą nerek zmierzoną 
za pomocą stężenia kreatyniny w surowicy 
i eGFR CKD-EPI. Pacjenci leczeni statyną 
w porównaniu do chorych nieleczonych 

Tabela II
Parametry lipidowe i lipoproteinowe badanej populacji.
Lipids and lipoproteins parameters in the study group.

grupa 0 (bez statyn) grupa 1 (statyny) p

CH-C [mg/dl] 226,7 ± 48 184,5 ± 38 <0,001

LDL-CH [mg/dl] 151 ± 44 119 ± 34 <0,001

HDL-CH [mg/dl] 51,2 ± 12 48,9 ± 13 0,38

TG [mg/dl] 122,3 ± 58 118,6 ± 49 0,75

apoAI [mg/dl] 168,1 ± 31 168,2 ± 30 0,99

apoB-VLDL 8,96 ± 4 8,68 ± 4 0,75

apoB-IDL+LDL 93 ± 24 78 ± 22 0,004

LDL/apoB 1,45 ± 0,3 1,29 ± 0,2 <0,001

HDL/apoAI 0,31 ± 0,06 0,29 ± 0,05 0,12
CH-C – cholesterol całkowity, LDL – lipoproteiny o niskiej gęstości, HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości, IDL – lipoproteiny o pośredniej gęstości, VLDL – lipoproteiny o bardzo 
niskiej gęstości, TG – triglicerydy, apo – apolipoproteina

Tabela III
Zaburzenia lipidowe w badanej populacji.
Lipids diturbances in the study group.

Ogółem grupa 0 (bez statyn) grupa 1 (statyny)

↑ CH-C 51 (57%) 34 (81%) 17 (35%)

↑ LDL-CH 66 (73%) 38 (91%) 28 (58%)

↑ TG 24 (27%) 11 (26%) 13 (27%)

↓ HDL-CH      28 (31%) 14 (16%) 13 (27%)

↑ apoB 47 (52%) 29 (32%) 19 (40%)

↑ apoAI 52 (58%) 36 (40%) 24 (27%)

CH-C – cholesterol całkowity, LDL – lipoproteiny o niskiej gęstości, HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości, IDL – lipoproteiny o pośredniej gęstości, VLDL – lipoproteiny o bardzo 
niskiej gęstości, TG – triglicerydy, apo – apolipoproteina

Rycina 1
Stężenie apoB w surowicy u osób z PChN w stadium G3-G4 w zależności przyjmowania (1) lub 
nieprzyjmowania (0) statyn.
ApoB concentration in the serum of CKD patients at G3-G4 stage depending on treatment (1) or non-treatment (0) 
by statins. 
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byli starsi średnio o 5 lat (p = 0,03), czę-
ściej byli obciążeni ChSN (p = 0,04) oraz 
PChN w stadium G4 (p = 0,02). 28 osób 
przyjmowało atorwastatynę, 14 osób - sim-
wastatynę, 6 osób - rosuwastatynę. Nie ob-
serwowano statystycznie istotnych różnic 
w profilu lipidowym (CH-C, LDL-CH, TG, 
HDL-CH) pomiędzy chorymi w zależności 
od stosowanej statyny.

Wraz ze spadkiem filtracji kłębuszkowej 
stwierdzono wzrost stężenia apoB (p = 0,047,  
R = -0,22), współczynnika apoB/apoAI (p = 
0,02, R = -0,25) oraz nie-HDL-CH (p = 0,03,  
R = -0,24), wzrost apoAI wraz ze spadkiem 
eGFR nie osiągnął istotności statystycznej.

Pacjenci leczeni inhibitorami HMG-CoA 
mieli statystycznie istotnie niższe stężenie 
CH-C i LDL-CH (Tab. II). Stężenie apoB, 

współczynnika apoB/apoAI oraz choleste-
rolu nie-HDL w surowicy było statystycznie 
niższe u chorych w trakcie terapii statynami 
(Ryc. 1, 2, 3). 

