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Choroby układu sercowo-naczyniowego u 
pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek 
- profil genetyczny wariantów molekularnych 
związanych z dysfunkcją śródbłonka

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w społeczeń-
stwach wysokorozwiniętych. Populacją szczególnie narażoną na ich rozwój są 
pacjenci hemodializowani, dlatego poszukuje się nowych czynników ryzyka 
chorób układu krążenia, w tym czynników genetycznych.  

Celem pracy była ocena występowania wariantów molekularnych trzech 
genów związanych z dysfunkcją śródbłonka w grupie pacjentów hemodializo-
wanych oraz poszukiwanie zależności pomiędzy badanymi polimorfizmami, a 
najczęstszymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. 

Materiał i Metodyka: Przebadano pacjentów hemodializowanych z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego (CVD+), hemodializowanych bez współistnie-
jących chorób układu krążenia (CVD-) oraz osoby zdrowe bez obciążającego 
wywiadu rodzinnego (Kontrola). Wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę 
na udział w badaniach. Badano polimorfizmy: czynnika wzrostu śródbłonka na-
czyniowego (VEGF), śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) oraz reduktazy 
metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR). Analizę molekularną przeprowadzono 
metodą PCR. Określono częstość alleli, genotypów oraz kombinacji alleli ryzyka 
w każdej z badanych grup. Przeanalizowano zależność występowania najczęst-
szych schorzeń układu krążenia od liczby alleli ryzyka.

Wyniki: Zaobserwowano różnice w częstości alleli i genotypów polimorfizmów 
VEGF i eNOS między grupami osób hemodializowanych i grupą kontrolną. Allel 
D i genotyp DD polimorfizmu VEGF częściej występowały w grupie pacjentów 
hemodializowanych (odpowiednio p<0,0001 i p<0,001) oraz podgrupach CVD+ 
vs kontrola (p<0,0001 i p<0,003) i CVD- vs kontrola (p=0,0009 i p=0,0009). Allel a 
polimorfizmu eNOS4 częściej występował w grupie CVD+ niż w grupie kontrol-
nej (p=0,01). Zaobserwowano częstsze występowanie choroby niedokrwiennej 
serca wśród pacjentów z dużą liczbą alleli ryzyka (4-6) niż z małą liczbą alleli 
ryzyka (0-1) – p=0,03. 

Wnioski: Otrzymane wyniki mogą wspomóc rozwój technik diagnostycznych 
umożliwiających identyfikację osób narażonych na schorzenia układu krążenia. 
Panel szybkich testów molekularnych mógłby wpłynąć na postępowanie z oso-
bami obciążonymi chorobą nerek, które już we wczesnych stadiach choroby 
charakteryzują się zwiększoną śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia 
niż ogół populacji. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 60-65)

In recent years the role of endothelial impairment in the pathology of cardio-
vascular diseases has been emphasised. 

The aim of paper was to evaluate the frequency of molecular variants of genes 
related to endothelial function in the population of haemodialysis patients and 
to search for the correlations between studied polymorphisms and frequent 
cardiovascular diseases.  

Material and Methods: A total of 601 haemodialysis patients and 245 con-
trols were studied. Haemodialysis individuals were divided into two subgroups: 
patients with (CVD+) and patients without co-existing cardiovascular disease 
(CVD-). Polymerase chain reaction was used for DNA amplification. Genotyping 
was performed for vascular endothelial growth factor (VEGF I/D), the intron 4 
nitric oxide synthase (eNOS4) and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR 
677 C/T) polymorphisms. 

Results: Significant differences were observed in allele and genotype dis-
tribution between haemodialysis patients and control group. The D allele and 
DD genotype of VEGF polymorphism were more frequent in the groups: CVD+ 
vs control (p<0.0001 for D allele, p<0.003 for DD genotype) and CVD- vs control 
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(p=0.0009 for D allele, p=0.0009 for DD genotype). The a allele of the eNOS4 
polymorphism was more frequent in the CVD+ group than in control (p=0.01). 
The ischemic heart disease was more frequent among patients with a number 
of 4-6 risk alleles than among patients with 0-1 risk allele (p=0.03). 

