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wzmocnienie obrazu ostrych zmian zapalnych
w jelicie. Obrazy MR oglądał doświadczony
radiolog, który nie znał wyników oceny klinicznej ani laboratoryjnej. Oceniał on pogrubienie ściany jelita (>3 mm), zwężenie
światła jelita oraz nieprawidłowości w ścianie
jelita i poza nim. Patologiczne nasilenie zmian
w ścianie jelita rozpoznawano na podstawie
oceny wzrokowej i analizy ilościowej. Za zwężenie jelita uznawano stałe odcinkowe przewężenie jego światła, któremu towarzyszyło
poszerzenie fragmentu jelita tuż ponad nim.
Mianem nieprawidłowych określano węzły
chłonne, jeśli ich najmniejsza średnica przekraczała 5 mm w krezce jelita lub 10 mm
w przestrzeni zaotrzewnowej.
Do analizy włączono 37 dzieci, w tym
22 dziewczynki, 32 dzieci z CD i 5 z nieokreślonym zapaleniem okrężnicy. Wiek dzieci wynosił
od 7 do 15 lat (średnio 11,7 roku). Żaden chory
nie wymagał podania leków uspokajających.
Wyniki badania MR ujawniły: poszerzenie końcowego odcinka jelita krętego nad zwężeniem
(u 3 chorych) i w środkowym odcinku okrężnicy
poprzecznej (1), naciekanie jelita przez tkankę
tłuszczową (14) oraz nieprawidłowe węzły chłonne krezki (13). Nie stwierdzono powierzchownych ani głębokich owrzodzeń. Długość nieprawidłowych odcinków jelita wynosiła od 2 do 80 cm
(średnio 21,2 cm), a grubość ściany jelita od 2,5
do 12 mm (średnio 5,95 mm). Obraz uzyskany
po podaniu środka cieniującego nie korelował
z PCDAI ani ESR, ale wzmocnienie zmienionych
obszarów było wyraźnie mocniejsze u chorych
z nieprawidłowymi wartościami CRP.
Zdaniem autorów zastosowana przez nich
technika z użyciem błonnika była dobrze tolerowana i dostarczała obrazów wystarczających do oceny zasięgu CD, jej aktywności oraz
powodowanych przez nią zmian poza światłem jelita bez konieczności wykorzystywania
promieni jonizujących w celu wykonania serii
zdjęć radiologicznych lub TK jelita cienkiego.
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Autorzy artykułu podkreślają przydatność badania MR w ocenie CD. Poszczególne ośrodki mają oczywiście własne doświadczenie w ocenie
i obserwacji chorych na CD. Nie przeprowadzono badania w kohorcie chorych poddanych rutynowo badaniom obrazowym innym niż MR,
np. ﬂuoroskopii po podaniu środka cieniującego, dlatego nie można porównać względnej
skuteczności każdego z tych badań w wykrywaniu nieprawidłowości. Autorzy zdołali jednak
opracować protokół ułatwiający rozpoznawanie
zmian charakterystycznych dla CD.
Co ciekawe, autorzy potwierdzili spostrzeżenie Schunka, że wskaźnik klinicznej aktywności CD nie koreluje z cechami zapalenia
widocznymi w badaniu MR.1 Obrazy radiologiczne korelują jednak z wartościami CRP,
choć nie z OB.
Omawiane badanie, podobnie jak opracowania, których autorami są Siddiki2 i Applegate,3 podkreśla wyższość badań TK i MR
w ocenie aktywności CD w porównaniu z badaniem ﬂuoroskopowym po podaniu barytu.
Jest to spowodowane głównie poprawą jakości obrazów w czasie i przestrzeni oraz wykorzystaniem lepszych środków poszerzających
jelito. Przewaga MR polega na możliwości
powtarzania oceny bez konieczności napromieniania chorego. Ekspozycja na promieniowanie budzi duże obawy,5 zwłaszcza u osób
młodych dotkniętych chorobami przewlekłymi.