Podgrupa I chorych nieprzyjmujących 
statyny (n = 24) miała apoB/apoAI ≤ 0,65,  
w podgrupie II (n = 18) współczynnik ten 
wynosił > 0,65. Poza różnicą w LDL-CH  
(p > 0,004), HDL-CH (p < 0,005) wykaza-
no istotnie statystycznie wyższe stężenie 
apoB IDL+LDL w podgrupie II (p < 0,001).

Tabela III przedstawia odsetek wystę-
powania zaburzeń lipidowych w zależności  
od przyjmowania statyn. 

Dyskusja
W przeprowadzonym badaniu udo-

wodniono wpływ statyn na obniże-
nie nie tylko stężenia CH-C i LDL-CH, 
a także spadek poziomu apoB, współ-
czynnika apoB/apoAI oraz cholesterolu  
nie-HDL w surowicy pacjentów z PChN 
w stadium zaawansowania od G3 do G4, 
które są znanymi czynnikami ryzyka ser-
cowo-naczyniowego w populacji ogólnej 
[16-17,32]. Parametry te mogą stać się 
pomocnymi biomarkeremi w szacowa-
niu ryzyka wystąpienia ChSN i zgonu 
z jej powodu oraz określaniu wskazań do 
rozpoczęcia leczenia hipolipemizującego  
u pacjentów z PChN leczonych zachow-
awczo.

Podstawowy profil lipidowy (CH-C, 
LDL-CH, TG, HDL-CH), a zwłaszcza po-
ziom LDL-CH w surowicy, oznaczany 
rutynowo w populacji generalnej celem 
oszacowania ryzyko rozwoju miażdżycy 
i powikłań sercowo-naczyniowych, moni-
torowania leczenia hipolipemizującego, 
nie odzwierciedla złożonych zaburzeń li-
pidowych w PChN, które powstają w po-
czątkowych stadiach choroby i nasilają 
się wraz z jej progresją [7,33]. W popu-
lacji chorych z PChN nie obserwuje się 
liniowej zależności między tymi para-
metrami a ryzykiem wystąpienia ChSN 
czy zgonu z jej powodu zwłaszcza w za-
awansowanych stadiach PChN [8]. Po-
nadto, osoby z PChN różnią się między 
sobą współchorobowością oraz wystę-
powaniem tradycyjnych i nietradycyjnych 
czynników ryzyka ChSN. Dotychczas 
nie zostały opracowane skale oceniają-
ce ryzyko sercowo-naczyniowe dla osób 
z upośledzoną funkcją wydalniczą nerek. 
Trudno porównać szczupłego, niepalą-
cego papierosów 30-letniego mężczyznę  
z rozpoznanym wielotorbielowatym zwy-
rodnieniem nerek z otyłą 80-letnią kobietą  
z wieloletnim wywiadem nikotynizmu 
z PChN w przebiegu kłębuszkowego za-
palenia nerek. W związku z tym poszukuje 
się nowych biomarkerów ryzyka sercowo-
-naczyniowego celem stratyfikacji i oceny 
wskazań do rozpoczęcia leczenia hipolipe-
mizującego w populacji chorych z PChN. 

Ballantyne C.M. i wsp. wykazali, iż 
całkowita ilość promiażdżycowych lipopro-
tein (VLDL, IDL, LDL) w osoczu pozwala 
dokładniej oszacować ryzyko sercowo-
-naczyniowe niż stężenie LDL-CH [34]. 
Uważa się, iż ilość tychże lipoprotein 
określa stężenie apoB w surowicy, gdyż  
w każdej cząstce VLDL, IDL, LDL znaj-

Rycina 2
Współczynnik apoB/apoAI w surowicy u osób z PChN w stadium G3-G4 w zależności przyjmowania (1) lub 
nieprzyjmowania (0) statyn.
ApoB/apoAI ratio in the serum of CKD patients at G3-G4 stage depending on treatment (1) or non-treatment (0) by 
statins. 

