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AKI  ostre uszkodzenie nerek  wspó³czesne
spojrzenie na zagadnienie ostrej niezapalnej
niewydolnoci nerek
Aktualne dane kliniczne wskazuj¹ na to, ¿e ostra niezapalna niewydolnoæ
nerek, okrelana tak¿e jako ostre uszkodzenie nerek (AKI), wystêpuje o wiele
czêciej jako powik³anie ró¿nych stanów patologicznych lub wykonywanych
procedur medycznych, ni¿ dotychczas s¹dzono. Jednoczenie wykazano, i¿
nawet niewielkie upoledzenie czynnoci nerek powoduje niekorzystne nastêpstwa kliniczne. Poniewa¿ stê¿enie lub klirens kreatyniny jest relatywnie pónym
wskanikiem rozwoju AKI, dlatego poszukuje siê innych, bardziej u¿ytecznych
markerów AKI. Wród kandydatów wymienia siê cystatynê C, NGAL oraz interleukinê 18. Nadal brak jest skutecznego postêpowania terapeutycznego w wypadku wyst¹pienia AKI. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ wartoæ w postêpowaniu profilaktycznym ma adekwatne nawodnienie chorego. Wród testowanych rodków farmakologicznych relatywnie najwiêksze nadzieje w chwili obecnej budzi
selektywny agonista receptorów dopaminergicznych DA-1 fenoldopam.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 164-170)
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Current clinical data suggest that acute noninflammatory kidney insufficiency,
defined now as acute kidney injury (AKI), appears as a complication of different
pathological states or medical procedures more frequently than it was described
till now. Simultaneously, it was demonstrated that even slight decrease in renal
function could have disadvantageous clinical consequences. Since serum concentration or clearance of creatinin is a relatively late indicator of developing
kidney injury, therefore, more useful markers of AKI are needed. The most promising candidates are: cystatin C, NGAL or interleukin 18. The efficacious therapeutic procedure of AKI is still lacking. The most valuable prophylactic approach
is appropriate hydratation of the patient. Among different clinically tested pharmacological agents, probably the best promising one is the dopaminergic selective DA-1 agonist fenoldopam.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 164-170)

Wprowadzenie i podstawowe
definicje
Istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e ostra niewydolnoæ nerek (ONN) czêsto pozostaje
nie rozpoznawana, oraz ¿e nawet niewielkie wzrosty stê¿eñ kreatyniny s¹ zwi¹zane
z niekorzystnymi nastêpstwami klinicznymi
[12,23,40,71,73,80,81,117]. Jednoczenie
dotychczas brakowa³o precyzyjnych kryteriów definiuj¹cych ONN. W celu stworzenia
jednorodnych standardów okrelaj¹cych
ONN w 2002 roku grupa zwana Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) zaproponowa³a
uzgodnienia okrelone akronimem RIFLE
(risk, injury, failure, loss and ESRD) s³u¿¹ce gradacji zaawansowania ONN [81]. Kolejnym wydarzeniem by³o utworzenie na
konferencji w Vincenzy we W³oszech we
wrzeniu 2004 struktury zwanej Acute Kidney Injury Network (AKIN) wy³onionej przez
ADQI oraz przedstawicieli trzech towarzystw
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nefrologicznych: American Society of Nephrology, International Society of Nephrology,
National Kidney Foundation i dwóch towarzystw medycyny ratunkowej European Society of Intensive Care Medicine i Society
of Critical Care Medicine [81]. Na konferencji w Amsterdamie we wrzeniu 2005 AKIN
zaproponowa³a termin acute kidney injury
(AKI) okrelaj¹cy ca³¹ ró¿norodnoæ ONN.
Jednoczenie zdefiniowano i wyró¿niono
kryteria diagnostyczne AKI. W miejsce RIFLE wprowadzono stopnie AKIN [82].
Uznano, i¿ zbyt czêsto nie zwraca siê
uwagi na relatywnie ma³e przyrosty stê¿eñ
kreatyniny, uznaj¹c je za skutek zmiennoci oznaczeñ laboratoryjnych. W rzeczywistoci wspó³czynnik wariancji zmiennoci
laboratoryjnych oznaczeñ stê¿eñ kreatyniny osi¹gany wspó³czesnymi metodami analitycznymi jest ma³y i ju¿ przyrosty rzêdu 0,3
mg/dl maj¹ znaczenie kliniczne [81].
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Definicja równoznaczna z kryteriami diagnostycznymi AKI [81] to: szybka (dokonuj¹ca siê w ci¹gu 48 godz.) redukcja wydolnoci nerek zdefiniowana jako bezwzglêdny wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy o
>0,3 mg/dl (>25 µmol/L), wzrost procentowy o >50% lub zmniejszenie wydalania moczu <0,5 ml/kg/godz. przez >6 godz.
Definicja ta zak³ada koniecznoæ wykonania przynajmniej dwukrotnego oznaczenia w wypadku kreatyniny, a w wypadku
pomiarów wielkoci wydalania moczu wykluczenia obstrukcji dróg moczowych jak
równie¿ przednerkowej niewydolnoci nerek.
Diagnoza AKI opiera siê na zmianach
obserwowanych w ci¹gu 48 godz., niemniej
ustalenie stopnia wymaga d³u¿szej obserwacji. ADQI dla dokonania klasyfikacji RIFLE proponowa³ okres 1 tygodnia.
Wykazano kliniczn¹ przydatnoæ kryteriów RIFLE/AKIN, udowadniaj¹c istnienie
korelacji miêdzy zwiêkszonym ryzykiem zgonu a stopniem AKI [1,4,5,10,53,142].
Wa¿nym czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ
na stê¿enie kreatyniny jest stan wype³nienia ³o¿yska naczyniowego [92]. Dlatego powy¿sze kryteria mog¹ byæ zastosowane
dopiero po adekwatnym nawodnieniu chorego.
Zmniejszenie iloci wydalanego moczu
jest wa¿nym kryterium rozpoznania AKI,
gdy¿ nierzadko wyprzedza ono wzrost stê¿enia kreatyniny. Niemniej na jego wielkoæ
wp³yw maj¹ równie¿ leki moczopêdne, stopieñ nawodnienia chorego i ewentualna
obstrukcja dróg moczowych.
Pewne w¹tpliwoci zwi¹zane s¹ z alternatywnym charakterem klasyfikacji AKI
opartym na stê¿eniu kreatyniny lub na wielkoci wydalania moczu. Hoste i wsp. [53]
wykazali, ¿e chorzy, których zaklasyfikowano do odpowiedniego stopnia AKI na podstawie wielkoci wydalania moczu wykazywali mniejsze ryzyko zgonu ni¿ chorzy zaklasyfikowani do tego samego stopnia na
podstawie zmian stê¿enia kreatyniny.
Specyficzne markery AKI
Poniewa¿ dotychczas stosowane kryteria AKI oparte o stê¿enie kreatyniny i wielkoæ wydalania moczu wykazuj¹ okrelone
u³omnoci oraz niewystarczaj¹c¹ czu³oæ,
podejmowane s¹ wysi³ki w celu znalezienia
bardziej czu³ych markerów, lepiej obrazuj¹cych procesy ostrego uszkodzenia nerki w
ró¿nych sytuacjach klinicznych [97,104].
Wród markerów kandydatów wymienia siê:
cystatynê C (CC), cz¹steczkê uszkodzenia
nerki 1-sz¹ (kidney injury molecule-1: KIM1), lipokalinê zwi¹zan¹ z ¿elatynaz¹ neutrofili (netrophil gelatinase-associated lipocalin: NGAL), izoformê trzeci¹ wymiennika
sodowo-wodorowego (sodium/hydrogen
exchanger isoform 3: NHE3), interleukinê18 (interleukin-18: IL-18), N-acetylo-ß-D-glukozaminidazê (N-acetyl-ß-glucosaminidase:
NAG), metaloproteinazê macierzy 9 (matrix
metalloproteinase 9: MMP-9) [146], w¹trobowy typ bia³ka wi¹¿¹cego kwasy t³uszczowe (liver-type fatty acid-binding protein: LFABP) [113,137] oraz ewentualnie ß-podjednostkê mepryny A (meprin A ß-subunit:
MAß) [50].
Cystatyna C jest inhibitorem proteazy
cysteinowej. Jest wydzielana do osocza