Conclusions: Obtained results demonstrate a significant role of studied 
polymorphisms in the development of cardiovascular diseases in haemodialysis 
patients. Moreover, they point to the role of cumulative number of risk alleles in 
the pathology of circulatory system.  

(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 60-65)

Wstęp
Mimo licznych kampanii informacyjnych 

i programów profilaktycznych liczba osób 
umierających corocznie z powodu chorób 
układu krążenia, szczególnie w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej, wciąż 
rośnie. Grupą szczególnie narażoną na 
rozwój tych schorzeń jest populacja osób 
z chorobami nerek, wśród których obser-
wuje się nawet kilkunastokrotnie większe 
ryzyko zgonu z powodu powikłań schorzeń 
układu krążenia [1]. Przyczyna tego stanu 
rzeczy leży między innymi w znacznie 
większej liczbie czynników ryzyka obecnych 
w grupie osób z chorobami nerek. Są to 
m. in. przewlekły, słabo wyrażony stan 
zapalny towarzyszący mocznicy, niedo-
krwistość, częsta dożylna suplementacja 
żelaza, obecność przetoki tętniczo-żylnej, 
powtarzające się epizody niestabilności 
hemodynamicznej podczas hemodializy, 
zaburzenia elektrolitowe, w tym trudne w 
leczeniu zaburzenia gospodarki wapniowo-

fosforanowej towarzyszące przewlekłej cho-
robie nerek [2]. Szczególnie istotny wydaje 
się być wymieniony na początku przewlekły 
stan zapalny wpływający na kondycję śród-
błonka naczyniowego, warstwy wysoce 
wyspecjalizowanych komórek stanowiących 
wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych i 
limfatycznych. Komórki te odgrywają kluczo-
wą rolę w regulacji homeostazy wewnątrz-
naczyniowej i stanowią początek szlaku 
etiopatogenetycznego rozwoju większości 
chorób układu sercowo-naczyniowego. 
W ostatnich latach kładzie się nacisk na 
poszukiwanie nowych czynników, które po-
zwoliłyby na wczesną identyfikacją osób o 
zwiększonym ryzyku rozwoju chorób układu 
krążenia. Dziedziną, która przeżywa obec-
nie dynamiczny rozwój i stwarza nowe moż-
liwości diagnostyczne i terapeutyczne, jest 
genetyka kliniczna. Dzięki takim metodom 
jak sekwencjonowanie, PCR (polymerase 
chain reaction), RT-PCR (real time PCR), 
mikromacierze czy FISH (fluorescent in situ 

