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Rewaskularyzacja miênia sercowego u chorej
dializowanej z mia¿d¿yc¹ wielopoziomow¹
- trudne decyzje w okresie wieloletniego
leczenia
Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek wystêpuje znacznie czêciej ni¿ w populacji ogólnej i jest g³ówn¹ przyczyn¹ zgonu
tych chorych. Leczenie choroby wieñcowej w grupie pacjentów dializowanych
wi¹¿e siê z koniecznoci¹ coraz czêstszej diagnostyki inwazyjnej i leczenia rewaskularyzacyjnego. Przedstawiamy historiê dializowanej pacjentki z wieloletnim wywiadem choroby wieñcowej, u której kilkukrotnie podejmowano trudne
decyzje odnonie leczenia rewaskularyzacyjnego miênia sercowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 36-40)

Myocardial revascularization in a female dialysed patient
with multilevel atherosclerosis - difficult decisions in
long-term treatment
Coronary artery disease in patients with chronic kidney disease occurs more
frequently than in general population and is the most common reason of death
in this patients. The treatment of coronary artery disease is connected with necessity of invasive diagnostic and revascularization. We present a case of dialysed female patient with long-term history of coronary artery disease and difficult decisions concerning myocardial revascularization, which had been taken
in long-term treatment.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 36-40)

Wstêp
Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba chorych
dializowanych na wiecie. W 2009 roku w
Polsce dializowanych by³o 17 tysiêcy pacjentów. Rozpowszechnienie leczenia nerkozastêpczego sprawia, i¿ do dializ kwalifikowanych jest coraz wiêcej osób w podesz³ym wieku, obci¹¿onych wieloma chorobami wspó³istniej¹cymi, w tym tak¿e chorob¹ wieñcow¹. Jednoczenie przewlek³a choroba nerek jest uznanym nieklasycznym
czynnikiem ryzyka chorób uk³adu sercowonaczyniowego. Choroba niedokrwienna serca u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wystêpuje kilkadziesi¹t razy czêciej ni¿ w populacji ogólnej i jest najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów chorych dializowanych [8,18,19]. Leczenie choroby wieñcowej w grupie pacjentów objêtych leczeniem
nerkozastêpczym wi¹¿e siê z koniecznoci¹
coraz czêstszej diagnostyki inwazyjnej i leczenia rewaskularyzacyjnego.
Opis przypadku

64-letnia pacjentka z wieloletnim wywiadem
choroby wieñcowej i nadcinienia têtniczego, ze
zdiagnozowan¹ mia¿d¿yc¹ wielopoziomow¹, dializowana od 2 lat z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek w przebiegu przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek, zosta³a przyjêta do Kliniki
Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego
w Bia³ymstoku w celu rozwa¿enia mo¿liwoci leczenia rewaskularyzacyjnego choroby wieñcowej.
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Z wywiadu i dostêpnej dokumentacji ustalono, ¿e u chorej w wieku 52 lat angiograficznie zdiagnozowano chorobê wieñcow¹ w jednym z warszawskich orodków. W badaniu koronarograficznym stwierdzono chorobê trójnaczyniow¹ z istotnie zwê¿on¹ ga³êzi¹ przedni¹ zstêpuj¹c¹ oraz niedro¿n¹ ga³êzi¹ okalaj¹c¹ i praw¹ têtnic¹ wieñcow¹. Wówczas jednoczasowo wykonano PCI GPZ
(ga³¹ przednia zstêpuj¹ca) z implantacj¹ stentu
metalowego; zabieg by³ powik³any zawa³em oko³ozabiegowym (typ 4a) oraz póniejsz¹ nefropati¹
kontrastow¹.
