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chorób uk³adu sercowo-naczyniowego

Anita WIÊTOCHOWSKA*
Jolanta MA£YSZKO

Przewlek³a choroba nerek (PChN) jest zespo³em objawów wynikaj¹cych z
postêpuj¹cego i nieodwracalnego upoledzenia funkcji nerek. Znaczne zmniejszenie iloci czynnych nefronów, do którego dochodzi w wyniku ich uszkodzenia (stwardnienie k³êbuszków, zanik cewek nerkowych, w³óknienie ródmi¹¿szowe) mo¿e byæ spowodowane miêdzy innymi patologi¹ uk³adu kr¹¿enia. Choroby serca i nerek wystêpuj¹ w cis³ym zwi¹zku. Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego s¹ g³ównym czynnikiem chorobowoci i miertelnoci w przewlek³ej chorobie nerek. Z drugiej strony, przewlek³a choroba nerek uwa¿ana jest za
czynnik ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego. Niezale¿nie od przyczyny wywo³uj¹cej, nawet niewielkie zmniejszenie przes¹czania k³êbuszkowego
(GFR) wskazuje na rosn¹ce ryzyko sercowo-naczyniowe. Poni¿ej zosta³a omówiona patogeneza, obraz kliniczny oraz postêpowanie w przebiegu nefropatii
nadcinieniowej, nefropatii kontrastowej, uszkodzenie nerek w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz niewydolnoci serca.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 30-35)

Kidney injury in cardiovascular diseases
Chronic kidney disease (CKD) is a set of symptoms resulting from the progressive and irreversible impairment of renal function. Substantially reducing
the number of active nephrons as a result of injury (glomerulosclerosis, renal
tubular atrophy, interstitial fibrosis) may be caused among other cardiovascular pathology. Heart and renal diseases occurring together. Diseases of the cardiovascular system are the main factor in morbidity and mortality in patients
with chronic kidney diseases on the other hand, chronic kidney disease is considered a risk factor for cardiovascular diseases. Regardless of the cause of
the caller, even a small reduction in glomerular filtration (GFR), points to the
increasing risk of cardiovascular. The following was discussed pathogenesis,
clinical picture and course of proceedings in hypertensive nephropathy, contrast nephropathy, kidney damage in the course of infective endocarditis and
heart failure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 30-35)

Nefropatia nadcinieniowa
Jak wykaza³o badanie NATPOL PLUS,
blisko 30 proc. doros³ej populacji w Polsce
choruje na nadcinienie têtnicze.
Nadcinienie têtnicze, zw³aszcza d³ugotrwa³e i nieprawid³owo leczone jest cichym
zabójc¹ dla nerek. Staje siê coraz czêstsz¹ przyczyn¹ rozwoju schy³kowej niewydolnoci nerek, wymagaj¹cej kosztownej terapii nerkozastêpczej.
Nefropatia nadcinieniowa to przewlek³a choroba nerek, prowadz¹ca do niewydolnoci wydalniczej tego narz¹du. Rozwija
siê w nastêpstwie d³ugotrwa³ego, nieleczonego lub nieskutecznie leczonego nadcinienia têtniczego [16]. Nale¿y podkreliæ,
ze czêsto jest niemo¿liwe odró¿nienie nefropatii nadcinieniowej od nadcinienia têtniczego towarzysz¹cego chorobom nerek [22].
Nefropatia nadcinieniowa pozostaje
trzeci¹ co do czêstoci przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek, po nefropatii cukrzycowej i k³êbuszkowych zapaleniach nerek [9].
Nefropatia nadcinieniowa jest cile
okrelon¹ jednostk¹ patologiczn¹, która w
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sposób pewny mo¿na rozpoznaæ jedynie na
podstawie badania mikroskopowego.
W przebiegu nefropatii nadcinieniowej
najczêciej dochodzi do zmian w obrêbie
przyk³êbuszkowych naczyñ wewn¹trznerkowych, tj. w têtnicach miêdzyp³acikowych,
³ukowatych oraz w têtniczkach doprowadzaj¹cych (stwardnienie naczyniowe nerek nephroangiosclerosis). Zmiany polegaj¹
g³ównie na przerocie miêniówki b³ony
wewnêtrznej i rodkowej z towarzysz¹cym
w³óknieniem b³ony wewnêtrznej (arterial fibrosis). Ponadto obserwuje siê odk³adanie
kwasoch³onnej substancji hialinowej pod
ródb³onkiem naczyñ lub w obrêbie b³ony
rodkowej (arterial hialinization) [26].
Zmianom w obrêbie naczyñ mog¹ towarzyszyæ zmiany w obrêbie k³êbuszków i tkanki cewkowo-ródmi¹¿szowej. Zmiany w obrêbie k³êbuszków nerkowych s¹ wynikiem z
jednej strony podwy¿szonego cinienia
ródk³êbuszkowego, z drugiej za niedokrwienia odpowiedzialnego za ich szkliwienie. W obrêbie ródmi¹¿szu nerki obserwuje siê w³óknienie oraz sk¹pe nacieki zapalne z limfocytów i makrofagów, z kolei w ob-
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rêbie cewek ich zanik.
Jedna z g³ównych przyczyn uszkodzenia k³êbuszków nerkowych w przebiegu nefropatii nadcinieniowej jest zwiêkszone
wydzielanie angiotensyny II i obkurczenie
naczyñ odprowadzaj¹cych krew z k³êbuszka nerkowego.
Czynniki ryzyka rozwoju i progresji
nefropatii nadcinieniowej
Czynniki ryzyka:
1. wartoæ cinienia têtniczego,
2. brak nocnego spadku cinienia,
3. genetyczna predyspozycja,
4. rasa czarna,
5. palenie tytoniu,
6. wiek.
Hipotetyczne czynniki ryzyka:
1. p³eæ mêska,
2. zaburzenia metaboliczne:
hiperlipidemia, opornoæ
na insulinê, hiperurykemia,
hiperhomocysteinemia,
3. zaka¿enie wirusem Hanta,
4. nadmierna ekspozycja na metale
ciê¿kie,
5. nadmierna ekspozycja na
ochratoksyny,
6. przewlek³e za¿ywanie kokainy,
7. nadmierne spo¿ycie soli,
8. nadu¿ywanie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych,
9. niska waga urodzeniowa.
W praktyce klinicznej nefropatiê nadcinieniow¹ rozpoznaje siê pochopnie- jedynie na podstawie obrazu klinicznego. Najczêciej stosuje siê kryteria kliniczne zaproponowane przez Schlessingera.
Wa¿ne kryteria diagnostyczne
i czynniki ryzyka:
Kliniczne kryteria rozpoznania nefropatii nadcinieniowej:
1. D³ugoletni wywiad nadcinienia
têtniczego (ponad 10 lat).
2. Zmiany na dnie oka I/II (retinopatia).
3. Cechy znacznego przerostu lewej
komory serca.
4. Nadcinienie têtnicze jako jedyny
czynnik odpowiedzialny
za uszkodzenie nerek.