hybridization), a ostatnio także mikro-RNA, 
możliwa jest identyfikacja i badanie nowych 
genów-kandydatów w rozwoju poszcze-
gólnych schorzeń. Wśród polimorfizmów, 
którym poświęca się szczególnie dużo 
uwagi są te, dotyczące funkcji śródbłonka 
[3]. Należą tu między innymi geny naczy-
niowego śródbłonkowego czynnika wzrostu 
(VEGF), reduktazy metylenotetrahydro-
folianowej  (MTHFR) oraz śródbłonkowej 
syntazy tlenku azotu (eNOS). Opisano sze-
reg polimorfizmów genu VEGF mogących 
predysponować do rozwoju chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Należą do nich m. 
in. polimorfizmy -634, -7, +1612, -1190 czy 
badany również w tej pracy insercyjno-de-
lecyjny polimorfizm -2549. Znane są donie-
sienia o jego roli w rozwoju niewydolności 
krążenia u pacjentów po zawale mięśnia ser-
cowego [4]. Obserwowano również częstsze 
występowanie allelu i genotypu ryzyka tego 
polimorfizmu u osób z przewlekłą chorobą 
nerek na tle nefropatii nadciśnieniowej [5]. 
Badania genu MTHFR koncentrowały się 
głównie wokół dwóch polimorfizmów typu 
single nucleotide polymorphism (SNP), 
C677T i A1298C. Niekorzystne warianty mo-
lekularne prowadzą do zmiany aktywności 
enzymu i w konsekwencji do zwiększenia 
stężenia homocysteiny,  czynnika ryzyka 
miażdżycy [6]. Przykładami znanych poli-
morfizmów śródbłonkowej syntazy tlenku 
azotu są -786 C/T, Glu298 oraz NOS4 
VNTR (variable number tandem repeats). 
Genotypy ryzyka tych polimorfizmów zwią-
zane są z obniżeniem aktywności enzymu 
i zmniejszeniem biodostępności tlenku 
azotu, kluczowego związku w regulacji 
homeostazy śródbłonka naczyniowego. 
Wiąże się to ze zwiększeniem całkowitego 
ryzyka sercowo-naczyniowego [7,8]. Istnieją 
jednak również doniesienia o ochronnym 
wpływie wariantu a tego polimorfizmu 
na rozwój niektórych schorzeń układu 
krążenia [9]. Polimorfizm eNOS4 obser-
wowany był częściej w grupie pacjentów 
hemodializowanych, co może świadczyć 
o jego roli w rozwoju chorób nerek [10].

W niniejszym badaniu podjęto próbę 

Tabela II
Warunki reakcji PCR dla poszczególnych polimorfizmów.
Conditions for PCR reaction for consecutive polymorphisms. 

Polimorfizm VEGF I/D MTHFR C677T ENOS4 VNTR

Sekwencja Primeru F 5’-GCTGAGAGTGGGGCTGACTAGGTA – 3’ 5’- TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA- 3’ 5’- AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT - 3’

Sekwencja Primeru R 5’- GTTTCTGACCTGGCTATTTCCAGG - 3’ 5’- AGGACGGTGCGGTGAGAGTG - 3’ 5’- TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC – 3’
Temperatura przyłączania 
(annealing temperature) 57° C 55° C 56° C 

Trawienie enzymem 
restrykcyjnym - Hinf I -

Produkt reakcji PCR allel I      229 bp
allel D    211 bp

allel C    198 bp
allel T    175+23 bp

allel a      393 bp
allel b      420 bp

Tabela I
Charakterystyka badanych grup.
Characteristics of the study groups.

Grupa CVD+ CVD- kontrola
Liczebność grupy 345 256 275

Płeć :        Kobiety
                 Mężczyźni      

137   (40%)
208   (60%)

125    (49%)
131   (51%)

105    (38%)
169   (62%)

Wiek (lata) 55,7          ±14,4 46,9           ± 14,5 52,6           ± 9,7

BMI (kg/m2) 25,29        ±  5,38 25              ± 4,71 NO

Kreatynina (μmol/l) 777,77      ± 282,44 632,94       ± 860,61 NO

Triglicerydy (mmol/l) 1,89          ±1,03 2,04           ± 1,03 NO

Cholesterol (mmol/l) 4,78          ±1,13 5,12           ± 1,34 NO

HDL (mmol/l) 1,18          ±0,45 1,3             ± 0,46 NO

Czas progresji do ESRD (lata) 6,26          ± 8,06 7,74           ± 8,46 ND

Średni czas dializ (lata) 4,87          ± 4,11 3,86           ± 3,98 ND

Cukrzyca t 2 42        (12%) 12          (8%) ND

Nadciśnienie tętnicze 262      (76%) 157        (60%) NO

Wyniki zostały przedstawione w postaci średniej arytmetycznej z podanym odchyleniem standardowym 
lub jako procent liczebności badanej grupy.