Po trzech latach od PCI GPZ pacjentka by³a
ponownie hospitalizowana w tym samym orodku
z powodu nawrotu bólów zamostkowych. W wykonanej wówczas koronarografii stwierdzono podobnie jak wczeniej niedro¿n¹ GO (ga³¹ okalaj¹ca) i PTW (prawa têtnicza wieñcowa), trwa³y efekt
PCI GPZ sprzed 3 lat oraz 80% zwê¿enie GPZ w
odcinku dystalnym. Na posiedzeniu hemodynamicznym z udzia³em kardiochirurga i kardiologa
inwazyjnego, chorej nie zakwalifikowano do leczenia interwencyjnego choroby wieñcowej. Rozwa¿ano wówczas w³¹czenie pacjentki do programu
badawczego ratunkowego leczenia choroby wieñcowej z zastosowaniem terapii genowej, jednak¿e
ze wzglêdu na du¿e ryzyko ostrego uszkodzenia
nerek chorej ostatecznie nie zakwalifikowano. Kontynuowano leczenie farmakologiczne sk³adaj¹ce
siê z kwasu acetylosalicylowego, simwastatyny,
chinaprilu, diltiazemu oraz azotanu d³ugodzia³aj¹-
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cego. Podczas hospitalizacji wartoci parametrów
nerkowych przedstawia³y siê nastêpuj¹co: kreatynina - 171 µmol/l (1,88mg%), mocznik - 8,9 mmol/
l (54mg%), klirens kreatyniny obliczony za pomoc¹ wzoru Cockcrofta-Gaulta wynosi³ 31 ml/min.
Stwierdzono tak¿e obni¿on¹ wartoæ TSH i podwy¿szone stê¿enie fT4.
Pacjentka od kilkunastu lat by³a leczona z
powodu przewlek³ej choroby nerek w przebiegu
przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek. Od
2 lat wymaga leczenia nerkozastêpczego (hemodializa). U chorej rozwinê³y siê powik³ania przewlek³ej choroby nerek w postaci wtórnej niedokrwistoci oraz wtórnej nadczynnoci przytarczyc; podawano kwas foliowy, preparaty ¿elaza, alfakalcydol, oraz wêglan wapnia. Od piêciu miesiêcy, z
powodu dysfunkcji przetoki naczyniowej na ramieniu lewym, zabiegi dializy wykonywane s¹ przez
czasowy cewnik naczyniowy, a pacjentka jest przygotowywana do wytworzenia nowej przetoki naczyniowej. U chorej wyst¹pi³y trudnoci z utrzymaniem tymczasowego cewnika do ¿y³ obwodowych,
co wi¹za³o siê z koniecznoci¹ jego czterech wymian.
Chorej wykonano badanie dopplerowskie têtnic szyjnych i krêgowych oraz angioTK jamy
brzusznej. W USG têtnic domózgowych stwierdzono liczne uwapnione blaszki mia¿d¿ycowe w têtnicach szyjnych z najwiêkszym zwê¿eniem 6070% w lewej têtnicy szyjnej wewnêtrznej. Wykonana tomografia naczyniowa wykaza³a obecnoæ
têtniaka aorty brzusznej o rednicy 50mm, marskie obie nerki, istotne zwê¿enia têtnic nerkowych,
zaawansowane wielopoziomowe zmiany mia¿d¿ycowe w têtnicach koñczyn dolnych z niedro¿noci¹ têtnicy biodrowej zewnêtrznej prawej.
Miesi¹c przed przyjêciem do Kliniki pacjentka
by³a hospitalizowana w szpitalu rejonowym z powodu niestabilnego przebiegu choroby wieñcowej.
Wykonano koronarografiê, której wynik jest porównywalny do badania sprzed 9 lat; trwa³y efekt PCI
GPZ sprzed 12 lat, niedro¿ne GO i PTW, oraz graniczne zwê¿enie w odcinku dystalnym GPZ. Uwidoczniono tak¿e dobrze rozwiniête kr¹¿enie oboczne (rycina 1 i 2). Chor¹ zakwalifikowano do leczenia zachowawczego i przeniesiono do oddzia³u nefrologicznego w celu za³o¿enia kolejnego czasowego cewnika do dializ. Pacjentka od wielu lat
mia³a rozpoznane wole guzowate, podczas hospitalizacji u chorej na podstawie obni¿onych wartoci TSH i podwy¿szonych fT4 stwierdzono cechy
nadczynnoci tarczycy, do leczenia w³¹czono tiamazol.
