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Zaburzenia czynnoci nerek w ostrej
niewydolnoci oddechowej
Czynnoæ nerek i p³uc jest powi¹zana kilkoma mechanizmami patofizjologicznymi, st¹d dysfunkcja jednego narz¹du powoduje zaburzenie czynnoci
drugiego. Mechanizmy uszkodzenia to zaburzenia ukrwienia, odpowied zapalna, stres oksydacyjny, uszkodzenie czynnoci swoistych kana³ów transportowych i apoptoza komórek nab³onkowych.Obecnoæ dysfunkcji obu narz¹dów
jednoczenie istotnie pogarsza rokowanie. Mo¿na wykazaæ predyspozycjê genetyczn¹ do takich zaburzeñ oraz wskazaæ kilka swoistych biomarkerów. Terapia nerkozastêpcza oraz sztuczna wentylacja zastêpuj¹c czynnoæ jednego narz¹du jednoczenie mo¿e pogarszaæ czynnoæ drugiego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 124-126)
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Renal and pulmonary function is related by several specific mechanisms,
therefore dysfunction of one organ may deteriorate the other. Underlying mechanisms include acute ischemia, inflammatory and oxidative stress, disturbance
of specific transport channels and epithelial apoptosis. Simultaneous damage
of both organs deteriorates the final clinical outcome. There is specific genetic
background of this process and some specific predictive biomarkers were identified. Renal replacement therapy and mechanical ventilation, supportive for one
malfunctioning organ, may adversely deteriorate the function of the other one.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 124-126)

Ostre uszkodzenie p³uc (ang. Acute
Lung Injury; ALI) jest kliniczn¹ postaci¹ niekardiogennego obrzêku p³uc rozwijaj¹cego
siê wskutek nadmiaru p³ynu w pêcherzykach
p³ucnych, wtórnego do zwiêkszonej przepuszczalnoci ródb³onka kapilarów i nab³onka pêcherzyków oraz niewydolnoci w
zakresie eliminacji p³ynu z tkanki ródmi¹¿szowej p³uc. Kryterium rozpoznania jest
oparte na wyniku gazometrii i stanowi je stosunek wartoci parcjalnego cinienia tlenu
we arterializowanej krwi (pO2) do stê¿enia
frakcji tlenu we wdychanym powietrzu (FiO2)
< 300 mmHg. Przy wartoci < 200 mmHg
rozpoznaje siê ostr¹ niewydolnoæ oddechow¹ (ang. Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS). Dodatkowe kryteria to nieobecnoæ nadcinienia p³ucnego oraz typowy obraz radiologiczny p³uc z obecnoci¹
obustronnych zmian [3]. Ostre uszkodzenie
nerek (ang. Acute Kidney Injury; AKI) to
nag³a dysfunkcja nerek, przebiegaj¹ca z
podwy¿szeniem stê¿enia kreatyniny (odpowiednio do fazy uszkodzenia) o > 150-200%;
200-299% i > 300% i towarzysz¹c¹ diurez¹
godzinow¹ (odpowiednio) < 0,5 ml/kg/>6
godz; < 0,5 ml/kg/>12 godz; i < 0,3 ml/kg/
godz > 24 godz. [17]. Pacjenci z ALI s¹ chorymi kierowanymi do oddzia³ów intensywnej
terapii. Ogó³em wród chorych hospitalizowanych w tych oddzia³ach ok. 30% rozwija
AKI i ok. 6% (ogólnej liczby chorych) wymaga dializy z tego powodu. miertelnoæ
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z powodu AKI wynosi 40-50%, a z powodu
izolowanego ALI wynosi (zale¿nie od ród³a informacji) od 25 do 45% i ulega niemal
podwojeniu w przypadkach, kiedy do ALI
wtórnie do³¹cza siê AKI. Z drugiej strony,
uszkodzenie nerek oraz uszkodzenie p³uc
to odrêbne samodzielne istotne czynniki ryzyka zgonu w przebiegu niewydolnoci wielonarz¹dowej [4,13,18,26]. Z tego powodu
podjêto wiele badañ maj¹cych na celu zdefiniowanie mechanizmów ³¹cz¹cych niewydolnoæ obu narz¹dów, poznanie dodatkowych elementów ryzyka lub predyspozycji
do tych powik³añ oraz poszukiwanie czynników prognostycznych. Badania poszukuj¹ce predyspozycji genetycznych do rozwoju ALI wykaza³y kilka takich mo¿liwoci,
zwi¹zanych z okrelonym polimorfizmem
wybranych genów, koduj¹cych produkcjê
bia³ka B surfaktantu, ródb³onkowego czynnika wzrostowego (VEGF), interleukiny 10,
czynnika martwicy guza (TNFa) i lekkich ³añcuchów miozyny [24]. Nale¿y podkreliæ, ¿e
nie by³y to niezale¿ne czynniki ryzyka, niemniej wród osobników z okrelonym polimorfizmem genetycznym, w podobnych
okolicznociach klinicznych czêciej dochodzi³o do rozwoju ALI. Odrêbn¹ grup¹ genów,
których okrelony polimorfizm wystêpowa³
czêciej u chorych z ALI, by³y geny koduj¹ce wybrane elementy uk³adu krzepniêcia,
takie jak bia³ko C, inhibitor aktywatora plazminogenu, trombomodulina i czynnik V