Tabela I
Stopnie RIFLE i AKIN dla AKI [81,97].
Stages RIFLE and AKIN for AKI [81,97].
Stopieñ

Okrelenie
w g RIFLE

Wy dalanie
m oczu

Okrelenie w g AKIN

Stê¿enie kreaty niny w sur.

1

ry zy ko
(Risk)

stopieñ 1 (stage:1)

w zrost 1,5-2 krotny
tj. 150-200% (RIFLE i AKIN)
lub zw iêkszenie
stê¿enia kreaty niny
> 0,3 m g/dl (AKIN)

<0,5 m l/kg/godz.
przez 6 godz.

2

uszkodzenie
(Injury )

stopieñ 2 (stage 2)

w zrost 2-3 krotny tj. 200300%

<0,5 m l/kg/godz.
przez 12 godz.

3

niew y dolnoæ
(Failure)

stopieñ 3 (stage 3)

w zrost >3 krotny
(tj. >300%)
lub
stê¿enie kreaty niny >4 m g/dl
z ostry m w zrostem
> 0,5 m g/dl

<0,3 m l/kg/godz.
przez 24 godz.
lub anuria
przez 12 godz.

4

utrata
(Loss)

to nie stadium lecz
skutek koñcow y

niew y dolnoæ nerek
przez >4 ty g.

5

przew lek³a
niew y dolnoæ nerek
(ESRD - End Stage
Renal Disease)

to nie stadium
lecz skutek koñcow y

niew y dolnoæ nerek
>3 m iesi¹ce

Chorzy w y m agaj¹cy leczenia nerkozastêpczego s¹ klasy fikow ani jako AKI stage 3.