Obecnie chora zosta³a przyjêta do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej w celu ponownego rozwa¿enia
mo¿liwoci leczenia rewaskularyzacyjnego choroby wieñcowej. Pacjentka zg³asza³a utrzymywanie
siê od ostatniej hospitalizacji bólów zamostkowych
o charakterze rozpierania po przejciu kilkudziesiêciu metrów oraz wejciu na 1-1,5 piêtra, bóle
spoczynkowe negowa³a (III klasa wg CCS). Przy
przyjêciu chora w stanie ogólnym dobrym, cinienie têtnicze - 106/70 mmHg, têtno - 71/min. Badaniem przedmiotowym z odchyleñ stwierdzono powiêkszon¹ tarczycê, cichy szmer skurczowy na
koniuszku, brak têtna na têtnicy udowej prawej i
têtnicach grzbietowych i piszczelowych obu stóp.
W badaniu elektrokardiograficznym - rytm zatokowy miarowy 70/min, blok przedniej wi¹zki lewej

odnogi, cechy przeci¹¿enia lewej komory (rycina
3). Wykonane badanie echokardiograficzne wykaza³o umiarkowan¹ niedomykalnoæ mitraln¹, zaburzenia kurczliwoci odcinkowej w obrêbie ciany dolnej, bocznej i koniuszka z frakcj¹ wyrzutow¹ 35%. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono obni¿one wartoci parametrów morfotycznych
(Hb - 10,7g/dl, RBC - 3,52 mln/µl), stê¿enie kreatyniny wynosi³o 6,05 mg/dl, potasu - 5,2 mmol/l,
sodu - 135 mmol/dl. Lipidogram przedstawia³ siê
nastêpuj¹co: cholesterol ca³kowity - 195 mg/dl, LDL
- 107 mg/dl, HDL - 29 mg/dl, triglicerydy - 288 mg/
dl. Chorej oznaczono wartoæ peptydu natriuretycznego - 1040,5 pg/ml oraz hormony tarczycy (TSH
- 0,0015 uIU/ml, fT3 - 4,19 pg/ml, fT4 - 2,21 ng/dl).
W leczeniu farmakologicznym stosowano: klopidogrel 75mg, kwas acetylosalicylowy 75mg, ramipril 5 mg, simwastatynê 40mg, metoprolol 50mg,
omeprazol 2 x 20mg.
Chor¹ skonsultowanie kardiochirurgicznie i
wstêpnie zakwalifikowano do operacji pomostowania aortalno-wieñcowego. Poniewa¿ pacjentka nie
zgadza³a siê na leczenie kardiochirurgiczne, podjêto decyzjê o leczeniu przezskórnym; próba udro¿nienia ga³êzi okalaj¹cej nie powiod³a siê. Bior¹c
pod uwagê koniecznoæ oszczêdzania têtnic koñczyn górnych wykorzystywanych do wytwarzania
przetok do dializy, zabieg wykonano przez nak³ucie têtnicy udowej prawej. Przed dalszym leczeniem rewaskularyzacyjnym zalecono wykonanie
próby dobutaminowej.
Pacjentkê skonsultowano z nefrologiem, zalecono rozwa¿enie usuniêcia marskich nerek po
ustaniu diurezy szcz¹tkowej. Z powodu hormonalnych cech nadczynnoci tarczycy, po konsultacji
endokrynologicznej do leczenia ponownie w³¹czono tiamazol, którego chora z niewiadomych przyczyn nie przyjmowa³a. Pacjentkê skierowano do
dalszego leczenia w warunkach Poradni Endokrynologicznej.