ND- nie dotyczy  NO- nie oznaczano, ESRD- end stage renal disease (schyłkowa niewydolność nerek)
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oceny wpływu trzech opisanych powyżej 
polimorfizmów genów związanych z funk-
cją śródbłonka na rozwój chorób układu 
sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów 
hemodializowanych. Istotnym założeniem 
była analiza nie tylko indywidualnych poli-
morfizmów, ale również ich sumarycznego 
wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe. 
Do badania wybrano polimorfizmy insercyj-
no-delecyjny genu VEGF, zmiennej ilości 
powtórzeń w intronie 4 genu eNOS oraz 
SNP C677T w genie MTHFR, ze wzglę-
du na ich kluczową rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu śródbłonka naczyniowego. 
Jest to pierwsze, według wiedzy autorów, 
tego typu badanie dotyczące opisanych 
polimorfizmów. 

Materiał i metody
Do badania włączono 601 pacjentów 

hemodializowanych podzielonych na dwie 
grupy. Pierwszą grupę stanowiły osoby 
hemodializowane z rozpoznaną chorobą 
układu krążenia, drugą osoby hemodializo-
wane bez współistniejącej choroby sercowo-
naczyniowej. Grupę kontrolną stanowiło 275 
osób zdrowych, bez wywiadu rodzinnego 
chorób układu krążenia i chorób nerek. 
Charakterystykę badanych grup przedsta-
wiono w tabeli I. 

Od wszystkich osób, po uzyskaniu 
świadomej zgody na uczestnictwo w bada-
niu, pobrano na EDTA 15 ml krwi żylnej, z 
której następnie izolowano DNA. Otrzymany 
materiał użyto do wykonania reakcji PCR. 
Metoda ta polega na powieleniu materiału 
genetycznego poprzez poddanie go wie-
lokrotnemu cyklowi reakcji syntezy. DNA 
zostaje dodany do mieszaniny reakcyjnej, w 
której znajdują się trifosforany nukleotydów, 
komplementarne do matrycowego DNA 
oligonukleotydy - startery reakcji (primery) 
oraz termostabilna polimeraza DNA (Taq 
polimeraza). Reakcja przeprowadzana jest 
w środowisku wodnym zawierającym odpo-
wiedni bufor oraz jony magnezu. Pierwszym 
jej etapem jest denaturacja matrycowego 
DNA w temperaturze 95°C. Dochodzi 
w nim do rozplecenia podwójnej helisy 
i powstania dwóch nici, do których w ko-
lejnym etapie dołączane są odpowiednie 
primery. Temperatura wymagana w drugim 
etapie, zwanym annealing, jest charaktery-
styczna dla poszczególnych par primerów i 
zwykle waha się w granicach 40°C - 65°C. 
Primery dołączone do komplementarnego 
fragmentu DNA tworzą dwuniciowe startery 
dla dalszego etapu, jakim jest elongacja 
łańcucha. Reakcja ta zachodzi w tempera-
turze 72°C, optymalnej dla termostabilnej 
polimerazy DNA. Ten etap prowadzi do po-
wielenia badanego materiału genetycznego. 
Następnie cały cykl rozpoczyna się od nowa 
i powtarzany jest około 30 razy, co prowadzi 
do przyrostu ilości materiału genetycznego 
w postępie geometrycznym. Warunki reakcji 
PCR dla poszczególnych polimorfizmów 
przedstawiono w tabeli II.

Ze względu na typ polimorfizmu MTHFR, 
SNP (single nucleotide polymorphism), pro-
dukt reakcji PCR wymagał przeprowadzenia 
kolejnego etapu jakim było trawienie enzy-
mem restrykcyjnym. W przypadku badanego 
polimorfizmu był to enzym HinfI. Po 18h 
inkubacji w temperaturze 37°C produkt re-
akcji trawienia, podobnie jak produkty reakcji 

Rycina 1
Rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR a) polimorfizm VEGF I/D b) polimorfizm MTHFR C677T c) 
polimorfizm eNOS4 VNTR. 
Electrophoretic separation of PCR products a) polymorphism VEGF I / D b) of the MTHFR C677T polymorphism c) 
eNOS4 VNTR polymorphism.