przez wszystkie komórki j¹drzaste w sta³ym
tempie i ocena jej stê¿enia nie wymaga korekcji zale¿nej od wieku, rasy, p³ci oraz masy
miêniowej. Jest filtrowana w k³êbuszkach,
a nastêpnie w pe³ni resorbowana zwrotnie,
nie ulega sekrecji [146]. Wydaje siê, ¿e jej
stê¿enie w surowicy jest lepszym wskanikiem uszkodzenia nerki ni¿ kreatynina
[27,43,49]. Wykazano jej wartoæ w ocenie
AKI u chorych w jednostkach intensywnej
opieki medycznej [48] oraz w ocenie ryzyka
rozwoju powik³añ sercowo-naczyniowych
wynikaj¹cych z wyst¹pienia AKI [127]. Uwa¿a siê, ¿e w AKI wzrost jej stê¿enia nastêpuje do 1-2 dni wczeniej ni¿ odpowiedni
wzrost stê¿enia kreatyniny [48].
KIM-1 jest sierocym receptorem transb³onowym wytwarzanym w du¿ej iloci w
cewce bli¿szej w nastêpstwie uszkodzenia
toksycznego lub niedokrwiennego. Jego
domena pozakomórkowa jest po odszczepieniu proteolitycznym wydalana z moczem
[45]. Wzrost jej wydalania towarzyszy³ operacjom têtniaka aorty brzusznej, serca (poprzedza³ wzrost kreatyniny), natomiast nie
stwierdzano go w nefropatii pokontrastowej
[46,146].
NGAL nale¿y do nadrodziny lipokalin 
bia³ek cytozolowych lub sekrecyjnych bêd¹cych nonikami hydrofobowych ligandów
[95,103]. Ligandami NGAL s¹ syderofory ma³e niepeptydowe czasteczki (< 1 kDa)
³¹cz¹ce siê z jonami ¿elaza [94]. NGAL jest
czynnikiem indukcyjnym bior¹cym udzia³ w
rozwoju embrionalnym nerki [8]. Indukcja
mRNA koduj¹cego NGAL w nerce w wypadku uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego lub po cis-platynie nastêpuje wyranie szybciej ni¿ wzrost stê¿enia kreatyniny
czy wydalania N-acetyl-glukozaminidazy
[87,131]. U chorych po operacji kardiochirurgicznej z u¿yciem bypass-u sercowop³ucnego wzrost stê¿enia NGAL nastêpuje
ju¿ po 2 godzinach od zakoñczenia zabiegu
i jego istotny wzrost zapowiada wyst¹pienie
w nastêpnych dobach ostrej niewydolnoci
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nerek (wzrost stê¿enia kreatyniny powy¿ej
50%) [86,144]. Zgodnie z teori¹ po¿aru
lasu podwy¿szone stê¿enie kreatyniny w
surowicy lub jej zmniejszony klirens odzwierciedla liczbê nieczynnych nefronów, za
wzrost stê¿enia NGAL mówi o liczbie nefronów aktualnie ulegaj¹cych procesowi destrukcji [95]. Wzrost stê¿enia NGAL we krwi,
moczu i cewkach nerkowych stwierdza siê
w wypadku niedokrwienia nerek (posocznica, hipowolemia, niewydolnoæ serca), ich
uszkodzenia toksycznego (antybiotyki, cisplatyna, bisfosfoniany, niesterydowe leki
przeciwzapalne, rentgenowskie rodki kontrastowe, hemoglobinuria), uszkodzenia
mi¹¿szu nerek (zapalenia k³êbuszkowe nerek, minimal change disease, focal glomerular sclerosis, nefropatia cukrzycowa), zespo³u hemolityczno-mocznicowego i procesu odrzucania przeszczepionej nerki [94].
W badaniu eksperymentalnym (na modelu
zwierzêcym) udowodniono, ¿e podanie podskórne lub parenteralne rekombinowanego
NGAL w okresie ostrego uszkodzenia niedokrwiennego nerek ³agodzi jego niekorzystne skutki [88,94]. Z drugiej strony wykazano, i¿ myszy z usuniêtym genem dla NGAL
maj¹ podobny stopieñ uszkodzenia niedokrwiennego nerek jak typ dziki [13]. Ekspresjê NGAL indukuje nie tylko uszkodzenie nerek, lecz tak¿e proces zapalny nab³onka jelitowego, dróg oddechowych, skóry, infekcje bakteryjne, proces nowotworowy, a
tak¿e IL-1ß, TNF-a, lipopolisacharydy, zasadowy FGF, prostaglandyna F2a, ester forbolowy, deksametazon, kwas retinoidowy,
hipoksja [95]. NGAL i inne lipokaliny przes¹czane w k³êbuszkach s¹ wychwytywane
przez megalinê umiejscowion¹ w r¹bku
szczoteczkowym cewki bli¿szej i wch³aniane zwrotnie drog¹ endocytozy. Niewydolnoæ tego mechanizmu jest przynajmniej
czêciowo odpowiedzialna za wydalanie
NGAL z moczem [55,90]. Uwa¿a siê, ¿e
zwiêkszone wytwarzanie NGAL towarzysz¹ce niedokrwienno-repefuzyjnemu uszkodze165

