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I. PARTEAăGENERAL  

 

1. Boalaăcronic ădeărinichiă 
 Boala cronică de rinichi (BCR) reprezintă o patologie complexă, cu etiologie multiplă, care 
prezintă potențial evolutiv și care culminează cu alterarea ireversibilă a morfologiei și funcției 
nefronilor, conducând frecvent la stadiul terminal al acestei afecțiuni caracterizat de necesitatea 
suplinirii cronice a ultrafiltrării renale prin dializă sau transplant renal(1). 
 În evoluția graduală a scăderii ratei de filtrare glomerulară (RFG), dezechilibrele              
hidro-elecrolitice și acido-bazice imprimă modificări ale structurilor cardiovasculare care alături de 
disfuncția renală se întrețin reciproc. 
 Identificarea precoce a factorilor de risc și controlul eficient al acestora în cadrul unei abordări 
terapeutice multidisciplinare prelungește perioada de declin a bolii către abolirea funcției excretorii 
renale, ameliorând prognosticul și crescând astfel rata de supraviețuire. 
 Ideea realizării tezei de față a pornit de la dorința de a investiga implicațiile sistemice ale BCR 
și a avut drept scop analiza și evaluarea impactului tulburărilor metabolismului mineral osos și al 
tratamentului aferent asupra sistemului cardiovascular la pacienții dializați cronic. De asemenea este 
abordat și planul de investigații util în obiectivarea precoce a repercursiunilor dezechilibrelor       
acido-bazice și hidro-electrolitice în vederea optimizării acestuia și obținerea unui plan de măsuri 
pentru creșterea eficienței strategiei terapeutice.  
 În pofida complexității tehnicilor de diagnostic, complicațiile cardiovasculare reprezintă 
principala cauză de morbi-mortalitate la pacienții aflați în terapie de supleere renală, motiv pentru care 
stabilirea unor indicații certe în ceea ce privește ordinea pașilor necesari obiectivării precoce a 
afecțiunilor cardiace și vasculare este unul din obiectivele principale imprimate în această lucrare. 
  

1.1.Osteodistrofiaă renal ă - tulbur rileămetabolismuluiămineral osos asociat bolii 

cronice de rinichi 
 

 Disfuncția renală determină o deteriorare progresivă a homeostaziei minerale caracterizată 
prin afectarea concentrațiilor serice și tisulare ale calciului (Ca) și fosforului (P), incluzând în același 
timp modificări ale nivelurilor circulante de parathormon (PTH), 25-hidroxivitamina D și              
1,25-dihidroxivitamina D. Scăderea RFG sub 60 ml/min/1,73 m2 anexează diminuarea fosfaturiei, 
amplificarea secreției de PTH și reducerea activării vitaminei D (vit. D). Funcțiile minerale și 
endocrine astfel perturbate au ca rezultat anomaliile osoase care se întâlnesc aproape universal la 
pacienții cu BCR care necesită dializă și la majoritatea bolnavilor cu BCR stadiile 3-5. Aceste 
dezechilibre împreună cu tratamentul administrat în vederea corectării lor sunt implicate în dezvoltarea 
calcificărilor cardiovasculare(2). 
 Pentru a descrie aceste patologii, ghidurile au utilizat termenul de tulburări minerale osoase 
asociate bolii cronice de rinichi (TMO - BCR) deoarece caracterizarea tradițională a osteodistrofiei 
renale (ODR) nu cuprindea cu exactitate acest întreg spectru clinic care include markerii bioumorali, 
investigațiile imagistice și anomaliile osoase. Prin urmare, diferența între cele două condiții este 
următoarea(2): 

1. TMO – BCR reprezintă o afecțiune sistemică a metabolismului mineral și osos în cadrul BCR 
care se manifestă prin una sau mai multe din cele 3 entități: 
 anomalii ale valorilor serice ale Ca, P, PTH sau vit. D; 
 anomalii ale turnoverului, mineralizării, volumului, creșterii liniare sau durității osoase; 
 calcificări vasculare sau ale țesuturilor moi. 

2.  ODR reprezintă o alterare a morfologiei osoase la pacienții cu BCR și este o măsură a 
componentei scheletice din afectarea sistemică, cuantificabilă prin biopsie osoasă. 

 Suplimentar, pentru evaluarea bolii osoase, ghidurile Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO) sugerează dozarea serică a iPTH (intact PTH) și a fosfatazei alcaline (FA) ca 
markeri ai turnoverului osos, deoarece hiperparatiroidismul secundar reprezintă una din cele mai 
importante cauze ale bolii osoase renale iar nivelul FA este și un indicator al diferențierii 
osteoblastice(2-4). 
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 O altă caracteristică a TMO-BCR este prezența calcificărilor extraosoase care pot fi 
obiectivate la nivelul vaselor arteriale, valvelor cardiace, miocardului sau altor țesuturi moi, prin 
intermediul radiografiei lombare de profil (pentru vizualizarea arterei aorte), ecocardiografiei sau 
examenului computer tomograf (CT) efectuate la luarea în evidență a bolnavilor cu BCR            
stadiile 3–5D(2,3). 
 Depunerile de Ca la nivel vascular/valvular încadrează bolnavii cu BCR stadiile 3 – 5D în 
clasa de risc cardiovascular foarte mare, deoarece asociază o rigiditate arterială crescută, evaluată prin 
determinarea velocității undei pulsului (pulse wave velocity - PWV), care este un marker de 
prognostic negativ. Această informație este necesară abordării terapeutice generale și în special a 
tulburărilor metabolismului mineral și osos, neexistând încă un protocol definit de conduită terapeutică 
de urmat după detectarea depunerilor anormale de Ca(2,3). 
 

1.2. Tratamentul tulbur rilorămetabolismuluiăminerală ososă asociată bolii cronice 

de rinichi 
 

 Una din cele mai importante ținte ale tratamentului TMO – BCR este echilibrarea 
metabolismului fosfo-calcic în vederea controlului simultan al mai multor parametrii. Hiperfosfatemia 
este o consecință inevitabilă a scăderii majore a RFG și este strâns corelată cu dezvoltarea 
hiperpratiroidismului secundar, cu diminuarea nivelurilor de calcitriol, cu remodelarea osoasă 
anormală și cu prezența calcificărilor de țesuturi moi, afecțiuni la care participă în egală măsură și 
valorile anormale ale calcemiei(2).  
 La pacienții cu BCR stadiul 5 principalul rol în compensarea tulburărilor hidro-electrolitice și 
acido-bazice îl deține terapia de supleere renală exprimată prin hemodializă, dializă peritoneală sau 
transplant renal(1,5). 
 În pofida tentativei terapiei de supleere renală de a corecta tulburările minerale și acido-bazice, 
pacienții necesită suplimentar recomandări igieno-dietetice şi tratament medicamentos care să 
augmenteze efectele dializei de a ajusta valorile parametrilor bioumorali în scopul prevenirii 
complicațiilor sistemice. 
 Regim igieno-dietetic(3,5): 

 dieta hipoproteică (0,8 – 1 g/kgc/zi) considerată inițial o metodă de încetinire a avansării BCR, 
asociază riscul malnutriției determinând o rată mare de mortalitate, fiind indicată la pacienții 
complianți, cu o progresie lentă a disfuncției renale, la care starea de nutriție poate fi evaluată 
periodic; 

 dieta săracă în fosfați anorganici se recomandă datorită riscului crescut de dezvoltare a 
calcificărilor vasculare în condițiile hiperfosfatemiei; 

 restricție sodată și hidrică în vederea prevenirii încărcării volemice, hipertensiunii arteriale și 
implicit a complicațiilor cardiovasculare. 

  

 Tratamentul medicamentos completează efectele dializei asupra dezechilibrelor metabolice 
încercând să readucă valorile serice ale parametrilor bioumorali cât mai aproape de nivelurile normale. 
 La pacienții cu BCR stadiile 3 – 5 se sugerează menținerea nivelurilor serice ale fosfaților în 
limitele normale ale testului de laborator utilizat, iar la cei dializați, diminuarea nivelului fosfaților cât 
mai aproape de valorile normale de referință ale laboratorului. În ceea ce privește calcemia, aceasta 
trebuie menținută  în limitele normale la toți bolnavii uremici iar la cei aflați în terapie de ultrafiltrare 
extrarenală prescrierea concentrației Ca în dializant trebuie să fie în concordanță cu tendințele 
concentrațiilor serice ale Ca și iPTH pentru că influențează ritmul cardiac și stabilitatea hemodinamică 
în timpul dializei, aceasta fiind un factor determinant al balanței Ca în organism. Corectarea acidozei 
metabolice se poate efectua prin administrarea bicarbonatului de sodiu per os și/sau creșterea 
concentrației de bicarbonat în dializant iar periodicitatea dozării bicarbonatului seric este cel puțin 
anuală în stadiul 3, cel puțin trimestrială în stadiile 4 – 5 și cel puțin lunară în stadiul 5D(2,3).  
 Pentru corectarea hiperfosfatemiei, alături de restricția alimentară a produselor bogate în 
fosfați și creșterea eliminării acestuia prin dialize mai frecvente sau mai lungi, ghidurile recomandă 
administrarea chelatorilor de fosfați care sunt săruri de Ca, de magneziu, de aluminiu, sevelamer și 
lantanum(2). 
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 Chelatorii de fosfat cu conținut de Ca sunt administrați ca primă linie terapeutică dar nu și la 
pacienții cu hipercalcemie, calcificări arteriale sau iPTH persistent scăzut. La restul bolnavilor, doza 
maximă de Ca elemental nu trebuie să depășească 1,5 g/zi. Sevelamer și carbonatul de lantanum sunt 
chelatori non-calcici de fosfat, care leagă fosforul dar nu produc hipercalcemie și, în plus, sevelamer 
pare să scadă progresia calcificărilor cardiovasculare și să reducă nivelul LDL (low-density 
lipoprotein)  colesterol în timp ce lantanum pare să prevină evoluția spre boala osoasă adinamică(2,3).  
 O altă măsură recomandată în hiperfosfatemia persistentă la pacienții cu BCR stadiul 5D este 
prelungirea dializei peste 5 ore sau efectuarea ședințelor de ultrafiltrare extrarenală de mai mult de 3 
ori pe săptămână, adoptată în momentul răspunsului ineficient la administrarea chelatorilor de fosfat în 
condițiile unor asocieri a restricțiilor dietetice(3). 
 O altă țintă terapeutică este reprezentată de normalizarea iPTH-ului. Hiperparatiroidismul 
secundar sever poate fi rezistent la tratament și poate persista inclusiv după transplantul renal, motiv 
pentru care pacienții cu BCR stadiile 3-5 non-dializați cu niveluri ale iPTH constant peste limita 
superioară a valorilor testelor de laborator ar trebui evaluați pentru identificarea hiperfosfatemiei, 
hipocalcemiei și a deficitului de vit. D deoarece aceștia sunt principalii determinanți ai creșterii iPTH. 
Aceste anomalii se recomandă a fi corectate prin reducerea aportului alimentar de fosfați, 
administrarea chelatorilor de fosfați, suplimente de Ca și vitamină D nativă (ergocalciferol, 
colecalciferol). De menționat că nivelul seric optim al iPTH-ului pentru acești bolnavi nu este 
cunoscut(2,3).  
 Persistența valorilor crescute ale iPTH  în stadiile predialitice, în pofida corectării calcemiei, 
fosfatemiei și 25 hidroxivitaminei D impune administrarea derivaților activi ai vitaminei D (calcitriol, 
alfacalcidol) sau a activatorilor selectivi ai receptorilor vitaminei D (vitamin D receptor activator - 
VDRA - paricalcitol) în special în BCR stadiul 5 când 1 α hidroxilaza își pierde activitatea 
biologică(2,3). 
 La bolnavii cu BCR stadiul 5D ghidurile KDIGO recomandă menținerea nivelurilor iPTH 
între de 2 și 9 ori limita superioară a valorii de referință a testului de laborator utilizat iar variațiile 
serice ale acestuia necesită modificarea schemei de tratament pentru a evita progresia către valori în 
afara intervalului. Hiperparatiroidismul persistent permite administrarea analogilor de vit. D, a VDRA, 
a calcimimeticelor (cinacalcet) sau o combinație a acestora. Selectarea inițială a schemei terapeutice 
trebuie să țină cont de nivelurile serice ale Ca, P și de alte aspecte ale TMO-BCR, astfel încât valorile 
acestor parametrii bioumorali să nu fie compromise de combinațiile de medicamente(3). 
 Dacă în urma epuizării acestor mijloace terapeutice, pentru controlul hiperparatiroidismului 
secundar asociat cu o glandă peste 1 centimetru sau cu o masă paratiroidiană totală de 500 miligrame 
(mg), iPTH-ul se menține la valori peste de 9 ori limita superioară a referinței normale a laboratorului, 
se intervine chirurgical prin efectuarea paratiroidectomiei, care este privită ca un eșec al terapiei 
medicale. 

Corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice, acido-bazice și hormonale reprezintă idealul 
tratamentului medicamentos, chirurgical și de substituție a funcției renale, fiind cel mai important 
factor în creșterea expectanței de viață. 
 

2. Afec iuniăcardiovasculare la pacientul hemodializat cronic 
 

 Afecțiunile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate pe plan mondial, fiind în 
același timp și cea mai importantă cauză de deces a pacienților cu BCR stadiul 5D.  Acestea se pot 
manifesta ca boală cardiacă ischemică (BCI), boală vasculară periferică aterosclerotică, aritmii, 
insuficiență cardiacă sau boală cerebrovasculară ca urmare a alterărilor structurale ale miocardului 
(hipertrofie ventriculară stângă - HVS) și ale pereților vasculari (creșterea grosimii intimă-medie -
intima media thickness - IMT) produse de supraîncărcarea hemodinamică cronică și de factorii 
biochimici caracteristici sindromului uremic. Aceste modificări sunt parțial reversibile punându-se 
astfel accent pe depistarea în timp util a dezechilibrelor bioumorale și a repercursiunilor acestora(6-11).  
  