Rycina 2
Występowanie chorób układu krążenia w populacji CVD+. 
The occurrence of cardiovascular diseases in a population of CVD.
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PCR genów VEGF oraz eNOS4, nanoszone 
były na żel agarozowy, poddane procesowi 
elektroforezy i następnie detekcji w świetle 
UV. Przykładowy rozdział elektroforetyczny 
produktów poszczególnych reakcji przedsta-
wiono na rycinie 1. 

Otrzymane wyniki zebrano w tabelach 
kontyngencji oraz poddano analizie staty-
stycznej. Policzono częstości występowa-
nia kategorii poszczególnych zmiennych. 
Podano liczebności kategorii badanych 
zmiennych oraz ich procentowy udział 
w analizowanych grupach. Do porów-
nania częstości występowania poszcze-
gólnych kategorii użyto testu istotno-

ści dla dwóch wskaźników struktu-
ry (procentów). Testem niezależności 
X2 zweryfikowano hipotezę o niezależności 
występowania chorób układu sercowo-na-
czyniowego od ilości alleli ryzyka. Współwy-
stępowanie ilości alleli ryzyka z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego badano z 
użyciem analizy korespondencji. Zgodność 
rozkładu alleli z prawem Hardy’ego-We-
inberga zbadano z użyciem testu X2. Za 
istotność statystyczną uznano wartości p < 
0,05. Do obliczeń użyto pakietu statystycz-
nego STATISTICA v. 9.0. 

Wyniki

W grupie 345 osób z rozpoznaną 
chorobą układu krążenia analizowano 
występowanie najczęściej spotykanych 
chorób sercowo-naczyniowych: choroby 
niedokrwiennej serca (IHD), przerostu lewej 
komory serca (LVH), niewydolności krą-
żenia (HF), migotania przedsionków (AF), 
przebytego udaru niedokrwiennego mózgu 
(STR) oraz przebytego zawału serca (MI). 
Częstość występowania poszczególnych 
schorzeń w analizowanej grupie przedsta-
wiono na rycinie 2. 

Rozkłady częstości występowania 
poszczególnych genotypów i alleli oraz 
zgodność z prawem Hardy’ego-Weinberga 
przedstawiono w tabeli III. 

Obserwowano częstsze występowanie 
allelu ryzyka D polimorfizmu VEGF I/D 
zarówno w grupie CVD+ jak i w grupie 
CVD- w porównaniu do grupy kontrolnej, 
odpowiednio p<0,0001 i p=0,0009. Podobne 
wyniki otrzymano dla genotypu ryzyka DD: 
CVD+ vs kontrola p=0,03 i CVD- vs kontrola 
p=0,0009. Genotyp dziki, II, częściej wystę-
pował w grupie kontrolnej niż w grupie CVD+ 
(p=0,007). Allel ryzyka a polimorfizmu eNOS 
4 częściej występował w grupie CVD+ niż 
w grupie kontrolnej (p=0,01). Genotyp dziki, 
bb, częściej zaś obserwowany był w grupie 
kontrolnej niż w grupie CVD+ (p=0,02). 
Nie zanotowano różnic pomiędzy grupą 
kontrolną, a grupą CVD-. Nie obserwowano 
również różnic w częstości występowania 
poszczególnych genotypów i alleli genu 
MTHFR pomiędzy badanymi grupami. Nie 
było także różnic pomiędzy grupami CVD+ 
i CVD-. Istotne statystycznie różnice w 
częstości występowanie genotypów i alleli 
wyszczególniono w tabeli IV. 

Badane grupy podzielono również na 
trzy podgrupy ze względu na liczbę alleli 
ryzyka- duża 4-6, średnia 2-3- oraz mała 
0-1. Rozkład częstości liczby alleli ryzyka 
przedstawiono w tabeli V.

