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REZUMAT
Ţinând cont de faptul că prevalenţa la nivel mondial a bolii renale a crescut, indiferent de etiologia primară,
o serie de studii experimentale de ultimă oră au încercat să evidenţieze prin diferite metode de tratament
posibilitatea regresiei acesteia sau depistarea precoce a unui episod de insuficienţă renală acută (IRA).
Boala cronică de rinichi (BCR) este predictor, independent de alţi factori, al riscului de deces, precum şi al
lipsei de recuperare a funcţiei renale după IRA, iar în prezent se consideră că incidenţa crescută a IRC
stadiul V, înregistrată în ultimul deceniu, se datorează, în mare parte, episoadelor de IRA.
Cuvinte cheie: BCR, IRA, dializă, tratament, prognostic

ABSTRACT
Considering the increasing widespread chronic kidney disease (CKD) prevalence, no matter of the primer etiology,
various recent studies revealed the possibility of CKD regression applying different forms of therapies or early
diagnosis of acute kidney injury (AKI). CKD, independent of other factors, represents a mortality risk and a renal
impairment predictor after AKI. Nowadays, the high incidence of stage 5 CKD is considered to be mainly caused
by episodes of AKI.
Key words: CKD, AKI, dialysis, therapy, outcome

Bolile renale cronice evoluează – în funcţie de
substratul anatomopatologic şi de elementele de
însoţire (hipertensiune, dislipidemie, diabet etc.) –
spre insuficienţă renală cronică. Această evoluţie
are o durată care poate fi prevăzută de nefrolog, în
majoritatea cazurilor. Situaţiile obişnuite, care grăbesc evoluţia, sunt cele reprezentate de acutizările
bolii de fond.
Determinarea nivelului retenţiei azotate şi al
severităţii afecţiunii extrarenale pot să ne ofere date
asupra evoluţiei bolii renale cronice, a instalării
insuficienţei renale cronice şi chiar a iniţierii dializei. De la bolile digestive acute până la insuficienţa
cardiacă, găsim o paletă extrem de largă şi variată

în care boala renală cronică poate evolua aparent în
insuficienţă renală cronică (în condiţiile imposibilităţii rezolvării afecţiunii extrarenale) sau insuficienţă renală acută care este reversibilă, dacă
afecţiunea cauzatoare nu duce la decesul bolnavului
(şoc toxico-septic).
Boala cronică de rinichi este – în aceeaşi măsură ca
şi afecţiunea cauzatoare de scăderea ratei de filtrare
glomerulare (RFG) şi creşterea retenţiei azotate –
predictor, independent de alţi factori, a riscului de
deces, precum şi a lipsei de recuperare a funcţiei renale
după IRA. În prezent, se consideră că incidenţa crescută a IRC stadiul V, înregistrată în ultimul deceniu, se
datorează, în mare parte, episoadelor de IRA.
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Ipoteza actuală, referitoare la evoluţia naturală a
bolii cronice renale, reprezintă o combinaţie a două
teorii:
1. Teoria nefronului intact (doar o parte din nefroni sunt afectaţi de boala primară, iar restul funcţionează normal – odată cu progresia bolii şi restul
de nefroni se distrug).
2. Teoria nefronului patologic (alterarea tuturor
nefronilor în grade variabile). Această ipoteză susţine faptul că evoluţia disfuncţiei renale se datorează,
în primul rând, proceselor de „maladaptare“ a rinichiului în încercarea de a-şi menţine funcţia la
parametrii normali (1).
Având în vedere necesitatea cunoaşterii exacte a
gradului de insuficienţă renală, pentru iniţierea terapiei corecte, boala cronică renală a fost clasificată
în 5 stadii (2) (Fig. 1).
Urmărind clasificarea bolii cronice renale, se
observă că, pentru încetinirea declinului funcţiei
renale, ar trebui de timpuriu intervenit din punct de
vedere diagnostic şi terapeutic, în cazul pacienţilor
cu boală cronică renală stadiile I, II şi III, bolnavii
la care, disfuncţia rinichiului nu este total compromisă şi la care, printr-o abordare corectă, se poate
opri, pentru o perioadă nedeterminată, evoluţia
acestei afecţiuni.
Ţinând cont de faptul că prevalenţa la nivel
mondial a bolii renale a crescut cu aproape 10-13%
(3) şi de faptul că, indiferent de etiologia primară,
glomeruloscleroza reprezintă una dintre caracteristicile patologice comune bolii renale, o serie de
studii experimentale de ultimă oră au încercat să
evidenţieze prin diferite metode de tratament posibilitatea regresiei acesteia. Într-unul dintre aceste
studii s-a administrat în doză mare blocanţi de receptori de angiotensină-II (BRA) (5-50 mg/kgc/zi),
având drept rezultat creşterea activităţii matricei
metaloproteinazei-2 (MMP-2) şi implicit regresia
glomerulosclerozei deja instalate (4). Glomerulo-
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scleroza apare din cauza excesului de matrice extracelulară la nivelul leziunilor sclerotice, cu apariţia
albuminuriei şi modificări de structură glomerulară
(5). Rezultatele unor cercetări experimentale pe
şoareci de laborator, la care s-a urmărit acţiunea
MMP-2 în regresia glomerulosclerozei in vivo şi in
vitro, au fost accentuate şi de o serie de alte studii
referitoare la noi forme de tratament de regresie sau
chiar reparare a sclerozei deja instalate (6-9).
Singura evidenţă directă asupra omului, privind
regresia injurii glomerulare, a fost evidenţiată de
Fioretto et al, care au observat modificări ale nefropatiei diabetice după transplantul pancreatic (10).
Având în vedere şi alte cercetări care au folosit
administrarea de BRA (11-13) se conturează ideea
că folosirea unei doze uzuale nu permite supresia
totală a sistemului renină-angiotensină-aldosteron
(SRAA) şi nici acţiunea independentă antioxidantă
a blocanţilor de receptori AT-I (4,14).
Din ce în ce mai mult se pune accentul pe identificarea unor gene responsabile de apariţia bolii
cronice renale şi chiar de evoluţia ulterioară a
acesteia. Astfel, un studiu recent a observat pe 9
pacienţi, la care s-a depistat gena MYH9, care
codează miozina, lanţul greu braţul 9, nemuscular
şi a cărei variaţii la nivelul cromozomului 22 produce apariţia bolii cronice renale la indivizi cu
descendenţă africană (15). Această genă se presupune a se asocia cu apariţia mai multor patologii,
dar pentru grupul de bolnavi la care s-a evidenţiat
legătura cu boala renală se preferă denumirea de
MYH9 autosomal dominantă (ADM9) şi cuprinde
cel puţin 5 sindroame clinice: anomalia MayHegglin, sindromul Sebastian, sindromul Epstein,
sindromul Fechtner şi surditate neurosenzorială
izolată (16).
În urma acestei cercetări, s-au evidenţiat 3
puncte esenţiale referitoare la asocierea genei
ADM9 cu eventuala progresie a disfuncţiei renale:

afectarea renală cu limitarea capacităţii de concentrare, dar fără retenţie
azotată sau manifestări clinice evidente
afectare renală cu RFG uşor scăzut şi în con nuare fără simptomatologie
caracteris că
scădere moderată a RFG, cu simptomatologie minimă şi modificări ale
nivelului de PTH, vit D3, de EPO
scăderea severă a RFG şi instalarea sindromului uremic
funcţia renală compromisă, necorelabilă prin măsuri conservatoare şi
supraveghere – doar prin dializă sau transplant
FIGURA 1
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1. Hipercelularitate mezangială, fără a se cunoaşte încă legătura cu proteina MYH9;
2. 5 biopsii au relevat prezenţa glomerulosclerozei focal segmentare (GSFS) ca şi consecinţă a
proliferarării mezangiale, reducerii nefronilor funcţionali sau ca o manifestare directă a injuriei podocitelor (Barisoni et al au propus chiar o extindere a
definiţiei GSFS prin asocierea acesteia cu mutaţii
de genă GLA – pentru boala Fabry şi de genă COL4
– pentru sindromul Alport (17) – astfel şi mutaţia
ADM9 poate fi asociată apariţiei GSFS);
3. Apariţia de anomalii la nivelul membranei
bazale glomerulare (MBG) din cauza efectului modificării la nivelul genei ADM9 asupra posibilităţii
podocitelor de a produce matrice extracelulară (surprinzător este faptul că această asociere nu s-a
dovedit în cazul genelor de expresie podocitară,
cum ar fi: NPHS1 – nefrina, NPHS2 – podocina,
ACTN4 – actinina-4, TRPC6 – potenţial receptor
tranzitoriu al canalelor ionice) (18).
Bineînţeles că este nevoie de studii ulterioare pe
un eşantion cu valoare statistică care să clarifice
existenţa legăturii dintre ADM9 şi prevalenţa bolii
renale, dar, cu toate acestea, este un început care
deschide noi orizonturi în speranţa descoperirii
unui tratament realmente curativ.
Un factor de predicţie al progresiei bolii renale
şi posibil de evidenţiere a statusului pacientului
după un episod acutizant ar putea fi monitorizarea
creatininei urinare. Bonventre et al au arătat – într-un
studiu computerizat al kineticii creatininei în diferite situaţii fiziologice sau patologice (după un
episod de IRA sau posttransplant) – că nivelele
normale ale parametrilor ce reflectă gradul de injurie renală depind de modificările dinamice ale
ratei de excreţie a creatininei urinare când apar modificări ale RFG (19). Studiul a evidenţiat că există
diferenţe ale creatininei urinare şi între indivizi
consideraţi clinic sănătoşi (chiar şi la aceleaşi persoane, la anumite intervale de timp), diferenţe clar
observate la pacienţii cu IRA sau recent transplantaţi.
În plus, bolnavii cu boală cronică renală prezintă o
rată mai scăzută decât cei fără afectare (20), iar
nivelul creatininei urinare scade progresiv odată cu
evoluţia bolii (21).
Simulând experimental o IRA, s-a observat că
rata excreţiei urinare de creatinină a scăzut în mod
evident, fiind într-un raport de invers proporţionalitate cu nivelul crescut de creatinină serică. Totuşi
s-a demonstrat creşterea exagerată a concentraţiei
biomarkerilor urinari, în ciuda păstrării raportului
de proporţionalitate între rata de producere şi rata
de excreţie a creatininei (de la 1 la 10 ng/mg). În
momentul recuperării funcţiei renale după IRA