3. Calcific rileăcardiovasculareăînăhemodializaăcronic  
 

 Riscul cardiovascular și prevalența calcificărilor cardiovasculare se amplifică pe măsura 
alterării funcției renale. Decesul de cauză cardiovasculară la bolnavii cu sindrom uremic este de 10 ori 
mai mare față de populația genarală, iar la pacienții tineri acest risc crește de 100 de ori. S-a observat 
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că o scădere cu 30% a funcției renale este asociată cu o creștere de până la 20-30% a evenimentelor 
cardiovasculare majore(12-15).  
 Perturbarea metabolismului mineral osos care include homeostazia Ca și a fosfaților, inițiază și 
dezvoltă procesul de mineralizare a structurilor vasculare la pacienții cu BCR, aceste mecanisme fiind 
complexe și încă incomplet înțelese(13).  
 Calcificările vasculare (CV) determină îngroșarea și pierderea elasticității pereților vaselor 
arteriale, prin acumularea anormală a Ca la nivelul intimei și mediei. În literatură, sunt descrise 
multiple tipuri de leziuni vasculare: arterioscleroza asociată vârstei, ateroscleroza (ATS) prin 
depunerea de lipide la nivelul intimei și calcifilaxia. Toate tipurile sunt probabil consecința unor 
mecanisme patologice suprapuse(13,16,17).  
 Patogeneza CV la nivelul mediei este diferită între diversele tipuri de artere.  Susceptibilitatea 
apariției acestor leziuni în multiple zone arteriale pornește de la originea ontogenetică diferită a 
vaselor, unele din mezoderm, altele de la nivelul celulelor cardiace din creasta neurală și este 
influențată de variate caracteristici morfofuncționale: calibrul vasului (artere mari versus artere mici), 
structura peretelui arterial (artere elastice versus artere musculare) și de fluxul în interiorul vasului 
(laminar versus tulburent). Hipertensiunea arterială (HTA), ATS, expresia locală și activitatea 
inhibitorilor de Ca în diverse locuri contribuie de asemenea la dezvoltarea CV. Gradul de calcificare 
mai poate fi influențat de mecanisme paracrine. Semnalele osteogenice paracrine sunt mediate de către 
familii de proteine, morfogenetic osoase, implicate în programarea osteoprogenitorilor din calcificările 
vasculare și valvulare(17-19).  
 Statusul uremic al pacientului renal alături de jocurile volemice și acido-bazice din 
hemodializa cronică reprezintă factori importanți de stres ai morfologiei cardiovasculare, care 
favorizează suplimentar aceste alterări structurale și cresc astfel morbiditatea și mortalitatea de cauză 
cardiovasculară. 
 Russo și colaboratorii (colab.) au obiectivat faptul că 40% dintre persoanele cu BCR prezintă 
calcificări la nivelul arterelor coronare în comparație cu 13% din populația fără afectare renală. 
Prevalența depozitelor minerale extraosoase crește de 2-5 ori la pacienții aflați în terapie de supleere 
renală(3,20). 
 Bolnavii cu BCR dezvoltă CV încă de la vârste tinere și în aproape toate teritoriile vasculare. 
Sunt localizate frecvent în arterele de calibru mare ca aorta (79%), în arterele medii (70,5%) și în 
arterele de calibru mic (22%). Aceste diferențe pot reflecta heterogenitatea celor trei tipuri de artere 
studiate. Într-un studiu recent, prevalența calcificărilor aortei a fost semnificativ crescută la pacienții 
dializați (79%) față de populația generală de aceeași vârstă, sex si regiune (37,5%). De asemenea, 
calcificările valvulare implică un risc crescut al apariției disfuncției cardiace cu creșterea consecutivă 
de evenimente cardiovasculare majore(14, 21,22-24).  
 Durata dializei și timpul total de substituție al afectării renale au fost asociate cu dezvoltarea 
CV, în mod particular în arterele medii, fiecare nou an în terapia de ultrafiltrare extrarenală 
augmentând riscul de geneză a depozitelor vasculare de Ca cu 15%. De aceea, timpul petrecut în 
dializă este un factor de risc important pentru calcificările arteriale la nivelul intimei și mediei la 
bolnavii cu BCR (25,26).  
 Rigiditatea vasculară din BCR stadiul 5 D este un predictor independent de mortalitate. Pe 
masură ce arterele devin mai rigide, velocitatea undei pulsului crește și este responsabilă de o 
întoarcere rapidă a undei reflectate de la periferie către aorta ascendentă în timpul sistolei, care 
conduce la o creștere anormală a tensiunii arteriale sistolice (TAS), resimțită la nivel glomerular, cu 
scăderea componentei diastolice și amplificarea presiunii pulsului, fapt care încadrează pacientul    
într-un grup de risc cardiovascular mare/foarte mare(27, 28).  

Fiecare strategie utilizată pentru scăderea impactului CV asupra întregului organism, trebuie 
să înceapă cu prevenția primară prin controlul factorilor de risc cardiovascular, incluzând promovarea 
stilului de viață sănătos, dietă echilibrată, exerciții fizice, abandonul fumatului și al consumului de 
alcool. Prezența CV impune prevenția secundară care are ca scop reducerea complicațiilor, prin 
intensificarea măsurilor anterioare și inițierea terapiei specifice. 
 Posibilitatea diagnosticării disfuncției endoteliale, ATS, arteriosclerozei și a CV în faza 
subclinică reprezintă un mare avantaj atât pentru pacient cât și pentru medic, deoarece pot fi prevenite 
multiple complicații prin abordarea unor planuri de investigații și tratament specifice fiecărui bolnav.  
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II. PARTEA SPECIAL  

1.ăPremizeleălucr rii 
Complicațiile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate și cea mai importantă 

cauză de morbiditate la pacientul dializat cronic. BCR și complicațiile sale sistemice, multitudinea de 
factori patologici și de modificări maladaptative ale homeosataziei în condițiile epurării insuficiente, 
precum și influența terapiilor de supleere renală și a medicației complementare – toate aceste elemente 
acționează sinergic asupra sistemului cardiovascular și  produc afectări complexe ale acestuia.                      

În activitatea mea în cadrul Clinicii de Medicină Internă – Cardiologie a Spitalului Clinic de 
Urgență Sfântul Ioan m-am confruntat frecvent cu manifestările complicațiilor cardiovasculare ale 
pacienților aflați sub tratament de suplinire a funcției renale prin hemodializă sau dializă peritoneală. 
Dintre factorii patologici enumerați, cunoscuți a influența major morfologia și funcționalitatea 
sistemului cardiovascular, am considerat utilă abordarea efectului pe care îl exercită perturbările 
metabolismului fosfo-calcic prin încercările noastre de a compensa această complicație redutabilă a 
bolii renale cronice. Spre deosebire de anemia renală și hipertensiunea secundară bolilor renale, 
osteodistrofia renală reprezintă o patologie încă departe de a fi descifrată. Incompleta cunoaștere a 
cascadei mecanismelor patologice ale bolii osoase renale ne obligă și în prezent la încercări terapeutice 
diverse, cu rezultate încă nesatisfăcătoare.                

Mi-am propus să cercetez, din perspectiva specialistului în medicină internă, amploarea 
modificărilor cardiace și vasculare ale pacienților dializați pe care îi evaluăm periodic în colaborare cu 
colegii nefrologi și pe care îi tratăm în clinica noastră atunci când apar complicații cardiologice care 
impun manevre terapeutice de specialitate. Am pus un acccent special pe studiul calcificărilor 
vasculare și valvulare, considerându-le inamici redutabili, insuficient studiați și incomplet ameliorați 
prin resursele terapeutice actuale.  
 

2. Obiectivele studiului 

1. screeningul prezenței stiffnessului vascular la pacienții cu BCR la momentul inițierii 
dializei și evoluția acestuia în funcție de durata, tehnicile și prescripțiile complementare terapiei de 
supleere renală;  

2. corelarea calcificărilor vasculare/valvulare cu evoluția nivelurilor parametrilor biologici 
clasici ai metabolismului fosfo-calcic la pacienții dializați cronic – calcemie, fosfatemie, fosfatază 
alcalină, iPTH, bicarbonat seric, albumină; 

3. corelarea calcificărilor vasculare/valvulare cu efectele diferiților agenți terapeutici actuali ai 
osteodistrofiei renale și cu gradul de complianță la tratament al pacienților dializați;   

4. studiul elasticității vasculare (stiffnessul vascular) și corelarea acestuia cu parametrii clasici 
ai metabolismului fosfo-calcic și cu efectele agenţilor terapeutici ai osteodistrofiei renale; 

5.  monitorizarea evoluţiei constantelor metabolismului fosfo-calcic şi a celor 3 metode de 
apreciere a răsunetului vascular (stiffness, calcificări valvulare, calcificări vasculare) în funcţie de 
diferite atitudini terapeutice adoptate: administrarea de bicarbonat de sodiu per os interdialitic, 
administrarea de calcimimetice şi creşterea duratei şedinţelor de dializă; 

6. estimarea avantajelor pe care tehnicile non-invazive noi de apreciere a statusului vascular le 
pot aduce în practica nefrologică actuală și corelarea acestora cu tehnicile invazive (coronarografia) 
pentru diagnosticarea precoce a impactului cardiovascular al osteodistrofiei renale la pacientul dializat 
cronic;  

7. elaborarea unui algoritm de diagnostic precoce al afectării vasculare cu risc major 
(calcificări coronariene), secundare atât osteodistrofiei renale cât și intervenției terapeutice asupra 
acesteia; calcularea unui scor de risc coronarian pentru pacienții dializați cronic și stabilirea unui plan 
terapeutic profilactic pentru evitarea accidentelor coronariene severe.    

 

3.ăMaterialăşiămetodeădeăstudiu 
 

Studiile au fost efectuate pe o perioadă de 3 ani,  ianuarie 2013 – ianuarie 2016, pe un lot de 
168 pacienţi cu BCR stadiul 5 D, aflați în terapie de supleere renală prin hemodializă în cadrul a 2 
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centre de dializă care trimit pacienții cu acuze cardiologice către Clinica de Medicină Internă-
Cardiologie ”Sfântul Ioan”. 
 

Criterii de includere:  
- pacienţi cu BCR stadiul 5 D – bolnavi aflați în program de hemodializă cronică. 

 Criterii de excludere:  
- pacienți diagnosticați cu diabet zaharat;  
- bolnavi cu comorbidităţi vasculare severe – boală vasculară periferică diagnosticată anterior 

bolii renale, valvulopatii severe documentate anterior BCR, neoplazie activă sau chimioterapie 
mai recentă de 2 ani, vasculite sistemice documentate; 

- patologie osoasă primitivă sau secundară unei etiologii certe, alta decât boala renală; 
- bolnavi care nu au consimțit la efectuarea investigațiilor cuprinse în metodologia studiului. 

 Am avut la dispoziție ca metode de investigare a statusului cardiovascular următoarele 
tehnici: electrocardiograma (EKG), monitorizarea tensiunii arteriale (TA), ecocardiografia,  
radiografia toracică postero-anterioară, determinarea PWV, angiografia şi tomografia prin coerenţă 
optică (optical choerence tomography - OCT). 
 Am studiat, pe parcursul cercetării personale, numeroși parametri bioumorali: rezerva 
alcalină (RA)/bicarbonatul seric, calcemia, fosfatemie, albumina serică, fosfataza alcalină, iPTH-ul, 
ureea, creatinina, glicemia şi hemoleucograma.  
 

Studiul personal a fost structurat în două mari părți: 
 1. Studii ambispective – după stabilirea lotului am preluat, din datele existente în registrele 
scrise și electronice ale centrelor, valorile constantelor clasice de interes pentru monitorizarea și 
tratamentul ODR, efectuând o medie a acestora pentru fiecare pacient pe ultimele 12 luni. Am efectuat 
determinarea PWV, ecocardiografia și explorarea radiologică (prezența calcificărilor coronariene) și 
am realizat corelații între rezultatele acestor 3 explorări și valorile calcemiei, fosfatemiei, iPTH-ului, 
FA, rezerva alcalină (RA) și albuminei. De asemenea, am corelat rezultatele explorărilor cu dozele de 
chelatori de fosfați și dozele de vit. D pe care pacienții le primiseră în intervalul de 12 luni precedent 
introducerii în studiu (intervalul pentru care avem media constantelor bioumorale). 

Un studiu ambispectiv aparte, derivat din cel principal, a fost dedicat pacienților nou inițiați în 
dializă pe durata cercetărilor mele – 65 pacienți în cei 3 ani – la care am efectuat investigarea terapiilor 
și a valorilor bioumorale cunoscute din perioada predialitică (din datele personale ale pacienților, 
bilete de externare, rețete electronice, scrisori medicale, cercetarea istoricului analizelor la pacienții 
care figurau internați sau explorați în ambulator și au putut fi găsiți în sistemul informatic al 
spitalului).  Am corelat aceste terapii cu starea cardiovasculară la inițierea dializei (elasticitate 
vasculară).     
 2. Studii prospective – în care am urmărit evoluția celor 3 metode de apreciere a răsunetului 
cardiovascular (stiffness, calcificări valvulare, calcificări vasculare) și evoluția constantelor 
metabolismului fosfo-calcic în funcție de diferite atitudini terapeutice adoptate: administrare de VDRA 
începând din perioada predialitică, administrare orală de bicarbonat de sodiu interdialitic, 
administrarea unei combinații de chelatori fosfatici, administrarea de calcimimetice și creșterea duratei 
ședințelor de dializă.    
 Analiza statistică a datelor a fost efectuată cu ajutorul programelor Microsoft Excel şi SPSS 
versiunea 15.0. 
 Studiul a fost aprobat de către Comisia de etică a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” 
Bucureşti. 
 

4. Rezultate 

4.1. Date demografice în grupul de studiu și pe subgrupuri 

Lotul pacienților incluși în studiu (n=168) a fost format din 75 de femei și 93 de bărbați, cu 
vârsta cuprinsă între 27 și 76 ani, media de vârstă a fost de 57,7 ± 13,14 ani iar durata medie de dializă 
54 ± 50.79 luni. De asemenea, pe parcursul celor 3 ani de studiu au fost 65 pacienți inițiați în terapia 
de supleere renală. 
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 4.2. Distribuția pacienților pe grupe de valori ale analizelor bioumorale  

 Având posibilitatea să accesez datele bioumorale ale pacienților din cele 2 centre de dializă, 
am centralizat aceste informații pe grupe de vârstă, sex și categorii de valori. 

Distribuția lotului de pacienți pe paliere ale nivelului Ca seric a fost următoarea:  < 8,5 mg/dl 
– 34 pacienți (20,24%), 8,5 – 9,5 mg/dl – 73 pacienți (43,45%), ≥ 9,6 mg/dl – 61 pacienți (36,31%). 
 Distribuția lotului de pacienți pe paliere ale nivelului fosfaților serici a fost următoarea: < 3,5 

mg/dl – 21 pacienți (12,5%), 3,5 – 5,5 mg/dl – 64 pacienți (38,1%), 5,6 – 6,5 mg/dl – 68 pacienți 
(40,48%), ≥ 6,6 mg/dl – 15 pacienți (8,92%).  

În funcție de valorile rezervei alcaline, pacienții din studiu au constituit 4 subloturi, după cum 
urmează: < 18 mEq/l – 21 pacienți (12,5%), 18 – 19,9 mEq/l – 73 pacienți (43,45%), 20 – 22 mEq/l – 
63 pacienți (37,5%), > 22 mEq/l – 11 pacienți (6,55%). 

Nivelul FA a divizat lotul de studiu în: ≤ 120 UI/l – 55 pacienți (32,74%), > 120 UI/l – 113 
pacienți (67,26%). 

În funcție de valoarea iPTH-ului seric pacienții s-au diferențiat în 4 subloturi, după cum 
urmează: < 150 pg/ml – 39 pacienți (23,22%), 150 – 300 pg/ml – 56 pacienți (33,33%), 301 – 800 

pg/ml – 53 pacienți (31,55%), > 800 pg/ml – 20 pacienți (11,90%). 
 Valorile albuminei serice au organizat lotul de pacienți în 2 subloturi: < 4 g/dl – 85 pacienți 
(50,6%), ≥ 4 g/dl – 83 pacienți (49,4%). 
 

5. Cercet riăpersonale 

După evaluarea caracteristicilor bioumorale în grupul de studiu, am efectuat studiile 
planificate, pentru evaluarea impactului pe care variațiile acestor constante ale metabolismului     
fosfo-calcic îl pot avea asupra sistemului cardiovascular. 

 

 5.1. Corelarea valorilor PWV cu mediile valorilor constantelor biologice ale metabolismului 

fosfo-calcic determinate pe parcursul a 12 luni iă cuă tratamentulă necesară corect riiă
dezechilibrului produs de TMO-BCR 

 

Obiectiv 

Acest studiu a urmărit, corelarea valorilor medii pe ultimul an ale Ca, P, RA, FA, iPTH-ului și 
albuminei cu valorile PWV ca marker al elasticității vasculare la pacienții lotului de studiu.  

 

Materială iămetode 

 Studiu ambispectiv desfășurat pe întreg lotul de studiu format din 168 pacienți. Au fost 
consemnate mediile valorilor pe 12 luni ale Ca, P, RA, FA, iPTH-ului, albuminei, ale dozelor de 
chelatori de fosfat și de vit. D; s-a determinat PWV pentru fiecare pacient, care a fost înregistrat ca 
procent de abatere de la valoarea PWV afișată ca normală de către softulul aparatului omologat 
utilizat. Baza de date a fost introdusă în programul Microsoft Excel și analiza statistică s-a efectuat 
utilizând pachetul de programe SPSS versiunea 15.0 utilizând testele ANOVA, Kruskal-Wallis și 
Student T. 
 