5. Kreatynina >1,8 mg/dl.
6. Ma³e nerki w badanie
ultrasonograficznym.
Nefropatia nadcinieniowa charakteryzuje siê umiarkowanym bia³komoczem (<1,5
g/24h). W ocenie stopnia niewydolnoci
nerek oznacza siê stê¿enie kreatyniny w
surowicy oraz obliczenie frakcji k³êbuszkowej - klirensu kreatyniny endogennej (na
podstawie wzoru Cockcrofta-Gaulta). Aktywnoæ reninowa osocza mo¿e byæ znacznie
podwy¿szona.
Nale¿y podkreliæ, ¿e jedyn¹ i wiarygodn¹ metod¹ rozpoznania nefropatii nadcinieniowej jest badanie histopatologiczne nerki. Ma to istotne znaczenie, poniewa¿ wielokrotnie w przesz³oci jak i obecnie nefropatiê nadcinieniow¹ pochopnie rozpoznaje siê jedynie w oparciu o obraz kliniczny.
Jednak biopsje nerki wykonuje siê rzadko,

g³ównie z powodu braku cech aktywnego
osadu moczu oraz wystêpowania jedynie
nieznacznego bia³komoczu.
Bardziej szczegó³owa diagnostyka chorych z klinicznymi kryteriami rozpoznania
nefropatii nadcinieniowej, w której wykorzystano biopsjê nerki i równoczenie oceniano przep³yw krwi przez têtnice nerkowe,
wykaza³a, ¿e jedynie u 43% takich chorych
istnia³y histopatologiczne podstawy do rozpoznania nefropatii nadcinieniowej. U pozosta³ych ponad 50% pod tym obrazem klinicznym kry³y siê równie¿ inne pierwotne
k³êbuszkowe choroby nerek, przy czym najczêciej stwierdzano przewlek³¹ chorobê
niedokrwienn¹ nerek spowodowan¹ zmianami mia¿d¿ycowymi w obrêbie têtnic nerkowych [5].
Nefropatiê nadcinieniow¹ nale¿y ró¿nicowaæ z: nefropati¹ niedokrwienn¹, mikrozatorowoci¹ cholesterolow¹ naczyñ nerkowych, pierwotnymi i wtórnymi k³êbuszkowymi zapaleniami nerek, nefropti¹ ródmi¹¿szow¹ i cukrzycow¹.
Traktuj¹c nefropatiê nadcinieniow¹ jako
powik³anie narz¹dowe nadcinienia têtniczego, chorzy z takim rozpoznaniem nale¿¹ do grupy wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Leczenie nefropatii nadcinieniowej ma
na celu:
1. normalizacje cinienia têtniczego,
2. zwolnienie progresji niewydolnoci
nerek,
3. poprawê funkcji miênia sercowego
i ciany naczyñ krwiononych.
Celem leczenia jest uzyskanie wartoci
cinienia <130/80 mmHg, a u chorych z bia³komoczem >1 g dobê wartoci cinienia
<125/75 mmHg, maksymalne zmniejszenie
mikroalbuminurii lub makroalbuminurii, a
tak¿e eliminacja wszystkich innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Uzyskano dowody, ¿e u chorych z nadcinieniem têtniczym i przerostem lewej komory
serca równolegle do zmniejszenia albuminurii ograniczeniu ulega ryzyko powik³añ
sercowo-naczyniowych [13]. W leczeniu
nefropatii nadcinieniowej szczególne w³aciwoci nefroprotekcyjne wykazuj¹ ACEI i
ARB, zwykle w po³¹czeniu z niewielk¹, hipotensyjn¹ dawk¹ leku moczopêdnego. Stosowanie inhibitorów ACE lub sartanów u
chorych z zaawansowan¹ niewydolnoci¹
nerek wymaga ostro¿noci.
Wyniki badania o akronimie AASK potwierdzi³y korzystny wp³yw blokady uk³adu
RAA równie¿ w populacji Afroamerykanów.
W badaniu tym wykazano, ¿e leczenie inhibitorami enzymu konwertuj¹cego korzystnie
wp³ywa na hamowanie progresji niecukrzycowej choroby nerek u Afroamerykanów z
nadcinieniem têtniczym i przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Wród blokerów kana³ów wapniowych
polecane s¹ raczej niedihydropirydynowe
pochodne (werapamil, diltiazem) ni¿ dihydropirydynowe (amlodypina, felodypina).
Dihydropirydynowe pochodne nasilaj¹ bowiem rozkurcz têtniczki doprowadzaj¹cej i
mog¹ zwiêkszaæ cinienie ródk³êbuszkowe oraz nasilaæ niekorzystne zmiany w k³êbuszku wynikaj¹ce z hiperfiltracji. Ponadto
stwierdzono, ¿e leki z tej grupy mog¹ znacz-
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nie zwiêkszyæ bia³komocz [8,37].
Poniewa¿ w patogenezie nadcinienia
têtniczego u chorych z nefropatia nadcinieniow¹ istotna rolê odgrywa hiperwolemia,
wskazane jest ograniczenie poda¿y soli w
diecie do 4 g na dobê oraz stosowanie leków moczopêdnych [35].
Wybór leków moczopêdnych musi byæ
dostosowany do stopnia niewydolnoci nerek. Leki moczopêdne tiazydowe i tiazydopodobne nie znajduj¹ zastosowania przy
GFR <20-30 ml/min/1,73m2 [35].
Skuteczne leczenie nadcinienia têtniczego czêsto umo¿liwia opónienie koniecznoci rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego i zmniejsza ryzyko powik³añ ze strony
uk³adu sercowo-naczyniowego. Efektywne
obni¿enie cinienia u tych chorych pozwala
na zwolnienie szybkoci obni¿ania siê filtracji k³êbuszkowej do ok. 2 ml/min/rok ( na
podstawie badania AASK) [37].
Nefropatia kontrastowa
Nefropatia kontrastowa (ang. contrastinduced nephropathy, CIN, a obecnie CI AKI kontrast induced acute kidney injury) ostre uszkodzenie nerek indukowane rodkami kontrastowymi jest powa¿nym problemem klinicznym, którego czêstoæ wystêpowania wzrasta, poniewa¿ tomografia komputerowa i badania angiograficzne s¹ wykonywane coraz czêciej oraz u coraz bardziej obci¹¿onych osób.
Nefropatia kontrastowa wystêpuj¹ca po
podaniu preparatu kontrastowego oznacza
pojawienia siê pogorszenia funkcji nerek lub
powtórne wyst¹pienie tego problemu w
zwi¹zku z podaniem rodka kontrastowego.
Wyst¹pienie nefropatii wywo³anej kontrastem okrelane jest w wiêkszoci badañ
klinicznych jako wzglêdny wzrost stê¿enia
kreatyniny o 25% lub bezwzglêdny wzrost o
0,5 mg/dl, który pojawia siê zwykle w ci¹gu
24-48 godz. od podania kontrastu [21,
19,20].