Ze wzglêdu na fakt, i¿ chora nie zg³osi³a siê
na próbê dobutaminow¹, z pacjentk¹ skontaktowano siê po trzech miesi¹cach od hospitalizacji w
Klinice. Chora czuje siê dobrze, nie zg³asza bólów
zamostkowych i w chwili obecnej nie zgadza siê
na leczenie kardiochirurgiczne.
Omówienie
Przewlek³a choroba nerek znacznie
zwiêksza ryzyko chorób uk³adu sercowonaczyniowego, w tym choroby wieñcowej.
U pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek choroba niedokrwienna serca wystêpuje kilkadziesi¹t razy czêciej ni¿ w populacji ogólnej, jednoczenie choroby uk³adu
sercowo-naczyniowego s¹ najczêstsz¹
przyczyn¹ zgonów w tej grupie chorych
[8,18,19].
Leczenie rewaskularyzacyjne choroby
wieñcowej, zarówno przezskórne jak i kardiochirurgiczne poprawia rokowanie chorych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek w porównaniu
do leczenia zachowawczego. Najwiêksze
korzyci z leczenia rewaskularyzacyjnego
odnosz¹ chorzy z wspó³istniej¹c¹ umiarkowan¹ dysfunkcj¹ lewej komory, zwê¿eniem
pnia lewej têtnicy wieñcowej, chorob¹ trójnaczyniow¹ oraz ostrymi zespo³ami wieñcowymi. Niestety, leczenie interwencyjne
choroby wieñcowej u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek wi¹¿e siê ze zwiêkszo-
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nym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ oko³ozabiegowych [22]. Ju¿ umiarkowanie podwy¿szone stê¿enie kreatyniny (1,5-3,0 mg/
dL) pogarsza rokowanie po CABG, wi¹¿e
siê z wy¿sz¹ miertelnoci¹ 30-dniow¹,
czêstszym wystêpowaniem udaru mózgu,
powik³añ krwotocznych oraz koniecznoci¹
dializoterapii po operacji [2]. Natomiast zabiegi angioplastyki wieñcowej u chorych z
przewlek³¹ chorob¹ nerek wi¹¿¹ siê ze
zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia nefropatii kontrastowej (obecnie ostrego uszkodzenia nerek wywo³anego rodkami kontrastowymi- CI-AKI), powik³añ krwotocznych
oraz czêstszych restenoz [6,23]. Dlatego te¿
podjêcie decyzji odnonie kwalifikacji tych
chorych zarówno do zabiegów przezskórnych jak i kardiochirurgicznych bywa niezwykle trudne.
Omawiana pacjentka jest typowym
przyk³adem chorej, u której po latach leczenia przewlek³ej choroby nerek rozpoznano
chorobê wieñcow¹. Najprawdopodobniej z
powodu ograniczonej skutecznoci leczenia
farmakologicznego pacjentka wymaga³a diagnostyki inwazyjnej. W koronarografii stwierdzono istotne zwê¿enie ga³êzi przedniej
zstêpuj¹cej oraz niedro¿ne ga³¹ okalaj¹c¹
i praw¹ têtnicê wieñcow¹. Jednoczasowo
wykonano angioplastykê ga³êzi przedniej
zstêpuj¹cej. Dyskusyjne jest leczenie przezskórne tylko jednego naczynia wieñcowego w 1999 roku, w którym mo¿liwa by³a pe³na rewaskularyzacja kardiochirurgiczna,
gdy¿ pacjentka z chorob¹ trójnaczyniow¹ z
zajêciem ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej by³a
idealn¹ kandydatk¹ do pomostowania aortalno-wieñcowego. Jednak¿e uzasadnieniem takiej decyzji móg³ byæ brak zgody pacjentki na CABG. W dostêpnej dokumentacji medycznej nie znaleziono ¿adnej wzmianki o chocia¿by rozwa¿anym wówczas leczeniu kardiochirurgicznym, pacjentka tak¿e nie
pamiêta, czy proponowano jej CABG. Podjêto, jak siê okazuje kontrowersyjn¹ decyzjê o zabiegu angioplastyki wieñcowej, który co wiêcej powik³a³ siê zawa³em oko³ozabiegowym, a w dalszej obserwacji nefropati¹ kontrastow¹. Z dokumentacji nie uda³o
siê tak¿e ustaliæ czy u chorej przed planowan¹ diagnostyk¹ inwazyjn¹ zastosowano
nawodnienie, które wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych zaleceñ zmniejsza ryzyko wyst¹pienia nefropatii kontrastowej u chorych z
przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Przez nastêpne lata przebieg choroby
wieñcowej u pacjentki by³ raczej stabilny.