niu nerek ma miejsce nie tylko w samych
nerkach, ale tak¿e w w¹trobie i bia³ych cia³kach krwi [95].
NHE3 jest transporterem sodowym
umiejscowionym w czêci apikalnej komórek nab³onka cewki bli¿szej. Bia³ko to jest
wyp³ukiwane wraz z moczem w razie uszkodzenia kanalika [115]. Wykazano, ¿e NHE3
pozwala odró¿niæ AKI od przednerkowej niewydolnoci nerek, nefropatii obstrukcyjnej i
infekcji dróg moczowych [28], jest przydatnym markerem AKI w przebiegu zaka¿enia
septycznego [6]. Niestety, aktualne metody
oznaczania tego bia³ka wymagaj¹ stosowania analizy Western-Blot, co jest zbyt skomplikowane dla laboratoriów szpitalnych [146].
Wydalane z moczem MMP-9 oraz NAG
s¹ wskanikami uszkodzenia cewki bli¿szej.
Wielkoæ tego wydalania wzrasta w przebiegu AKI. Prawdopodobnie pozwalaj¹ ró¿nicowaæ AKI od przewlek³ych chorób nerek,
przy czym NAG ma wykazywaæ wiêksz¹
czu³oæ [47].
IL-18 jest prozapaln¹ cytokin¹ aktywowan¹ w uszkodzonej cewce bli¿szej przez
kaspazê 1-sz¹ i uwalnian¹ do moczu w przebiegu AKI. Przeciwcia³a wi¹¿¹ce IL-18
zmniejszaj¹ skutki AKI u myszy [83]. Stwierdzono wzrost wydalania IL-18 u chorych z
AKI w odró¿nieniu od zdrowych i chorych z
niewydolnoci¹ przednerkow¹, przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek, zespo³em nerczycowym, a tak¿e stwierdzono wiêksze jej wydalanie u chorych z przeszczepion¹ nerk¹,
u których przeszczep podejmowa³ funkcjê z
opónieniem [110,111]. NGAL i IL-18 s¹ sekwencyjnymi markerami AKI, przy czym u
dzieci po operacjach kardiochirurgicznych
szczyt wydzielania NGAL wystêpuje po 2
godz., IL-18 po 12 godz., a wzrost kreatyniny po ok. 48 godz. [109].
L-FABP jest bia³kiem cytoplazmatycznym odpowiedzialnym za wewn¹trzkomórkowy transport d³ugo³añcuchowych kwasów
t³uszczowych. Istnieje ³¹cznie 9 rodzajów
bia³ek transportuj¹cych kwasy t³uszczowe,
a L-FABP jest jednym z nich. Wykazuj¹ one
wzglêdn¹ specyficznoæ tkankow¹. L-FABP
wystêpuje w hepatocytach, enterocytach
oraz komórkach cewki bli¿szej nerki. W
uszkodzeniach nerek o ró¿nej etiologii
jest wydalane w zwiêkszonych ilociach z
moczem. Wykazano, ¿e L-FABP jest dobrym
markerem AKI po operacjach kardiochirurgicznych, jego wydalanie z moczem wzrasta³o 94- i 45-krotnie odpowiednio w 4 i 12
godzin po zabiegu, znacznie wyprzedzaj¹c
wzrost stê¿enia kreatyniny [116]. Wykazano tak¿e jego przydatnoæ w monitorowaniu nefropatii pokontrastowej [101], nefropatii wywo³anej cis-platyn¹ [102], a tak¿e w
ocenie stopnia zaawansowania przewlek³ej
choroby nerek [113].
Wystêpowanie i patogeneza AKI
Wyró¿nia siê ró¿ne zespo³y kliniczne,
których istotnym lub dominuj¹cym elementem jest AKI [106]. Wród nich wymienia siê
nefropatiê wywo³an¹ radiologicznym rodkami cieniuj¹cymi. Typowo w wypadku jej
wyst¹pienia stwierdza siê pocz¹tek wzrostu
stê¿enia kreatyniny w surowicy w 24 do 48
godz. po podaniu kontrastu, ze szczytem w
ok. 3-5 dniu i powrotem do wartoci wyjciowej po ok. 7-10 dobach. Inn¹ wa¿n¹, zwi¹zan¹ z procedurami medycznymi, przyczy-