Zgodnie z ostatni¹ definicja CIN charakteryzuje siê wystêpowaniem poni¿szych
zmian: bezwzglêdny wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy > lub równe 0,3 mg/dl
(26,5umol/l), wzglêdny wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy > lub równe 50% wyjciowej, udokumentowana oliguria < 0,5 ml/
kg/godz. przez > 6 godz. [10].
Rzadko istnieje koniecznoæ dializ.
W wiêkszoci przypadków nefropatii
kontrastowej stê¿enie kreatyniny w surowicy wraca do wartoci wyjciowych w ci¹gu
7-10 dni [21,19,20].
Nefropatia kontrastowa jest trzeci¹ pod
wzglêdem czêstoci wystêpowania przyczyn¹ ostrej niewydolnoci nerek nabytej w szpitalu, stanowi¹c¹ a¿ do 10% wszystkich przypadków szpitalnych ostrego uszkodzenia
nerek i powoduj¹c¹ przed³u¿on¹ hospitalizacjê oraz wzrost kosztów leczenia [3]. Problem ten sta³ siê szczególnie wa¿ny w orodkach kardiologii inwazyjnej, gdzie wraz z
coraz wiêksz¹ dostêpnoci¹ badañ koronarograficznych i zabiegów angioplastyki wieñcowej wzros³a liczba chorych poddawanych
tym procedurom, w tym tak¿e chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
Wystêpuje u mniej ni¿ 1% populacji ogólnej, u 3,3-16,5% po koronarografii i PTCA,
u 5,5% chorych z wczeniejsza NN i u ok.
50% z nefropati¹ cukrzycow¹.
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Czynniki ryzyka nefropatii
kontrastowej
Czynniki ryzyka nefropatii kontrastowej
zale¿ne od pacjenta to:
1. niewydolnoæ nerek,
2. nefropatia cukrzycowa,
3. podesz³y wiek,
4. odwodnienie,
5. hipotensja,
6. niska frakcja wyrzutowa (EF),
7. IV klasa wg NYHA,
8. inne nefrotoksyny i leki
(np. inhibitory ACE, niesteroidowe
leki przeciwzapalne,
aminoglikozydy),
9. przeszczep nerki,
10. hipoalbuminemia (< 3,5 g/dl),
11. obni¿ony hematokryt
(< 39% mê¿czyni, < 36% kobiety),
Czynniki zale¿ne od procedury to:
1. wielokrotne podanie kontrastu
w ci¹gu 72 godz.,
2. podanie kontrastu dotêtniczo,
3. du¿a iloæ kontrastu,
4. wysoka osmolalnoæ kontrastu.
Niemodyfikowalne czynniki ryzyka nefropatii kontrastowej:
1. niewydolnoæ nerek,
2. cukrzyca,
3. wiek,
4. p³eæ,
5. zmniejszona EF,
6. zastoinowa niewydolnoæ kr¹¿enia,
7. nadcinienie têtnicze.
Modyfikowalne:
1. osmolalnoæ i jonowoæ rodka
kontrastowego,
2. jego objêtoæ i wielokrotnoæ
podania,
3. odwodnienie,
4. ostry zespó³ wieñcowy w ci¹gu
24 godz. przed angiografi¹,
5. hipotonia.
Najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka jest
istniej¹ca uprzednio upoledzona funkcja
nerek.
Wspó³istnienie trzech lub wiêcej czynników ryzyka CIN zwiêksza prawdopodobieñstwo CIN niemal 3-krotnie.
W 2004 r. opracowano dwie skale ryzyka CIN u chorych poddanych koronarografii [1,25]. Bra³y one pod uwagê: obecnoæ
cukrzycy i niewydolnoci nerek, wysokie lub
obni¿one cinienie têtnicze, du¿y stopieñ
niewydolnoci serca, podesz³y wiek, niedokrwistoæ i iloæ rodka kontrastowego.
Jak do tej pory patomechanizm rozwoju CIN nie jest do koñca poznany. Najistotniejsz¹ rolê w rozwoju ONN po podaniu
rodków kontrastowych odgrywa zmniejszenie GFR oraz obturacja cewek nerkowych
przez wytracone szczawiany, moczany i bia³ka o ró¿nej masie cz¹steczkowej - wywo³ane bezporednim toksycznym wp³ywem
rodków kontrastowych na komórki nab³onkowe cewek nerkowych [27]. Radiologiczne rodki kontrastowe powoduj¹ tak¿e niedokrwienie rdzenia nerek, który jest szczególnie wra¿liwy na zaburzenia dop³ywu krwi
[1]. Zwrócono uwagê na podwy¿szone stê¿enie adenozyny, co jest zwi¹zane z hydro-
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liz¹ ATP. Adenozyna silnie kurczy miêniówkê cian naczyñ i w efekcie zmniejsza przep³yw krwi przez nerki. Wzrasta te¿ stê¿enie
endoteliny, która dzia³a wazokonstrykcyjnie
przez receptor typu A, natomiast przez receptor typu B (znajduj¹cy siê w miêniach
g³adkich) - naczyniorozszerzaj¹co, ale do
tego dzia³ania wykorzystuje tlenek azotu.
Upoledzenie wytwarzania tlenku azotu i
narastanie iloci wolnych rodników prowadzi do kurczu têtniczek i w ten sposób
zmniejsza ukrwienie nerek, co przyczynia
siê do zwiêkszonej wra¿liwoci na preparaty kontrastowe. rodki kontrastowe w ok.
90% wydalane s¹ droga filtracji i nie s¹ reabsorbowane, a wiec wywo³uj¹ diurezê
osmotyczn¹, doprowadzaj¹c do zwiêkszonego zu¿ycia tlenu w komórkach nab³onka
ramienia wstêpuj¹cego pêtli nefronu, a w
konsekwencji - do jeszcze wiêkszego niedotlenienia rdzenia nerki i pogorszenia czynnoci nerek.
U pacjentów poddanych rewaskularyzacji ocena funkcji nerek powinna byæ oparta
na podstawie wartoci przes¹czania k³êbuszkowego (GFR), a nie na podstawie stê¿enia kreatyniny w surowicy krwi. Prawid³owy GRF u m³odych mê¿czyzn wynosi 100130 ml/min/1,73m2, u m³odych kobiet 90-120
ml/min/1,73m2. GFR zale¿y od wieku, p³ci i
BMI. GFR poni¿ej 60 ml/min/1,73m2 koreluje z du¿ym ryzykiem zdarzeñ sercowo-naczyniowych. U pacjentów z cukrzyc¹, proteinuria, niezale¿nie od GFR, oznacza przewlek³¹ chorobê nerek z du¿ym ryzykiem
powik³añ o typie makroangiopatii [36].
rodki kontrastowe dzielimy
na 3 grupy:
I. generacja - wysokoosmolalne (14001800 mosmol/kg) w stosunku do osmolalnoci osocza, jonowe, monomery (pojedynczy piercieñ benzenu z 3 atomami jodu),
II. generacja - niskoosmolalne (500-850
mosmol/kg) w stosunku do osmolalnoci
osocza, niejonowe, monomery,
III. generacja - izoosmolalne (ok. 290
mosmol/kg) w stosunku do osmolalnoci
osocza, niejonowe, dimery (2 piercienie
benzenowe po³¹czone w jedn¹ cz¹steczkê).
