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REZUMAT
O multitudine de factori corelaţi sindromului uremic contribuie la predispoziţia către afecţiuni cardiovasculare 
a pacientului renal cronic, atât în fazele predialitice, cât şi după iniţierea terapiei de supleere renală. 
Hipervolemia, hipertensiunea arterială, anemia, hipoalbuminemia, hiperhomocisteinemia, dezechilibrele 
hidroelectrolitice, stresul oxidativ, toxinele uremice – sunt factorii care accelerează leziunile cardiovasculare 
ale pacientului cu insufi cienţă renală cronică. Cunoaşterea şi evidenţierea detaliată a acestor factori ajută ca 
specialiştii care au în îngrijire pacientul – nefrolog, cardiolog, medic de familie – să poată acţiona pentru a 
minimaliza efectul lor nociv şi îi ghidează în ajustarea schemelor terapeutice în funcţie de particularităţile 
fi ziopatologice ale renalului cronic. 
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 ABSTRACT
Many factors correlated with the uremic syndrome contribute to the predisposition for cardiovascular disorders of 
renal chronically patient, in predialytic phases as well as after the initiation of renal suppletion therapy. Hypervolemia, 
arterial hypertension, anemia, hipoalbuminemia, hyperhomocisteinemia, hidroelectrolytic disorder, oxidative 
stress, ureic toxins – are the factors that accelerate cardiovascular lesions of patient with chronic renal insuffi ciency. 
Knowing and highlighting in detail these factors help the specialists who take care of him – nephrologists, 
cardiologist, family practitioner – to action in order to minimize their negative effect and guide them so they may 
be able to adjust the therapeutic schemes based on physiopathologic particularities of chronically renal. 
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Bolile cardiovasculare reprezintă peste 50% dintre 
cauzele de deces ale bolnavilor cu insufi cienţă renală 
cronică Fig 1. Interdependenţa dintre boala renală cro-
nică şi cardiopatia asociată acesteia a dus la con sacrarea 
termenului de sindrom cardio-renal (1). 

O multitudine de factori corelaţi sindromului 
uremic contribuie la predispoziţia către afecţiuni 
cardiovasculare a pacientului renal cronic, atât în 
fazele predialitice, cât şi după iniţierea terapiei de 
supleere renală. Hipervolemia, hipertensiunea ar-
terială, anemia, hipoalbuminemia, hiper homo cis-
teinemia, dezechilibrele hidroelectrolitice, stresul 
oxidativ, toxinele uremice – sunt factorii care 
accelerează leziunile cardiovasculare ale pacien-
tului cu insu fi cienţă renală cronică (2). 

Hipervolemia permanentă determină la marea 
majoritate a pacienţilor cu uremie apariţia HTA, 
chiar dacă boala renală de fond nu este producătoare 
de hipertensiune (95% dintre bolnavii renali cronici 
sunt hipertensivi la momentul iniţierii dializei). 
Dilatarea cavităţilor cardiace şi apariţia hipertrofi ei 
ventriculare sunt consecinţe frecvente ale hiper-
volemiei cvasipermanente din IRC. Hipertrofi a 
ventriculară stângă – asociată cu toxinele uremice – 
creşte necesarul de oxigen şi scade rezerva func-
ţională coronariană. La dializaţi, jocurile volemice 
bruşte din cursul şedinţelor de dializă şi încărcarea 
volemică interdialitică determină o solicitare car-
dio vasculară importantă (3,4). 
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Hipertensiunea arterială. Este prezentă încă 
înainte de instalarea IRC la un număr semnifi cativ de 
bolnavi, fi ind secundară bolii renale de fond sau 
comorbiditate a acesteia; în cursul stadiilor pre-
dialitice, aproximativ 80% dintre pacienţii cu IRC 
sunt consemnaţi hipertensivi, pentru ca la iniţierea 
dializei procentul lor să crească spre 95% (2,5). La 
dializaţi, un procent de 80% dintre bolnavi răspund 
favorabil la ultrafi ltrare şi normalizează valorile TA 
la restituirea din dializă; 20% dintre bolnavii di alizaţi 
rămân hipertensivi după atingerea „greutăţii us-
cate“ – după ultrafi ltrarea optimă – şi sunt diag nos-
ticaţi cu hipertensiune arterială renin-depen dentă. 
Factorul principal care stimulează secreţia excesivă 
de renină în nefropatii este ischemia re nală. În pa-
togenia HTA la pacientul renal cronic sunt implicaţi 
şi: hiperactivitatea sistemului sim patic, secreţia scă-
zută de factori depresori medulari (medulipina, li-
pidul medular hipotensor polar), inhi biţia sintezei de 
oxid nitric, creşterea con centraţiei intracelulare a 
calciului la nivelul muş chiului neted vascular, creş-
terea secreţiei de endo telină (5). 