Rezultate 

a. Corelarea PWV cu nivelul calcemiei  

Grafic 1. Distribuția mediilor abaterilor PWV 

pe grupe de valori ale calcemiei  

 

b. Corelarea PWV cu nivelul fosfatemiei 

Grafic 2. Distribuția mediilor abaterilor 

PWV pe grupe de valori ale fosfatemiei 
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Tabel 1. Distribuția abaterilor PWV (%) pe grupe de vârstă și valori ale fosfatemiei 

               Fosfatemia 

Vârsta 

 

< 3.5 mg/dl 

 

3.5 – 5.5 mg/dl 

 

5.6 – 6.5 mg/dl 

 

≥ă6.6 mg/dl 

< 30 ani 13.75±8.53 4.76±5.34 6.26±4.70 - 
30 - 49 ani 14.10±5.81 8.31±5.19 7.93±5.20 18.55±4.19 
50 - 65 ani 12.66±5.34 10.72±8.43 11.77±7.66 16.61±12.99 
≥ă66 ani 19.96±3.59 9.98±5.46 11.61±7.82 15.46±2.32 

 
Deoarece am constatat diferențe pe grupe de vârstă în ceea ce privește relația valorilor PWV 

cu fosfatemia, am analizat în profunzime acest detaliu și am observat la vârstnici o valoare crescută a 

abaterilor PWV atât la valori mari alte fosfaților serici (≥ 6,6 mg/dl) cât și la cei cu fosfații sub limita 
inferioară (< 3,5 mg/dl) unde s-a înregistrat abaterea cea mai mare de la normal, caracteristici care 

nu se păstrează la alte intervale de vârstă. 
 

c. Corelarea PWV cu nivelul rezervei alcaline predialitice:  

     Grafic 3. Distribuția mediilor abaterilor PWV pe grupe de valori ale bicarbonatului seric 

 

d. Corelarea PWV cu nivelul fosfatazei alcaline 

Nu s-au înregistrat diferențe semnificative între mediile abaterilor PWV celor două grupuri 
(p=0,63), însă asocierea unor valori mari ale Ca seric, în condițiile unui mediu acidotic, cu niveluri 
crescute ale FA, reprezintă o triadă nefastă care accelerează procesul de pierdere a elasticității 
vasculare la bolnavii dializați cronic. Calcemia mare este cel mai potent dintre cei 3 factori studiați, 
abaterile PWV fiind maxime în grupele cu Ca ≥ 9,6 mg/dl.  
 

e. Corelarea PWV cu nivelul albuminei:  

PWV este influențat semnificativ statistic de valoarea scăzută a albuminei serice. Cea mai 
mare medie a abaterilor PWV se înregistrează la pacienții vârstnici (≥ 66 ani), cu hipoalbuminemie 
(≤4 g/dl) (p<0,05). Acest rezultat întărește ideea importanței deosebite a regimului igieno-dietetic 
asupra integrității și tonusului pereților vasculari. 
  

f. Corelarea PWV cu nivelul seric al iPTH-ului 
Influența hormonului paratiroidian asupra elasticității vaselor s-a dovedit a fi pregnantă la 

valori foarte ridicate ale acestuia, cele mai mari abateri ale PWV înregistrându-se la iPTH > 800 pg/ml 
(p=0,006). 

 
 

De asemenea, am considerat utilă corelarea elasticității vasculare cu tipul de tratament al ODR 
și dozele prescrise din grupele importante de agenți terapeutici administrați. Dată fiind imposibilitatea 
obținerii unor scheme certe de tratament a bolnavilor inițiați (65 subiecți) în programul de supleere 
renală, aceștia au fost excluși. 

 
 

g. Corelarea PWV cu doza de chelatori calcici deăfosfatăadministrat  

Influența nocivă a aportului suplimentar de Ca provenit din terapia cu chelatori de fosfați este 
mai intensă la pacienții care primesc tratament cu mai mult de 9 cp/zi din această clasă farmaceutică 
(p<0,001). 
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h. CorelareaăPWVăcuădozaădeăvitamin ăDăadministrat ă 
Administrarea a peste 7 cp/săpt de vit. D influențează semnificativ elasticitatea vasculară 

(p=0,002). 
 

Grafic 4. Distribuția medianelor abaterilor PWV în funcție de doza de vitamină D administrată 

 
 Discu ii 

 Este bine cunoscut faptul că TMO-BCR sunt implicate activ în inițierea și progresia CV 
participând suplimentar la creșterea rigidității vasculare. Astfel, CV și stiffnessul arterial sunt 
predictori independenți ai cauzelor de deces cardiovascular la pacienții dializați cronic(29, 30-32). 
 Hipercalcemia și hiperfosfatemia acționează sinergic în procesul de mineralizare a țesuturilor 
extraosoase prin transformarea fenotipului contractil al celulelor vasculare musculare netede (vascular 
smooth muscle cell – VSMC) în fenotip osteogenic și favorizarea depunerii cristalelor de 
hidroxiapatită la acest nivel, îndeplinind un rol major în creșterea PWV(33-35). 
 Principalele consecințe fiziopatologice ale modificării ultrastructurii peretelui vascular sunt 
reprezentate de creșterea IMT și scăderea elasticității vasculare care conduc către creșterea presiunii 
sistolice, HVS și afectarea  fluxului coronarian. Aceste modificări cresc rata de mortalitate la pacienții 
dializați(36,37).  

Studiul efectuat de Wen-Tien nu a obiectivat o legatură semnificativă între PWV și 
hipercalcemie sau hiperfosfatemie, însă în studiu efectuat de Avramovski și colab. pe 140 pacienți (80 
dializați cronic; 60 din populația generală – lot control), media PWV  în lotul paciențior dializați 
cronic a fost mai mare față de media PWV din lotul de control și valorile crescute ale calcemiei, 
fosfatemiei și iPTH-ului au fost corelate pozitiv cu creșterea stiffnessului vascular, rezultate obținute și 
în studiul nostru cu pragul de semnificație p<0,05 (p<0,001 pentru calcemie, p=0,01 pentru 
fosfatemie, p=0,006 pentru iPTH)(29,38). 
 Spre deosebire de studiul efectuat de Avramovski, în care FA peste limita superioară a 
normalului a fost asociată cu creșterea PWV, în studiul nostru această corelație a fost nesemnificativă 
statistic (p=0,63), deși această enzimă este un marker al transformării osteoblastice și promovează CV 
prin hidrolizarea pirofosfatului în peretele arterial. Pornind de la această idee, în urma divizării lotului 
de studiu în subloturi în funcție de nivelul calcemiei și al FA, am observat că valoarea PWV la 
pacienții care asociază FA peste limita normală și hipercalcemie este mai mare decât în restul 
grupurilor (p<0,05), concluzionând ca FA mare amplifică efectul hipercalcemiei asupra elasticității 
vasculare. Analizând în detaliu efectul dezechilibrului mineral osos și acido-bazic asupra structurii 
pereților vasculari s-a observat că PWV crește semnificativ la pacienții care pe lângă FA mare și 
hipercalcemie prezintă RA mică (p<0,05) (29, 39). 
 Cantitatea de bicarbonat în soluția de dializă este extrem de importantă pentru că s-a observat 
că doza adecvată ameliorează statusul hemodinamic, scade PWV și crește toleranța miocardului la 
încărcarea volemică interdialitică. În urma monitorizării RA predialitice, în studiul nostru am observat 
o corelare pozitivă a valorilor crescute ale PWV cu bicarbonatul seric mic 18 – 20 mEq/l (p=0,02) și 
foarte mic < 18 mEq/l (p=0,002) (40). 
 În ceea ce privește proteinele serice sunt studii care subliniază că nivelul albuminei este 
independent de statusul nutrițional și inflamator. Albumina serică este de altfel invers corelată cu 
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creșterea PWV, ceea ce sugerează că stiffnessul vascular poate fi puntea de legătură dintre 
hipoalbuminemie, ATS accelerată și creșterea ratei de mortalitate cardiovasculară(29,41). 
 Atât hiperfofatemia cât și dozele de chelatori calcici de fosfat sunt asociate cu creșterea PWV. 
Această relație a fost evidențiată și în acest studiu, unde s-a observat că rigiditatea arterială este mai 
mare la pacienții care se află în tratament cu 6-8 cp/zi de chelatori calcici de fosfați (p=0,001), 
crescând semnificativ la cei care primesc 9-12 cp/zi chelatori calcici de fosfați (p<0,001)(29).  
 TMO-BCR face parte din tabloul unei afectări sistemice care implică dezechilibrul           
fosfo-calcic, al PTH-ului dar și pe cel al vit. D, o componentă esențială în organism pentru menținerea 
integrității structurii osoase. Deficitul de vit. D apare încă din stadiile inițiale ale afecțiunilor renale. 
Chitalia și colab. au evidențiat impactul acestui deficit asupra funcției endoteliale și necesarul 
suplimentării acestuia dar fără efecte semnificative asupra elasticității vasculare. În schimb, un studiu 
observațional efectuat pe 85 pacienți dializați, a concluzionat că dozele mari de vit. D sunt corelate cu 
creșterea stiffnessului arterial, asociere obiectivată și în studiul nostru, abaterile PWV fiind mari la 
pacienții cu 7 cp/săpt (p=0,004) și mai mari la pacienții cu 10-14 cp/săpt (p=0,002)(42,43). 
  

5.2. Corelareaăprezen eiăcalcific rilorăvasculareăcoronarieneăobiectivateăradiologicăcuămediileă
valorilor constantelor biologice ale metabolismului fosfo-calcic determinate pe parcursul a 

12ăluniă iăcuătratamentulănecesarăcorect riiădezechilibruluiăprodusădeăTMO-BCR 
  

Obiectiv 

 Am efectuat acest studiu în scopul stabilirii importanței radiografiei în planul de investigații al 
pacientului dializat și al efectuării corelațiilor între obiectivarea CV, statusul bioumoral al pacientului 
și dozele de medicamente administrate în vederea ajustării constantelor metabolismului fosfo-calcic. 

 

Materială iămetode 

 Studiu ambispectiv desfășurat pe întreg lotul de studiu format din 168 pacienți. S-a efectuat 
radiografie toracică fiecarui pacient și s-a urmărit în special prezența calcificărilor vasculare 
coronariene. Baza de date a fost introdusă în programul Microsoft Excel și analiza statistică s-a 
efectuat utilizând pachetul de programe SPSS versiunea 15.0 utilizând testele Pearson Chi-Square, 
Mann-Whitney,  Student T, Fisher's Exact Test și Likelihood Ratio. 
  

Rezultate 

a. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuă
nivelul calcemiei 

Grafic 5. Distribuția calcificărilor vasculare 
coronariene pe paliere de valori ale calcemiei 

 

 

b. Corelareaă calcfic riloră vasculareă cuă
nivelul fosfatemiei 

Grafic 6. Distribuția calcificărilor 
vasculare coronariene pe paliere de valori 

ale fosfatemiei 
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c. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuănivelulăbicarbonatuluiăseric 

Atât pacienții cu acidoză severă cât și cei cu acidoză ușoară au avut arterele coronariene mult 
mai calcificate față de pacienții cu bicarbonat seric în limite normale sau chiar alcalotici între care nu 
s-a observat o diferență semnificativă în ceea ce privește prezența CV. 
 

d. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuănivelulăfosfatazeiăalcaline 

Nivelul seric al FA nu a fost asociat cu procesul de mineralizare al pereților arterelor coronare, 
neexistând diferență semnificativă între media valorilor acestei enzime în cele două loturi de pacienți 
formate în funcție de prezența CV (p=0,15). 

Hipercalcemia este una dintre caracteristicile TMO-BCR, cu rol major în transformarea 
fenotipului VSMC în fenotip osteogenic și în depunerea cristalelor de hidroxiapatită. În condițiile 
asocierii acestui dezechilibru bioumoral cu valori crescute ale FA într-un mediu acidotic, impactul 
asupra structurii pereților arteriali este semnificativ potențat. 
 

e. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuănivelulăalbumineiăserice 

Grafic 7. Distribuția calcificărilor vasculare în funcție de nivelul albuminei 

 

 

f. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuănivelulăiPTH-ului 

 Cele mai multe CV coronariene au fost întâlnite în grupurile de pacienți cu iPTH mult crescut 
(> 800 pg/ml) și cu iPTH sub limita inferioară a normalului (< 150 pg/ml), cu o diferență de 
aproximativ 10 procente între aceste două loturi. 

În vederea stabilirii impactului dozelor de medicamente necesare tratamentului TMO-BCR 
asupra aparatului cardiovascular am corelat dozele de chelatori de fosfat și de vit. D cu prezența CV. 

 

g. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuădozeleădeăchelatoriădeăfosfat 
Grafic 8. Distribuția calcificărilor vasculare în funcție de dozele de chelatori de fosfat 

 
 

 aportul de Ca din terapia cu chelatori de fosfați a influențat negativ caracteristicile 
morfofuncționale ale vaselor coronariene, pregnant  în cadrul pacienților tratați cu doze mari 
(9 – 12 cp/zi). 

 

h. Corelareaăcalcific rilorăvasculareăcuădozeleădeăvitamin ăD 

Cele mai multe CV au fost întâlnite la pacienții cu 10 – 14 cp/săpt vit. D (p=0,003); 
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 Discu ii 

 Principala cauză de deces a pacienților aflați în terapie de supleere renală este patologia 
cardiovasculară. Acest lucru poate fi datorat dezechilibrelor hidro-electrolitice și acido-bazice care 
predispun atât la apariția aritmiilor cât și la inițierea și dezvoltarea CV, în special la nivelul arterelor 
coronare, calcificări care au fost evidențiate chiar și la pacienții tineri cu BCR stadiul 5D, fiind 
considerate cel mai puternic predictor al riscului cardiovascular(13,14,44).  
 Studiul caz-control efectuat de Goodman și colab. a evidențiat incidența mare a CV la 
pacienții cu vârsta cuprinsă între 7 – 30 ani (vârsta medie 19 ± 7 ani) aflați în terapie de epurare 
extrarenală, care au fost corelate pozitiv cu nivelul fosfatemiei și al aportului zilnic de Ca(14). 
 Asocierea hiperfosfatemiei (p<0,001) și a dozelor mari de chelatori calcici de fosfați (p=0,003) 
cu prezența CV a fost obiectivată și în studiul nostru în pofida diferenței mari a vârstei medii a 
pacienților (vârsta medie 57,7 ± 13,14 ani), lucru care certifică efectul nociv al P asupra aparatului 
cardiovascular indiferent de vârstă. De asemenea, în acest studiu s-a observat și asocierea 
hipofosfatemiei cu prevalența mare a CV, probabil în contextul regimului alimentar neadecvat. 
Kathrin și colab. au observat o creștere cu 21% a prevalenței CV coronariene pentru fiecare creștere cu 
1 mg/dl a fosfatului seric la pacienții cu afectare renală moderată, prevalență care este net în creștere 
pe măsură ce funcția renală scade. De asemenea, această relație a fost încă o dată subliniată într-un 
studiu realizat pe 205 pacienți dializați cronic (vârsta medie 56,8 ± 14,9 ani) care a certificat în plus 
conexiunea obținută și de noi în ceea ce privește CV coronariene și hipercalcemia (p=0,007)(45,46). 
 Avramovski și colab. nu au obținut o asociere semnificativă între valorile mari ale Ca seric și 
CV însă au obiectivat rolul FA în progresia mineralizării pereților arteriali evidențiind valori crescute 
ale acestei enzime la pacienții dializați la care s-au observat depuneri de Ca la nivelul arterelor 
examinate. În studiul nostru, motivați de obținerea unor medii apropiate ale valorilor FA în cele două 
grupuri studiate în funcție de prezența CV coronariene (p=0,15), s-a urmărit ulterior prevalența 
acestora la pacienții cu hipercalcemie și FA mare. La  83,7 % din subiecții acestui grup s-a conturat 
prezența pe radiografie a depozitelor de Ca la nivelul arterelor coronare (p=0,002), procent care a 
crescut la 89,5% în momentul în care s-au exclus din acest grup pacienții cu bicarbonatul seric > 20 
mEq/l (p<0,001)(29). 
 Acidoza metabolică, un parametru comun al pacienților cu BCR stadiul 5D, stimuleză 
resorbția ososă cu eliberarea consecutivă a Ca și P în torentul sanguin, condiții care favorizează 
depunerea cristalelor de hidroxiapatita la nivelul tunicii medii a arterelor elastice și musculare. Plecând 
de la această premisă în urma corelării RA cu prezența CV la cei 168 subiecți incluși în studiu, s-a 
observat că cele mai multe CV (p<0,001) au fost întâlnite la pacienții cu valori serice ale 
bicarbonatului < 18 mEq/l (85,7%) și 18-19,9 mEq/l (72,6%), concluzii similare cu rezultatul obținut 
de Oka, pe 107 pacienți hemodializați cronic, conform căruia CV au fost corelate negativ cu nivelul 
bicarbonatului seric predialitic.  În schimb, de Solis în studiul său a concluzionat că alcaloza este 
asociată atât în vitro, pe culturi celulare, cât și în vivo, pe șoareci uremici, cu progresia depunerilor de 
Ca în pereții arteriali iar Mendoza a obiectivat rolul inhibitor al acidozei asupra calcificărilor 
extrascheletale pe animale de laborator(47-49).  
 În ceea ce privește asocierea dintre nivelul seric al albuminei și prezența CV în studiul de față 
s-a observat un numar mai mare de CV la pacienții care prezentau hipoalbuminemie față de cei făra 
deficit de proteine (72,9% versus 50,7%; p=0,004), relație evidențiată și de Suzuki care a concluzionat 
ca albuminemia este corelată negativ cu gradul de severitate al  mineralizării structurilor pereților 
arteriali, dar nu și de Avramovski și de Raggi în studiile efectuate în care nu s-a obținut o conexiune 
semnificativă între valoarea albuminei și prezența CV(29,46,50). 
 Pacienții cu BCR stadiul 5D au o prevalență crescută a deficienței de vit. D și un nivel seric 
scăzut al formei active a acesteia. S-au efectuat studii care au concluzionat că deficitul de vit. D se 
asociază cu prezența CV crescând astfel morbiditatea și mortalitatea de cauză cardiovasculară. În ceea 
ce privește suplimentarea orală  de calcitriol, rezultatele studiilor au fost contradictorii în sensul că 
Rebsamen a reliefat rolul protector vit. D asupra dezvoltării CV iar studiile efectuate de către 
Shalhoug și Wu-wong au evidențiat asocierea administrării calcitriolului în doze mari cu promovarea 
calcificărilor, asociere obținută și în studiul nostru pentru 10-14 cp/săpt (p=0,003)(13, 51-56). 
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 5.3. Corelarea prezen ei calcific riloră valvulareă obiectivate ecocardiografic cu mediile 