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n¹ wyst¹pienia AKI s¹ zabiegi kardiochirurgiczne. Czêstoæ wyst¹pienia AKI po interwencji kardiochirurgicznej oceniana jest na
7,7% [77] do 42% [141] przypadków. AKI
mo¿e wyst¹piæ w przebiegu zaka¿enia wirusem HIV, zespo³u w¹trobowo-nerkowego,
rabdomiolizy, choroby nowotworowej, jako
wynik dzia³ania niepo¿¹danego niektórych
leków (niesterydowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwnowotworowych, leków
przeciwwirusowych - adefoviru, tenofoviru,
cidofoviru, acycloviru, indinaviru, a tak¿e
propofolu i kolistyny), w przebiegu infekcji
SARS-CoV (SARS-associated coronavirus)
lub wirusami z grupy Hantavirus, po uk¹szeniu przez jadowite wê¿e, czy zastosowaniu
fosforanowych rodków przeczyszczaj¹cych
jelita [106].
Patogeneza AKI jest z³o¿ona. Czêstym
czynnikiem wywo³uj¹cym AKI jest niedokrwienie nerki, zale¿ne od zaburzeñ cinienia systemowego i zmniejszenia objêtoci
krwi kr¹¿¹cej. Wa¿ne jest mo¿liwie szybkie
rozpoznanie i rozpoczêcie leczenia, co jest
niezbêdnym warunkiem odwracalnoci (ca³kowitej lub czêciowej) choroby. Jeli nie
dochodzi do odpowiedniej interwencji terapeutycznej stan z etapu czynnociowego
spadku GFR przechodzi w fazê wstêpn¹ z
rozpadem aktynowego cytoszkieletu nab³onka cewek, utraty po³¹czeñ cis³ych miêdzykomórkowych, zaburzenia funkcji integryn i
ostatecznie do z³uszczania nab³onka do
wiat³a cewek [106,132]. Faza wstêpna
przechodzi w fazê narastania AKI z obstrukcj¹ wiat³a cewek, przeciekiem zwrotnym
przes¹czu pierwotnego przez obna¿one i
uszkodzone b³ony podstawne cewek, powoduj¹cym obrzêk tkanki ródmi¹¿szowej.
Wzrasta cinienie ródcewkowe, hamuj¹c
hydrodynamicznie przes¹czanie k³êbuszkowe. Przes¹czanie ulega zmniejszeniu tak¿e z powodu równolegle rozgrywaj¹cych siê
wydarzeñ w naczyniach krwiononych. Nastêpuje uszkodzenie miocytów i ródb³onka, narasta przewaga czynnociowa substancji naczyniokurcz¹cych (endotelina,
tromboksany) nad rozszerzaj¹cymi (tlenek
azotu, prostacyklina). Nasila siê adherencja leukocytów i lokalne mikrowykrzepianie
ródnaczyniowe. Zjawiska te pog³êbiaj¹
obrzêk ródmi¹¿szowy tkanki nerkowej,
przekrwienie rdzenia nerek i dalsze niedokrwienie kory [91,132]. AKI przechodzi w
fazê podtrzymania z nasilonym zjawiskiem
apoptozy komórkowej. Wreszcie, przy pomylnym przebiegu nastêpuje faza zdrowienia. W tej fazie ma miejsce zastêpowanie
zniszczonych komórek nab³onka cewek
przez s³abo zró¿nicowane komórki prawdopodobnie wywodz¹ce siê z komórek macierzystych pnia [2], które podlegaj¹ póniej
odpowiedniej specjalizacji. W procesach
tych na poziomie molekularnym uczestnicz¹
liczne mediatory i czynniki humoralne. Generacja mediatorów ma szczególne du¿e
natê¿enie w AKI powsta³ym po operacjach
kardiochirurgicznych z u¿yciem bypassu
sercowo-p³ucnego. Jest to uwarunkowane
aktywacj¹ czynników humoralnych przez
kontakt ze sztuczn¹ powierzchni¹ maj¹c¹
charakter cia³a obcego [121]. Powierzchnie
te aktywuj¹ czynnik Hagemana, co inicjuje
wewn¹trzpochodny proces krzepniêcia, a
dalej aktywacjê systemu kallikreinowego
oraz kontrregulacjê fibrynolityczn¹ [52,108].