Podczas kolejnej hospitalizacji z powodu
nasilenia bólów zamostkowych wykonano
koronarografiê, która wykaza³a dobry efekt
wczeniejszej PCI GPZ i tak jak przed trzema laty niedro¿n¹ GO i PTW. W tej sytuacji
rozwa¿anie mo¿liwoci dalszego leczenia
rewaskularyzacyjnego by³o znacznie trudniejsze. Chora nie by³a jeszcze dializowana, stwierdzono przewlek³¹ chorobê nerek
w 3. stadium wed³ug NKF/DOQI, jednak nie
zakwalifikowano jej do pomostowania aortalno-wieñcowego.
Z perspektywy czasu okazuje siê, ¿e
decyzja o leczeniu zachowawczym by³a
s³uszna. Choroba wieñcowa u pacjentki
przez kolejne lata przebiega³a stabilnie, a w
tym okresie z powodu pog³êbiaj¹cej siê przewlek³ej choroby nerek chor¹ zakwalifikowano do przewlek³ego programu dializ.
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Rycina 1 i 2
Koronarografia lewej têtnicy wieñcowej, niedro¿na ga³¹ okalaj¹ca (strza³ka bia³a), rozwiniête kr¹¿enie oboczne (strza³ki czarne).
Coronary angiography of the left coronary artery, completely obstructed circumflex branch of the left coronary artery (white arrow) and collaterals (black arrows)

Rycina 3
EKG rytm zatokowy miarowy 70/min, blok przedniej wi¹zki lewej odnogi pêczka Hisa, cechy przeci¹¿enia lewej komory.
ECG of the patients- sinus rhythm 70 Hz, left anterior bundle branch block, LV hypertrophy.

Niestety, po omiu latach pacjentkê
ponownie hospitalizowano z powodu zaostrzenia bólów d³awicowych. Wykonano
kolejn¹ koronarografiê, której wynik by³ podobny do badania sprzed omiu lat. Natomiast nawrót dolegliwoci przyczyni³ siê do
ponownego rozwa¿enia mo¿liwoci leczenia
rewaskularyzacyjnego i z tego powodu chora
by³a hospitalizowana w naszej Klinice. Konsultuj¹cy kardiochirurg wyrazi³ opiniê, i¿ u
pacjentki pomostowanie aortalno-wieñcowe
nale¿a³o wykonaæ dwanacie lat temu, jednak wstêpnie zakwalifikowa³ do leczenia
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operacyjnego. Uwzglêdniaj¹c preferencje
pacjentki, wiadomej du¿ego ryzyka zwi¹zanego z CABG, a tak¿e aby ostatecznie
rozstrzygn¹æ mo¿liwoci leczenia przezskórnego, podjêto próbê udro¿nienia ga³êzi okalaj¹cej, która nie powiod³a siê. Wobec czego pomostowanie aortalno-wieñcowe pozosta³o jedyn¹ mo¿liwoci¹ leczenia rewaskularyzacyjnego u chorej. Jednak aby uzyskaæ pewnoæ, i¿ pacjentka odniesie korzyci z operacji obarczonej wysokim ryzykiem
powik³añ i zgonu, zdecydowano o ocenie
niedokrwienia miênia sercowego w próbie

dobutaminowej i ostateczna kwalifikacja do
CABG by³a uzale¿niona od wyniku tego¿ badania.