Toksycznoæ rodków kontrastowych
zale¿y od ich w³aciwoci fizykochemicznych (obecnoæ jodu, osmolalnoæ, poziom
jonizacji, stopieñ polimeryzacji). Wg zaleceñ
ESC/EACTS u pacjentów z ³agodn¹, umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ przewlek³¹ chorob¹ nerek, zaleca siê stosowanie rodków kontrastowych izoosmolalnych lub niskoosmolalnych w iloci poni¿ej 350 ml lub < 4 ml/kg.
Ryzyko CIN wzrasta znacznie, gdy stosunek objêtoci podanego kontrastu do GFR
przekroczy 3,7.
Pogorszenie czynnoci nerek po podaniu rodków kontrastowych najczêciej przebiega bez objawów klinicznych, a zaznacza
siê przemijaj¹cym spadkiem filtracji k³êbuszkowej. Niekiedy przybiera postaæ ONN ze
sk¹pomoczem, a nawet anuri¹, w skrajnych
przypadkach wymagaj¹c¹ dializoterapii.
Mimo jednoznacznego zwi¹zku czasowego
z badaniem z u¿yciem rodka cieniuj¹cego,
nale¿y zawsze wykluczyæ inne procesy prowadz¹ce do pogorszenia funkcji wydalniczej
nerek: zator cholesterolowy, zator têtnicy
nerkowej, zastosowanie leków wp³ywaj¹-

cych na uk³ad RAA. U chorych przyjmuj¹cych metforminê w wyniku CIN mo¿e wyst¹piæ kwasica mleczanowa, istotnie pogarszaj¹ca rokowanie.
Trwaj¹ poszukiwania nowych biomarkerów o wysokiej czu³oci i specyficznoci dla
rozpoznawania CIN, analogicznych do troponin w zawale serca. Markerem bardziej
czu³ym i szybszym od kreatyniny w rozpoznawaniu CIN jest cystatyna C [3]. Osi¹ga
ona maksymalne stê¿enie 24 godziny po
ekspozycji na kontrast. Jest bia³kiem nieglikozylowanym, nie ulega sekrecji w cewkach
nerkowych. Jej stê¿enie w surowicy nie zale¿y od wieku, p³ci, masy miêniowej i diurezy, natomiast cile koreluje z GFR. Cystatyna C jest alternatywnym wczesnym
markerem funkcji nerek, lepszym od kreatyniny, szczególnie u pacjentów powy¿ej 75
roku ¿ycia. Innym markerem jest NGAL
(neutrophil gelatinase-associated lipocalcin)
- wczesny i czu³y biomarker ostrego uszkodzenia nerek. W kilka godzin po uszkodzeniu nerek jego stê¿enie ronie we krwi, w
moczu oraz w korowej czêci cewek. NGAL
oraz Cystatyna C maj¹ znaczenie diagnostyczne oraz prognostyczne [24]. Wg European Society of Cardiology/European Association for Cardio-Thoracic Surgery u
wszystkich pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, przed planowanymi zabiegami
koronarografii rekomenduje siê nawodnienie p³ynami izotonicznymi (klasa zaleceñ IA),
za podanie N-acetylocysteiny oraz 8,4%
wodorowêglanu sodu nale¿y rozwa¿yæ (klasa zaleceñ IIb, poziom wiarygodnoci A).
Zgodnie ze wskazaniami klinicznymi zaleca siê ponadto optymaln¹ terapiê farmakologiczn¹ obejmuj¹c¹ statynê, beta-bloker,
ACEI/ARB (klasa zaleceñ IA). Ponadto nale¿y oznaczyæ stê¿enie kreatyniny i GFR
przed rozpoczêciem nawodnienia i podaniem N-acetylocysteiny. Samo oznaczenie
stê¿enia kreatyniny jest niewystarczaj¹ce do
oceny funkcji nerek, szczególnie w sytuacji,
gdy GFR mo¿e byæ istotnie obni¿one, zanim zaobserwujemy wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy powy¿ej górnego zakresu
normy. W ciê¿kim uszkodzeniu nerek (schy³kowa niewydolnoæ nerek) mo¿na rozwa¿yæ
hemofiltracjê 6 godzin przed za³o¿on¹ interwencj¹ na naczyniach wieñcowych (klasa
zaleceñ IIa, poziom wiarygodnoci B). W
jednym z badañ wykazano, ¿e hemofiltracja redukuje miertelnoæ, ryzyko oligurii,
przewodnienia, zaburzeñ elektrolitowych
oraz koniecznoæ hemodializ u pacjentów
wysokiego ryzyka (GFR 15-20 ml/min/
1,73m2, stê¿enie kreatyniny 3,0-4,0 mg%).
Nie zaleca siê elektywnych, prewencyjnych
hemodializ (klasa zaleceñ III, poziom wiarygodnoci B). W pierwszej kolejnoci nale¿y zatem wyodrêbniæ grupê wysokiego
ryzyka, po czym w grupie tej odstawiæ leki
potencjalnie nefrotoksyczne, w szczególnoci inhibitory ACE, sartany, niesteroidowe
leki przeciwzapalne, sulfonamidy, diuretyki
pêtlowe itp. W zwi¹zku z ograniczonymi
mo¿liwociami farmakologicznymi w prewencji oraz leczeniu CIN zaleca siê przeprowadzenie wnikliwej analizy klinicznych
czynników ryzyka przed badaniem lub zabiegiem z u¿yciem rodków kontrastowych.
Najwa¿niejsze jest zapobieganie CIN polegaj¹ce na dobrym nawodnieniu, ocena i
monitorowanie funkcji nerek przy pomocy
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GFR, uzyskaniu diurezy > 2 l/dobê, odstawieniu diuretyków, podawaniu N-acetylocysteiny, do¿ylnie 8,4-procentowego roztworu wodorowêglanu sodu i/lub soli fizjologicznej oraz stosowaniu ma³ej dawki rodka
kontrastowego, najlepiej niejonowego i izoosmolarnego.
Uszkodzenie nerek w przebiegu IZW
Powik³ana postaæ IZW wystêpuje w ponad po³owie przypadków. Powik³ania ze strony nerek wystêpuj¹ doæ czêsto- 40-50% z
gronkowcowym IZW [32]. Najczêciej wystêpuje k³êbuszkowe zapalenie nerek ogniskowe i rozlane, zawa³y i ropnie nerek, ródmi¹¿szowe zapalenie nerek [28]. KZN ma
zwykle charakter rozplemowy. Pojawia siê
krwiomocz, krwinkomocz, bia³komocz, czêsto z towarzysz¹c¹ niewydolnoci¹ nerek.
Rzadko wystêpuj¹ obrzêki i nadcinienie
têtnicze, sporadycznie zespó³ nerczycowy.