Rycina 3
Stężenie nie-HDL-CH w surowicy u osób z PChN w stadium G3-G4 w zależności przyjmowania (1) lub 
nieprzyjmowania (0) statyn.
Non-HDL-C concentration in the serum of CKD patients at G3-G4 stage depending on treatment (1) or non-treatment 
(0) by statins. 
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duje się 1 cząsteczka apoB [14]. W ba-
danej przez nas populacji obserwowano 
wzrost stężenia apoB w surowicy prze-
biegający ze spadkiem filtracji kłębusz-
kowej, co pozostaje w zgodzie z wcze-
śniejszymi doniesieniami [19]. Z uwagi  
na udowodniony w wielu badaniach zwią-
zek między poziomem apoB a wystąpie-
niem ChSN sugeruje się wprowadzenie 
oznaczanie apoB do rutynowej praktyki 
w określaniu ryzyka sercowo-naczyniowe-
go w populacji ogólnej [16,17]. W badanej 
populacji niższe stężenie apoB było wy-
wołane głównie spadkiem liczby cząste-
czek IDL I LDL w surowicy, nie wykazano 
zmniejszenia ilości VLDL jak wykazał to 
Chapman M.J. i wsp. [35]. W badaniu 
udowodniliśmy korzystny wpływ statyn na 
stężenie apoB w surowicy, co może przy-
czyniać się do zmniejszenia ryzyka serco-
wo-naczyniowego w populacji pacjentów 
z PChN leczonych statynami tak, jak ob-
serwuje się to w populacji chorych z prawi-
dłową funkcją wydalniczą nerek.

Mimo, iż HDL różnią się ilością zawartych 
cząsteczek apoAI, mianowicie zawierają  
od 2 do 5 wspomnianych apolipoprote-
in, stężenie apoAI jest silnie skorelowane 
z poziomem HDL, co również wykazano 
w analizowanej grupie chorych [15,16]. 
Zależność pomiędzy apoAI a ryzykiem wy-
stąpienia ChSN pozostaje kontrowersyjna. 
Thomson A. i wsp. w dużej metaanalizie 
udowodnili odwrotną zależność pomię-
dzy apoAI a występowaniem ChSN [36].  
W analizowanej przez nas grupie nie wy-
kazaliśmy wyższego stężenia apoAI u cho-
rych leczonych statynami.

Współczynnik apoB/apoAI jest zna-
nym niezależnym czynnikiem ryzyka ser-
cowo-naczyniowego związanym z wyższą 
śmiertelnością ogólną oraz z powodu powi-
kłań ChSN w populacji ogólnej [12,37]. Ba-
dania Sato Y. oraz Zhan Y. po raz pierwszy 
udowodniły te zależności u chorych leczo-
nych nerkozastępczo metodą hemodializy 
i dializy otrzewnowej. Brakuje natomiast 
badań na temat współczynnika apoB/
apoAI u pacjentów z PChN leczonych za-
chowawczo [20,21]. Cerezo I. i wsp. po 
raz pierwszy wykazały związek między 
współczynnikiem apoB/apoAI a redukcją 
śmiertelności ogólnej u pacjentów z PChN 
w stadium G3-G5 w okresie przeddializa-
cyjnym, brakuje natomiast dalszych badań 
nad oceną związku między stosunkiem 
tychże apolipoprotein a śmiertelnością 
z powodów sercowo-naczyniowych [38]. 
Analizując grupę chorych nieprzyjmują-
cych statynę zaobserwowano, iż wśród 
pacjentów z apoB/apoAI > 0,65 stężenie 
cząsteczek apoB IDL+LDL w surowicy jest 
istotnie statystycznie wyższe, co zwiększa 
ich ryzyko sercowo-naczyniowe, zgodnie  
z badaniem Shoji T. i wsp. w populacji osób 
hemodializowanych w którym badacze 
wykazali, iż poziom IDL jest niezależnym 
czynnkiem ryzyka miażdżycy dużych na-
czyń [39]. Podana wartość współczynnika 
apoB/apoAI może okazać się pomocna 
w identyfikacji chorych z PChN szczegól-
nie narażonych na akcelerację miażdżycy, 
dane te należy potwierdzić w toku dalszych 
badań.