Przedstawiona chora jest przyk³adem
pacjentki, u której pierwsza kontrowersyjna
kwalifikacja do leczenia rewaskularyzacyjnego znacznie utrudni³a podejmowanie decyzji odnonie dalszego leczenia interwencyjnego w kolejnych latach. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w momencie rozpoznania choroby trójnaczyniowej chor¹ powinno siê kwalifikowaæ do leczenia kardiochirurgicznego.
W badaniach klinicznych wykazano korzy-
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ci z pomostowania aortalno-wieñcowego u
pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, a w
niektórych przewagê tej metody nad angioplastyk¹ wieñcow¹ w tej grupie chorych.
Jahangiri i wsp. ocenili skutecznoæ rewaskularyzacji kardiochirurgicznej w grupie
chorych dializowanych. Prze¿ycie po roku,
2 i 3 latach wynosi³o odpowiednio 87%, 78%
i 59% i by³o ni¿sze ni¿ w populacji ogólnej,
natomiast obserwowano wymierne korzyci
w postaci ust¹pienia dolegliwoci d³awicowych oraz poprawy komfortu ¿ycia chorych
dializowanych [13].
Herzog i wsp. porównali skutecznoæ
PCI i CABG w du¿ej grupie ponad 15 tys
pacjentów dializowanych. Chocia¿ w grupie
chorych leczonych kardiochirurgicznie
stwierdzono wiêksz¹ miertelnoæ szpitaln¹, jednak po dwóch latach obserwacji prze¿ycie w tej grupie by³o wiêksze ni¿ chorych
poddanych PCI. Poza tym po pomostowaniu aortalno-wieñcowym obserwowano nie
tylko ni¿sz¹ miertelnoæ z powodu wszystkich przyczyn, ale tak¿e ni¿sz¹ miertelnoæ
sercow¹ i mniejsz¹ liczbê zawa³ów ni¿ w
grupie leczonej angioplastyk¹ [9]. W kolejnym badaniu ci sami autorzy wykazali najwiêksz¹ skutecznoæ rewaskularyzacji chirurgicznej w grupie chorych dializowanych
po wszczepieniu pomostów têtniczych.
Prze¿ycie 2-letnie w tej grupie wynios³o 82%
w porównaniu do 57% wród chorych, którym implantowano tylko pomosty ¿ylne i 53%
w grupie leczonej przezskórnie [10].
Akman i wsp. wykazali, ¿e lepsze wyniki odleg³e leczenia kardiochirurgicznego
pacjentów z niewydolnoci¹ nerek uzyskuje siê u chorych, którzy jeszcze nie wymagaj¹ dializ. W rocznej obserwacji miertelnoæ w grupie pacjentów dializowanych wynios³a 27,7% w porównaniu do 16,4% wród
chorych, którzy nie wymagali leczenia nerkozastêpczego [1].
Charytan i wsp. wykazali, ¿e wczesne i
odleg³e wyniki pomostowania aortalno-wieñcowego zale¿¹ od stopnia upoledzenia
funkcji nerek. Badanie przeprowadzili w grupie 2438 chorych z przewlek³a chorob¹ nerek (3.-5. stadium wg NKF/DOQI). miertelnoæ oko³ooperacyjna by³a wy¿sza w grupie pacjentów w 4.-5. stadium wg NKF/DOQI
w porównaniu do chorych w 3. stadium wg
NKF/DOQI (7,1% vs 4,8%). Równie¿ miertelnoæ pacjentów w rocznej obserwacji by³a
wiêksza w grupie chorych w 4.-5. stadium
przewlek³ej choroby nerek ni¿ w stadium 3.
(9% vs 6%) [3].
