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REZUMAT
Boala cronică renală, a cărei evoluţie naturală este determinată de propriile mecanisme adaptative în 

încercarea de a restabilii funcţia renală la parametrii normali, poate prezenta o progresie rapidă prin asocierea 
altor afecţiuni organice. Considerăm defi niţia insufi cienţei renale acute – creşterea brutală a retenţiei azotate 
la bolnavi cu rinichi anteriori sănătoşi – incompletă, deoarece nu include acutizările survenite frecvent în 
evoluţia bolii renale cronice. Astfel, orice tulburare de cauză extrarenală sau intrinsecă poate determina în 
sens negativ evoluţia bolii renale preexistente; cunoaşterea exactă a factorilor precipitanţi permite medicului 
curant precizarea conduitei terapeutice şi a prognosticului bolii renale. O patologie cu impact important 
asupra rinichiului este reprezentată de tulburările gastrointestinale care, datorită unor factori precipitanţi 
şi a anumitor decizii terapeutice adoptate, pot determina leziuni ireversibile la nivel renal şi chiar exitus.
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A T A T
Chronic renal failure, with a natural evolution infl uenced by its own compensatory mechanisms to restore 

renal function to normal values, may exhibit a fulminent development in association with other diseases. 
Gastrointestinal disorders represent a pathology which can determine irreversible renal lesions, even death, 
because of diff erent favouring factors and certain adopted therapy.
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INTRODUCERE

Boala cronică renală, defi nită ca un sindrom 
prin diminuarea progresivă şi ireversibilă a 

ratei fi ltrării glomerulare şi creşterea creati -
nemiei, evoluează, în principal, datorită mecanis-
melor adaptati ve compensatorii ale rinichiului 
în în cercarea de a normaliza funcţia renală, func-
ţie de cele mai multe ori compromisă şi prin aso-
cierea cu alte afecţiuni organice (1). Odată iden-
ti fi cată cauza degradării acute a funcţiei re nale, 
trebuie avut în vedere şi stadiul insufi cienţei re-

nale cronice (IRC) preexistente (Tabelul 1) pentru 
adoptarea celei mai bune scheme de trata ment.

O patologie vastă şi cu impact marcant 
asupra rinichiului indemn este reprezentată de 
tul bu rările gastrointesti nale care pot infl uenţa 
pro gresia bolii renale atât prin mecansimele 
fi zio patogenice proprii, cât şi prin efectele 
secundare ale terapiei pe care o impun.

Tulburările digesti ve pot produce acuti zări 
de cauză prerenală, intrinsecă sau postrenală cu 
răsunet asupra întregului organism (Schema 1) 
(2). În corelaţie cu o serie de factori favorizanţi 

TABELUL 1

Stadii Descriere RFG 
(ml/min)

Observaţii

1 afectare renală (modifi cări urinare/
sanguine/imagistice) cu RFG normală

≥ 90 asimptomatici

2 afectare renală cu RFG uşor scazută 60-89 asimptomatici
3 scădere moderată a RFG 30-59 simptomatologie mininimă, PTH, D3, EPO 

modifi cate
4 scădere severă a RFG 15-29 sindrom uremic
5 insufi cienţă renală terminală < 15 supravieţuire numai cu dializă sau transplant

SCHEMA 1
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(afecţiuni cardio-vasculare, diabet zaharat, obezi-
tate, fumat, durata spitalizării, neoplasme, etc.), 
aceste comorbidităţi pot modifi ca speranţa de 
viaţă a pacientului (3). 

Vârsta pacienţilor infl uenţează evoluţia bolii 
renale. Acuti zările bolii renale sunt mai zgo-
motoase la ti neri, dar mai frecvente la vârstnici. 
Impactul scăderii ratei de fi ltrare glomerulară 
(RFG) la un tânăr, cu sau fără prezenţa anumitor 
comorbidităţi, este mult mai dramati c decât la 
un vârstnic al cărui prognosti c depinde cu pre-

cădere de numeroasele afecţiuni asociate (4). 
Inci denţa apariţiei acuti zărilor nefropati ilor cro-
nice la persoane de peste 65 de ani este mult 
mai numeroasă decât la restul populaţiei (5).