Ma miejsce tak¿e generacja kaskady dope³niacza drog¹ klasyczn¹ i alternatywn¹. Jednoczenie dochodzi do aktywacji p³ytek, ich
degranulacji i przylegania do ródb³onka, a
tak¿e aktywacji granulocytów obojêtnoch³onnych i bezporednio samego ródb³onka, w
konsekwencji czego zwiêksza siê stê¿enie
wolnych moleku³ adhezyjnych, cytokin, chemokin, a w szczególnoci IL-6, IL-8, TNFa, enzymów litycznych, nastêpuje generacja wolnych rodników tlenowych [16,19,35,
61,62,99,108,126]. Ca³okszta³t tych procesów jest ujmowany jako zespó³ uk³adowej
odpowiedzi zapalnej (Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS) [25,
72,136]. W wypadku AKI indukowanej operacjami kardiochirurgicznymi istotn¹ rolê
mog¹ odgrywaæ tak¿e dwa inne zjawiska.
Krew obmywaj¹ca sztuczn¹ powierzchniê
bypassu sercowo-p³ucnego jest poddana
si³om cinaj¹cym (shear forces), co prowadzi do uszkodzenia erytrocytów, uwalniania
hemoglobiny, a wreszcie ¿elaza o aktywnoci redukcyjno-oksydacyjnej [42,89]. W
szczególnoci, jeli zostanie przekroczona
zdolnoæ bia³ek surowicy do wi¹zania uwolnionego wczeniej ¿elaza (transferyna, laktoferyna), to pozosta³e niezwi¹zane ¿elazo
mo¿e przyczyniaæ siê do promowania reakcji wolnorodnikowych. W nastêpstwie tego
wzrasta prooksydacyjny potencja³ surowicy, a skutkiem jest np. peroksydacja lipidów i dalsze uszkodzenie tkanek [34,
41,114]. Drugim niekorzystnym zjawiskiem
jest mikrozatorowoæ ródoperacyjna. Materia³em zatorowym s¹ pêcherzyki gazu lub
cz¹stki materialne a skutkiem mo¿e byæ
spadek GFR [128].
Propozycje terapeutyczne
Nadal nierozwi¹zanym zagadnieniem
jest skuteczna profilaktyka i leczenie AKI.
Najprostsz¹, najbezpieczniejsz¹ i relatywnie skuteczn¹ metod¹ postêpowania profilaktycznego jest adekwatne przedoperacyjne nawodnienie chorego [14,135]. W poszukiwaniach skutecznych metod terapeutycznych du¿¹ nadziejê budzi³y rodki zwiêkszaj¹ce przep³yw krwi przez nerki. W szczególnoci badano skutecznoæ dopaminy,
u¿ywanej w tym celu od lat, która w ma³ych
dawkach (ok. 2-4 µg/kg/min) pobudza receptory nerkowe DA-1 i DA-2, zwiêkszaj¹c
przep³yw nerkowy, natriurezê i GFR [106].
Jednak dotychczas przeprowadzone badania jak i dokonane metaanalizy wykaza³y
brak skutecznoci dopaminy w leczeniu AKI
[11,26,36,60,79,134,145]. Ponadto dopamina podawana nawet w ma³ych dawkach
mo¿e sprzyjaæ wyst¹pieniu zaburzeñ rytm
serca [24], a tak¿e powodowaæ niedokrwienie miênia sercowego, upoledzenie funkcji limfocytów T, zmniejszenie ukrwienia jelit, niedoczynnoæ tarczycy [98].
Pewn¹ nadziejê budzi inny lek dopaminergiczny, selektywny agonista receptorów
DA-1: fenoldopam. W badaniu chorych na
oddziale intensywnego nadzoru medycznego (115 osób) wykazano tendencjê do
zmniejszenia miertelnoci i liczby koniecznych zabiegów dializy pozaustrojowej po
zastosowaniu tego leku [140]. Pozytywny
wp³yw fenoldopamu na zmniejszenie czêstoci AKI, szczególnie po operacjach kardiochirurgicznych, potwierdzono tak¿e w
innych, jakkolwiek opartych o ma³e popula-
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cje chorych, badaniach klinicznych [20,
38,119]. Z drugiej strony nie stwierdzono
skutecznoci tego leku u chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek, poddawanych
angiografii naczyñ wieñcowych [76]. Niemniej, pojawia siê coraz wiêcej prac wiadcz¹cych o klinicznej efektywnoci tego leku
w AKI. Wykazano jego przewagê w porównaniu z dopamin¹ w ostrej niewydolnoci
nerek w stanach krytycznych (critically ill
patients) [18], a tak¿e w profilaktyce AKI w
przebiegu posocznicy [93]. Istnieje ju¿ tak¿e metaanaliza badañ klinicznych przemawiaj¹ca za jego skutecznoci¹ [66], jednak
droga do niepodwa¿alnego udowodnienia
jego terapeutycznej przydatnoci w AKI
wydaje siê byæ jeszcze daleka. Pewnym problemem jest dzia³anie hipotensyjne fenoldopamu. Potencjalnym rozwi¹zaniem mog³oby byæ podawanie leku bezporednio do têtnic nerkowych [121].
Lekiem, który móg³by zwiêkszaæ przep³yw krwi przez nerki jest teofilina. Jest ona
nieselektywnym antagonist¹ adenozyny,
dlatego mo¿na by oczekiwaæ zmniejszenia
skurczu naczyñ nerkowych uwarunkowanych pobudzeniem receptorów A-1 adenozyny. Stwierdzono brak jej skutecznoci w
protekcji nerek w czasie operacji kardiochirurgicznych [63].
Przedsionkowy peptyd natriuretyczny
(ANP) powoduje wzrost GFR poprzez wywo³ywanie rozkurczu têtniczki doprowadzaj¹cej oraz skurczu têtniczki odprowadzaj¹cej k³êbka nerkowego, ponadto hamuje resorpcjê zwrotn¹ sodu w kanalikach nerkowych. Jest on, oraz pokrewne mu substancje, brany pod uwagê jako potencjalny lek
w AKI. Niemniej dotychczasowe dane nie
pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ ocenê. W badaniu dotycz¹cym nefropatii kontrastowej
[65], dysfunkcji potransplantacyjnej nerki
przeszczepionej [125], czy AKI u krytycznie
chorych (critically ill patients) [3] nie uda³o
siê wykazaæ skutecznoci ANP. Analizuj¹c
efekty stosowania nesiritide (brain natriuretic peptide) u¿ywanego w leczeniu ostrej niewyrównanej niewydolnoci serca wykazano brak wp³ywu lub wrêcz pogarszanie funkcji nerek [122,123]. Podobnie nieskuteczny
okaza³ siê anaritide (25-aminokwasowa syntetyczna forma ANP) w leczeniu AKI u krytycznie chorych (critically ill patients) [74].
Jednak pojawiaj¹ siê równie¿ badania sugeruj¹ce pewn¹ skutecznoæ leków tej grupy. Wykazano skutecznoæ rekombinowanego ludzkiego ANP (w relatywnie ma³ych
dawkach  50 ng/kg/min we wlewie) w redukcji czêstoci dializoterapii u chorych po
operacjach kardiochirurgicznych [133], a
tak¿e negatywnie wczeniej ocenionego nesiritide u chorych po operacjach kardiochirurgicznych z zaznaczon¹ dysfunkcj¹
(EF<40%) lewej komory [84]. Pewnym sukcesem zakoñczy³o siê podawanie chorym
po transplantacji serca urodylatyny  postaci
peptydu natriuretycznego wytwarzanego
przez nab³onek kanalika nerkowego. Tylko
u 6% chorych otrzymuj¹cych urodylatynê
wyst¹pi³y cechy AKI w odró¿nieniu od chorych z grupy kontrolnej, w której powik³anie
to wyst¹pi³o w 20% przypadków [54]. Niestety, kolejna próba kliniczna przeprowadzona u chorych po tranplantacji serca nie potwierdzi³a tego wyniku [17].
Mannitol dzia³a diuretycznie na drodze