Desmond i wsp.6 zwrócili uwagę na podgrupę
chorych na CD szczególnie narażonych na ko-

nieczność poddawania się wielu badaniom TK.
Należą do niej chorzy z zaburzeniami w górnym odcinku przewodu pokarmowego, u których rozpoznanie ustalono w młodszym wieku,
ze zmianami w ścianie jelita o charakterze przenikającym oraz wymagający dożylnego leczenia kortykosteroidami, inﬂiksymabem lub
poddawani licznym operacjom.
W świecie dysponującym obrazami przekrojowymi ciała, których interpretację ułatwia analiza komputerowa wzbogacona możliwościami
oprogramowań 2D i 3D, ocena zmian zachodzących w przebiegu CD jest dla radiologów
prostsza. Dalsze udoskonalenia czułości i techniki MR stwarzają nadzieję na osiągnięcie przełomu w obrazowaniu narządów z możliwością
kontrolowania całkowitej dawki promieniowania podawanej w trakcie życia chorego.
Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna,
badanie MR, błonnik.
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U dzieci z przewlekłą chorobą nerek lepiej utrzymywać niższe
wartości ciśnienia tętniczego krwi
Źródło: Escape Trial Group. Stricte
blood-pressure control and progression of
renal failure in children. N Engl J Med.
2009; 361 (17): 1639-1950.
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PICO
Pytanie: Czy, w porównaniu ze standardowym,
znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
zwalnia progresję upośledzenia czynności nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek?

Typ zagadnienia: Interwencja
Projekt badania: Prospektywne badanie
randomizowane
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W 33 ośrodkach nefrologii dziecięcej w Europie przeprowadzono prospektywne randomizowane badanie z udziałem dzieci
w wieku 3-18 lat z przewlekłą chorobą nerek
(PChN); wskaźnik przesączania kłębuszkowego 15-80 ml/min/1,73 m2) i nadciśnieniem
tętniczym. Celem badania było ustalenie, czy
większe niż standardowe obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi przyczynia się do zwolnienia
progresji choroby nerek. Z udziału w badaniu
wykluczano dzieci poddane wcześniej przeszczepieniu nerki lub obciążone współistnieniem poważnych chorób.
Po półrocznym okresie wdrożeniowym,
w którym przerwano podawanie wszelkich
inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i antagonistów receptora angiotensynowego, chorych przydzielano losowo
do grupy, w której docelowo osiągano standardowe wartości ciśnienia tętniczego krwi
(między 50 a 90 centylem) lub do grupy, w której docelowo znacznie obniżano ciśnienie tętnicze krwi (<50 centyla). Chorych podzielono
na podgrupy w zależności od choroby będącej
przyczyną PChN oraz zmniejszenia wartości
wskaźnika przesączania kłębuszkowego (GFR)
w okresie wdrożeniowym. Pod koniec okresu
wdrożeniowego rozpoczęto leczenie wszystkich chorych stałą dawką inhibitora ACE (ramiprylu), którą stopniowo zwiększano tak, aby
osiągnąć zamierzony cel w ciągu 2 miesięcy
(6 mg/m2). Prowadzący leczenie nefrolog decydował o zastosowaniu jednego lub więcej leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi w celu
uzyskania założonych wartości docelowych, zabronione było jednak podanie kolejnego antagonisty układu reninowo-angiotensynowego.
Leczenie obniżające ciśnienie tętnicze dostosowywano do wyników dobowego ambulatoryjnego monitorowania wartości ciśnienia,
które przeprowadzano co pół roku. Głównym
punktem końcowym był czas, jaki upłynął
do zmniejszenia się wartości GFR o 50% lub
progresji choroby do schyłkowej niewydolności
nerek w trakcie pięcioletniej obserwacji.
