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REZUMAT
Funcţia de menţinere a homeostaziei hidroelectrolitice este afectată încă din primele stadii ale bolii cronice
renale (BCR). Pe măsură ce avansează gradul de insuficienţă renală cronică (IRC), tendinţa este către
scăderea diurezei cu hipervolemie permanentă şi hipertensiune secundară. În aceste stadii, pacienţii sunt
predispuşi la creşteri ale volemiei în condiţiile unui aport excesiv de apă sau/şi sare sau în condiţiile prescrierii
unor medicamente care scad rata filtrării glomerulare. Hiperparatiroidismul, evoluând încă din stadiile iniţiale
ale IRC, este promotorul principal al modificărilor vasculare.
Cuvinte cheie: injurie renală, HPTH secundar, dializă, hipervolemie

ABSTRACT
The electrolyte homeostasis function is affected from the early stages of chronic kidney disease (CKD). As renal
impairment progresses, the diuresis decreases and permanent hypervolemia and hypertension develop. In these
CKD stages, patients present volume expansion under excessive water and/or salt intake or under drugs that
lower the glomerular filtration rate. Hyperparathyroidism that develops from the early CKD stages is the main
promoter of vascular changes.
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PREMISELE STUDIULUI
Funcţia de menţinere a homeostaziei hidroelectrolitice este afectată încă din primele stadii ale insuficienţei renale cronice (IRC) (1). În perioada incipientă, poliuria este o adaptare compensatorie
pentru a realiza eliminarea deşeurilor toxice în condiţiile unui defect de concentrare tubulară, iar pacienţii sunt predispuşi la deshidratare (2,3). Pe măsură ce avansează gradul de IRC, tendinţa este, în
majoritatea bolilor renale cronice, către scăderea
diurezei cu hipervolemie permanentă şi hiperten-

siune secundară (4). În aceste stadii, pacienţii sunt
predispuşi la creşteri ale volemiei în condiţiile unui
aport excesiv de apă sau/şi sare sau în condiţiile
prescrierii unor medicamente care scad rata filtrării
glomerulare (RFG). Este demonstrată deja prezenţa
cvasipermanentă a hipervolemiei în IRC, chiar în
cazul pacienţilor aparent euvolemici clinic; în cazul
bolnavilor normotensivi fără semne clinice de încărcare volemică; metodele paraclinice de determinare a volemiei au arătat în proporţie de peste
25% valori de hipervolemie (FO – fluid overload)
(5). Alături de diureza fixă, pierderea capacităţii de
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adaptare a diurezei la aportul hidrosalin – un factor
important care determină această caracteristică a
bolnavilor renali cronici – este pierderea elasticităţii
vasculare, determinată de calcificările vasculare
supraadăugate modificărilor aterosclerotice precoce
la aceşti pacienţi (6). Hiperparatiroidismul (HPTH),
evoluând încă din stadii minime de IRC, este
promotorul principal al modificărilor vasculare
(6,7).
Obiectivele acestui studiu au inclus atât determinarea evoluţiei grosiere a modificărilor vasculare
determinate de HPTH secundar (decelabile şi cuantificabile radiologic, ecografic, Eco Doppler), cât şi
evidenţierea indirectă a acestor modificări morfologice, prin testarea reactivităţii peretelui vascular
la jocurile volemice.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am demarat includerea pacienţilor în lotul global
de studiu imediat după alegerea temei de cercetare,
în luna octombrie 2009; pacienţii acestui studiu au
fost selectaţi în decursul unei perioade de 2 ani, în
urma aplicării criteriilor de includere şi a motivelor
de excludere din studiu, fiind aleşi dintre bolnavii
aflaţi în evidenţa Clinicii de Nefrologie şi Dializă,
dar şi a Ambulatoriului de Specialitate Nefrologie de
la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“.
Criteriul de includere unic a fost prezenţa IRC:
valori ale creatininei serice peste 1,2 mg/dl la 3 determinări la interval de 1 lună sau clearence-ul creatininei sub 60 ml/min/1,73 m2 suprafaţă corporală.