Wang i wsp. porównali wyniki odleg³e
leczenia kardiochirurgicznego i przezskórnego pacjentów z dwu- i trójnaczyniow¹
chorob¹ wieñcow¹ oraz upoledzon¹ funkcja nerek. Badanie przeprowadzili w grupie
1069 chorych z GFR < 60 ml/min. Po dwóch
latach obserwacji miertelnoæ, a tak¿e wystêpowanie zawa³ów miênia sercowego i
udarów mózgu by³y porównywalne w grupach CABG i PCI, natomiast pacjenci z chorob¹ trójnaczyniow¹ leczeni angioplastyk¹
czêciej wymagali powtórnych zabiegów
rewaskularyzacyjnych [24].
Postêp kardiologii inwazyjnej sprawi³, i¿
tak¿e u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek coraz czêciej wykonuje siê zabiegi
angioplastyki wieñcowej. W wielu badaniach
udowodniono, ¿e wyniki odleg³e tej metody
rewaskularyzacji nie odbiegaj¹ od leczenia

kardiochirurgicznego [9,24]. Angioplastyka
wieñcowa jest obarczona mniejszym ryzykiem miertelnoci oko³ozabiegowej ni¿
CABG, natomiast wi¹¿e siê ze zwiêkszonym
ryzykiem ponownych rewaskularyzacji
[12,24]. Wprowadzenie stentów typu DES
zmniejszy³o ryzyko wystêpowania restenozy, jednak dotychczas opublikowano niewiele badañ oceniaj¹cych wyniki angioplastyki
z implantacj¹ stentów powlekanych u pacjentów z upoledzon¹ funkcj¹ nerek [4,17].
Ze wzglêdu na koniecznoæ stosowania d³ugotrwa³ej podwójnej terapii przeciwp³ytkowej
u¿ycie stentów typu DES u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek znacznie opónia
przeszczep nerki.
U przedstawianej pacjentki przed laty
wykonano angioplastykê jednego naczynia
wieñcowego z implantacj¹ stentu metalowego i trzeba zaznaczyæ, ¿e wynik odleg³y leczenia jest bardzo dobry. W kontrolnych
koronarografiach stwierdzono trwa³y efekt
PCI i chora prze¿y³a ju¿ 12 lat od zabiegu.
Analizuj¹c historiê naszej chorej nale¿y
odnieæ siê do danych rejestru APPROACH,
w którym oceniono wyniki leczenia kardiochirurgicznego, przezskórnego i zachowawczego 42 tys. pacjentów z uwzglêdnieniem
funkcji nerek. Analizê przeprowadzono w
trzech grupach; jedn¹ grupê stanowili chorzy ze stê¿eniem kreatyniny poni¿ej 2,3
mg%, a pozosta³e dwie ze stê¿eniem kreatyniny powy¿ej 2,3 mg% i chorzy dializowani. Po 8 latach obserwacji stwierdzono,
i¿ leczenie rewaskularyzacyjne znacznie
poprawia rokowanie chorych z kreatynin¹
>2,3mg/dl oraz dializowanych, a najlepsze
wyniki osi¹gniêto wród pacjentów poddanych pomostowaniu aortalno-wieñcowemu.
Prze¿ycie omioletnie w grupie chorych dializowanych wynios³o 44,8% po CABG,
41,2% po PCI oraz 30,4% wród leczonych
zachowawczo. Analogicznie prze¿ycie w
grupie pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny
>2,3mg/dl przedstawia siê nastêpuj¹co:
45,9% po CABG, 32,7 po PCI i 29,7% w
grupie leczonej zachowawczo. W badaniu
zwrócono uwagê na czêst¹ kwalifikacjê do
leczenia zachowawczego chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek w tym dializowanych z
jednoznacznymi wskazaniami do leczenia
interwencyjnego (choroba pnia LTW, choroba trójnaczyniowa). Wybór takiego postêpowania zachowawczego wynika z niechêci zespo³ów zabiegowych do podejmowania
leczenia chorych wy¿szego ryzyka z powodu upoledzonej funkcji nerek, szczególnie
przewlekle dializowanych [7].