Nasilenie choroby nerek zale¿y od czasu
trwania zaka¿enia. Zaawansowana NN wi¹¿e siê ze z³ym rokowaniem [28].
Ostra niewydolnoæ nerek jest powa¿nym powik³aniem, Jednak¿e u wiêkszoci
chorych, którzy prze¿yj¹ ostr¹ fazê zaka¿enia, jest stanem odwracalnym. Ze wzglêdu
na gorsz¹ funkcjê nerek konieczne mo¿e
byæ stosowanie zabiegów hemofiltracji (czyli
oczyszczania krwi ze szkodliwych produktów przemiany materii).
Na przyczyny ostrej niewydolnoci nerek u chorych na infekcyjne zapalenie wsierdzia sk³adaj¹ siê:
1. k³êbuszkowe zapalenie nerek - spowodowane przez odk³adanie siê kompleksów immunologicznych (czyli po³¹czenia
ludzkiego bia³ka odpornociowego, tzw.
przeciwcia³a, z elementami wywo³uj¹cego
chorobê drobnoustroju, tzw. antygenem) w
tkance nerki; k³êbuszkowe zapalenie nerek
objawia siê m.in. obecnoci¹ krwinek i bia³ek w moczu oraz zwiêkszonym stê¿eniem
kreatyniny we krwi,
2. niewydolnoæ nerek bêd¹ca wynikiem
septycznych zaburzeñ nerkowego kr¹¿enia
krwi,
3. toksyczny wp³yw przed³u¿onego stosowania antybiotyków w znacznych dawkach,
4. zawa³y tkanki nerkowej spowodowane zatorami,
5. wp³yw kontrastów (rodków cieniuj¹cych) stosowanych w badaniu radiologicznym,
6. pooperacyjna niewydolnoæ nerek.
W bioptatach nerek stwierdzano zawa³y nerki - 31%, ostre k³êbuszkowe zapalenie nerek - 26%, ostre ródmi¹¿szowe zapalenie nerek - 10%, martwicê kory - 10%
[17]. G³ównym odchyleniem w badaniu mikroskopowym nerek u chorych IZW jest rozplem komórek mezangialnych I ródb³onkowych, o charakterze rozlanym lub ogniskowym [34]. Niewydolnoæ nerek co najmniej
umiarkowanego stopnia (kreatynina > 2mg/
dl) wystêpuje u 1/3 chorych z IZW [34].
Najczêstsz¹ przyczyn¹ niewydolnoci
nerek w przebiegu IZW jest ma³y rzut lub
ostra niewydolnoæ lewokomorowa. Niewydolnoæ nerek jest zwi¹zana ze z³ym rokowaniem, zw³aszcza u osób starszych i przy
zaka¿eniu S. aureus [34]. Niewydolnoæ

nerek mo¿e byæ skutkiem antybiotykoterapii stosowanej w leczeniu IZW. W takiej sytuacji nale¿y: zmodyfikowaæ dawkê zale¿nie od klirensu kreatyniny, zamiana antybiotyku na nienefrotoksyczny, przy antybiotykoterapii skojarzonej zredukowane dawki
leków, monitorowanie stê¿enia antybiotyków, zw³aszcza aminoglikozydów i wankomycyny. Ryzyko NN nerek ronie u chorych
starszych, z posocznic¹, odwodnionych, stosuj¹cych inne leki neurotoksyczne [34]. W
czasie leczenia IZW nale¿y systematycznie
kontrolowaæ parametry nerkowe.
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost
liczby pacjentów dializowanych z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek (End-stage Renal Disease - ESRD) na tle nefropatii
cukrzycowej i nadcinieniowej, przy sta³ym
poziomie pacjentów z niewydolnoci¹ nerek
na tle przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia i wielotorbielowatoci. Niezale¿nie jednak od pierwotnej przyczyny uszkadzaj¹cej
nerki, praktycznie u wszystkich pacjentów
dializowanych dochodzi do istotnych zmian
czynnociowych i organicznych w uk³adzie
sercowo-naczyniowym. Rangê tego problemu podnosi fakt, ¿e powik³ania sercowonaczyniowe s¹ przyczyn¹ ponad 50 proc.
zgonów u osób dializowanych.
Jednym z najgroniejszych powik³añ u
chorych dializowanych jest infekcyjne zapalenia wsierdzia. W Stanach Zjednoczonych
liczba osób z ESRD otrzymuj¹cych hemodializy wynosi 300 tys. i wzrasta prawie o 2
proc. w skali roku. Bakteriemia w tej grupie
pacjentów wystêpuje z czêstotliwoci¹ 0,7
do 1,4 na 100 pacjentów miesiêcznie, natomiast infekcyjne zapalenie wsierdzia wystêpuje rednio u 6 do proc. pacjentów otrzymuj¹cych hemodializy. Wyst¹pienie IZW u
chorych dializowanych wi¹¿e siê z bardzo
du¿¹ miertelnoci¹ (od 35 do 62 proc. wg
ró¿nych autorów). Objawy kliniczne u pacjentów dializowanych mog¹ zostaæ ³atwo
przeoczone, a okres od pierwszych objawów
do rozpoznania i wszczêcia leczenia czêsto wynosi od 2 dni do nawet miesi¹ca. Dzieje siê tak, gdy¿ szmer nad sercem mo¿e byæ
wi¹zany z niedokrwistoci¹ lub zwapnieniem
aparatu zastawkowego, pojawiaj¹ce siê
objawy neurologiczne mog¹ byæ brane za
zespó³ niewyrównania w przebiegu zaburzeñ hemodynamicznych, natomiast czêsto
pierwszymi objawami zapalenia wsierdzia s¹
zmiany zatorowe w ró¿nych narz¹dach.
Podejrzenie zapalenia wsierdzia w tej grupie pacjentów zawsze powinna nasuwaæ
gor¹czka, utrzymuj¹ca siê miêdzy dializami, pojawienie siê szmeru nad sercem lub
zmiana charakteru dotychczasowego stanu.
Potwierdzeniem rozpoznania s¹ dodatnie
kilkakrotnie wykonane posiewy krwi i badanie echokardiograficzne. W prawie 70 proc.
przypadków ród³em infekcji jest zaka¿enie
dostêpu naczyniowego lub dostêpu do jamy
otrzewnej. D³ugotrwa³e leczenie farmakologiczne nie odbiega od standardów stosowanych u innych chorych, czêsto dochodzi jednak do koniecznoci chirurgicznego zamkniêcia zaka¿onej przetoki dializacyjnej [23].
Uszkodzenie nerek w niewydolnoci
serca
Od pocz¹tku XXI wieku niewydolnoæ
serca zaczyna przybieraæ rozmiary epidemii.

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2011  165  Numer 1

Sporód wielu nieprawid³owoci, które
towarzysz¹ niewydolnoci serca, niewydolnoæ nerek odgrywa istotn¹ rolê. Niewydolnoæ nerek czêsto wspó³istnieje z ostr¹ niewydolnoci¹ serca, a obie te jednostki chorobowe mog¹ modyfikowaæ wzajemnie swój
przebieg.