Adres do korespondencji:
Prof. Ryszard Grenda
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadcinienia
Têtniczego
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
Tel.: 22 -815 1540
e-mail: r.grenda@czd.pl

R. Grenda

[24]. Podobnie, badania biomarkerów o
przydatnoci predykcyjnej co do rokowania
w przebiegu ARDS wykaza³y, ¿e podwy¿szone stê¿enie interleukiny 2 i 15 w surowicy koreluje z gorszym prze¿yciem chorych
[1]. Niezale¿nie od przyczyny rozwoju ALI,
w chwili jego powstania dochodzi do uruchomienia kilku mechanizmów, które prowadz¹ do wtórnego uszkodzenia nerek. Pierwotnym mechanizmem czynnociowej dysfunkcji nerek jest skurcz naczyñ wewn¹trznerkowym pod wp³ywem niedotlenienia i hiperkapni. Bezporedni¹ przyczyn¹ wazokontrykcji jest przewaga dzia³ania wydzielanych w zwiêkszonych ilociach - angiotensyny II i endoteliny nad niedostateczn¹ lokaln¹ produkcj¹ tlenku azotu. Dodatkowymi czynnikami sprawczymi mo¿e byæ g³êboka hipotensja i hipotermia. Efektem koñcowym jest sk¹pomocz (rycina 1). O ile niedotlenienie jest wystarczaj¹co g³êbokie i d³ugo trwa, w efekcie mo¿e dochodziæ do apoptozy oraz martwicy komórek nab³onka cewek nerkowych, czego skutkiem klinicznym
mo¿e byæ ca³kowity bezmocz. Uszkodzenie
nerek z kolei uruchamia swoj¹ czêæ ko³a
patomechanizmu. W tym przypadku mediatorami s¹ procesy stresu oksydacyjnego,
ró¿ne cytokiny i chemokiny oraz aktywowane leukocyty. Efektem koñcowym jest zwiêkszenie przepuszczalnoci ródb³onka kapilarów p³ucnych oraz uszkodzenie i zmniejszenie liczby czynnych kana³ów sodowych
i wodnych (biernych akwaporyn) w obrêbie
pêcherzyków p³ucnych. Ten ostatni mechanizm skutkuje obni¿eniem wielkoci klirensu p³ynu z pêcherzyków p³ucnych, typowo
dla ALI. W przypadkach ciê¿kiego uszkodzenia nerek przebiegaj¹cego z mocznic¹,
toksyny mocznicowe dok³adaj¹ swoje dzia³anie do opisanych mechanizmów. W najciê¿szych przypadkach dochodzi do apoptozy komórek pêcherzyków p³ucnych
[10,12,14,19,23]. Patomechanizm samonapêdzaj¹cego siê uszkodzenia p³uc i nerek
przedstawiono na rycinie 2, [wg. [10] z modyfikacj¹ w³asn¹]. Koniecznoæ prowadzenia sztucznej wentylacji stanowi istotny, samodzielny czynnik ryzyka wtórnego ostrego uszkodzenia nerek. Do opisanego powy¿ej samonapêdzaj¹cego siê patomechanizmu do³¹cza siê wówczas skutek biotraumy mechanicznie wentylowanych p³uc. Jej
efektem jest nasilone lokalne uwalnianie
mediatorów stanu zapalnego i apoptoza
nab³onka pêcherzyków p³ucnych [2,21].
Opisany poprzednio mechanizm skutkuje
wtórnym uszkodzeniem nerek. W badaniach
dowiadczalnych wykazano, ¿e w trakcie
mechanicznej wentylacji wielkoæ uwalniania swoistego markera apoptozy, jakim jest
rozpuszczalny w osoczu Fas ligand, koreluje z nasileniem dysfunkcji nerek, ocenianym poprzez stê¿enie kreatyniny w surowicy [8]. W jednej z obserwacji klinicznych
wykazano, ¿e ostre uszkodzenie nerek u
dzieci po operacji na otwartym sercu wystêpuje dwukrotnie czêciej wród tych pacjentów, którzy nadal wymagali wentylacji po
up³ywie jednej doby od zakoñczenia operacji [17]. Tak¿e i w tej szczególnej populacji
(chorych wentylowanych) poszukiwano biomarkerów o wartoci predykcyjnej. Wród
dzieci po zabiegach w kr¹¿eniu pozaustrojowym takimi wskanikiem by³o wysokie
stê¿enie IL-6 i IL-8 oceniane w drugiej go-