Liczne badania potwierdziły użytecz-
ność pomiaru stężenia nie-HDL-CH w sza-
cowaniu ryzyka wystąpienia ChSN [32,40]. 
Jego poziom w surowicy jest drugim (po 
LDL-CH) celem terapeutycznym w lecze-
niu hipolipemizującym w populacji ogólnej. 
Liu J. i wsp. udowodnili, iż wzrost stężenia 
nie-HDL-CH o 1 mg/dl zwiększa ryzyko 
zgonu z powodu powikłań sercowo-naczy-
niowych o 5% [41]. Robinson J.G. i wsp. 
w metaanalizie wykazali zmniejszenie ry-
zyka względnego OZW niezakończonego 
zgonem i śmierci z powodu ChSN wraz ze 
spadkiem nie-HDL-CH w stosunku 1:1 [42]. 
Usui T. wykazał, iż nie-HDL-CH jest zwią-
zany z wyższym ryzykiem sercowo-naczy-
niowym także u pacjentów z PChN [43]. 
W naszym badaniu również obserwowano 
niższe stężenie nie-HDL-CH u pacjentów 
leczonych statynami.

W badanej przez nas populacji zwróco-
no szczególna uwagę na znaczny odsetek 
występowania hipercholesterolemii, hiper-
triglicerydemii oraz mieszanych zaburzeń 
lipidowych zarówno 

w grupie leczonej, jak i nieleczonej sta-
tynami. Co więcej, zalecenia KDIGO doty-
czące terapii inhibitorami HMG-CoA u cho-
rych z PChN w stadium G3-G4 ≥ 50 roku 
życia zostały wdrożone jedynie u 55% ba-
danej populacji. Jednakże, gdy porówna-
my częstość wdrażania leczenia hipolipe-
mizującego statynami w podobnej grupie 
chorych w innych populacjach, wskaźnik 
ten jest podobny. W populacji niemieckiej 
wynosił on 52%, w populacji hiszpańskiej 
(55%) [44,45]. Wyniki te nie różniły się 
znacząco u osób z PChN (eGFR 59-15 ml/
min/1,73m2) będących pod opieką lekarza 
pierwszego kontaktu w populacji japońskiej 
(40%) czy amerykańskiej (50%) [46,47]. 
W randomizowanych badaniach klinicz-
nych nie stwierdzano większej częstości 
występowania działań niepożądanych 
statyn w porównaniu do placebo u osób 
z PChN w okresie przeddializacyjnym, dla-
tego nadmierna obawa lekarzy przed po-
tencjalną toksycznością tych leków wydaje 
się być nieuzasadniona, szczególnie, jeśli 
przestrzega się stosowania odpowiednie-
go rodzaju statyny i dawek zgodnie z zale-
ceniami KDIGO [27,30,48]. 

Wnioski
Statyny wpływają na obniżenie stęże-

nia apoB, współczynnika apoB/apoAI oraz 
stężenia nie-HDL-CH w surowicy u cho-
rych z PChN leczonych zachowawczo. 

Parametry te w toku dalszych badań 
mogą okazać się użytecznymi wskaźnikami 
prognostycznymi w ocenie ryzyka sercowo-
-naczyniowego oraz określaniu wskazań  
do rozpoczęcia leczenia inhibitorami HMG-
-CoA w populacji osób z upośledzoną 
czynnością nerek.
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