W grupie znacznego obniżenia ciśnienia
tętniczego krwi było 189 chorych, zaś w grupie obniżenia standardowego – 196. W trakcie 5 lat trwania badania 53 chorych z grupy
znacznego obniżenia ciśnienia i 52 chorych
z grupy obniżenia standardowego odmówiło
zgody na dalsze uczestnictwo przed osiągnięciem głównego punktu końcowego. Analiza
Kaplana-Meiera wykazała, że główny punkt
końcowy osiągnęło 29,9% chorych z grupy
znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego
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i 41,7% z grupy obniżenia standardowego
(iloraz zagrożeń 0,65, 95% PU 0,44-0,94,
p=0,02). Zmniejszenie ryzyka pozostało istotne po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych związanych ze zwiększonym ryzykiem
osiągnięcia głównego punktu końcowego (takich jak mniejsza wyjściowa wartość GFR,
białkomocz większego stopnia, starszy wiek
oraz większa wartość średniego ciśnienia tętniczego krwi monitorowanego przez 24 h).
Zdaniem autorów osiągnięcie docelowych
niższych wartości ciśnienia tętniczego krwi
zwalnia tempo pogarszania się czynności nerek u dzieci z PChN otrzymujących stałą dawkę inhibitora ACE.
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Obowiązujące obecnie wytyczne zalecają
osiągnięcie u dzieci z PChN wartości ciśnienia
tętniczego krwi poniżej 90 centyla.1 Stanowisko to przyjęto na podstawie wspólnej opinii
zespołu ekspertów, ale jego słuszność popiera niewiele dowodów. Piśmiennictwo dotyczące dorosłych chorych świadczy o związku
między zwiększonym ciśnieniem tętniczym
krwi a zmniejszaniem się wartości GFR.2
W omawianym badaniu wykazano, że mniejsze wartości ciśnienia tętniczego zwalniają
tempo progresji PChN u dzieci.
Wszyscy uczestnicy badania otrzymywali inhibitor ACE, ponieważ w piśmiennictwie
dotyczącym dorosłych chorych bez wątpienia udowodniono, że u chorych na PChN
zwalniają one tempo zmniejszania się wartości GFR skuteczniej niż inne leki obniżające ciśnienie tętnicze.3,4 Dawka inhibitora
ACE podawana wszystkim uczestnikom tego badania była maksymalną stosowaną
u dorosłych, dostosowaną do budowy chorego. Taka dawka pozwalała na uzyskanie
maksymalnej skuteczności inhibitora ACE,
ale również obniżenie wartości ciśnienia
tętniczego krwi poniżej 50 centyla u ponad 50% chorych z grupy kontrolnej. Może
to zmniejszać różnice między obiema grupami, co sprawia, że wyniki robią nawet
większe wrażenie.

Omawiane badanie ma wiele ograniczeń.
Po pierwsze, chociaż nie podano ras występujących w badanej kohorcie Europejczyków, były to głównie dzieci rasy białej, co ogranicza
możliwość odniesienia wyników do innych
grup rasowych. W badaniu przeprowadzonym
z udziałem dorosłych Afroamerykanów chorych
na PChN nie wykazano korzystnego wpływu
docelowego osiągania niższych wartości ciśnienia tętniczego krwi na progresję choroby.5
Po drugie, uzyskanie docelowych wartości
ciśnienia tętniczego uznawano na podstawie
ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia. Nie
ustalono zatem właściwych dla dzieci chorych
na PChN docelowych wartości ciśnienia mierzonego w gabinecie lekarskim.
Mimo tych ograniczeń omawiane badanie
odgrywa ważną rolę, co podkreślono w towarzyszącym mu komentarzu redakcyjnym.6
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wśród dorosłych7 i dzieci8 chorych na PChN
ujawniły niewłaściwe leczenie nadciśnienia tętniczego u wielu z nich. Autorzy omawianego
badania podkreślają, że można działać skuteczniej, a lekarze zajmujący się dziećmi z PChN powinni monitorować ambulatoryjnie ciśnienie
tętnicze krwi tak, aby docelowo jego średnia
wartość była poniżej 50 centyla.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, przewlekła
choroba nerek, inhibitor enzymu konwertującego
angiotensynę
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