valorilor constantelor biologice ale metabolismului fosfo-calcic determinate pe parcursul a 12 

luni iăcuătratamentulănecesarăcorect riiădezechilibruluiăprodusădeăTMO-BCR 
  

Obiectiv 

 Prin acest studiu am urmărit evidențierea importanței ecocardiografiei ca metodă de 
investigare a calcificărilor valvulare la pacienții dializați și corelarea acestora cu analizele biochimice 
și tratamentul administrat pentru TMO-BCR în scopul obiectivării repercursiunilor dezechilibrului 
metabolismului fosfo-calcic și al terapiei specifice asupra morfologiei valvelor cardiace.  
 

 Materială iămetode 

 Studiu ambispectiv desfășurat pe întreg lotul de studiu format din 168 pacienți. S-a efectuat 
ecocardiografie fiecărui pacient și s-a urmărit în special prezența calcificărilor valvulare. Baza de date 
a fost introdusă în programul Microsoft Excel și analiza statistică s-a efectuat utilizând pachetul de 
programe SPSS versiunea 15.0 utilizând testele Pearson Chi-Square, Mann-Whitney,  Student T, 
Fisher's Exact Test și Likelihood Ratio. 
 

 Rezultate 

a. Corelarea calcific rilorăvalvulareăcuănivelulăcalcemiei 
Cele mai puține calcificări valvulare au fost obiectivate în lotul de pacienți cu valori ale Ca seric în 

limite normale (46,6%) iar cele mai multe în lotul de pacienți hipercalcemici (73,8%). Prevalența 
calcificărilor valvulare a fost diferită pe grupe de valori ale calcemiei însă mediile nivelurilor Ca seric 
în cele două grupuri formate în funcție de prezența mineralizării valvelor cardiace au fost foarte 
apropiate (9,14 ± 0,730 versus 8,96 ± 0,564; p=0,08).  

 

b. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuănivelulăfosfatemiei 
 Dezvoltarea calcificărilor valvulare a fost influențată de valorile extreme ale fosfatemiei, 
depunerile de Ca fiind întâlnite în procente mici la pacienții normofosfatemici și la cei cu abateri mici 
de la valorile normale ale fosfatemiei (43,8% și 63,2%; diferență nesemnificativă statistic). 
 

c. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuănivelulăbicarbonatuluiăseric 

 Acidoza este unul dintre factorii care influențează major depunerile de Ca la nivelul valvelor 
cardiace indiferent de gradul acesteia, calcificările valvulare fiind obiectivate la aproape 70% din 
pacienții cu RA ușor scazută (p<0,05). 
 

d. Corelareaăcalcific rilor valvulare cu nivelul fosfatazei alcaline 

 Rolul FA ca marker de transformare osteoblastică a fost subliniat în acest studiu prin procentul 
mare al depunerilor de Ca la nivelul valvelor cardiace obiectivat la bolnavii cu FA peste limita 
superioară a normalului (p=0,042). 

 

e. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuănivelulăalbumineiăserice 

Procentul de calcificări valvulare evidențiate în grupul de pacienți cu hipoalbuminemie (< 4 
g/dl) a fost cu 45,34% mai mare la față de procentul de calcificări valvulare din cadrul grupului de 
pacienți cu albumină ≥ 4 g/dl (p=0,004). 

Valoarea medie a albuminemiei în lotul pacienților cu depuneri de Ca la nivelul valvelor 
cardiace (4,41 ± 1,155 g/dl) a fost semnificativ mai mică față de valoarea medie a albuminemiei (4,97 ± 
1,113 g/dl) în lotul pacienților cu valve indemne (p=0,002). 
  

f. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuănivelulăiPTH-ului 

Dereglarea metabolismului fosfo-calcic și turnoverul osos exprimat prin nivelul seric al   
iPTH-ului sunt factori care intervin în depunerile extraosoase de Ca, lucru observat la niveluri mici și 
foarte mari ale hormonului paratiroidian.  
 În acest studiu am urmărit și corelarea prezenței calcificărilor valvulare cu dozele de chelatori 
de fosfat şi de vit. D necesare tratamentului TMO-BCR. Din aceleași considerente ca în studiile 
precedente, pacienții inițiați în terapia de supleere renală pe parcursul studiului au fost excluși. 
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g. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuădozeleădeăchelatoriădeăfosfat 

Grafic 9. Distribuția calcificărilor valvulare în funcție de dozele de chelatori de fosfat 

 
 

h. Corelareaăcalcific rilorăvalvulareăcuădozeleădeăvitamin ăD 

Cele mai puține calcificări valvulare au fost diagnosticate la pacienții care nu se aflau în 
tratament cu vit. D iar cei care primeau mai mult de 7 cp/săpt au avut cele mai multe depozite de Ca 
descrise ecocardiografic (p<0,05). 
 

 Discu ii: 
 Calcificările valvulare reprezintă o patologie frecvent întâlnită în cadrul pacienților cu BCR 
stadiul 5D, care asociază un prognostic nefavorabil. Au fost descrise încă de acum un secol, Dewitsky 
fiind cel care a creionat primele caracteristici fiziopatologice ale mineralizării cuspelor și inelelor 
valvulare în 1910(57,58). 
 În urma corelării analizelor bioumorale cu identificarea calcificărilor valvulare, în acest studiu 
s-a observat o asociere semnificativă între obiectivarea acestora și valorile mari ale calcemiei 
(p=0,003) și fosfatemiei (p<0,001), asociere descrisă și în studiile efectuate de Petrović și de Torun. 
Această concluzie a fost contrară datelor obținute în trialurile efectuate de Sayarlioglu și Strozecki 
care nu au confirmat această relație dintre dezechilibrul fosfo-calcic și prezența calcificărilor 
valvulare(57,59-61).  
 Nivelul seric al iPTH-ului este strâns legat de tulburările metabolismului mineral osos prin 
dezvoltarea hiperparatiroidismului secundar. Pornind de la această idee am urmărit distribuția afectării 
valvulare, prin depuneri de Ca, în funcție de valorile hormonului paratiroidian. Astfel s-a observat o 
conexiune semnificativă (p<0,001) între valorile mici (<150 pg/ml) dar și foarte mari (>800 pg/ml) ale 
acestui hormon și reliefarea calcificărilor valvulare. În studiul efectuat pe 129 pacienți dializați de 
către Sayarlioglu și colab., calcificările valvulare nu au fost corelate cu nicio categorie de valori ale 
iPTH-ului, însă Wang a obținut ca rezultat niveluri mari ale PTH  la pacienții dializați peritoneal cu 
depozite minerale la nivelul valvelor cardiace(57,62).  

  Urmărind valorile FA în studiul de față, s-a observat că media nivelurilor serice ale acesteia în 
lotul de pacienți care prezentau ecocardiografic calcificări valvulare nu a fost semnificativ diferită față 
de media nivelurilor serice din lotul de pacienți fără calcificări valvulare (153,17 ± 51,41 UI/l versus 
140,63 ± 56,1 UI/l; p=0,13), rezultat similar cu cel din studiul efectuat de Tarrass. Însă, s-a obținut o 
diferență semnificativă în ceea ce privește procentele de pacienți cu afecțiuni valvulare caracterizate 
prin depunerile de Ca la acest nivel, întâlnindu-se net mai multe calcificări la bolnavii cu FA peste 
limita superioară a normalului (66,4% versus 49,1%; p=0,04). În urma împărțirii lotului de studiu în 4 
grupuri în funcție de nivelurile serice ale calcemiei și FA s-a observat că prezența calcificărilor 
valvulare este obiectivată la 88,4% din pacienții cu valori mari ale celor două analize biochimice 
monitorizate, procent semnificativ mai mare față de celelalte trei subloturi de pacienți încadrate în 
această evaluare (p<0,001) iar în momentul în care a fost inclus în această ecuație și deficitul de 
bicarbonat, procentul de pacienți evaluați ultrasonografic și diagnosticați cu depuneri valvulare de Ca a 
crescut la 94,6%. În funcție doar de nivelul RA s-a observat că bolnavii cu acidoză severă (<18 mEq/l) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrovi%C4%87%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19440993
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aveau cele mai multe calcificări valvulare (90,5%; p<0,001), urmați de cei cu bicarbonat seric 18 – 20 
mEq/l (69,9%; p<0,001)(63-65). 
 În ceea ce privește tratamentul pacienților dializați cu preparate de vit. D, rezultatele studiului 
nostru au conturat o legătură strânsă între dozele mari din această clasă de medicamente și prezența 
calcificărilor valvulare în sensul evidențierii unor doze mai mari de vit. D administrate bolnavilor la 
care s-au obiectivat ecocardiografic calcificări valvulare (p<0,001), cele mai multe depuneri de Ca 
(92,6% respectiv 95,7%) fiind observate la nivelul valvelor cardiace ale subiecților care primeau 7 
cp/săpt și respectiv 10-14 cp/săpt (p<0,001). O concluzie similară a fost obținută și de Tarrass într-un 
studiu efectuat pe 90 pacienți aflați în terapie de supleere renală(65).  
 Hiperfosfatemia este unul dintre factorii majori implicați în depunerea cristalelor de 
hidroxiapatită în pereții structurilor cardiovasculare iar doza de chelatori de fosfați administrați în 
scopul de a scădea nivelul seric al P și a preveni aceste complicații s-a dovedit în acest studiu a fi mai 
mare în cadrul grupului de pacienți la care s-au reliefat ultrasonografic calcificările valvulare (8.00 
[3.00, 9.00] versus 3.00 [0.00, 8.00]; p<0,001), cele mai multe astfel de leziuni fiind întâlnite la 
bolnavii cu 9-12 cp/zi (p=0,003), rezultat contrar datelor din studiul  lui Tarrass care nu a obținut o 
diferență semnificativă între mediile dozele de chelatori ale cele două loturi studiate formate în funcție 
de prezența calcificărilor valvulare(65).  
 

 5.4. Corelarea valorilor PWV cu mediile valorilor constantelor biologice ale 

metabolismului fosfo-calcic determinate pe parcursul a 12 luni i cu tratamentul necesar 

corect riiădezechilibruluiăprodusădeăTMO-BCRălaăpacien iiăini ia iăînăhemodializ  
 

Obiectiv 

Ideea acestui studiu a pornit de la încercarea obiectivării repercursiunilor dezechilibrului 
mineral osos asociat BCR asupra țesuturilor și a statusului bioumoral încă din faza predialitică și 
evidențierea afectării tonusului vascular încă neinfluențat de jocurile volemice intradialitice și de 
terapia de ultrafiltrare renală în sine.  

 

Materială iămetode 

 Din lotul de studiu s-au extras pacienții inițiați în dializă (n=65), 35 bărbați și 30 femei, cu 
vârsta cuprinsă între 28 – 73 ani, vârsta medie fiind 52,58 ± 13,07 ani.  
 Au fost consemnate prezența administrării tratamentulului pentru TMO-BRC, tipurile de 
medicamente aferente (în urma completării unor chestionare, deoarece pacienții beneficiază de 
tratament gratuit cu paricalcitol în predializă) și mediile valorilor pe 12 luni ale Ca, P, RA, FA,   
iPTH-ului, albuminei; s-a determinat PWV pentru fiecare pacient. Baza de date a fost introdusă în 
programul Microsoft Excel și analiza statistică s-a efectuat utilizând pachetul de programe SPSS 
versiunea 15.0 utilizând testele ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Fisher's Exact Test și 
Student T.  
 

Rezultate 

a. Corelarea PWV cu nivelul calcemiei  

Fiind un grup mai mic de subiecți am divizat lotul de studiu în 2 grupuri în funcție de valorile 
calcemiei, iar nivelurile mari ale Ca seric în perioada predialitică au fost corelate pozitiv cu valorile 
PWV (p<0,05). 

 

b. Corelarea PWV cu nivelul fosfatului seric:  

 Deoarece sunt puțini pacienți cu hipofosfatemie am împărțit lotul în două grupuri. Primul grup 
a fost format din pacienții cu fosfatemia ≤ 5,5 mg/dl și al doilea grup a fost format din pacienții cu 
fosfatemia > 5,5 mg/dl. Am calculat mediile abaterilor PWV pe fiecare grup astfel format și am 
obținut două valori care pastrează diferența semnificativă statistic în sensul unui stiffness vascular 
crescut la pacienții cu hiperfosfatemie (6.39 ± 3.817%, 11.64 ± 6.714%; p<0,001). 
 

c. Corelarea PWV cu nivelul rezervei alcaline:  

Cea mai mare abatere a PWV s-a înregistrat la bolnavii cu acidoză severă dar la diferenţă 
nesemnificativă faţă de abaterile PWV ale celor uşor acidotici. 
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d. Corelarea PWV cu nivelul fosfatazei alcaline 

 Comparând media abaterilor PWV ale pacienților care pe lângă FA mare au asociat și 
hipercalcemie s-a observat că valoarea PWV la acești bolnavi crește semnificativ (p<0,001).  
 Din cauza numărului mic de pacienți, nu s-a putut efectua analiza statistică a abaterilor PWV 
la pacienții care pe lângă hipercalcemie și fosfatază alcalină mare asociază şi rezervă alcalină mică. 
 

e. Corelarea PWV cu nivelul albuminei:  

Valoarea medie a abaterilor PWV în grupul pacienților cu hipoalbuminemie este cu  66,35% 
mai mare față de valoarea medie a abaterilor PWV din grupul pacienților fără deficit de proteine 
(p<0,001). 

 

f. Corelarea PWV cu nivelul seric al iPTH-ului 
Grafic 10. Distribuția abaterilor PWV pe paliere de valori ale iPTH. 