osmotycznej i ma zdolnoæ neutralizowania
wolnych rodników. Ridgen zastosowa³ mannitol u dzieci poddanych operacji kardiochirurgicznej, wykazuj¹c pozytywny jego wp³yw
na profilaktykê AKI [120], co potwierdzono
w kolejnej próbie klinicznej analizuj¹cej znaczenie mannitolu jako sk³adnika prime solution w czasie stosowania bypassu sercowo-p³ucnego [33]. Jednak inne badania da³y
wyniki niejednoznaczne [22,56], nie zezwalaj¹c na wyci¹gniêcie wi¹¿¹cych wniosków
na temat ewentualnej skutecznoci tego leku
w prewencji i leczeniu AKI.
Badano równie¿ mo¿liwoæ zastosowania w leczeniu AKI furosemidu, który jest silnym blokerem resorpcji zwrotnej sodu w kanaliku nerkowym wywo³uj¹c tym samym
efekt diuretyczny. Okaza³o siê, ¿e jego stosowanie u chorych po operacjach kardiochirurgicznych nie przynosi spodziewanych
korzyci lub nawet mo¿e byæ szkodliwe
[70,75].
Zainteresowanie budzi zastosowanie
wazopresyny, szczególnie u chorych ze
wstrz¹sem septycznym. Hormon ten, dzia³aj¹c na receptory V2 nerkowych cewek
zbiorczych, wywo³uje efekt antydiuretyczny,
a przez pobudzenie receptorów V1 miêni
g³adkich generuje ich skurcz. Wazopresyjna jest alternatywnym w stosunku do amin
katecholowych lekiem podnosz¹cym cinienie krwi w przebiegu wstrz¹su. Z punktu widzenia nefrologicznego, wa¿n¹ w³aciwoci¹ wazopresyny jest zwiêkszanie GFR, nie
tylko dziêki podnoszeniu cinienia systemowego, a tym samym cinienia perfuzyjnego
w têtnicy nerkowej, ale tak¿e przez preferencyjne zwê¿enie têtniczki odprowadzaj¹cej k³êbka nerkowego [31]. Efekt hemodynamiczny we wstrz¹sie przewa¿a nad efektem antydiuretycznym i wynikiem tego jest
ostatecznie zwiêkszenie wydalania moczu
przez nerkê, co korzystnie odró¿nia w tym
wzglêdzie wazopresynê od noradrenaliny
[69,112]. Pojawiaj¹ siê opinie, interpretuj¹ce pozytywny wp³yw podawania wazopresyny we wstrz¹sie septycznym g³ównie jako
skutek uzupe³nienia jej niedoborów wystêpuj¹cych w tym stanie [67,68].
W patogenezie AKI istotn¹ rolê odgrywa proces zapalny. Pentoksyfilina  bloker
fosfodiesterazy ma równie¿ potencjalne
dzia³anie przeciwzapalne. Blokuje uwalnianie TNF-a przez komórki zapalne oraz aktywacjê neutrofili przez TNF-a i IL-1 [21,130].
Jednak u osób starszych, poddanych operacji kardiochirurgicznej nie wykazano pozytywnego wp³ywu tego zwi¹zku na czynnoæ nerek [15].
Innym lekiem przeciwdzia³aj¹cym procesowi zapalnemu jest N-acetylocysteina.
Jest ona równie¿ efektywnym zmiataczem
wolnych rodników. Stosowano j¹ g³ównie w
zapobieganiu nefropatii kontrastowej. W
pracach, w których wykazano efektywnoæ
tego zwi¹zku, podawano dawki ³¹czne 2x
1000 mg [105] lub nawet 5x1200 mg [78] w
okresie oko³o zabiegowym (angiografia naczyñ wieñcowych lub ich angioplastyka).
Niemniej kilkanacie wykonanych metaanaliz ró¿nych prób klinicznych nie pozwala na
wyci¹gniêcie wi¹¿¹cych wniosków co do
skutecznoci tego leku w zapobieganiu AKI
i na wydanie pozytywnych rekomendacji do
jego stosowania [7,107,143].
W trakcie interwencji kariochirurgicz-
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nych dochodzi do aktywacji uk³adu wspó³czulnego, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ
hemodynamiczne upoledzenie kr¹¿enia
wewn¹trznerkowego. Badano wp³yw klonidyny, agonisty receptorów a-2 na funkcje
nerek w warunkach interwencji kardiochirurgicznych, uzyskuj¹c lepsz¹ ogóln¹ stabilizacjê hemodynamiczn¹ i rednio wy¿sze
wartoci GFR po zabiegu w grupie leczonej
ni¿ w grupie kontrolnej [64,100]. Wyniki te
wymagaj¹ jednak potwierdzenia.
W fazie regeneracji ostrej martwicy cewek nerkowych istotn¹, chocia¿ nie do koñca zrozumian¹ rolê odgrywaj¹ mezenchymalne komórki pnia pochodz¹ce ze szpiku
kostnego. Zastêpuj¹ one przede wszystkim
z³uszczone komórki nab³onka cewek ulegaj¹c odpowiedniemu ró¿nicowaniu. Prawdopodobnie s¹ one jednak tak¿e ogniwem innych mechanizmów ochronnych, np. bezporednio zmniejszaj¹cych stopieñ uszkodzenia cewek nerkowych [29,96,138]. Mo¿liwa na tym etapie interwencja terapeutyczna polega na mobilizacji komórek pnia.
Dotychczasowe wyniki s¹ niejednoznaczne. Mobilizacja przy pomocy cyklofosfamidu, ³¹czonego z colony stimulating factor
(CSF) nasila³a AKI [139], za mobilizacja
komórek za porednictwem cytokin by³a korzystna [129].
Poniewa¿ wa¿nym elementem prewencji AKI jest w³aciwe nawodnienie chorego,
pojawi³a siê idea, by zamiast fizjologicznego roztworu chlorku sodowego zastosowaæ
we wlewie wodorowêglan sodu. Badano
jego przydatnoæ w zapobieganiu nefropatii
kontrastowej [85] uzyskuj¹c pozytywne rezultaty. Jednak przeprowadzona w Mayo Clinic retrospektywna analiza przypadków, w
których zastosowano profilaktycznie wodorowêglan sodu celem unikniêcia nefropatii
kontrastowej wykaza³a, ¿e zastosowanie