Upoledzona czynnoæ nerek stanowi
jeden z kluczowych elementów z³o¿onej patofizjologii niewydolnoci serca i istotnie
wp³ywa na obraz kliniczny tego zespo³u. Postêpuj¹ce uszkodzenie funkcji nerek towarzyszy niewydolnoci serca, jest wskanikiem zaawansowania choroby oraz stanowi jeden z kluczowych mechanizmów le¿¹cych u podstaw jej progresji. Niewydolnoæ
serca i nerek w mechanizmie b³êdnego ko³a
potêguje uszkodzenie ka¿dego z tych kluczowych dla ¿ycia narz¹dów i stymuluje progresje zmian w uk³adzie sercowo- naczyniowym.
Decyduj¹c¹ rolê w sprawnym funkcjonowaniu powi¹zañ sercowo-nerkowych odgrywaj¹:
1. uk³ad renina - angiotensyna,
2. regulacja odpowiedzi pozapalnej,
3. równowaga miedzy produkcj¹
tlenku
azotu i wolnych rodników tlenowych,
4. uk³ad wspó³czulny.
Zaburzenie jednego z tych mechanizmów prowadzi do rozwoju zespo³u sercowo-nerkowego oraz do szybko postêpuj¹cego uszkodzenia obu narz¹dów [2,30].
Pojêcie zespó³ sercowo-nerkowy stosuje siê do okrelenia upoledzenia czynnoci nerek wik³aj¹cego niewydolnoæ serca. Zespó³ przejawia siê równoczesnym pogorszeniem niewydolnoci serca i niewydolnoci nerek, prowadzi do opornoci na leczenie moczopêdne, przewodnienia i dalszego pogorszenia niewydolnoci serca. Z
powodu braku jednoznacznej definicji brak
jest dok³adnych danych epidemiologicznych
o czêstoci wystêpowania zespo³u [29].
We wczesnym etapie niewydolnoci serca dochodzi do pobudzenia uk³adu wspó³czulnego. Jednym ze skutków pobudzenia
adrenergicznego jest niekorzystny wp³yw na
czynnoæ nerek. Poprzez po³¹czenia nerwowe informacje z receptorów obwodowych i
orodkowego uk³adu nerwowego dochodz¹
do najwa¿niejszych struktur w nerkach: naczyñ, k³êbuszków nerkowych i cewek. W
niewydolnoci serca dochodzi do zwiêkszenia aktywnoci nerkowych nerwów wspó³czulnych. Nasila to retencje wody i sodu, powoduje zmniejszenie nerkowego przep³ywu
krwi, wystêpuje zwiêkszone wydzielanie reniny i pobudzenie uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron. Ocenia siê, ¿e w niewydolnoci serca, co najmniej 30-40% nerkowej
retencji sodu zale¿y od unerwienia wspó³czulnego nerek [6].
Inny wa¿ny mechanizm to odruchy pochodz¹ce z samych nerek. W nerkach znajduj¹ siê baroreceptory i chemoreceptory,
które przekazuj¹ informacje przez drogi doprowadzaj¹ce do orodków wspó³czulnych
w orodkowym uk³adzie nerwowym, co prowadzi do odruchowej aktywacji uk³adu
wspó³czulnego [6,30]. Postêpuj¹ca dysfunkcja nerek w niewydolnoci serca jest bodcem pobudzaj¹cym dla uk³adu wspó³czul-
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nego. Zwiêkszona aktywnoæ uk³adu wspó³czulnego przyczynia siê do zwiêkszonej produkcji wolnych rodników tlenowych, zmienia strukturê naczyñ wewn¹trznerkowych,
nasila odpowied pozapaln¹ [2,30]. W niewydolnoci serca spadek rzutu minutowego i perfuzji nerek aktywuje uk³ad reninaangiotensyna-aldosteron. Wzmo¿one uwalnianie reniny, a nastêpnie produkcja angiotensyny II, prowadza do wazokonstrykcji,
zwiêkszenia objêtoci wewn¹trznaczyniowej
i wzrostu cinienia têtniczego. Dziêki temu
ronie cinienie perfuzji nerek. Dochodzi do
wzmo¿onego obci¹¿enia uszkodzonego
serca i pogorszenia wskaników hemodynamicznych [15]. Ju¿ we wczesnej fazie niewydolnoci serca obserwuje siê zjawisko
istotnego upoledzenia rezerwy hemodynamicznej w obrêbie k³êbuszków. Angiotensyna II jest jednym z najbardziej aktywnych
biologicznie mediatorów i ma szereg niekorzystnych dzia³añ w obrêbie uk³adu sercowo-naczyniowego [2,30]. W przypadku
ograniczenia przep³ywu krwi przez nerki w
niewydolnoci serca skurcz têtniczki odprowadzaj¹cej pod wp³ywem angiotensyny II
(Ang. II) stanowi mechanizm kompensacyjny prowadz¹cy do utrzymania GFR. Aktywacja uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) mo¿e siê okazaæ niekorzystna.
Dzia³anie Ang II na komórki kanalika bli¿szego powoduje wzrost wch³aniania zwrotnego sodu. Pod jej wp³ywem dochodzi te¿
do uogólnionego skurczu naczyñ têtniczych
i wzrostu oporu w kr¹¿eniu systemowym (w
celu utrzymania cinienia), a w konsekwencji
do obni¿enia rzutu serca i ograniczenia przep³ywu nerkowego. Zablokowanie dzia³ania
Ang II przez inhibitory ACEI lub sartany
mo¿e równie¿ prowadziæ od pogorszenia
czynnoci nerek. Dotyczy to g³ównie pacjentów odwodnionych, z hipowolemi¹ lub hipotoni¹, leczonych wzglêdnie zbyt du¿ymi
dawkami leków moczopêdnych.
Nale¿y zwróciæ uwagê na wzajemne interakcje pomiêdzy uk³adem renina-angiotensyna-aldosterona uk³adem wspó³czulnym.
Uk³ady te wzajemnie potêguj¹ swoje napiêcie, co nasila zaburzone interakcje sercowo-nerkowe i prowadzi do postêpuj¹cego
uszkodzenia obu narz¹dów [2]. Obni¿enie
rzutu serca pobudza baroreceptory têtnicze
oraz baroreceptory w samych nerkach. Odpowiedzi¹ jest pobudzenie uk³adu reninaangiotensyna-aldosteron, uk³adu wspó³czulnego oraz uwalniania wazopresyny w mechanizmie nieosmotycznym. W nerkach
dochodzi do zwiêkszenia oporu naczyniowego, zmniejszenia przep³ywu osocza,
zwiêkszenia reabsorpcji sodu i wody.. Nasila siê retencja p³ynów, pogarszaj¹ parametry hemodynamiczne i w mechanizmie b³êdnego ko³a postêpuje uszkodzenie uk³adu
kr¹¿enia i nerek. Nawet niewielka dysfunkcja nerek u chorych z niewydolnoci¹ serca
mo¿e wywo³aæ szereg niekorzystnych zmian
w uk³adzie sercowo-naczyniowym: opornoæ na insulinê, zaburzona generacja tlenku azotu, stymulacja wytwarzania prozapalnych cytokin, zachwianie równowagi miêdzy
krzepniêciem a fibrynoliza, g³êboka dysfunkcja ródb³onka, zaburzona równowaga elektrolitowa predysponuj¹ca do arytmii.