 

În ceea ce privește relația dintre elasticitatea vasculară și tipul de tratament al ODR,  am corelat 
rezultatele PWV-ului cu tipurile de medicamente administrare din grupele importante de agenți 
terapeutici și combinații între acestea (chelatori de fosfați, vit. D și VDRA).  
 

g. Corelarea PWV cu tipul de tratament administrat.  

 Este important de menționat că nu toți pacienții au fost tratați pentru tulburări ale 
metabolismului mineral osos, motiv pentru care am determinat media abaterilor PWV în cadrul 
bolnavilor tratați (27 pacienți – 41,54%) care a  fost 5,40 ± 2,255% și media abaterilor PWV în cadrul 
bolnavilor netratați (38 pacienți – 58,46%) care a fost 11,79 ± 6,565% (p<0,001). 

În grupul pacienților tratați, am urmărit mediile valorilor PWV în funcție de tipurile de 
medicamente administrate (Tabel 2).  
Tabel 2. 

 F r ătratament Chelatori de 

fosfat 

Paricalcitol Chelatoriădeăfosfatăă iă
Paricalcitol 

Nr 43 16 4 2 

PWV 
Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
10.90± 6.645 
7.8 [5.7, 16.3] 

 
6.26± 2.463 
5.4 [4.8, 6.6] 

 
3.22± 0.411 

3.3 [2.8, 3.5] 

 
6.05± 0.495 
6.0 [5.7, -] 

 F r ătratament Chelatori de 

fosfat 

Vitamina D Chelatoriădeăfosfată iă
Vitamina D 

Nr 42 12 5 6 

PWV 
Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
10.97± 6.738 
7.8 [5.7, 16.3] 

 
6.26± 2.842 
5.2 [4.5, 6.2] 

 
4.14± 0.427 

4.3 [3.8, 4.4] 

 
6.20± 0.698 
6.0 [5.6, 6.8] 

  
Discuţii: 

 În faza predialitică, alterarea echilibrului fosfo-calcic și scăderea pH-ului, datorită incapacității 
rinichiului de a elimina ionii de hidrogen, afectează major arhitectura și tonusul pereților arteriali, 
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culminând cu scăderea elasticității acestora și creșterea PWV, formând astfel un cerc vicios deoarece 
multiple trialuri au dovedit rolul stiffnessului arterial în deteriorarea RFG la bolnavii cu BCR stadiile 
3-4(66-68). 
 În ceea ce privește metabolismul fosfo-calcic s-a observat o corelare pozitivă a nivelurilor 
serice ale Ca, P și iPTH-ului cu abaterile PWV (p<0,001), asocieri descrise de Avramovski în 
populația pacienților dializați dar mai puțin studiate la bolnavii în predializă. Într-un studiul efectuat pe 
55 bolnavi cu diferite grade de afectare renală, relația dintre calcemie, fosfatemie și PWV nu a fost 
semnificativă, stiffnessul vascular fiind strâs legat de CV, calcificări care s-au dovedit a fi frecvent 
întâlnite încă din faza incipientă a afectării renale conform datelor evidențiate de Russo(20,29,69).  
 Alterarea calitativă a fibrelor elastice din pereții arteriali (mineralizare, glicoxidare și 
peroxidarea lipidelor) cât și alterarea cantitativă a acestora (distrugerea elastinei, creșterea conținutului 
de colagen) corelate cu scăderea distensibilității arteriale sunt influențate de către dezechilibrele 
produse în afecțiunile renale, de acidoză şi de deficitul de proteine, concluzie susținută în urma 
asocierii semnificative între RA scazută, hipoalbuminemie și PWV (p=0,001; p<0,001)(70-72). 
 Wang și colab., au observat că PWV crește progresiv cu avansarea BCR de la stadiul 1 la 
stadiul 5, odată cu dezvoltarea ATS și arteriosclerozei, promovate de tulburările metabolismului 
mineral, care implică disfuncția endotelială, stresul oxidativ, afectarea metabolismului oxidului nitric 
(NO), glicoxidarea, inflamația și mineralizarea pereților arteriali. Toate aceste procese sunt amplificate 
de terapia de supleere renală iar corectarea în timp util a complicațiilor produse de insuficiența renală 
se poate realiza prin obiectivarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare. Am considerat utilă evaluarea 
PWV la pacienții inițiați în hemodializă, pentru că este o investigație simplă, noninvazivă, care 
decelează alterarea tonusului arterial, după care ne putem ghida în conduita terapeutică(73,74). 

  În studiul de față PWV a fost semnificativ mai mare în grupul pacienților care nu au urmat 
niciun tratament în cele douăsprezece luni anterioare introducerii în programul de epurare extrarenală 
(p<0,001), cu diferență netă între cei care nu au fost complianți și cei care nu au necesitat tratament 
(13,13 ± 6,642% versus 6,66 ± 1,768%; p=0,007). Bolnavii care se aflau în tratament cu VDRA 
(paricalcitol) au avut PWV cel mai apropiat de limita normală (3,22 ± 0,411%; p=0,002) fiind urmați de 
cei care primeau vit. D (4,14 ± 0,427%; p=0,002), efectul benefic al paricalcitolului asupra PWV fiind 
obiectivat și în trialul lui Hansen. Deși nivelul seric scazut al vit. D se asociază cu o complianță arterială 
scăzută, în studiul efectuat de Rodriguez și colab. suplimentarea vit. D nu a scăzut semnificativ 
stiffnessul vascular, rezultat care a fost contrar concluziilor analizei lui Aytaç. Menținerea elasticității 
vasculare este o miză importantă în managementul pacientului uremic deoarece stiffnessul arterial este 
un predictor independent al mortalității la pacienții cu BCR stadiile 2-5(70,75-77). 
  De asemenea, s-a observat că în grupul de pacienți cu hiperfosfatemie sunt semnificativ mai 
mulți pacienți netratați (65,8% versus 33,3%; p=0,01). Alterarea metabolismului fosfo-calcic deține un 
rol important în modificarea ultrastructurală a pereților vasculari favorizând mineralizarea tunicii medii 
arteriale și transformarea VSMC în fenotip osteogenic, condiții premergătoare dezvoltării CV și implicit 
ale stiffnessului arterial iar necorectarea acestor dezechilibre se soldează cu creșterea progresivă a PWV 
a cărei valoare nu a fost semnificativ diferită în funcție de nivelul seric al FA, marker al transformării 
osteoblatice (8,44 ± 4,611% versus 9,41 ± 6,558%; p=0,55) dar a crescut cert la bolnavii care asociau 
hipercalcemie (23,86 ± 8,812%; p<0,001), cei doi parametrii formând cocktailul care asigură mediul 
propice degradării morfologice a pereților arteriali. 
  
 

5.5.ăEvolu iaăPWVăînăfunc ieădeădurataă edin eiădeădializ   
   

Obiectivul studiului a fost monitorizarea efectului duratei prelungite a ședinței de ultrafiltrare 
extrarenală asupra elasticității vasculare.  
  

Materialeă iămetode. 
 Studiu prospectiv desfășurat pe un grup de bolnavi din lotul global de pacienți dializați, 
selectați pentru acest studiu în funcție de nivelurile iPTH (încă sub 600 pg/ml) și ale fosfatemiei (≥6,6 
mg/dl). Grupul astfel format a cuprins 14 pacienți din care numai 11 au reușit să parcurgă studiul până 
la final (7 bărbați și 4 femei); vârsta medie a fost 58,9 ± 6,15 ani și durata medie a dializei 67,63 ± 
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21,67 luni. 3 pacienți au fost pierduți pe parcursul studiului – intervalul orar prelungit de efectuare a 
hemodializei a determinat retragerea acestora din studiu.  
 Pacienții au fost repartizați randomizat, prin metoda 1:1 dar și în funcție de opțiunea 
personală, în două subloturi egale și urmăriți pentru 3 luni. Inițial, fiecare lot a cuprins 7 pacienți, dar 
subiecții care nu au parcurs tot studiul (3 retrageri în sublotul I) nu au fost cuprinși ulterior în calculele 
statistice. Au rămas 4 subiecți în sublotul I și 11 pacienți în sublotul II care au consimțit participarea la 
studiu până la finalul acestuia. Au fost consemnate valorile fosfatemiei și iPTH-ului la introducerea în 
studiu; s-au efectuat câte două determinări PWV (care au fost înregistrate ca procent de abatere de la 
valoarea PWV afișată ca normală de către softul aparatului omologat utilizat) per pacient la începutul 
și la finalul celor 3 luni de studiu. Baza de date a fost introdusă în programul Microsoft Excel și 
analiza statistică s-a efectuat utilizând pachetul de programe SPSS versiunea 15.0 utilizând testele 
Paired Samples T, Student T și Fisher's Exact.  
  

Rezultate 

 Mediile vârstelor, ale duratei dializei (perioada dintre inițierea terapiei de epurare extrarenală 
și momentul includerii în studiu) și distribuția pe sexe nu au fost semnificativ diferite între cele două 
subloturi, de asemenea nu au fost diferențe semnificative nici între valorile serice ale fosfatemiei și 
iPTH-ului celor două grupuri. Pentru a cuantifica efectul duratei ultrafiltrării renale am determinat 
PWV-ul pacienților la începutul studiului și la finalul celor 3 luni în care pacienții au efectuat 
hemodialize cu durate diferite. Mediile inițiale ale abaterilor PWV(%) în cele două subloturi au fost 
nesemnificativ diferite (18,12 ± 3,029%– dialize lungi versus 18,50 ± 3,433% – dialize de 3-4 ore; 
p=0,860) însă la finalul studiului s-a înregistrat o diferenţă semnificativă. 
            

 Discu ii 
 Datele din literatura de specialitate atestă că dializele lungi sau mai frecvente, permit ajustare 
rezistenței arteriale periferice, a HTA, a HVS, îmbunătățirea fracţiei de ejecţie (FE) la pacienții cu 
insuficiență cardică și a răspunsului vasodilatator, motiv pentru care se poate spune că ultrafiltrarea 
prelungită crește clearence-ul sau scade timpul de expunere al toxinelor care afectează endoteliul 
vascular(78-80).  
 Chan și colab. au evidențiat faptul că restabilirea funcției endoteliale prin dializele lungi a fost 
independentă de valoarea serică a dimetilargininei asimetrice (asymmetric dimethylarginine - ADMA), 
care are un nivel sanguin crescut la pacienții cu BCR stadiul 5D și inhibă sintaza oxidului nitric (NOS) 
influențând astfel vasodilatația mediată de endoteliu(80). 
 În studiul de față s-a observat că bolnavii care au efectuat ședințe de dializă prelungite timp de 
3 luni au avut PWV semnificativ  mai mic față de PWV-ul celor care au efectuat dializă doar 3-4 ore 
pe ședință (16,05 ± 2,179% versus 20,21 ± 2,806%; p=0,031) în condițiile în care diferența între 
mediile abaterilor PWV ale celor două grupuri, formate în funcție de durata timpului de ultrafiltrare 
extrarenală, a fost nesemnificativ diferită la debutul studiului (18,12 ± 3,029 % – dialze lungi versus 
18,50 ± 3,433% – dialize de 3-4 ore; p=0,860). În sublotul pacienților dializați 6 ore pe ședință, media 
abaterilor PWV a scăzut nesemnificativ față de valoarea inițială (16,05 ± 2,179% versus               
18,12 ± 3,029%; p=0,144) iar în sublotul II media abaterilor PWV a crescut nesemnificativ față de 
valoarea inițială (20,21 ± 2,806% versus 18,50 ± 3,433%; p=0,061), cu toate acestea s-a înregistrat o 
diferență netă între distensibilitatea pereților arteriali a celor două subloturi după cele 3 luni de dializă 
cu durate diferite în sensul unei elasticități cert ameliorate a celor cu ultrafiltrare prelungită. 
  
 

5.6. Evolu iaă stiffnessuluiă vasculară înă func ieă deă administrarea de bicarbonat de sodiu 

oral interdialitic  
  

Obiectiv 

 Studiul a fost conceput pentru a evalua beneficiile/riscurile menținerii unor valori 
cvasiconstante ale RA prin administrarea unor doze interdialitice de bicarbonat per os.  
 Materială iămetode de studiu 

 Din lotul global de pacienți dializați au fost selectați pentru acest studiu pacienții cu diureza 
peste 500 ml/24 ore și cu valori ale TA controlate terapeutic – valori tensionale predialitice sub 160 
mmHg. Lotul astfel selectat a cuprins 70 de subiecți, din care numai 63 de pacienți au putut parcurge 
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studiul până la final (34 bărbați și 29 femei); vârsta medie a fost 56,95 ± 14,1 ani și durata medie a 
dializei 57,76 ± 34,46 luni. 7 pacienți au fost pierduți pe parcursul studiului – scăderea diurezei sub 
valoarea de 500 ml/24 ore (4 cazuri) sau intoleranța la administrarea de bicarbonat de sodiu per os (3 
cazuri) a determinat retragerea acestora din studiu. Au rămas 29 subiecți în grupul A și 34 pacienți în 
grupul B care au consimțit participarea la studiu până la finalul acestuia. 
 Grupul de studiu  A - 29 subiecți (16 bărbați și 13 femei) cu vârsta medie 56,48 ± 12,78 ani și 
durata medie a dializei 55,51 ± 34,53 luni, au primit bicarbonat de sodiu 5g în zilele interdialitice și 
au efectuat dializă cu bicarbonat ajustat în limitele unei medii pe 12 luni de 29,81 ± 1,41 mEq/l. La 
acești pacienți am încercat să nu avem jocuri mari pre-/postdializă ale RA, menținând valoarea 
predialitică de 20-22 mEq/l recomandată de ghidurile în uz fără creșteri foarte marcate ale 
bicarbonatului în soluția de dializă. Numai 2 pacienți din acest lot au înregistrat o medie pe 12 luni a 
RA sub 20 mEq/l, ambii nefiind non-complianți la administrarea bicarbonatului de sodiu per os (deși 
au tolerat produsul).  
 Grupul control B format din 34 pacienți (18 bărbați și 16 femei) cu vârsta medie 57,35 ± 
15,32 ani și durata medie a dializei 59,67 ± 34,79 luni a fost dializat conform ghidurilor de bună 
practică în dializă, cu bicarbonat în soluția de dializă ajustat pentru a menține RA predialitică 20-22 
mEq/l. Aceștia nu au primit bicarbonat de sodiu per os interdialitic, deci a fost necesară dializa cu 
valori ale bicarbonatului superioare celor prescrise în sublotul A, cu o medie pe 12 luni de 33 ± 2,2 
mEq/l.  
 Au fost consemnate valorile calcemiei, fosfatemiei, dozele de chelatori de fosfați prescrise și 
efectuată media valorilor per pacient pe cele 12 luni; s-au efectuat câte două determinări iPTH și PWV 
per pacient și două evaluări ale CV prin radiografia toracică – la începutul și la finalul celor 12 luni de 
studiu. Rezultatele au fost prelucrate folosind pachetul de programe SPSS versiunea 15.0 utilizând 
testele Mann-Whitney, Pearson Chi-Square, Kruskal-Wallis, Paired Samples T, ANOVA, Student T, 
Likelihood Ratio și Fisher's Exact. Probabilitatea de eroare mai mică de 5% ( p < 0.05) a fost 
considerată prag de semnificație. 
 