Ateroscleroza accelerată. La indivizii cu funcţie 
renală normală leziunile aterosclerotice iniţiale se 
produc la nivelul endoteliului prin injurii mecanice 
date de fl uxul sanguin (uneori accentuat de hi-
pertensiunea arterială) asociate cu stresul oxi dativ, 
hiperlipemia, infl amaţia. Aceste minime le ziuni 
primare endoteliale permit intrarea lipopro teinelor 
şi macrofagelor în spaţiul subintimal. Lipoproteinele 
vor atrage macrofage şi vor secreta factori de 
creştere cu rol profi brotic. Nodurile atero sclerotice 
fi broase astfel formate se afl ă în torentul circulator 
şi pot determina ocluzii care se traduc prin crize de 
angor sau infarct de miocard. Dezvol tarea plăcilor 

ateromatoase se va face prin adăugarea de lipide 
colagen, celule infl amatorii, calciu. 

Insufi cienţa renală cronică accelerează aceste 
fenomene şi adaugă elemente proprii, secundare scă-
derii numărului de nefroni funcţionali activi şi a fi l-
trării glomerulare: hipervolemia permanentă, tul bu-
rările metabolismului lipidic, hiper para tiro idismul 
se cundar cu calcifi cări vasculare şi cardiace, anemia. 
La dializaţi se adaugă la acestea: fi stula arterio venoasă 
care creşte întoarcerea venoasă, de zechilibrele hidro-
electrolitice şi de osmolaritate intradialitice, stressul 
oxidativ crescut şi statusul in fl amator (6).

Dislipidemia, o altă modifi care caracteristică la 
renalul cronic, este dată de tulburările metabolis-
mului lipidic şi ale celui glucidic. Sindromul ne-
frotic reprezintă boala renală cu profi lul dislipidemic 
cel mai evident.

Hiperparatiroidismul secundar (HPTH) produce 
calcifi cări vasculare, valvulare, calcifi laxie, fi broză 
miocardică. Mecanismul promotor al calcifi cărilor 
vasculare are în centru hiperfosfatemia permanentă 
care, alături de hipocalcemie, uremie şi dislipidemie 
duce la stimularea diferenţierii osteogenice a VSMC 
şi promovarea mecanismelor termodinamice (7,8). 
După iniţiere, procesul este perpetuat prin eliberarea 
de promotori ai calcifi cărilor extrascheletice (fos faţii 
serici, toxinele uremice, sterssul oxidativ, cito kinele 
infl amatorii, Cbfa1/Runx2, corpii apoptotici, leptina 
şi glucocorticoizii), fi ind exacerbat datorită dereglării 
regulatorilor endogeni ai calcifi cărilor (osteoprotege-
rina – OPG, matrix γ – carbaglutamic Acid Protein – 
MGP, fetuina A, phyrophosphatul – Ppi) (9,10,11).

Anemia renalului cronic, regulă de la o creatinină 
mai mare de 3 mg%, determină ischemie miocardică 
prin scăderea aportului de oxigen al miocardului şi 
prin sindromul hiperkinetic. Anemia acţionează prin 
intermediul supraîncărcării volumice, a creş terii stre-
sului diastolic – determină hipertrofi e ven triculară de 
tip excentric, prin adiţionarea de noi sarcomere şi 
lărgirea camerei ventriculare. Dacă la aceasta se 
adaugă, precum la majoritatea bolnavilor renali, o 
supraîncărcare de presiune dată de hiper tensiunea 
arterială, se produce şi o stimulare a producerii de noi 
miofi brile, cu îngroşarea pereţilor ventriculari – hi-
pertrofi ere concentrică a ventri culului stâng. Ten si-
unea crescută la nivelul pereţilor ventriculari deter-
mină procese de remodelare adaptativă (2, 12).