Równie¿ leczenie niewydolnoci serca
- diuretykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) - mo¿e pogarszaæ funk-
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cjê nerek. Upoledzenie funkcji nerek niewielkiego/umiarkowanego stopnia mo¿e byæ
asymptomatyczne i dobrze tolerowane. Jednak¿e nawet nieznaczne/umiarkowane podwy¿szenie stê¿enia kreatyniny czy obni¿enie przes¹czania k³êbuszkowego wi¹¿e siê
z gorszym rokowaniem.
Ostra niewydolnoæ nerek towarzysz¹ca
ostrej niewydolnoci serca wymaga rozpoznania i leczenia zwi¹zanych z ni¹ zaburzeñ.
Niedokrwistoæ, zaburzenia elektrolitowe
oraz kwasica metaboliczna s¹ bardziej nasilone u pacjentów z wspó³istniej¹c¹ ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Hipo- i hiperkaliemia,
hipo- i hipermagnezemia oraz kwasica metaboliczna mog¹ wywo³aæ zaburzenia rytmu
serca, zmniejszyæ odpowied na leczenie, a
tak¿e pogorszyæ rokowanie pacjentów.
Zaburzona czynnoæ nerek wp³ywa niekorzystnie na miertelnoæ wewn¹trzszpitaln¹. Wielkoæ filtracji k³êbuszkowej (GFR) jest
najsilniejszym czynnikiem rokowniczym zgonu, poprzedzaj¹cym takie czynniki jak klasa
czynnociowa wed³ug NYHA czy stosowanie inhibitorów enzymu konwertuj¹cego
(ACEI). Stopieñ wydolnoci nerek przy przyjêciu do szpitala oraz jego dalsze zmiany s¹
znacz¹cym czynnikiem rokowniczym dla
pacjentów z niewydolnoci¹ serca. Wzrost
stê¿enia kreatyniny o ponad 0,2 mg/dl w czasie hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolnoci kr¹¿enia niezale¿nie od wieku,
funkcji lewej komory serca, obecnoci cukrzycy czy stê¿enia kreatyniny przy wypisie
ze szpitala wi¹za³ siê ze zwiêkszeniem miertelnoci [7]. Zaostrzenie niewydolnoci nerek po przyjêciu do szpitala z powodu zaostrzenia niewydolnoci serca czêciej wystêpuje u osób z cukrzyc¹, cinieniem skurczowym >160 mmHg oraz ze stê¿eniem kreatyniny w surowicy >2,5 mg/dl. Do zaostrzenia mo¿e prowadziæ tak¿e uprzednie stosowanie wczeniej blokerów kana³u wapniowego lub du¿ych dawek diuretyków pêtlowych.
Nie wykazano wp³ywu na parametry nerkowe niskiego SBP<100 mmHg oraz stosowania wczeniej ACEI, sartanów, ß-blokerów,
naparstnicy, ale równie¿ - co zastanawiaj¹ce - aspiryny i niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) [4].
Wczesne rozpoznanie powik³ania nie
wymaga jednak wyszukanej diagnostyki. W
rutynowym badaniu klinicznym z ocen¹ wagi
cia³a, cinienia têtniczego i w ocenie stê¿enia mocznika, kreatyniny i elektrolitów mo¿na rozpoznaæ zagro¿enie wyst¹pienia zespo³u sercowo-nerkowego. Wa¿ne jest równie¿
zebranie dok³adnego wywiadu co do nawet
niewielkich zmian w iloci spo¿ywanej soli,
wystêpowania biegunki i stosowanych leków,
poniewa¿ zmiany, niezauwa¿alne dla innych
chorych, s¹ krytyczne dla pacjentów z zespo³em sercowo-nerkowym.
Zaskakuj¹ce jest, ¿e w omawianym zespole dominuje postaæ rozkurczowej niewydolnoci serca, a 37-55% pacjentów ma frakcjê wyrzutow¹ lewej komory >40%. Równoczenie chorzy ci wczeniej wykazuj¹ objawy zwi¹zane z zatrzymaniem p³ynów (tachypnoe, os³uchowe objawy zastoju p³ucnego, przepe³nienie ¿y³ szyjnych) [11]. Obserwujemy narastanie stê¿enia mocznika i kreatyniny z towarzysz¹cym niskim stê¿eniem
sodu, magnezu i potasu w surowicy. Hipo- i
hiperkaliemia, hipo- i hipermagnezemia
mog¹ wywo³aæ zaburzenia rytmu serca,

zmniejszyæ odpowied na leczenie i pogorszyæ rokowanie. Zaburzenia elektrolitowe
mog¹ nasilaæ siê w miarê objawowego leczenia diuretykami. Objawy przednerkowej
niewydolnoci nerek z ilorazem mocznik/
kreatynina powy¿ej 20:1 s¹ charakterystyczne dla niewyrównanej niewydolnoci
serca [12]. Je¿eli rzut serca jest prawid³owy, a cinienie têtnicze jest wystarczaj¹ce
do utrzymania przep³ywu nerkowego, nale¿y podejrzewaæ, ¿e przyczyn¹ zespo³u
sercowo-nerkowego jest pierwotnie choroba nerek. W tej sytuacji konieczne jest wykluczenie zwê¿enia naczyñ nerkowych
jako odwracalnej przyczyny dysfunkcji nerek. Do obrazu klinicznego zwê¿enia naczyñ nerkowych nale¿y nie tylko ostry
obrzêk p³uc, ale i przewlek³a niewydolnoæ
serca. Do rozpoznania pomocne jest stwierdzenie ró¿nicy wielkoci nerek (>1,5 cm
ró¿nicy) w badaniu ultrasonograficznym
oraz odwracalny przyrost stê¿enia kreatyniny po zastosowaniu ACEI [14].
Nie opracowano jednak dot¹d optymalnego sposobu leczenia zespo³u sercowonerkowego. Zró¿nicowane t³o zaburzeñ
prowadz¹cych do wyst¹pienia zespo³u wymusza indywidualne podejcie do ka¿dego pacjenta.
W³¹czenie do terapii inhibitorów ACE
wi¹¿e siê z wiêksz¹ czêstoci¹ wystêpowania ciê¿kiej niewydolnoci nerek i hiperkaliemii u pacjentów ze wspó³istniej¹c¹ niewydolnoci¹ nerek.