     Rezultate 

 Valorile medii obținute în ceea ce privește RA predializă la pacienții lotului sudiat au fost 
omogene, unitare în grupul de studiu și neomogene, întinse pe paliere diferite de valori, în grupul de 
control. Pentru a compara valorile bioumorale ale constantelor metabolismului osos și rezultatele 
paraclinice între lotul de studiu și pacienții lotului control cu diverse medii ale RA, i-am împărțit în 
grupe de valori ale RA: 
 Subgrup 0 (grupul de studiu) – a primit în zilele interdialitice bicarbonat de sodiu per os și a 

efectuat hemodializă cu prescripție de bicarbonat în soluția de dializă 28-32 mEq/l – 29 pacienți 
 Subgrup 1 – grupul din sublotul B control cu media RA pe 12 luni între 22-24 mEq/l – 8 pacienți 
 Subgrup 2 – grupul din sublotul B control cu media pe 12 luni a RA 20-22 mEq/l – 12 pacienți 
 Subgrup 3 – grupul din sublotul B control cu media pe 12 luni a RA sub 20 mEq/l  – 14 pacienți 
  

 S-a observat că RA 20-22 mEq/l a fost menținută la un număr mai mare de pacienți din grupul 
A față de grupul B (93,1% versus 35,3%; p<0,001) iar cantitatea de bicarbonat necesar în soluția de 
dializă a fost semnificativ mai mică în grupul A (29,81 ± 1,41 mEq/l versus 33 ± 2,2 mEq/l; p<0,001). 
 Fosfații sunt influențați major de acidoză dar au fost ținuți în limite normale în celelalte 
grupuri prin administrarea chelatorilor calcici de fosfați. Media dozelor acestor tipuri de medicamente 
a fost semnificativ mai mare în grupul B față de grupul A; în lotul de studiu acidoza a fost constant 
controlată iar calcemia și fosfatemia au fost menținute în limite mai strânse, lucru care a determinat un 
necesar mai mic de chelatori de fosfați (3.0 [0.0, 3.0] versus 4.5 [0.0, 9.0] cp/zi; p=0,016). 
 Variațiile pre-/postdializă ale echilibrului acido-bazic a influențat metabolismul fosfo-calcic, 
observându-se creșteri ale valorilor iPTH-ului în grupul B care a efectuat dializă cu o cantitate mai 
mare de bicarbonat și diminuarea valorilor acestuia în grupul A care a primit bicarbonat de sodiu per 
os. 
 Metabolismul mineral osos a fost major influențat de jocurile acidoză-alcaloză,    
înregistrându-se o deosebire semnificativă între diferențele dintre valorile inițiale și cele finale ale 
nivelurilor serice iPTH în cele două grupuri A și B (33,120 ± 26,982 pg/ml versus 37,604 ± 36,142 
pg/ml; p<0,001). 
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 În ceea ce privește elasticitatea vasculară, evoluția PWV a fost, diferită pe fiecare subgrup de 
pacienți.  
 

Tabel 3. Mediile abaterilor PWV la debutul și la finalul studiului 
Subgrup 

PWV ini ial 
Mean±SD 

PWV final 

Mean±SD 
p_value 

 0 (N=29) 8.826 ± 5.095 8.115 ± 4.329 0.070232 
1 (N=8) 9.225 ± 5.837 9.963 ± 6.496 0.196111 
2 (N=12) 8.450 ± 6.263 9.967 ± 6.216 0.000596 
3 (N=14) 17.336 ± 4.254 22.100 ± 5.553 0.000012 

  
Nu s-a evidențiat o diferență semnificativă între procentele de CV nou apărute însă a fost o 

diferenţă netă între procentele de calcificări totale obiectivate la finalul studiului (p=0,034). 
 

 Discu ii: 
 Deși hemodializa este binecunoscută ca metodă de corectare a acidozei metabolice, totul 
depinde de cantitatea de bicarbonat utilizat în soluția de dializă pentru a menține RA apropiată de 
limitele fiziologice atât intradialitic cât și interdialitic, fară a exista variații mari pre- și postdializă. În 
acest studiu s-a încercat menținerea unei RA constante prin două metode: administrarea interdialitică a 
5g bicarbonat oral și augmentarea cantității de bicarbonat intradialitic. Astfel, s-a observat că în grupul 
A au fost semnificativ mai mulți pacienți la care  s-a menținut RA între limitele dorite față de grupul B 
(93,1% versus 35,3% pacienți; p<0,001) cu un necesar de bicarbonat în soluția de dializă net mai mic 
în grupul de studiu (29,81 ± 1,415 versus 33,00 ± 2,202 mEq/l; p<0,001)(81). 
 Jocurile acido-alcalotice sunt extrem de nocive pentru întregul organism, care încearcă 
permanent să se adapteze pH-ului sanguin. Acidoza determină activarea sistemelor tampon care 
implică inclusiv acumularea serică a ionilor de Ca și a fosfaților prin resorbție osoasă, jocuri cu 
influență majoră asupra endoteliului vascular și cu rol important în dezvoltarea CV(82). 
 În studiul nostru s-a observat o diferență semnificativă între procentele de CV întâlnite în cele 
4 subgrupuri de pacienți. Cele mai puține calcificări au fost întâlnite la pacienții care au primit 
bicarbonat oral interdialitic și au menținut RA între 20-22 mEq/l, cu 6,4 procente mai multe au fost la 
cei care au avut bicarbonatul seric între aceleași limite dar au efectuat dializă cu o cantitate mai mare 
de bicarbonat, au fost urmați de pacienții care au avut RA predialitică 22-24 mEq/l iar cele mai multe 
calcificări au fost obiectivate la cei cu acidoză predialitică (51,5%, 58,3%, 75% respectiv 92,9%; 
p=0,03). 
 Dovezile care susțin rolul concentrației serice scăzute de bicarbonat ca factor de risc 
independent al morbidității și mortalității sunt evidente dar nivelul la care acest risc crește variază de 
la un studiu la altul. Două analize care au utilizat datele din studiul DOPPS au concluzionat că riscul 
de deces a fost mai mare doar la bicarbonat predialitic mai mic de 19 mEq/l. Alte două analize care au 
utilizat datele din studiul DaVita au observat că riscul a crescut pentru valori ale bicarbonatului 
predialitic mai mici de 20 mEq/l la unii pacienți iar la alții chiar și la valori de 20 mEq/l. Cu toate 
acestea, ghidurile National Kidney Foundation - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative      
(NKF-KDOQI) recomandă niveluri ale bicarbonatului predialitic de cel puțin 22 mEq/l pe baza 
ameliorării metabolismului muscular și osos datorită corectării acidozei(83-89). 
 În pofida acestor informații, cel mai mic risc de mortalitate a fost observat la o RA predialitică 
de  20-22 mEq/l, interval al bicarbonatului seric în care au fost întâlniți cei mai buni parametrii clinici 
și paraclinici la pacienții din studiul nostru. De menționat faptul că au fost două grupuri de bolnavi cu 
aceste valori ale RA, diferența dintre ele fiind cantitatea de bicarbonat din soluția de dializă(81,84,85).  
 Grupul A, la care s-a administrat bicarbonat oral interdialitic și a necesitat mai puțin tampon 
acid intradialitic având astfel variații mai mici ale pH-ului interdialitic, a avut cele mai bune rezultate 
în urma investigațiilor efectuate. Nivelul iPTH  în lotul de studiu a scăzut semnificativ după ce a urmat 
12 luni această schemă terapeutică (583,4 ± 422,06 versus 550,28 ± 407,92 pg/ml; p<0,001) iar 
stiffnesul vascular s-a ameliorat însă fără o diferență semnificativă între valorile abaterilor PWV 
determinate la începutul și la finalul studiului (8,82 ± 5,09% versus 8,11 ± 4,32%; p=0,07)(81). 
  Grupul B, nu a primit bicarbonat oral dar a efectuat dializă cu o cantitate mai mare de 
bicarbonat, cu toate acestea, au fost 12 pacienți (subgrupul 2) care au menținut RA predialitică 20-22 
mEq/l însă efectul variațiilor mari ale pH-ului au fost obiectivate prin creșterea iPTH (563,34 ± 478,54 
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pg/ml versus 614,92 ± 465,98 pg/ml; p<0,001) și a abaterilor PWV (8,84 ± 6,26% versus 9,96 ± 
6,21%; p<0,001). Alte două subgrupuri aflate sub aceeași schemă terapeutică, au avut valori diferite 
ale bicarbonatului predialitic care au presupus accentuarea dezechilibrului mineral osos și implicit a 
repercursiunilor cardiovasculare. La cei cu RA predialitică 22-24 mEq/l, iPTH-ul și PWV au crescut 
nesemnificativ (545,14 ± 487,53 pg/ml versus 558,28 ± 471,39 pg/ml; p=0,52 pentru iPTH, 9,22 ± 
5,83% versus 9,96 ± 6,49%; p=0,19 pentru PWV) însă la acidoticii cu RA sub 20 mEq/l, diferențele au 
fost certe (690,55 ± 489,63 pg/ml versus 730,15 ± 493,58 pg/ml; p<0,001 pentru iPTH, 17,33 ± 4,25% 
versus 22,1 ± 5,55%; p<0,001 pentru PWV)(81). 
 Administrarea bicarbonatului oral interdialitic are avantajul unei tamponări constante a 
acidozei care să evite variațiile mari pre- și postdializă ale RA. Suplimentarea bicarbonatului 
intradilalitic tamponează acidoza dar predispune la alcaloză postdialitică, instabilitate hemodinamică și 
creșterea intervalului QT pe EKG(87,90,91). 
 Pacienții care au fost dializați cu o cantitate mai mare de bicarbonat, au avut jocuri de  
acidoză-alcaloză cu repercursiuni importante asupra sistemului cardiovascular, pentru că aceste jocuri 
antrenează și variații ale calcemiei și fosfatemiei în scopul tamponării acidozei. Cele mai mari niveluri 
ale calcemiei și fosfatemiei s-au înregistrat la pacienții cu bicarbonatul predialitic sub 20 mEq/l     
(9,70 ± 0,44 mg/dl; p< 0,001 pentru calcemie, 6,36 ± 0,73 mg/dl; p<0,001 pentru fosfatemie)(81). 
 Datorită utilizării Ca în reechilibrarea pH-ului, pacienții pot dezvolta hipocalcemie predialitică 
falsă. Prin urmare, la cei cu jocuri de pH nu poate fi apreciată adevarata calcemie și există riscul de a-i 
încărca suplimentar cu Ca promovând astfel CV, cele mai mari doze de chelatori calcici de fosfați 
fiind administrate la pacienții cu valori extreme ale bicarbonatului predialitic sub 20 mEq/l și 22-24 
mEq/l (6 [0,10] și 7 [0.7, 9.7] cp/zi; p<0,001). Calcemia ar trebui determinată după normalizarea RA 
sau ajustată în funcție de aceasta(81).    
  

 

 5.7. Evolu iaăPWVă iăaăcalcific rilorăvasculareăsubătratamentulăcuăcalcimimeticeă 
 

 Obiectiv 

 Scopul studiului a fost de a monitoriza elasticitatea vasculară și depunerile de Ca la nivelul 
vaselor arteriale sub administrarea tratamentului cu calcimimetice. 
 

Materialeă iămetode 

 Din lotul global de pacienți dializați au fost selectați pentru acest studiu pacienții la care s-a 
inițiat terapia cu calcimimetice. Lotul astfel selectat a cuprins 4 subiecți (3 bărbați și o femeie); vârsta 
medie în acest grup a fost 62,75 ± 5,12 ani și durata medie a dializei 58,75 ± 13,09 luni.  
 Au fost consemnate valorile calcemiei, fosfatemiei și iPTH-ului la inițierea și la finalul 
studiului; s-au efectuat radiografii toracice, radiografii de membre inferioare și determinări PWV la 
începutul studiului și apoi anual, pe o perioadă de 3 ani. Nu s-a putut efectua analiză statistică din 
cauza numărului mic de pacienți. 
 

 Rezultate 

 În ceea ce privește metabolismul fosfo-calcic, media valorilor serice ale iPTH la introducerea 
în studiu a fost 800,72 ± 335,79 pg/ml, media valorilor Ca seric 9,75 ± 0,05 mg/dl și media valorilor 
fosfaților serici 7,52 ± 0,52 mg/dl. 
 

Tabel 4. Parametrii lotului 

Parametrii Valoriăini iale Valori finale 

iPTH (pg/ml) 800.72 ± 335.79  275.35 ± 20.79 

Calciu (mg/dl) 9.75 ± 0.05  9.10 ± 0.29 

Fosfat (mg/dl) 7.52 ± 0.52  6.26 ± 0.56 

 S-au comparat rezultatele inițiale cu cele de la finalul studiului (după 3 ani de administrare a 
medicamentului) și s-a observat că deși iPTH-ul s-a normalizat și Ca seric a fost ținut la niveluri mici, 
valorile PWV nu s-au modificat în decursul celor 3 ani (26,07 ± 10,58% – inițial versus 25,47 ± 9,63% 
- final) dar nici calcificările coronariene și periferice nu au avansat, pacienții prezentând depuneri de 
Ca în același teritoriu la fiecare investigație radiologică.   
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 Discu ii 
 La pacienții cu BCR stadiul 5D, se recomandă menținerea nivelurilor iPTH între de 2 și 9 ori 
limita superioară a valorii de referință a testului de laborator utilizat iar modificările majore ale 
tendinței nivelurilor serice ale iPTH în ambele sensuri în acest interval să condiționeze modificarea 
schemei terapeutice astfel încât să evite progresia către valori în afara intervalului menționat prin 
administrarea analogilor de vit. D, a VDRA, a calcimimeticelor sau a unei combinații a acestora(2,3). 
 Rezultate asemănătoare au fost raportate și în studiul realizat de Lindberg și colab. pe pacienți 
aflați în hemodializă sau dializă peritoneală, în care cinacalcet a fost comparat cu placebo obținându-se 
un control mai bun al valorilor iPTH, al calcemiei și fosfatemiei sub administrarea de 
calcimimetice(92). 
 Cu toate acestea, răspunsul la cinacalcet este dependent de nivelurile serice ale iPTH de la care 
se inițiază tratamentul cu acest medicament, șansele de răspuns la calcimimetic scăzând de la 75% 
pentru iPTH inițial mai mic de 300 pg/ml, la 55% pentru  iPTH inițial  500-800 pg/ml respectiv la 
16% pentru iPTH inițial peste 800 pg/ml(3). 
 În studiul nostru media inițială a valorilor iPTH-ului a fost peste 800 pg/ml și în pofida 
readucerii în limitele terapeutice, stiffnessul vascular obiectivat prin determinări repetate ale PWV nu 
a fost influențat de ameliorarea tulburărilor minerale osoase (26,07 ± 10,58% versus 25,47 ± 9,63%) 
însă în ceea ce privește calcificările coronariene și periferice, nu s-a observat o progresie a acestora.  
 Chow și colab. au efectuat un studiu pe 70 de pacienți dializați peritoneal, dintre care 33 
bolnavi au primit tratament cu cinacalcet iar restul 37 au format lotul de control, la care au monitorizat 
stiffnessul vascular prin determinarea PWV. Rezultatele au fost similare studiului nostru,   
observându-se ameliorarea cu 60,6% a nivelelor iPTH dar fără efect favorabil asupra elasticității 
vasculare. Concluzii asemănătoare au fost obiectivate și de către Suzuki și colab. care au evaluat 
eficacitatea cinacalcetului asupra rigidității arteriale la pacienții cu dializă peritoneală ambulatorie 
continuă și au observat că valorile PWV după 3 ani de administrare a acestui medicament au fost 
nesemnificativ modificate(93,94).  
 

 5.8. Corelarea leziunilor coronariene obiectivate angiografic cu valorile constantelor 

bioumorale,ă cuă tratamentulă necesară corect riiă dezechilibruluiă produsă deă TMO-BCRă iă cuă
rezultateleă investiga iiloră paracliniceă (EKG,ă PWV,ă ecocardiografie,ă radiografieă toracic )ă înă
hemodializa cronic  

 

Obiectivul studiului a fost corelarea leziunilor coronariene ale pacienților aflați în 
hemodializă, care au prezentat cel puțin un episod de angină pectorală, cu durata dializei, cu valorile 
constantelor bioumorale, cu rezultatele investigațiilor paraclinice (EKG, PWV, ecocardiografie, 
radiografie toracică) și cu tratamentul necesar corectării dezechilibrelor produse de TMO-BCR. 