Rycina 1
Wp³yw zaburzeñ wymiany gazowej na czynnoæ nerek.
Impact of blood gas disturbances on renal function.
AgII - angiotensyna II, ET - endotelina, NO - tlenek azotu

Rycina 2
Relacje nerka-p³uco przy ostrym uszkodzeniu narz¹dów.
Kidney-lung cross-talk during acute dysfunction.

dzinie po zabiegu. Wystêpowa³o ono istotnie czêciej u tych chorych u których póniej (przy trwaj¹cej sztucznej wentylacji)
dosz³o do ostrego uszkodzenia nerek [15].
Podobne badania prowadzone u chorych
doros³ych wykaza³y istotnoæ stê¿enia IL-1ß,
IL-6, IL-8, IL-10, TNFa i rozpuszczalnego
receptora dla czynnika martwicy guza
(sTNFR-1), rozpuszczalnego FAS ligand
(FasL), bia³ka chemotaktycznego dla monocytów (MCP), czynnika wzrostowego VEGF
oraz inhibitora aktywatora plazminogenu
dla rozwoju ostrego uszkodzenie nerek u
pacjentów z ostr¹ niewydolnoci¹ oddechow¹ [11,14]. Jedne z tych czynników maj¹
niekorzystne znaczenie sprawcze (IL-1ß, IL8, TNFa, FasL, MCP), inne wydaj¹ siê mieæ
znaczenie ochronne tj. ³agodz¹ce efekt cytokin (IL-10, rozpuszczalny receptor IL-1,
sTNFR-1)[11]. Zapalenie p³uc u chorego
wentylowanego nasila burzê cytokinow¹ i
wtórnie dodatkowo zwiêksza ryzyko uszkodzenia wielonarz¹dowego, w tym AKI [22].
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Istotne znaczenie dla nasilenia ryzyka wtórnej niewydolnoci nerek ma zarówno technika wentylacji, jak i dodatkowa obecnoæ
zapalenia p³uc. Jak wykazano, stosowanie
wentylacji o niskiej objêtoci koreluje z ni¿szym ryzykiem wtórnego AKI [25]. W badaniach dowiadczalnych wykazano istotne
znaczenie obecnoci aktywnego zaka¿enia
p³uc o etiologii gronkowcowej, jako dodatkowego (obok wentylacji) czynnika ryzyka
rozwoju wtórnego uszkodzenia nerek [5].
Nale¿y podkreliæ znaczenie nasilenia i d³ugoci trwania urazu nefrotoksycznego
zwi¹zanego z ALI dla ciê¿koci wtórnego
uszkodzenia nerek. W badaniach dowiadczalnych na zwierzêtach wykazano, ¿e w
sytuacji ciê¿kiego urazu dochodzi nie tylko do czynnociowego, ale tak¿e morfologicznego uszkodzenia nerek, przebiegaj¹cego z zapadaniem siê pêtli naczyniowej
k³êbuszków nerkowych i w³óknieniem oko³okapilarnym [27].
Postêpowanie zachowawcze u chorych
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z jednoczenie wystêpuj¹c¹ AKI i ALI, nie
wymagaj¹cych terapii nerkozastêpczej,
mo¿e byæ ukierunkowane na agresywne
odwadnianie przy u¿yciu diuretyków pêtlowych, co faworyzuje p³uca, ale nie sprzyja
uzyskaniu/zachowaniu dobrej perfuzji nerek,
b¹d odwrotnie - ukierunkowane na poprawê perfuzji nerek przy dodatnim bilansie p³ynowym i utrzymywaniu wysokiego orodkowego cinienia ¿ylnego (co z kolei sprzyja
mokremu p³ucu) [16]. Wybór postêpowania jest zale¿ny od obecnoci wielu dodatkowych czynników klinicznych oraz nasilenia obu patologii, niemniej nale¿y pamiêtaæ,