Wzrost stê¿enia kreatyniny o 25-30%
lub powy¿ej 3,5 mg/dl (>266 µmol/l) jest
wzglêdnym przeciwskazaniem do kontynuacji leczenia inhibitorami ACE. Umiarkowana/ciê¿ka niewydolnoæ nerek [np. stê¿enie kreatyniny w surowicy >2,5-3 mg/dl
(>190-226 µmol/l)] jest zwi¹zana ze zmniejszon¹ odpowiedzi¹ na diuretyki. W takich
sytuacjach konieczne jest czasem stopniowe zwiêkszanie dawki diuretyków pêtlowych lub dodanie diuretyku o innym mechanizmie dzia³ania. Takie postêpowanie
mo¿e jednak prowadziæ do hipokaliemii i
dalszego zmniejszenia przes¹czania k³êbuszkowego. W niewydolnoci serca konieczne jest stosowanie wiêkszych dawek
diuretyków tak, aby pomimo nieadekwatnego kr¹¿enia wystarczaj¹ca iloæ leku
dotar³a do cewek nerkowych. Jeli obserwujemy opornoæ na restrykcje sodowe i
diuretyki pêtlowe, nale¿y do³¹czyæ leki dzia³aj¹ce w dalszym odcinku cewki nerkowej,
doustny lek tiazydowy lub spironolakton.
Przyczyn¹ opornoci na diuretyki mo¿e byæ
zbyt ma³a dawka leku, nadmierna poda¿
soli, zaburzenia wch³aniania leków podawanych doustnie, zmniejszenie sekrecji
leku do moczu pierwotnego oraz zwiêkszenie wychwytu zwrotnego sodu w czêci
nefronu niewra¿liwej na leki moczopêdne
£¹czne stosowanie furosemidu z lekami tiazydowymi wymaga cis³ego monitorowania
elektrolitów, poniewa¿ dodatkowo nasila
ryzyko nadmiernej utraty sodu i potasu [31].
Poprawê reakcji diuretycznej mo¿na osi¹gn¹æ równoczesnym stosowaniem furosemidu we wlewie z hipertonicznym roztworem NaCl [15]. Jeli w trakcie leczenia niewydolnoci serca obserwuje siê pogorszenie czynnoci nerek, nale¿y wykluczyæ hipowolemiê, która jest naj³atwiej odwracaln¹ przyczyn¹ tego stanu. Podstawowe zna-
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czenie ma wtedy szybkie odstawienie diuretyków i ewentualne uzupe³nienie p³ynów.
Przy znacznej hipotonii (cinienie skurczowe <80 mmHg) konieczne jest stosowanie leków presyjnych. Mo¿na w tym celu stosowaæ dopaminê we wlewie do¿ylnym w
dawkach indywidualizowanych zapewniaj¹cych powrót cinienia systemowego do wartoci daj¹cych perfuzjê nerkow¹. Lek w ma³ej dawce (2-3 µg/kg/min) przez dzia³anie na
obwodowe receptory dopaminergiczne prowadzi do rozszerzenia naczyñ g³ównie w
³o¿ysku nerkowym oraz trzewnym, wieñcowym i mózgowym, co skutkuje zwiêkszeniem przep³ywu nerkowego i diurezy. Gdy
systemowe cinienie têtnicze jest wystarczaj¹co wysokie do utrzymania przep³ywu nerkowego, a rzut serca jest prawid³owy, nale¿y w pierwszej kolejnoci podejrzewaæ, ¿e
przyczyn¹ zespo³u sercowo-nerkowego jest
choroba nerek. W takich przypadkach czêsto dochodzi do przeoczenia odwracalnej
przyczyny dysfunkcji nerek, jak¹ jest choroba naczyñ nerkowych. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e
byæ stosowanie NLPZ, poniewa¿ wp³ywaj¹
one na syntezê w nerkach naczyniorozszerzaj¹cych prostaglandyn, przez co mog¹
spowodowaæ poprzez skurcz têtniczek doprowadzaj¹cych spadek RBF i GFR. W wywiadzie nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na stosowanie tej grupy leków, poniewa¿ jest
to czêsto odwracalna przyczyna pogorszenia czynnoci nerek. Czasami pacjenci nie
toleruj¹ leków hamuj¹cych uk³ad RAA z powodu nadmiernego rozkurczu têtniczek odprowadzaj¹cych k³êbuszków, w zwi¹zku z
tym dawki inhibitora ACE i ARA nale¿y
zmniejszyæ lub leki te odstawiæ. Jeli optymalne leczenie farmakologiczne u pacjentów z bardzo du¿ymi cinieniami nape³niania nie przyniesie efektu bez pogorszenia
czynnoci nerek, nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie ultrafiltracji lub dializy.
U pacjentów z ciê¿k¹ niewydolnoci¹
nerek i oporn¹ na leczenie retencj¹ wody
konieczna bywa ci¹g³a hemofiltracja. W po³¹czeniu z lekiem inotropowym mo¿e ona
zwiêkszyæ nerkowy przep³yw krwi, poprawiæ
funkcjê nerek i zwiêkszyæ skutecznoæ dzia³ania diuretyków. Utrata funkcji nerek mo¿e
wymagaæ dializoterapii, szczególnie w wypadku hiponatremii, kwasicy i znacznego,
opornego na leczenie przewodnienia. Wybór miêdzy dializ¹ otrzewnow¹, hemodializ¹ lub hemofiltracj¹ zale¿y na ogó³ od mo¿liwoci technicznych i wyjciowego cinienia têtniczego.
Ultrafiltracja czy hemofiltracja to niefarmakologiczne metody leczenia pozwalaj¹ce na efektywne usuwanie nadmiaru p³ynów
u pacjentów z ostr¹ niewydolnoci¹ serca
[33]. Zespó³ sercowo-nerkowy stanowi przyk³ad dowodz¹cy, ¿e metody leczenia prowadz¹ce zarówno do doranej, jak i d³ugotrwa³ej poprawy czynnoci nerek, maj¹ bardzo
istotne znaczenie nie tylko dla pacjentów z
niewydolnoci¹ nerek, ale tak¿e z niewydolnoci¹ serca.
Pacjenci z niewydolnoci¹ serca nale¿¹
do grupy ryzyka uszkodzenia nerek w wyniku stosowania radiologicznych rodków kontrastowych. Zastosowanie powszechnego

sposobu zapobiegania nefropatii pokontrastowej, czyli nawodnienia chorego przed
badaniem i po, nie zawsze jest mo¿liwe, a
przeci¹¿enie osmotyczne i objêtociowe
rodkiem cieniuj¹cym mo¿e sprzyjaæ rozwojowi obrzêku p³uc. Wskazane jest zastosowanie innych metod zapobiegawczych,
takich jak: u¿ycie mo¿liwie najmniejszej iloci izoosmotycznego rodka kontrastowego, unikanie leków nefrotoksycznych (np.
niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
stosowanie N-acetylocysteiny przed badaniem. U pacjentów z ciê¿k¹ dysfunkcj¹ nerek oko³ozabiegowa hemodializa bywa skutecznym sposobem zapobiegania nefropatii pokontrastowej.
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