 

Materialeă iămetode 

Studiul s-a desfașurat pe întreg lotul de 168 pacienți aflați în terapie de supleere renală prin 
hemodializă. S-au dozat Ca, P, FA, RA, iPTH-ul și albumina și s-a calculat media valorilor obținute pe 
o perioadă de 12 luni în care au fost recoltate conform programului de monitorizare a acestor analize 
bioumorale la bolnavul dializat. De asemenea s-au calculat și mediile dozelor de chelatori de fosfat și 
de vit. D/ VDRA pe 12 luni. Fiecare pacient a fost examinat clinic și investigat prin EKG, PWV, 
ecocardiografie pentru obiectivarea calcificărilor valvulare și prin radiografie toracică pentru 
evidențierea calcificărilor coronariene, iar celor care au prezentat cel puțin un episod de durere 
retrosternală cu caracter anginos li s-a efectuat coronarografie. La 5 pacienți care au fost diagnosticați 
cu stenoze semnificative s-a efectuat angioplastie percutană și au fost investigați suplimentar prin 
efectuarea OCT. Baza de date a fost realizată în programul Microsoft Excel iar analiza statistică s-a 
efectuat cu ajutorul programului SPSS utilizând testele Pearson Chi-Square, Mann-Whitney, Student 
T, Likelihood Ratio și Fisher's Exact.  

 

Caracteristicile subloturilor de studiu  
Pe parcursul studiului de cercetare au fost 19 pacienți care au acuzat durere retrosternală iar în 

urma efectuării examenului clinic, EKG-ului, ecocardiografiei și radiografiei toracice s-a stabilit 
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indicația de efectuare a coronarografie care s-a realizat la 17 dintre acești pacienți pentru că ceilalți 2 
bolnavi au refuzat această investigație. Astfel am împarțit lotul de studiu în 2 subloturi. Sublotul I a 
fost format din pacienții care au efectuat angiografie coronariană (17 pacienți) și sublotul II a fost 
format din restul de 151 pacienți din lotul principal. 

 

 Rezultate  

 Deși este o diferență mare între numărul de persoane din cele două subloturi, distribuția pe 
medii de vârstă nu a fost diferită între grupuri (p=0,78).  Pacienții care au acuzat dureri retrosternale au  
efectuat dializă o perioadă mai îndelungată (80,59 ± 31,18 versus 51,01 ± 51,765 luni; p=0,021). 
 La toți  cei 17 subiecți care au efectuat coronarografie au fost obiectivate leziuni coronariene.  
    

Tabel 5. Analize bioumorale 

Parametrii bioumorali Lot de studiu Lot control p_value 

Calciu 

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
9.68 ± 0.494 

9.73 [9.58, 9.91] 

 
9.00 ± 0.657 

8.92 [8.53, 9.59] 

 
0.00004 

Fosfor 

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
5.87 ± 1.226 

6.03 [5.18, 6.59] 

 
5.20 ± 1.235 

5.40 [4.28, 6.19] 

 
0.037876 

Rezervaăalcalin  

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
18.32 ± 1.631 

17.6 [17.1, 19.5] 

 
20.32 ± 1.919 

19.8 [18.6, 21.7] 

 
0.000059 

Albumina 

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
3.94 ± 0.898 
3.7 [3.5, 3.9] 

 
4.71 ± 1.171 
5.2 [3.7, 5.7] 

 
0.020370 

iPTH 

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
649.14 ± 513.499 

420.0 [317.8, 1073.0] 

 
338.17 ± 306.174 

261.8 [154.1, 391.4] 

 
0.002305 

Fosfatazaăalcalin  

Mean±SD 
Median [25%, 75%] 

 
128.00 ± 7.961 

128.0 [123.5,133.0] 

 
124.34 ± 8.966 

123.0 [116.0, 133.0] 
0.108596 

  

În urma evaluarii paraclinice a statusului cardiovascular prin intermediul detereminării PWV, 
a efectuarii EKG, ultrasonografiei și a radiografiei toracice, am comparat rezultatele acestor 
investigații între cele două subloturi. 
 

Grafic 11. Mediile velocităților undei pulsului în cele două subloturi  

 

 media abaterilor PWV  în sublotul I este cu aproximativ 50% mai mare față de media 
abaterilor PWV în sublotul II (p=0,007). 

Tabel 6. Evaluarea calcificărilor valvulare/vasculare la pacienții cu angină pectorală 

Leziuni Prezente Absente p_value 

Calcific riăvalvulare 15.7% 1.5% 0.002872 
Calcific riăvasculare 14.4% 3.1% 0.018433 
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 Este binecunoscut în literatura de specialitate subiectul legat de implicațiile cardiovasculare 
ale terapiei TMO-BCR, motiv pentru care am intentat să urmărim relația dintre prezența afecțiunilor 
cardiovasculare și dozele de medicamente administrate pacientului. 
 În ceea ce privește atât tratamentul cu chelatori calcici de fosfați cât și cu preparate de vit. D, 
am observat că dozele mari ale acestor medicamente se asociază cu un risc cardiovascular crescut. 
 

Tabel 7. Mediile dozelor de medicamente administrate în cele două loturi 
 Sublot I Sublot II p_value 

Chelatoriădeăfosfa i 

Median [25%, 75%] 
9.0 [6.0, 10.0] 7.0 [3.0, 9.00] 0.003970 

Vitamina D 

Median [25%, 75%] 
7.0 [3.0, 10.0] 3.0 [0.0, 7.0] 0.030156 

 

 În urma efectuării acestui studiu, s-au observat corelații pozitive între prezența leziunilor 
coronariene obiectivate angiografic și durata dializei, constantele bioumorale ale TMO-BCR (Ca, P, 
iPTH, RA, albumină), rezultatele investigațiilor paraclinice (EKG, PWV, ecocardiografie, radiografie 
toracică) și tratamentul administrat pentru dezechilibrul fosfo-calcic, motiv pentru care s-a analizat 
inflența fiecărui parametru asupra pereților vasculari și s-au obținut următoarele date: 
 

Tabel 8.  

PARAMETRII 
OR  

(odds ratio) 

Bicarbonat seric < 18 mEq/l 18.180 
Calcificări valvulare 12.090 
Calciu seric > 9.5 mg/dl 10.330 
Modificări ischemice pe ECG 10.260 
Chelatori de fosfați > 9 cp/zi 7.270 
PWV mare (abatere 10%) 5.700 
Albumina < 4 g/dl 5.260 

Calcificări vasculare pe radiografie 5.230 

Fosfatemia > 6.5 mg/dl 4.340 

iPTH > 800 pg/ml 3.780 
Durata dializă > 60 luni 3.350 

 dintre parametrii studiați, acidoza are cel mai mare impact asupra ultrastructurii sistemului 
cardiovascular.  

  

 Implicarea diferită a fiecărui parametru la dezvoltarea leziunilor cardiovasculare permite 
realizarea unui scor de risc coronarian care să stabilească indicația de efectuare a coronarografiei la 
pacienții cu BCR stadiul 5D în vederea prevenirii complicațiilor severe produse de boala cardiacă 
ischemică (BCI). 
  

Discu ii 
Boala coronariană este una dintre afecțiunile cu morbiditate și mortalitate ridicate, fapt ce 

explică incidența și gravitatea crescută. La noi în țară, mortalitatea de cauză cardiovasculară ocupă 
peste 50 % din cazurile de deces. Principalul factor etiologic este ATS, dar alterarea fluxului 
coronarian mai poate fi datorată fenomenelor de compresie (puntea musculară), emboliilor sau a unor 
pocese inflamatorii (vasculite infecțioase și imune). Prin intermediul coronarografiei se vizualizează 
sistemul arterial coronarian, traiectul si permeabilitatea acestuia. Obiectivarea unei placi de aterom 
care ocupă mai mult de 50% din calibrul vasului, adică prezența unei stenoze, se poate manifesta clinic 
prin angor de efort sau de repaus, angor instabil sau poate fi uneori asimptomatică. Diagnosticarea 
acestor leziuni este esențială, datorită complicațiilor care pot sa apară, de la infarct miocardic acut 
(IMA) la moarte subită(95).  

Desfașurarea unui algoritm corect de investigații permite luarea unei decizii terapeutice juste 
care să prevină complicațiile și să scadă mortalitatea. Varietatea mare de leziuni vasculare au facut din 
cardiologia intervențională un arsenal de primă linie în tratamentul bolilor coronariene.  
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Nu am introdus testul de efort în schema de investigații a pacienților coronarografiați deoarece 
una dintre contraindicațiile efectuării acestui test este diselectrolitemia, frecvent întâlnită în cadrul 
pacienților dializați și care, de altfel, poate induce rezultate fals pozitive. Din cauza afecțiunilor 
vasculare și condiției invalidante a acestor bolnavi, ei nu pot efectua un test de efort maximal ceea ce 
ar exclude o analiză concludentă. Neatingerea pragului de 85% din efortul necesar interpretării testului 
este insuficientă pentru emiterea unui rezultat corect. În plus, pacienții aflați în terpie de supleere 
renală sunt încadrați în clasa de risc cardiovascular foarte înalt iar testul de efort este inadecvat acestor 
bolnavi din cauza anemiei, slăbiciunii musculare, osteoporozei și bolii arteriale periferice iar 
angiografia reprezintă   gold-standardul diagnosticării BCI la acești pacienți pentru că astfel sunt cel 
mai bine cuantificate leziunile(96-98). 

Simptomatologia atipică a BCI la pacienții aflați în terapie de substituție renală determină 
întârzieri în obiectivarea leziunilor vasculare și a repercusiunilor acestora la pacienții renali cronici. 
Indicațiile de efectuare a angiografiei coronariene sunt limitate, existența unor criterii auxiliare care să 
completeze criteriul clinic (prezența durerii precordiale cu caracter anginos) putând fi de ajutor. 
Potențialul de gravitate în aceste circumstanțe impune stabilirea unei scheme optime de investigații în 
scopul ameliorării prognosticului și a calitații vieții. Arteriografia este gold-standardul evidențierii 
sediului și gradului de severitate al leziunilor  vasculare, în prezent având indicație ca metodă de 
screening doar la pacienții dializați candidați pentru efectuarea intervenției de transplant renal. 
Predispoziția pacienților cu BCR pentru dezvoltarea CV a fost prima dată menționată în secolul XIX, 
de atunci acest aspect a fost abordat, direct sau colateral, în multiple studii clinice(21,96,99,100). 

Hipercalcemia pare să crească riscul leziunilor coronariene cu expresie clinică (durere 
anginoasă) în studiul nostru. Concluzia este susținută și de studiul observațional efectuat de    
Kalantar-Zadeh și colab. pe 58.058 subiecți aflați în terapie de epurare renală care a susținut că 
hiperfosfatemia și hipercalcemia reprezintă predictori puternici ai mortalității prin evenimente 
cardiovasculare majore. Fiecare creștere cu 1 mg/dl a calcemiei este asociată cu o creștere a riscului 
relativ de deces între 12-22% conform analizei efectuate de Covic și colab(3,101-103). 
 Datele epidemiologice sugerează că hipofosfatemia severă poate fi și ea, asociată cu creșterea 
riscului de deces; prevalența hipofosfatemiei este consemnată la 5% dintre pacienții dializați și este 
determinată de dieta inadecvată sau/și asocierea inflamație/malnutriție. Datele studiului nu au permis 
corelarea concentrațiilor serice mici ale P cu leziunile coronariene datorită numarului mic de pacienți 
cu fosfați sub limita inferioară a normalului (1 pacient) (3). 

Nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între mediile FA serice în subloturilor 
învestigate, deși în literatură această enzimă este descrisă ca predictor al prezenței CV atunci când 
depașește limita superioară a normalului. În lotul control am înregistrat 30 cazuri (19,86%) de valori 
superioare normalului, justificatoare pentru sindrom de turnover osos crescut. Prezența calcificărilor 
coronarografice în cazul acestor pacienți nu a putut fi obiectivată, dar nici infirmată(104).     
  În ceea ce privește RA a celor două grupuri comparate s-a observat că media bicarbonatului în 
sublotul pacienților care au avut cel puțin un episod de angină pectorală este net inferioară mediei 
bicarbonatului seric în lotul de control (18,32 ± 1,63 mEq/l versus 20,32 ± 1,91 mEq/l), asociere cu 
înaltă semnificație statistică, p<0,001. 

Albumina constituie un indicator global al stării de nutriție al organismului fiind implicată 
activ în menținerea presiunii coloidosmotice și în transportul diverșilor constituenți plasmatici. Un 
studiu efectuat pe șoareci uremici la care s-a aplicat o dietă sever hipoproteică  a concluzionat că 
acestă dietă aplicată izolat (fără suplimentare cu aminoacizi esențiali) este în detrimentul subiectului 
deoarece promovează inflamația și calcificările vasculare. Diferența semnificativă statistic a albuminei 
între cele două subloturi analizate de noi este în contextul asocierii dintre malnutriție și 
hiperfosfatemie care promovează inflamația și crește catabolismul proteic(105,106). 

PWV reprezintă parametrul cel mai fidel de apreciere a elasticității vasculare. Pierderea 
elasticității și instalarea stiffnessului vascular este cunoscută a fi favorizată de vârsta înaintată, HTA, 
dismetabolism (hiperlipidemie, hiperglicemie), iar BCR asociază factori suplimentari: hiperfosfatemie, 
PTH crescut, acidoză metabolică, stres oxidativ.  În studiul nostru am remarcat o coralație pozitivă 
semnificativă între prezența calcificărilor coronariene obiectivate angiografic și nivelul crescut de 
stiffness (media PWV în sublotul de studiu a fost 16,04 ± 6,96%, respectiv 11 ± 7,26% în lotul control, 
p=0,007)(3,107-110).   
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În ceea ce privește terapia medicamentoasă a tulburărilor metabolismului fosfo-calcic la 
dializații cronici, aceasta este condusă de către medicii nefrologi din centrul de dializă. Datele din 
fișele lunare de prescripție au fost sintetizate în medie pe ultimele 12 luni pentru fiecare pacient: 
dozele de vit. D (sau VDRA) și chelatori calcici de fosfați. Am observat la subiecții cu leziuni 
coronariene obiectivate coronarografic medii ale dozelor pe ultimele 12 luni semnificativ mai mari 
decât la grupul control, atât pentru vit. D cât și pentru chelatorii de fosfați (7 cp/săpt versus 3 cp/săpt 
pentru vit. D, p=0,02 și 9 cp/zi versus 7 cp/zi pentru chelatorii calcici de fosfați, p=0,006). Aceste 
doze, ajustate lunar de medicul nefrolog, sunt determinate de valorile periodice ale fosfatemiei, 
calcemiei și iPTH-ului seric, în încercarea de a menține parametrii în limite normale și de a preveni 
instalarea complicațiilor bolii osoase renale. 
 Rezultatele studiului nostru pledează pentru extinderea indicațiilor coronarografiei în populația 
de pacienți aflați în tratament de supleere renală prin hemodializă. Asocierea pozitivă înalt 
semnificativă a leziunilor coronariene cu valorile mari ale fosfatemiei, calcemiei, PTH-ului pe de o 
parte, cu valorile mari ale PWV pe de altă parte și cu prezența calcificărilor valvulare și vasculare, sunt 
dovezi care pot creiona un tablou clinico-biologic al pacientului dializat cu risc crescut de calcificări 
coronariene, chiar în absența durerii anginoase. În cazul pacienților aflați în terapie cronică prin 
dializă, prezența acestor factori favorizanți cumulați ar trebui sa ridice suspiciunea leziunilor 
coronariene și să justifice efectuarea coronarografiei, pentru diagnosticul precoce al calcificărilor 
coronariene și reducerea riscului de evoluție subclinică a acestora.          

Principala provocare o reprezintă selecția acestor pacienți în lipsa unei simptomatologii tipice 
și efectul nociv al substanței de contrast asupra funcției renale reziduale. Tema a fost larg dezbătută 
motiv pentru care se impune o abordare multidisciplinară cu implicarea atât a nefrologului cât și a 
cardiologului în stabilirea balanței risc beneficiu pentru efectuarea acestei investigații invazive. 