¿e ukierunkowywanie dzia³ania na jeden
narz¹d mo¿e zaszkodziæ drugiemu. Przyk³adem mo¿e byæ wynik badania, w którym u
sztucznie wentylowanych dzieci o niskiej
masie urodzeniowej, przy zastosowaniu protoko³u z nisk¹ objêtoci¹ przetaczanych p³ynów uzyskano wprawdzie poprawê czynnoci oddechowej umo¿liwiaj¹cej wycofanie
wentylacji, niemniej u chorych tak leczonych
wyst¹pi³o ostre uszkodzenie nerek [9].
Stosowana u wentylowanych chorych (z
wtórn¹ AKI) dializoterapia jest interwencj¹
ukierunkowan¹ na szybkie i skuteczne odwodnienie, niezale¿nie od usuwania (niejako przy okazji) toksyn mocznicowych (o
ile s¹ obecne we krwi). Nale¿y pamiêtaæ,
¿e nawet najbardziej efektywna metoda odwadniania zastosowana zbyt póno,
mo¿e mieæ ograniczon¹ skutecznoæ u bardzo przewodnionych chorych. Z badañ
przeprowadzonych u dzieci wynika, ¿e rokowanie u chorych z AKI wtórnym do ALI,
poddanych ci¹g³ej ¿ylno-¿ylnej hemofiltracji
jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia
przewodnienia, z jakim chory zaczyna³
sztuczne odwanianie. Przewodnienie wstêpne obliczano dziel¹c ró¿nicê miêdzy objêtoci¹ p³ynów podanych i wydalonych, przez
wielkoæ masy cia³a w chwili przyjêcia do
oddzia³u intensywnej terapii (i mno¿¹c wynik przez 100%). Ró¿nica miêdzy prze¿yciem chorych z przewodnieniem < 5% i >
15% wynosi³a 50% [6]. W innym badaniu
powiêconym zale¿noci rokowania od
wstêpnego przewodnienia wykazano, ¿e u
chorych z przewodnieniem > 20% miertelnoæ by³a istotnie wy¿sza (p=0.0006), a ci
pacjenci którzy prze¿yli mimo to (m.in. dziêki intensywnemu odwadnianiu hemofiltracj¹)
- byli d³u¿ej sztucznie wentylowani [7].
Przy ca³ym dobrodziejstwie interwencyjnej (ostrej) dializoterapii nie nale¿y zapominaæ o potencjalnie niekorzystnym efekcie
niepo¿¹danym w przypadkach przewlekania siê tej procedury, bowiem wówczas
mo¿e dochodziæ do dyfuzji dwutlenku wêgla do p³ynu dializacyjnego, co wtórnie po-
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przez obni¿enie napêdu oddechowego
(wskutek hipokapni), mo¿e spowodowaæ
hipowentylacjê i niedotlenienie. Zjawisko to
nie dotyczy chorych wentylowanych sztucznie [20].
Podsumowanie
 Czynnoæ nerek i p³uc jest powi¹zana kilkoma mechanizmami patofizjologicznymi, st¹d dysfunkcja jednego narz¹du powoduje zaburzenie czynnoci drugiego.
 Mechanizmy uszkodzenia to zaburzenia ukrwienia, odpowied zapalna, stres
oksydacyjny, uszkodzenie czynnoci swoistych kana³ów transportowych i apoptoza
komórek nab³onkowych.
 Obecnoæ dysfunkcji obu narz¹dów jednoczenie istotnie pogarsza rokowanie
 Mo¿na wykazaæ predyspozycjê genetyczn¹ do takich zaburzeñ oraz wskazaæ
kilka swoistych biomarkerów
 Terapia nerkozastêpcza oraz sztuczna wentylacja zastêpuj¹c czynnoæ jednego narz¹du jednoczenie mo¿e pogarszaæ
czynnoæ drugiego
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