AFECTAREA PRERENALĂ
În marea majoritate a cazurilor de tulburări 

digesti ve cu ecou renal, mecanismul acuti zării 
este prerenal, ceea ce conferă cu o importanţă 
covârşitoare soluţiilor terapeuti ce prompte şi 

TABELUL 2

Diaree neinfecţioasă Diaree de cauză infecţioasă
defi cienţă de lactoză sindrom de ansă oarbă (postoperator)
boala celiacă divericulitoză colonică cu diverticulită
tumori endocrine boala Crohn
colon iritabil enterită de iradiere
insufi cienţă pancreatică colite infecţioase
ischemie mezenterică enterite virale
sindromul Zollinger-Ellison
colita microscopică
hipertiroidism
abuz de laxative
diareea diabeticului cu neuropatie autonomă
boli infl amatorii intestinale

SCHEMA 2
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hipovolemie survin când pacienţilor nu li se 
corectează corect şi rapid defi citul volemic pe 
cale parenterală; o altă cauză frecventă este ad-
ministrarea eronată de soluţii coloidale sau de 
glucoză izotonă. Recomandăm administrarea de 
clorura de sodiu izotonă, iar şocul hemoragic im-
pune asocierea transfuziilor sanguine. Soluţia 
Ringer, datorită aportului de potasiu, trebuie uti  li-
zată cu precauţie în cazul bolnavului anuric (7).

1. Sindromul hepatorenal
Sindromul hepatorenal (SHR) prezintă două 

forme clinice: SHR ti p I şi ti p II. Prin evoluţia sa 
fulminantă şi rata crescută a mortalităţii (SHR 
ti p I de până la 90%), reprezintă forma de acuti -
zare extrarenală cea mai severă şi cu prognosti cul 
cel mai prost, deşi incidenţa aceste complicaţii 
este scăzută. Poate surveni la orice pacient cu 
ciroză hepati că în ti mpul unui episod de dis-
funcţie circulatorie şi hipoperfuzie renală; fac-
torii precipitanţi cei mai frecvenţi sunt:

peritonita bacteriană spontană (PBS);
hemoragia digesti vă superioară.

Suspiciunea de SHR impune umprea patului 
vascular prin perfuzii de albumină (1,5g/kgc în 
prima zi şi 1g/kgc după 48 de ore) şi soluţii saline 
izotone. Confi rmarea eti ologiei infecti oase – PBS 

•
•

corecte. În urma cercetării întreprinse, din multi -
tudinea cauzelor digesti ve de natură prerenală 
existente, prezenta lucrare încearcă să surprindă 
pe de o parte afecţiuni cu impact renal frecvent 
şi posibilităţi terapeuti ce simple, pe de altă parte 
tulburări cu incidenţă scăzută, dar cu răsunet 
renal sever şi tratament incert.

Cele mai frecvente acuti zări IRC prin feno-
mene digesti ve se datorează hipovolemiei care 
survine fi e prin pierderi lichidiene mari în cadrul 
unui sindrom diareic de cauză infecţioasă sau 
noninfecţioasă (Tabelul 2), fi e prin hemoragii 
diges ti ve importante acute ce se pot complica şi 
cu şoc hemoragic (6) (Schema 2).

De asemenea, hipovolemia severă poate fi  
indusă prin vărsături incoercibile de cauze di-
verse – digesti ve sau extradigesti ve.