severă s-a observat faptul că în primul moment
nivelul normal al biomarkerilor urinari scade odată
cu creşterea ratei creatininei urinare. La 12 ore nivelul normal al biomarkerilor urinari nu mai este
atât de scăzut, iar la 48 de ore se poate spune că a
atins valoarea de bază. Având în vedere aceste
considerente, se poate aprecia atât gradul de injurie
renală, cât şi gradul real de recuperare după un
episod acutizant, factor extrem de important pentru
pacienţii cu boală cronică renală care, din diferite
cauze, pot prezenta la un moment dat exacerbări ale
produşilor de retenţie azotată. Trebuie ţinut cont şi
de faptul că bolnavii cu afectare renală prezintă
mult mai des fenomene de IRA decât un individ
aparent cu funcţie renală normală.
Cercetări recente au dovedit, de asemenea,
impactul bolii cronice renale, chiar şi în stadii de
retenţie azotată moderată, asupra bunei funcţionalităţii a organismului. Fuh et al au prezentat într-un
studiu realizat pe populaţia feminină din Taiwan,
cu vârste cuprinse între 40 şi 54 de ani şi cu BCR
stadiul III, scăderea performanţei cognitive în
raport cu indivizi clinic sănătoşi (22). Acest studiu
a plecat de la premisele asocierii bine cunoscute
între IRC terminală şi disfuncţia cognitivă (23,24),
dar şi pe rezultatele obţinute cu privire la creşterea
riscului de demenţă chiar şi în caz de creatinemie
moderat crescută (25). Şi alte studii au demonstrat
că disfuncţia cognitivă poate apărea din fazele
incipiente de boală cronică renală (26-29), însă
toate au fost întreprinse pe o populaţie vârstnică
care asociază, de regulă, o serie de comorbidităţi cu
impact direct asupra rinichiului. Totuşi, există un
studiu de ultimă oră, realizat pe un eşantion cu
vârste între 20 şi 59 de ani cu BCR moderată şi
care, de asemenea, întăreştea ideea reducerii performanţelor cognitive la indivizi cu afectare renală
indiferent de gradul disfuncţiei (29).
Toate studiile expuse mai sus, chiar şi cele privitoare la factori genetici implicaţi în patogenia
BCR păstrează o linie comună în ceea ce priveşte
încetinirea evoluţiei BCR către IRC terminală:
terapia trebuie iniţiată din stadii cât mai precoce şi
trebuie să fie – privind dintr-o anumită lumină –
agresivă; numai acţionând precoce pot apărea rezultate reale de încetinire a evoluţiei către dependenţa de dializă (30).
În ultimii ani, având în vedere mortalitatea crescută la pacienţi care prezintă fenomene de IRA în
asociere cu diferite comorbidităţi cu risc iminent de
deces (şoc septic, intervenţii chirurgicale majore,
şoc cardiogenic, hipovolemie, sindrom hepatorenal,
uropatie obstructivă etc.) (31) s-a luat în calcul
iniţierea terapiei de supleere renală sub valorile
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considerate standard de către ghiduri. Concluzia la
care s-a ajuns ar fi necesitatea efectuării dializei
înainte de apariţia deteriorării organice şi implicit a
instalării MSOF. Astfel, dacă anumite condiţii
impun iniţierea dializei pentru evitarea creşterii
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severităţii bolii sau pentru recuperararea integrală a
funcţiei renale după un episod de IRA, se poate
realiza şi la o creatinemie sub 5 mg/dL şi o uree
serică cu valori mai joase de 80 mg/dL (32).
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