Criterii de excludere: prezenţa HTA (pentru pacienţii dializaţi cronic am luat în calcul valorile
tensiunii arteriale [TA] determinate în condiţiile
atingerii greutăţii uscate); boli cu afectare vasculară
şi boli în care este periculoasă administrarea, chiar
pentru un scurt interval, a regimului hipersodat (insuficienţă cardiacă congestivă, sindroame hidropigene etc.); lipsa acordului scris al pacientului de
a participa la studiu.
Lotul rezultat în urma aplicării acestor criterii a
înglobat un număr de 201 pacienţi şi a fost structurat
în trei subloturi:
• pacienţi cu IRC în predializă – tratament
conservator – 154 de pacienţi;
• pacienţi în tratament prin hemodializă – 21
de pacienţi;
• pacienţi în tratament prin dializă peritoneală –
26 de pacienţi.
O altă împărţire a lotului a fost efectuată în
funcţie de valorile iPTH (intact parathyroid hormone), determinate la toţi pacienţii lotului. Am
constituit două subgrupe de pacienţi:
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• bolnavi cu hiperparatiroidism – subgrup
HPTH;
• bolnavi fără hiperparatiroidism – subgrup
N-PTH.
Departajarea a fost făcută, în cadrul fiecărui
sublot, respectând criteriile specifice fiecăreia dintre
gradele de IRC: în predializă am considerat HPTH
pacienţii cu valori iPTH peste limita normalului, în
dializă am considerat HPTH valorile depăşind de
trei ori limita normală (3 x N).
Bolnavii selectaţi în lotul de studiu au fost investigaţi în două etape:
• investigarea iniţială – măsurarea şi notarea
valorii TA, determinarea volemiei, ecocardiografie cu determinarea fracţiei de ejecţie
(FE);
• investigarea secundară, după 3 zile de regim
alimentar particularizat monitorizat – măsurarea şi notarea TA, determinarea volemiei,
ecocardiografie cu măsurarea FE.
Aprecierea volemiei a fost efectuată prin metoda
bioimpedanţei – aparatul HOTMAN, TEBCO
(Integrated Hemodynamic Management System)
HEMOSAPIENS.
Bioimpedanţa electrică toracică (BTE) este una
dintre metodele noninvazive pentru a măsura debitul cardiac şi alţi parametri hemodinamici. Ea reprezintă rezistenţa electrică a toracelui la un curent
cu frecvenţă înaltă şi de foarte joasă amplitudine.
BTE foloseşte toracele pacientului drept transductor
de impedanţă. Pacientul este conectat la TEBCO/
EXT-TEBCO printr-un cablu conectat la 8 electrozi.
Curentul BTE trece prin torace paralel cu coloana
vertebrală între o pereche de electrozi amplasaţi la
nivelul gâtului şi o pereche de electrozi la nivelul
abdomenului superior; în drumul său prin torace,
va căuta calea cea mai scurtă şi conductibilă. În
majoritatea cazurilor, curentul BTE trece prin aortă,
vena cavă superioară şi inferioară şi produce o
tensiune direct proporţională cu BTE de-a lungul
impedanţei toracelui. Această tensiune este sesizată
de electrozi amplasaţi la baza gâtului şi la nivelul
diafragmului. Cei 4 electrozi de sesizare detectează
4 derivaţii diferite de pe EKG (8) (Fig. 1).
Determinarea FE a fost efectuată utilizând un
ecograful Aloka cu sondă 2,5 Mz, de către acelaşi
ecografist, care a examinat toţi pacienţii incluşi în
studiu.
Regimul alimentar pe care l-am recomandat pacienţilor în cele 3 zile dintre cele două seturi de investigaţii a constat din regim normosodat, la care
am adăugat zilnic 5 g NaCl (o liguriţă rasă de sare
alimentară).
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FIGURA 1. Exemplu de măsurare volemică (pacient cu hipervolemie severă, fără reactivitate
vasculară)

REZULTATE
Determinările iPTH din lotul global au arătat o
distribuţie a valorilor în cele 3 subloturi după cum
urmează:
• lot predializă (PD) – media iPTH = 262,3pg/
ml – 101 (65,5%) pacienţi HPTH;
• lot hemodializă (HD) – media iPTH =
510,57pg/ml – 18 (85,7%) pacienţi HPTH;
• lot dializă peritoneală (DP) – media iPTH =
466,76pg/ml – 22 (84,6%) pacienţi HPTH.