Istotne statystycznie różnice zanotowano 
pomiędzy grupą CVD+ i kontrolą we wszyst-
kich porównywanych podgrupach (6-4 alleli 
ryzyka p=0,02, 3-2 allele ryzyka p=0,04, 0-1 
alleli ryzyka 0,0006) oraz pomiędzy grupą 
pacjentów hemodializowanych ogółem, 
a grupą kontrolną (odpowiednio p= 0,04 
dla 6-4 alleli ryzyka, p=0,01 dla 3-2 alleli 
ryzyka oraz p=0,0003 dla 0-1 allela ryzyka). 
Mała liczba alleli ryzyka istotnie częściej 
występowała również w grupie kontrolnej 
w porównaniu do grupy CVD- (p=0,0058). 
Interesujący jest fakt, że kombinacja 6 alleli 
ryzyka występowała jedynie w grupie CVD+, 
nie obserwowano takiego genotypu w pozo-
stałych badanych grupach. Była to jednak 
zbyt mała liczebnie grupa, aby poddać ją 
wiarygodnym analizom statystycznym.

Zbadano również zależność między licz-
bą alleli ryzyka, a występowaniem chorób 
układu sercowo-naczyniowego. Otrzymane 
wyniki zostały zobrazowane na rycinie 3.

Zanalizowano także częstość wystę-
powania poszczególnych chorób układu 
sercowo-naczyniowego zależnie od liczby 
alleli ryzyka. Z powodu rzadkiego wystę-
powania w badanej grupie zawału mięśnia 
serca, migotania przedsionków oraz udaru 
niedokrwiennego mózgu nie analizowano 
wymienionych schorzeń. Ocenie statystycz-
nej poddano chorobę niedokrwienną serca 
(IHD), przerost lewej komory mięśnia serca 

Tabela III
Częstość alleli i genotpyów badanych polimorfizmów.
The frequency of studied alleles and genotypes polymorphisms.

VEGF

genotyp II genotyp ID  genotyp DD Allel D Zgodność z prawem 
Hardy’ego-Weinberga 

CVD+ 68      (20) 197    (57) 80      (23) 0.52         X2=7,1    p=0,008
CVD- 57      (22) 141    (55) 58      (23) 0.5         X2=2,6    p=0,1

Kontrola 87     (32) 156   (57) 32     (11) 0.4         X2=9,1   p=0,002
MTHFR

genotyp CC genotyp CT genotyp TT allel T Zgodność z prawem 
Hardy’ego-Weinberga 

CVD+ 152     (44) 165     (48) 28       (8) 0,32        X2=3,3     p=0,07
CVD- 129     (50) 109     (43) 18       (7) 0,28        X2=2,6    p=0,1

Kontrola 120    (43) 126    (46) 29      (11) 0,33        X2=0,2    p=0,6
eNOS4

genotyp bb genotype ab genotype aa allel a Zgodność z prawem 
Hardy’ego-Weinberga 

CVD+ 196   (57) 127   (37) 22     (6) 0.25         X2=0,05   p=0,8
CVD- 158   (62) 89     (35) 9       (3) 0.2         X2=0,68   p=0,4

Kontrola 180   (66) 85     (31) 10     (3) 0.19         X2=0        p=0,99
W nawiasach podano wartości procentowe. Częstość alleli ryzyka podano w części dziesiętnej..

Tabela IV
Porównanie częstości genotypów i alleli pomiędzy grupami.
Comparison of the frequency of genotypes and alleles between groups.

Porównywane grupy Porównywane 
genotypy/allele Z P  OR           (95% CI)

polimorfizm VEGF 

CVD+ vs Kontrola

II -3,41 0,007 0,53     (0,37-0,77)

DD 3,71 0,003 2,29     (1,47-3,58)

D 4,12 <0,0001 1,61     (1,28-2,02)

CVD- vs Kontrola

II -2,43 0,02 0,61  (0,42-0,91)

DD 3,38 0,0009 2,22   (1,39-3,56)

D -3,34 0,0009 1,51   (1,18-1,93)

HD vs Kontrola

II -3,48 0,0006 0,56   (0,41-0,78)

DD 3,93 0,001 2,26   (1,49-3,43)