În urma analizei prin regresie logistică a anumitor parametri ai TMO-BCR (Ca, P, RA, iPTH, 
albumina), a duratei dializei, a rezultatelor investigațiilor paraclinice (EKG, PWV, ecocardiografie, 
radiografie toracică) și a tratamentului necesar corectării dezechilibrelor produse (chelatori calcici de 
fosfat, vit. D), aceștia s-au dovedit a fi factori de risc semnificativi și independenți pentru BCI, ceea ce 
ne-a determinat să concepem un scor de risc coronarian bazat pe importanța dovedită a fiecăruia dintre 
acești parametrii care să stabilească indicația de efectuare a arteriografiei. Prin completarea 
programului de monitorizare a pacienților dializați cu acest scor și aplicarea anuală a acestuia, se poate 
efectua coronarografie țintită care să contribuie la diagnosticarea precoce și la tratamentul stenozelor 
coronariene asimptomatice în această clasă de risc foarte ridicat de pacienți. 
   În pofida faptului ca arteriografia este o tehnică invazivă care permite vizualizarea directă a 
unei artere și a ramurilor sale prin intermediul injectării substanței de contrast iodată, este una dintre 
metodele sigure de diagnostic ale ATS încă din faza subclinică oferind astfel oportuninatea stabilirii 
riscului cardiovascular și a tipului de revascularizare necesar care să prevină un eveniment 
cardiovascular major. Această decizie este influențată major de rezultatele obținute în urma efectuării 
OCT a leziunilor vizate deoarece este o investigație care evaluează complex placa de aterom oferind 
detalii despre grosimea intimei, a conținutului plăcii de aterom și a miezului lipidic. În plus, identifică 
facil capișonul subțire al plăcii și prezența trombilor la acest nivel, fiind unica metodă capabilă de a 
detecta plăcile vulnerabile favorizate de TMO-BCR care determină scăderea țesutului fibros și 
augmentarea cantității de lipide (111-117). 
 
 

III.CONCLUZII 

Tratamentul actual al ODR este grevat de câteva probleme care afectează semnificativ gradul 
de restabilire a echilibrului fosfo-calcic la pacienții cu insuficiență renală cronică și nu poate preveni în 
mod eficient instalarea complicațiilor cardiovasculare, uneori redutabile și amenințătoare de viață. 
 Infuența hiperfosfatemiei asupra pereților vasculari, asupra stimulării glandelor paratiroide și a 
riscului de calcificări la nivelul țesuturilor moi au fost intens discutate și disputate în ultimii ani. Au 
existat tendințe diferite în evaluarea problemei. În studiile efectuate în cadrul lucrării de față s-a 
constatat că pacienții cu hiperfosfatemie au prezentat o prevalență crescută a afecțiunilor 
cardiovasculare exprimate prin stiffness vascular, calcificări vasculare și valvulare iar bolnavii care au 
afirmat cel puțin un episod de angină pectorală și au necesitat angiografie prin intermediul careia s-au 
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evidențiat leziunile ischemice coronariene au avut valori semnificativ mai mari ale fosfatemiei față de 
pacienții asimptomatici și implicit doze mai mari de chelatori de fosfați. 
 În același timp, posibilitățile actuale de chelare a fosfaților intestinali sunt limitate în țara 
noastră. Sistemul sanitar românesc nu beneficiază de clase importante de chelatori cu efecte adverse 
reduse, având la dispoziție numai chelatori de fosfați tip săruri de Ca și, în mică măsură, sevelamer; 
clase mai noi de chelatori fosfatici –  lanthanum carbonate, chelatori pe bază de fier – nu sunt aprobate 
pentru uz clinic în România. Preparatele de aluminiu care chelează fosfați nu pot fi prescrise pe durată 
îndelungată deoarece pot determina intoxicația cu aluminiu, patologie periculoasă pentru dialzații 
cronici. Singurul chelator non-calcic de fosfați pe care îl pot prescrie nefrologii din țara noastră este 
sevelamer, care, datorită lipsei genericelor în România, are prețuri prohibitive. În aceste condiții, se 
utilizează pe scară largă chelatorii calcici de fosfați. Aceștia au, însă, riscul mineralizării structurilor 
cardiovasculare prin aportul suplimentar de Ca pe care îl aduc în organism. În studiile mele, pacienții 
care au utilizat doze mari de chelatori au avut valori ridicate ale abaterilor de la normal ale PWV și tot 
ei au fost cei la care s-au consemnat cele mai multe calcificări vasculare și valvulare.  
 Coroborând datele studiilor personale efectuate și literatura de specialitate studiată consider că 
se desprind considerațiile din paragrafele care urmează. 
 Creșterea fosfaților serici poate începe din stadii predialitice și este subclinică, în majoritatea 
cazurilor neobiectivată și netratată până la inițierea dializei: pacienții renali cronici în predializă sunt 
monitorizați frecvent de către medicii de familie/specialiști cardiologi/specialiști diabetologi și referiți 
către nefrolog numai în imediata apropire a necesității inițierii dializei. Problema bolii metobolice 
osoase datorate BCR este insuficient cunoscută în afara specialității nefrologice – arareori sunt 
recomandate pentru pacienți cu BCR - stadii incipiente investigații pentru determinarea fosfatemiei, 
nivelului de vit. D sau a parathormonului seric. Se irosește, astfel, timp prețios în care hiperfosfatemia 
(însoțită sau nu de hipocalcemie) poate acționa atât prin stimularea paratiroidelor și resetarea valorilor 
iPTH la paliere superioare, cât și prin efect direct asupra peretelui vascular.  
 Valorile fosfatemiei la pacienții dializați cronici sunt un element important de luat în seamă 
pentru evitarea dezvoltării calcificărilor cardiovasculare. Cele mai puține riscuri pentru afectare 
cardiovasculară au fost observate la pacienții cu fosfatemie menținută în limitele 3,5 – 5,5 mg/dl.  
 În cazul pacienților dializați cronici, utilizarea chelatorilor de fosfați este intempestivă, cu un 
raport beneficii/riscuri extrem de slab; creșterea continuă a dozelor de chelatori de fosfați ca răspuns la 
creșterea fosfatemiei determină instalarea hipercalcemiei atunci când sunt uilizați chelatori calcici și 
efecte adverse digestive atunci când sunt utilizați chelatori non-calcici. Creșterea progresivă a dozelor 
de chelatori de fosfați nu este eficientă și poate produce efecte adverse redutabile, de aceea trebuie 
evitată.  
 Vit. D stimulează absorbția intestinală a fosfaților, lucru de care trebuie ținut seama când sunt 
prescrise preparate de vit. D activă la pacienții dializați cronic; VDRA par să producă în mai mică 
măsură hipercalcemie și hiperfosfatemie. 

Ca este un element important în organismul uman, în special pentru dezvoltarea sistemului 
osos. BCR se caracterizează prin deficit de vit. D activă, principalul responsabil al aportului de Ca, 
inducând astfel valori scăzute ale calcemiei. Hipocalcemia stimulează secreția de hormon paratiroidian 
care încearcă să reechilibreze valorile serice ale acestui ion prin resorbție osoasă. Astfel se declanșează 
un alt cerc vicios care trebuie întrerupt prin stabilirea unei scheme optime de tratament și a mometului 
oportun de administrare a anumitor clase de medicamente.  
 În studiul nostru, hipocalcemia a fost corelată pozitiv cu scăderea elasicității vasculare la 
bolnavii inițiați în dializă iar la restul pacienților, vit. D administrată în doză de peste 7 cp/săpt și 
hipercalcemia au fost asociate atât cu stiffnessul arterial cît și cu prezența calcificărilor 
cardiovasculare. Prin urmare, menținerea calcemiei între valorile 8,5-9,5 mg/dl prin efectuarea corectă 
a ședințelor de dializă, combaterea precoce a deficitului de vit. D și evitarea aportului suplimentar de 
Ca previn apariția depozitelor minerale extraosoase și scad riscul de apariție a evenimentelor 
cardiovasculare majore.  
 În ceea ce privește iPTH, nivelurile acestui hormon situate între 150-300 pg/ml au fost 
coroborate cu cele mai puține afecțiuni ale vaselor și structurilor cardiace ceea ce imprimă importanța 
corectării dezechilibrelor produse de TMO-BCR și efectele asupra exagerării mecanismelor 
compensatorii precum și necesitatea detectării în timp util a valorilor anormale ale constantelor 
biologice pentru a combate formarea cercului vicios. 
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 Jocurile acido-alcalotice sunt extreme de nocive pentru întregul organism care încearcă 
permanent să se adapteze pH-ului sanguin cu riscul apariției dezechilibrelor hidro-electrolitice cu rol 
de tampon. Astfel se produce alterarea morfofuncţională a sistemului cardiovascular supus permanent 
stresului mecanic și biochimic, care culminează cu accentuarea stiffnessului vascular și a calcificărilor 
vasculare. Menținerea unei RA cât mai aproape de valorile normale prin stabilirea unui tratament 
adecvat a reprezentat un deziderat al acestei teze. 
 Un alt parametru cercetat la care s-a observat un efect deosebit este FA. Valorile mari ale 
acestui element nu au fost corelate cu alterarea distensibilității arteriale sau cu prezența depozitelor de 
Ca la acest nivel însă s-a constatat un rol important în potențarea efectului hipercalcemiei asupra 
dezvoltării calcificărilor structurilor cardiovasculare și implicit a stiffnessului vascular. Triada 
fosfatază alcalină mare, hipercalcemie și acidoză reprezintă un factor de risc cardiovascular funest care 
trebuie prevenit sau contracarat în momentul genezei sale. 
 Dializa este o procedură hipercatabolică și implică riscul malnutriției manifestat prin 
hipoalbuminemie care a fost corelată cu prezența leziunilor calcificate vasculare și valvulare. De aceea 
este necesar să menținem aportul proteic corect la pacienții dializați în pofida aportului concomitent de 
P. Din această cauză nu putem renunța la fosfații conținuți în proteinele de înaltă calitate nutritivă. 
Restricția de fosfați trebuie să se refere la alimentele care nu aduc aport proteic mare dar pot conține 
fosfați proveniți din conservanți, coloranți, potențatori de gust. 

Observațiile din studiul de cerecetare doctorală, documentate statistic, au înregistrat un 
procent semnificativ de pacienți care au fost inițiați în terapia de supleere renală, având deja valori 
major modificate ale constantelor metabolismului fosfo-calcic: hipocalcemie sau hipercalcemie, 
hiperfosfatemie și niveluri mult crescute ale iPTH. Acești pacienți au asociat o prevalență semnificativ 
crescută a stiffnessului vascular și o eficiență relativ redusă a terapiei de echilibrare fosfo-calcică. 
Instituirea tardivă a managementului ODR este secundară unei dispensarizări inadecvate a pacienților 
cu BCR. Mare parte din acești pacienți cu modificări vasculare importante la inițierea în dializă provin 
dintre cei nedispensarizați, neglijați, dar a existat un procent semnificativ de cazuri la care 
dispensarizarea a fost efectuată numai pe boala de bază, de către o altă specialitate medicală decât cea 
nefrologică. Pledez din aceste considerente pentru consultul interdisciplinar al pacienților hipertensivi 
cu boală aterosclerotică. 

Semnalez incompleta cunoaștere, chiar după atâția ani de terapie de supleere renală, a 
mecanismelor fiziopatologice intime care se petrec în procesul de inițiere și în evoluția modificărilor 
vasculare datorate dezechilibrelor metabolismului fosfo-calcic la bolnavii dializați. Studiile clinice din 
literatura de specialitate oferă rezultate și emit concluzii, uneori contradictorii, lăsând cercetărilor 
ulterioare loc pentru aprofundarea fenomenelor. Studiile pe care le-am efectuat în cadrul cecetării 
personale doctorale, vin să completeze, în măsura posibilului, aspectele incerte pe care le-am decelat 
în rezultatele predecesorilor mei. Este de menționat în acest sens că nu cunoaștem complet nici modul 
în care terapiile clasice/recente ale ODR acționează și nici totalitatea potențialelor efecte adverse ale 
acestor terapii. 

Implementarea unor scheme de diagnostic și tratament ale pacienților cu insuficiență renală 
pentru a preveni dezvoltarea și progresia afecțiunilor cardiovasculare deține un rol important în 
scăderea ratei de deces a acestor bolnavi. Utilizarea unor tehnici precise, rapide, minim invazive care 
contribuie la o examinare completă în care pașii vor fi ghidați în funcție de rezultatele investigațiilor 
precedente reprezintă parcurgerea unui drum cu perspectivă în managementului pacientului dializat. 

Investigații clasice simple precum electrocardiograma, radiografia toracică, ecocardiografia, 
completate de unele teste non-invazive mai noi precum determinarea PWV sunt investigații 
paraclinice cost-eficiente pentru identificarea afecțiunilor cardiovasculare. Screeningul efectuat cu 
ajutorul acestor teste poate evidenția cu o bună precizie cazurile la care este necesară prescrierea 
angiografiei, gold-standardul în evidențierea sediului și a gradului de severitate a leziunilor vasculare.  

Evaluarea pacientului dializat necesită următoarele investigații: 
 Explorari uzuale 

o Analize bioumorale: Ca, P, iPTH, RA, albumina, FA – dozate periodic; 
o EKG – repetat anual la pacienții fără acuze și cu o cadență adaptată necesităților; 
o Ecocardiografie – repetată anual și cu o cadență adaptată necesităților; 
o Radiografie toracica - repetată anual și cu o cadență adaptată necesităților. 
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 Explorări suplimentare 
o PWV; 
o Arteriografie. 

 

Fiecare pacient inițiat în terapia de supleere renală necesită o evaluare completă a riscului 
cardiovascular. Consider că investigațiile efectuate în acest studiu reprezintă gama minima de 
explorare a bolnavilor hemodializaţi cu un raport risc-beneficiu în favoarea atât a pacientului cât și a 
sistemului medical. 
 Ca urmare a elaborării acestei lucrări am construit un scor de stabilire a indicației de efectuare 
a angiografiei (documentat statistic) pentru pacienții aflați în tratament substitutiv renal, care nu este 
influențat de prezența sau absența simptomelor cardiace (angina pectorală fiind unul dintre criteriile 
clasice de efectuare a angiografiei), bazat pe durata dializei, pe rezultatele investigațiilor paralinice și 
pe tipul de tratament. Acumularea a 10 puncte poate fi considerat un criteriu de efectuare a 
coronarografiei. 
  

Tabel 9. Scorul de risc coronarian 

PARAMETRII PUNCTE 

Bicarbonat < 18 mEq/l 4 

Calcificări valvulare 4 

Calciu seric > 9,5 mg/dl 4 

Modificări ischemice pe ECG 4 

Chelatori de fosfați > 9 cp/zi 3 

PWV mare (abatere 10%) 3 

Albumina < 4 g/dl 2 

Calcificări vasculare pe radiografie 2 

Fosfatemia > 6,5 mg/dl 2 

iPTH > 800 pg/ml 1 

Durata dializă > 60 luni 1 
 30 

Acest scor este o metodă de profilaxie asupra celei mai severe complicații favorizate de ODR 
la dializați, un predictor pentru leziunile vasculare și permite evaluarea completă a bolnavului cu BCR 
stadiul 5D în vederea prevenirii unui eveniment cardiovascular cu risc letal major în pofida absenței 
simptomatologiei specifice deoarece acești pacienți sunt încadrați conform ghidurilor de bună practică  
în clasa de risc cardiovascular foarte înalt și pot fi asimptomatici prin prisma condiției lor invalidante. 
 După cum am subliniat importanța consultului nefrologic în stadii precoce ale depistării 
modificărilor funcției renale la bolnavii dispensarizați de către medicii de familie și de către 
specialiștii cardiologi, consider oportună și importanța consultului cardiologic periodic la pacienții 
dializați cronic, demers care poate diagnostica la timp modificări cardiovasculare incipiente și cu 
potențial de evoluție și poate reduce rata complicațiilor cardiovasculare severe la acești pacienți.       
 În aceste condiții, consider că este mai important sa ne concentrăm pe prevenție și nu pe 
tratament agresiv în tulburările metabolice osoase din BCR. Ca și în terapia anemiei renale, exagerarea 
terapeutică pentru obținerea unui tablou bioumoral normal poate conduce la efecte adverse pe care le 
descoperim tardiv. Trebuie să avem ințelepciunea de a privi boala metabolică osoasă ca pe o problemă 
complexă și de a o trata cu delicatețe, deoarece nu osul este cea mai importantă victimă a sa, ci 
sistemul cardiovascular.  
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