Hiperhomocisteinemia. Eliminarea homocis teinei 
depinde de suplimentele în vitamina B12 şi folaţi. 
Corelaţia între hiperhomocisteinemie şi boala coro-
nariană ischemică este discutabilă; aceasta se bazează 
pe ateroscleroza avansată cons tatată la pacienţii cu 
homocisteinurie (boala ge netică) (3, 13). 

Stresul oxidativ şi statusul infl amator la pacienţii 
dializaţi este corelat cu infl amaţia cronică secundară 
con tactului cu membrana şi tubulatura de dializă (14).

FIGURA 1. Cauze de deces la pacienţii cu IRC 
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Principalele sindroame cardiovasculare ale rena-
lului cronic sunt: boala coronariană ischemică, 
HTA, hipertrofi a ventriculară stângă, insufi cienţa 
cardiacă congestivă, tulburări de ritm şi de con du-
cere, pericardita. 

Boala coronariană ischemică este leziunea 
princeps care, prin leziunile miocardice hipoxic-is-
chemice, produce tulburări de ritm şi de conducere. 
Mortalitatea prin infarct de miocard – însoţit de 
tulburări de ritm şi de conducere – este de 3 ori mai 
mare în rândul bolnavilor cu IRC, comparativ cu 
cea înregistrată în populaţia fără o afecţiune pre-
xistentă cunoscută (1,3). 

Hipertrofi a ventriculară stângă. Apare la 60- 
80% dintre pacienţii cu IRC. HVS poate fi  de tip 
concentric, simetric – la pacienţii hipertensivi – sau 
de tip excentric la normotensivi. Aceasta este se-
cundară atât bolii ischemice cronice, cât şi unei 
afectări neaterosclerotice în etiopatogenia căreia 
predomină – în faza predialitică – toxicitatea mio-
cardică a unor substanţe cu tropism miocardic ce nu 
se mai elimină şi se acumulează în circulaţie, iar în 
faza dialitică hipervolemia şi anemia (2,3).

HVS determină scăderea complianţei ventri-
culare şi disfuncţie diastolică, ceea ce creşte riscul 
edemului pulmonar acut la o minimă supraîncărcare 
de volum. De asemenea, HVS creşte consumul de 
oxigen al miocardului şi favorizează dezvoltarea 
ischemiei coronariene (15). 

Insufi cienţa cardiacă congestivă. Supraîncăr carea 
volemică prezentă cvasipermanent la renalul cronic 
este iniţial responsabilă de constituirea hi pertrofi ei 

ventriculare stângi şi apoi de insufi cienţa ventriculară 
stângă, având ca fi nal instalarea insu fi cienţei cardiace 
congestive. La acest mecanism principal se adaugă 
factori adiţionali coexistenţi în IRC: calcifi cările 
miocardice, supraîncărcarea cu fi er, defi cienţa de 
tiamină. Apariţia insufi cienţei car diace congestive 
reprezintă un factor de prog nostic defavorabil, su-
pravieţuirea la 2 ani fi ind de 30-35% (3). 

Tulburările de ritm şi de conducere în bolile 
renale cronice pot apărea în două tipuri de situaţii: 
faza predialitică – în care predomină boala is-
chemică coronariană şi acutizările bolii renale 
cronice de bază; faza dialitică – în care modifi cărilor 
predialitice se adaugă, ca elemente patogenice, 
jocurile electrolitice inter şi intradialitice, precum 
şi ateroscleroza accentuată atât prin sindromul de 
insufi cienţă renală cronică, cât şi prin cardiomiopatia 
cronică – prea puţin studiată – şi depozitele calcare 
intravasculare şi miocardice secundare evoluţiei 
HPTH. Prevalenţa tulburărilor de ritm în cadrul 
populaţiei cu insufi cienţă renală cronică este situată 
între valorile de 68-88% în diverse studii (6). 

Cunoaşterea şi evidenţierea detaliată a factorilor 
predispozanţi şi a celor precipitanţi pentru decom-
pensare cardiovasculară la pacientul renal cronic ajută 
ca medicul nefrolog, specialistul cardiolog, precum şi 
medicul de medicină de familie – toţi specialiştii care 
au în îngrijire pacientul – să poată acţiona pentru a 
minimaliza efectul acestor factori şi îi ghidează în 
ajustarea schemei terapeutice în funcţie de particu-
larităţile fi ziopatologice ale rena lului cronic. 
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