De reţinut este faptul că spre deosebire de 
pacienţii cu rinichi indemni, rinichiul anterior 
afectat este mult mai sensibil la ischemia pro-
dusă de hipovolemie. Acest lucru se datorează 
pierderii, ca mecanism de „adaptare“ (în fapt de 
„maladaptare”) în cursul dezvoltării IRC, a 
autoreglării circulaţiei renale. În cazul hipo-
volemiei, corectarea defi citului volemic trebuie 
insti tuită prompt (cea mai efi cientă cale este cea 
parenterală). Cele mai frecvente acuti zări prin 

SCHEMA 3
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– necesită concomitent administrarea unui anti -
bioti c. Rezulate: remisiunea IRA la pacienţii cu 
sindrom preudohepatorenal şi menţinerea în 
viaţă – până la transplant – a bolnavilor cu SHR 
patent. Tratamentul curati v al SHR rămâne în con-
ti nuare transplantul hepati c (Schema 3) (8,9).

2. Pancreatitele acute
Relati v des întâlnite în practi ca obişnuită, 

pan  ceati tele acute, în special de eti ologie 
etanolică şi biliară, reprezintă un factor de risc 
crescut în special în cazul pacienţilor cu nefro-
pati e cronică preexistentă sau prin complicarea 
cu insufi cienţă renală acută (IRA) ori insufi cineţă 
multi plă de organ (MSOF). Rata mortalităţii con-
form literaturii de specialitate, odată instalată 
IRA, este de circa 80%. Şansele de supravieţuire 

s-au modifi cat în sens poziti v datorită posibilităţii 
efectuării hemodializei sau hemodiafi ltrării. 

Mecanismul de producere a IRA în această 
situaţie este încă necunoscut şi nu se poate pre-
ciza care dintre elemente este mai important în 
evoluţie: insufi cienţa renală însăşi, asocierea cu 
anumite stări patologice (IRC cunoscută anterior 
episodului acuti zant, tulburări cardio-vasculare 
şi hematologice), instalarea MSOF. Bolnavii cu 
pancreati tă acută – indiferent de forma anatomo-
patologică (edematoasă sau necroti co-hemo-
ragică) – prezintă scoruri Ranson şi APACHE II 
extrem de crescute (10).

Tratamentul este adaptat în funcţie de gradul 
severităţii, de cauza principală de producere a 
pancreati tei, de factorii asociaţi (Schema 4), iar 
administrarea medicamentelor nefrotoxice este 
decisă în funcţie de gradul injuriei renale.

SCHEMA 3
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CONCLUZII
Considerăm defi niţia insufi cienţei renale 

acute – creşterea brutală a retenţiei azotate la 
bolnavi cu rinichi anteriori sănătoşi – incompletă, 
deoarece nu include acuti zările survenite frec-
vent în evoluţia bolii renale cronice. As  el, orice 
tulburare de cauză extrarenală sau intrinsecă 
poate determina în sens negati v evoluţia bolii 
renale preexistente şi, de asemenea, cunoaşterea 
exactă a factorilor precipitanţi permite medicului 
curant precizarea conduitei terapeuti ce şi a prog-
nosti cului bolii renale. Cu toate că în ulti mii ani 
domeniul cercetării a evoluat spectaculos, ră-
mân încă destule întrebări în legătură cu eti o-
logia de bază a anumitor boli şi a mecanismelor 
de producere. Este extrem de importantă eva-

luarea corectă a pacientul nou internat şi infor-
marea privind antecedentele patologice, sti lul 
de viaţă, tratamentul cronic urmat şi ante ce-
dentele heredocolaterale – condiţii necesare 
pentru adoptarea celei mai bune conduite tera-
peuti ce.

O atenţie specială trebuie acordată poten-
ţialelor comorbidităţi. În caz de oligoanurie şi în 
prezenţa unor dezechilibre importante hidro-
electroliti ce asociate cu disfuncţie multi organică, 
riscul de deces (scorul Ranson) poate fi  crescut 
până la 100%. Schema terapeuti că va fi  adaptată 
la gradul disfuncţiei renale recent instalate.

Profi laxia factorilor precipitanţi şi a acuti  ză-
rilor extrarenale reprezintă soluţia opti mă 
pentru evitarea progresiei bolii renale cronice 
im plicit a scăderii ratei de mortalitate.
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