Wed³ug najnowszych wytycznych decyzja co do metody leczenia rewaskularyzacyjnego u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek powinna byæ podjêta na posiedzeniu
hemodynamicznym z udzia³em kardiochirurga, kardiologa i kardiologa inwazyjnego oraz
nefrologa [5,16]. W celu oszacowania ryzyka zwi¹zanego z leczeniem kardiochirurgicznym zaleca siê pos³ugiwanie skal¹ EuroScore uwzglêdniaj¹c¹ podwy¿szone stê¿enie
kreatyniny jako czynnik ryzyka [20].
Analizuj¹c historiê pacjentki na uwagê
zwraca jeszcze jeden fakt, otó¿ przy hospitalizacjach z powodu nasilenia dolegliwoci
d³awicowych stwierdzano nadczynnoæ tarczycy. Chora od wielu lat mia³a rozpoznane
wole guzowate, z wywiadu ustalono, ¿e
okresowo przebiegaj¹ce z nadczynnoci¹.
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Rozpoznanie nadczynnoci tarczycy u chorych dializowanych jest nieco utrudnione,
gdy¿ u ponad 30% pacjentów mo¿e wystêpowaæ przejciowe obni¿enie wolnych frakcji tyroksyny i trójjodotyroniny po zabiegu
hemodializy [14,15]. U naszej pacjentki
stwierdzano obni¿one TSH i podwy¿szone
wartoci fT3 i fT4. Jak powszechnie wiadomo jednym z objawów tyreotoksykozy jest
wystêpowanie bólów zamostkowych u pacjentów z choroba wieñcow¹. Dlatego te¿
nale¿y siê zastanowiæ, czy u naszej chorej
nadczynnoæ tarczycy pojawia³a siê przed
zaostrzeniem objawów choroby wieñcowej
i mog³a byæ przyczyn¹ nasilenia dolegliwoci, tym bardziej, ¿e innych cech klinicznej
nadczynnoci nie stwierdzano? Czy mo¿e
obserwowana nadczynnoæ by³a wynikiem
podania jodowych rodków kontrastowych
podczas koronarografii? Ryzyko wywo³ania
nadczynnoci tarczycy po kontracie u pacjentów ze zdrow¹ tarczyc¹ jest bardzo niewielkie, natomiast znacznie wzrasta w przypadku pacjentów w wolem wieloguzkowym
[11]. Zastanawiaj¹cy jest tak¿e fakt, i¿ do
tej pory u chorej nie podjêto próby radykalnego leczenia wola. Obecnie preferowan¹
metod¹ jest leczenie jodem radioaktywnym.
Dotychczas opisano kilkanacie przypadków i przeprowadzono tylko kilka badañ w
ma³ych grupach pacjentów z niewydolnoci¹
nerek i dializowanych leczonych radiojodem,
jednak wykazano skutecznoæ takiego postêpowania. Niemczyk i wsp. leczyli skutecznie jodem radioaktywnym 6 dializowanych
chorych podaj¹c zmniejszon¹ dawkê jodu
radioaktywnego [21]. Podczas ostatniej hospitalizacji w naszej Klinice pacjentkê skonsultowano endokrynologicznie, w³¹czono do
leczenia tyreostatyk i skierowano chor¹ do
Poradni Endokrynologicznej.
Przedstawiony przypadek dowodzi, jak
wa¿ne w leczeniu chorych jest uwzglêdnianie ryzyka powik³añ i rozwa¿anie mo¿liwych
odleg³ych skutków wybranego sposobu leczenia. Dotyczy to zw³aszcza pacjentów
bardzo obci¹¿onych z wieloma chorobami
towarzysz¹cymi, wymagaj¹cych leczenia
wielospecjalistycznego, którymi niew¹tpliwie
s¹ chorzy z upoledzon¹ czynnoci¹ nerek.
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