tego zwi¹zku nie tylko nie daje oczekiwanych pozytywnych rezultatów, lecz wrêcz
promuje wyst¹pienie AKI. Jedynie stosowanie wodorowêglanu sodu ³¹cznie z N-acetylocystein¹ lub samej N-acetylocysteiny nie
prowadzi³o do pogorszenia stanu pacjenta
 jakkolwiek pozostawa³o równie¿ bez efektu
ochronnego przed wyst¹pieniem AKI [37].
Zastanawiano siê równie¿ nad zastosowaniem zapobiegawczego leczenia nerkozastêpczego celem unikniêcia AKI. Na ma³ej grupie chorych (44 osoby) ze stê¿eniem
wyjciowym kreatyniny w surowicy >2,5 mg/
dl przeprowadzono próbê kliniczn¹ polegaj¹c¹ na zastosowaniu profilaktycznej dializy w okresie oko³ozabiegowym (interwencje kardiochirurgiczne). Uzyskano pomylny wynik polegaj¹cy na redukcji miertelnoci w grupie badanej do 4,8% oraz koniecznoci dializoterapii z powodu rozwiniêtej
ostrej niewydolnoci nerek do 4,8% w stosunku do wartoci odpowiednio 30,4% i
34,8% w kontrolnej grupie chorych nie dializowanych profilaktycznie [30].
Uda³o siê wykazaæ, ¿e stopieñ oksydacji bia³ek osocza, oceniany jako zawartoæ
karbonylu oraz oksydacji tiolowej (thiol oxidation) u chorych z AKI jest wy¿szy ni¿ u
zdrowych, u chorych z przewlek³¹ schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek i u chorych krytycznie (critically ill patients) bez AKI [51].
Obserwacje te mog¹ sugerowaæ zasadnoæ
ewentualnej terapii antyoksydacyjnej u chorych z AKI.
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Odrêbnym zagadnieniem pozostaje
kwestia genetycznej podatnoci na wyst¹pienie AKI. Badano polimorfizmy genów
TNF-a i przeciwzapalnej cytokiny IL-10.
Okaza³o siê, ¿e genotypy warunkuj¹ce wysok¹ produkcjê TNF-a i nisk¹ IL-10 sprzyjaj¹ wyst¹pieniu tego powik³ania i odwrotnie, genotypy bêd¹ce przyczyna niskiego
wytwarzania TNF-a i wysokiego IL-10 chroni¹ przed jego wyst¹pieniem. Dlatego wydaje siê, ¿e czynniki genetyczne mog¹ byæ
istotna determinant¹ wyst¹pienia i miertelnoci w przebiegu AKI [57,58].
AKI w przebiegu operacji
naprawczych têtniaków aorty
Wród przedstawianych wczeniej
przyczyn o charakterze jatrogennym najwa¿niejsz¹ obok nefropatii kontrastowej jest interwencja zabiegowa dotycz¹ca serca. Istnieje jednak jeszcze jedna kategoria zabiegów naczyniowych nie cile kardiochirurgicznych, stosunkowo czêsto prowokuj¹cych wyst¹pienie AKI. S¹ to zabiegi naprawcze têtniaków aorty [9,39,59,118,124]. Hagivara et al. [44] zajmowa³ siê okreleniem
czêstoci wystêpowania przewlek³ej niewydolnoci nerek u chorych z têtniakami aorty, wp³ywem operacji têtniaków na wyst¹pienie pozabiegowego AKI oraz porównaniem czêstoci wyst¹pienia de novo przewlek³ej niewydolnoci nerek lub szybkoci¹
jej progresji u chorych leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Badania przeprowadzono na populacji 350 osób (rednia wieku
69,8 ± 10,7 lat). Okaza³o siê, ¿e ju¿ na pocz¹tku obserwacji 25,7% chorych z têtniakami aorty mia³o przewlek³¹ niewydolnoæ
nerek, a w czasie 30 miesiêcznej obserwacji ich iloæ wzros³a do 33,4%. U 27,5% osób
poddanych operacji naprawczej wyst¹pi³a
pozabiegowa ostra niewydolnoæ nerek, w
tym u 9,3% chorych konieczne by³o przeprowadzenie hemodializy lub ci¹g³ej hemodiafiltracji. Przedoperacyjnymi czynnikami
ryzyka wyst¹pienia ostrej niewydolnoci
nerek by³y: obecnoæ têtniaka rozwarstwiaj¹cego, p³eæ ¿eñska oraz przedoperacyjne
stê¿enie kreatyniny w surowicy, za ródoperacyjnymi: czas jej trwania, wielkoæ utraty
krwi oraz objêtoæ przetoczonej krwi. Porównano równie¿ szanse chorych leczonych zachowawczo i operacyjnie. Tempo przyrostu
kreatyniny w czasie obserwacji ró¿ni³o siê
nieznamiennie w obu grupach, ale by³o wy¿sze ni¿ podawane przez Erisen et al. [32]
dla przeciêtnej populacji. Jednak 5-letnie
prze¿ycie wród chorych cierpi¹cych na
przewlek³¹ niewydolnoæ nerek i têtniaka
aorty leczonych zabiegowo wynosi³o 67,3 %,
a leczonych zachowawczo 49,5%.
Podsumowanie
Ostre uszkodzenie nerek mo¿e byæ powik³aniem klinicznym wielu stanów patologicznych lub nastêpstwem niektórych procedur medycznych. Jego wyst¹pienie wi¹¿e siê z pogorszeniem rokowania u chorego. Aktualnie uwaga badaczy skupiona jest
na doskonaleniu postêpowania diagnostycznego oraz próbach opracowania skutecznego postêpowania profilaktycznego i leczniczego. Obok tradycyjnych wskaników, takich jak klirens kreatyniny, stosuje siê nowe
markery biochemiczne, lepiej obrazuj¹ce
dynamikê AKI. Niestety, postêp w opraco-
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wywaniu metod terapeutycznych jest znacznie skromniejszy. Wród badanych leków jedynie nieliczne, jak n. p. fenoldopam mog¹
budziæ pewne nadzieje na poprawê efektywnoci leczenia AKI, ale do chwili obecnej nie
uzyskano niepodwa¿alnego dowodu ich skutecznoci terapeutycznej.
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