D -4,31 <0,0001 1.57   (1,28-1,92)

polimorfizm eNOS4 

CVD+ vs Kontrola
Bb -2,19 0,02 0,69   (0,50 – 0,96)

a 3,39 0,01 1,40   (1,06 – 1,84)

CI- przedział ufności; HD- pacjenci hemodializowani; OR- iloraz szans; Z- wartość statystki testowej; 
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(LVH) oraz niewydolność krążenia (HF). 
Istotne statystycznie różnice otrzymano 
jedynie dla choroby niedokrwiennej serca. 
Osoby z 4 - 6 allelami ryzyka istotnie czę-
ściej zapadały na to schorzenie (Z = 2,09; p 
= 0,03; OR = 1,89; 95% CI 1.0346 – 3.4561) 
niż pacjenci z małą ilością alleli ryzyka (0 
-1). Współwystępowanie ilości alleli ryzyka 
i choroby niedokrwiennej serca (CNS) w 
analizie korespondencji przedstawiono na 
Rycina 4. 

Porównano również czas progresji do 
schyłkowej niewydolności nerek w grupie 
osób ze współistniejącymi chorobami ukła-
du krążenia oraz bez takiego rozpoznania. 
Czas ten był krótszy w grupie CVD+ i była 
to różnica istotna statystycznie (Z = 2,16; 
p < 0,05). Badane grupy podzielono także 
ze względu na płeć. Nie stwierdzono istot-
nych różnic w częstości występowania 
poszczególnych genotypów i alleli w grupie 
mężczyzn i kobiet. 

Dyskusja
Analiza otrzymanych wyników pozwala 

na sformułowanie następujących tez. Cho-
ciaż nie obserwowano istotnych statystycz-
nie różnic pomiędzy grupą CVD+ i CVD-, 
można zaobserwować trend do częstszego 
występowania alleli i genotypów ryzyka w 
grupie osób ze współistniejącą chorobą 
układu krążenia. W grupie kontrolnej i w 
grupie CVD+ dla genu VEGF nie obser-
wowano zgodności z prawem Hardy’ego-
Weinberga. Niezgodność ta może wynikać 
m. in. z silnego statystycznie związku z 
analizowanymi chorobami [11]. Według 
wiedzy autorów do tej pory nie było prac 
analizujących wpływ trzech opisywanych 
polimorfizmów na rozwój schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego. Guerzoni i wsp. 
[12] analizowali badany polimorfizm genu 
MTHFR oraz polimorfizm VEGF C2578A. 
Również oni nie uzyskali statystycznej 
zależności dla polimorfizmu MTHFR, ani 
nie stwierdzili podwyższonych poziomów 
homocysteiny w surowicy u nosicieli allela 
ryzyka. Stwierdzili natomiast zwiększone 
ryzyko choroby wieńcowej trójnaczyniowej 
u nosicieli allela ryzyka polimorfizmu VEGF. 
Należy jednak zaznaczyć, że dostępne 
badania nie są jednoznaczne. Szabo i 
wsp. [13] badali polimorfizmy genów re-
duktazy metylenotetrahydrofolianowej oraz 
syntazy tlenku azotu u osób z cukrzycą. 
Polimorfizmy MTHFR C677T oraz eNOS 
Glu298Asp były związane w tym badaniu 
z wyraźnie wyższym ryzykiem wystąpienia 
zawału mięśnia sercowego. Autorzy suge-
rują możliwość wykorzystania polimorfi-
zmu MTHFR jako markera zwiększonego 
ryzyka sercowo-naczyniowego. Podobne 
niejednoznaczne wyniki dotyczą analizy 
polimorfizmu eNOS4 VNTR. Suganthalak-
shmi i wsp. [14] nie stwierdzili wpływu tego 
polimorfizmu na rozwój powikłań sercowo-
naczyniowych, głównie mikroangiopatii, 
u osób z cukrzycą, potwierdzając jedno-
cześnie wpływ kilku polimorfizmów genu 
VEGF. Jednak Fattini i wsp. [15] stwierdzili 
silny związek genotypu aa polimorfizmu 
eNOS4 VNTR z ryzykiem zawału mięśnia 
sercowego. Niejednoznaczność przyto-
czonych wyników może wynikać z różnic 
populacyjnych. Należy pamiętać, że na 
rozwój chorób układu sercowo-naczynio-

Tabela V
Rozkład częstości liczby alleli ryzyka w badanych grupach.
The frequency distribution of the number of risk alleles in the studied groups.