Media lotului global = 413,27pg/ml – 141 pacienţi HPTH.
Determinările volemiei au demonstrat o distribuţie diferită a gradelor de hipervolemie în cadrul
subloturilor:
• lot PD – media 18% hipervolemie, cu variaţii
38% hipovolemie – 110% hipervolemie;
• lot HD – media 51% hipervolemie, cu variaţii
31% hipovolemie – 138% hipervolemie;
• lot DP – media 16% hipervolemie, cu variaţii
8% hipovolemie – 32% hipervolemie.
Media lotului – 56% hipervolemie, cu 96 hipervolemici (sub 50% dintre pacienţii lotului).
Chiar dacă nu am inclus în studiu pacienţi hipertensivi, se remarcă predominanţa hipervolemiei în
lotul dializaţilor şi relativa preponderenţă a acesteia
în cadrul sublotului predializă; pacienţii DP sunt
cel mai bine compensaţi hemodinamic. Pacienţilor
cu hipervolemie peste 100% nu li s-a administrat
regimul sodat (32 de pacienţi).

Determinarea TA iniţială a arătat distribuţia
uniformă în cadrul subloturilor:
• lot PD – medie 128/69 mmHg;
• lot HD – medie 133/68 mmHg;
• lot DP – medie 121/61 mmHg.
După administrarea regimului normohidric cu
5 g NaCl/zi timp de 3 zile, determinările volemice
şi ale TA au fost net diferite de cele iniţiale.
Determinarea volemiei după încărcarea hidrosalină:
• lot PD – medie 49% hipervolemie – variaţii
în zona hipervolemiei 18%-113%;
• lot HD – medie 88% hipervolemie – variaţii
în zona hipervolemiei 23%-141%;
• lot DP – medie 31% hipervolemie – variaţii
5% hipovolemie – 64% hipervolemie.
Media volemică a lotului = 82% hipervolemie,
cu 91% pacienţi cu hipervolemie.
Determinarea TA după încărcarea hidrosalină:
• lot PD – medie 138/72 mmHg;
• lot HD – medie 156/88 mmHg;
• lot DP – medie 142/69 mmHg.
Bolnavii din subgrupa HPTH au avut o creştere
mult mai semnificativă a procentelor de hipervolemie, faţă de pacienţii fără HPTH. Media volemiei
iniţiale în subgrupa HPTH – 64%, în subgrupa
N-PTH – 52%. Media volemiei după încărcare hidrosalină în subgrupa HPTH – 91%, în subgrupa
N-PTH – 79%.
Statistica demonstrează că variaţia mediei volemiei este semnificativ mai mare la subgrupa de pacienţi cu HPTH (p<0,001).
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CONCLUZII
În studiul de faţă s-a observat o strânsă corelaţie
între pacienţii cu HPTH şi hipervolemie marcantă,
în special la bolnavii aflaţi în programul de dializă
cronică, având consecinţe importante asupra patului
vascular. Datele cercetării sunt conform celor din
literatura de specialitate, care au evidenţiat o asociere clară între terapia de supleere renală şi apariţia
modificărilor vasculare, dar şi a creşterii riscului de
mortalitate (9,10,11,12,13).
De asemenea, din rezultatele obţinute se remarcă
faptul că bolnavii dializaţi peritoneal sunt mai bine
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compensaţi hemodinamic şi prezintă mai puţine
complicaţii cardiovasculare, aşa cum s-a arătat şi
într-o serie de studii anterior publicate (14, 15, 16,
17, 18).
Datele expuse mai sus reprezintă un argument
puternic pentru o atentă evaluare atât nefrologică,
cât şi cardiologică a pacientului renal, în condiţiile
unui vast tablou clinic cu implicaţii semnificative
asupra unei evoluţii favorabile ulterioare, dar şi
asupra managementului terapeutic corect efectuat,
individualizat pentru fiecare pacient în parte.
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