Ilość alleli ryzyka CVD+ CVD- kontrola
  6 – 4 37    (11) 20     (8) 15     (5,5)
  3 – 2 214  (62) 162   (63) 149   (54)
  0 – 1 94    (27) 74     (29) 111   (40,5)

W nawiasach podano wartości procentowe. 

Rycina 3
Współwystępowanie alleli ryzyka i chorób układu sercowo-naczyniowego w analizie korespondencji. 
Coexistence of risk alleles and diseases of the cardiovascular system in correspondence analysis.

Rycina 4
Współwystępowanie alleli ryzyka i choroby niedokrwiennej serca w analizie korespondencji. 
Coexistence of risk alleles and coronary heart disease in correspondence analysis.
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wego ma również wpływ wiele czynników, 
w tym na pewno wiele polimorfizmów róż-
nych genów. Niezwykle ważne wydaje się 
więc dokładne poznanie ich wzajemnych 
interakcji celem stworzenia „genetycznego 
profilu ryzyka”, który pozwoliłby na szybsze 
i dokładniejsze wychwytywanie osób nara-
żonych na wcześniejszy i dynamiczniejszy 
rozwój schorzeń układu krążenia. W świetle 
przytoczonych argumentów zasadne wydaje 
się kontynuowanie badań skupiających się 
na wpływie kilku polimorfizmów genów zwią-
zanych z funkcją śródbłonka, gdyż dopiero 
kumulacja molekularnych wariantów ryzyka 
może okazać się znacząca w określaniu 
całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. 
Ważnym punktem jest również odpowiedni 
dobór grup badanych. Ograniczeniem tego 
badania było oparcie się na wywiadzie w 
przypadku doboru grupy kontrolnej, oraz wy-
wiadzie i dostępnej dokumentacji medycznej 
w przypadku doboru osób do grup CVD+ i 
CVD-. Nie wykonywano dodatkowych badań 
diagnostycznych, co mogło spowodować 
nieprawidłowe zakwalifikowanie niektórych 
osób z bardzo wczesnymi, bezobjawowymi 
stadiami chorób układu krążenia. Niemniej 
jednak otrzymane wyniki są interesujące, 
zachęcają do dalszych badań nad gene-
tycznymi czynnikami ryzyka rozwoju cho-
rób układu sercowo-naczyniowego, a ich 
kontynuowanie może stworzyć podwaliny 
dla nowych metod diagnostycznych i tera-
peutycznych. 

Wnioski 
Zaobserwowano istotne statystycznie 

różnice dystrybucji alleli i genotypów po-
limorfizmu VEGF I/D oraz eNOS4 VNTR 

między grupą osób hemodializowanych i 
grupą kontrolną. Nie obserwowano istotnych 
statystycznie różnic między pacjentami z 
chorobą układu sercowo-naczyniowego 
oraz bez takiego rozpoznania, choć widocz-
ny był trend do częstszego występowania 
alleli ryzyka w grupie osób CVD+. Pacjenci 
CVD+ charakteryzowali się większą, suma-
ryczną liczbą alleli ryzyka trzech badanych 
polimorfizmów niż pacjenci CVD- i grupa 
kontrolna. Obserwowano zależność wystę-
powania choroby niedokrwiennej serca od 
liczby alleli ryzyka badanych polimorfizmów. 
Nie obserwowano różnic w dystrybucji alleli i 
genotypów badanych polimorfizmów między 
grupami kobiet i mężczyzn.
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