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Introducere
Perturbările hemostazei la bolnavii uremici (injurie renală acută şi boală cronică de
rinichi) sunt o preocupare majoră în nefrologie, în unităţile de terapie intensivă şi în alte
specialităţi medicale (chirurgie, cardiologie, obstetrică-ginecologie, etc.) deoarece aceste
tulburări de coagulare sunt complexe, atât din punct de vedere al interpretării mecanismelor
fiziopatologice care le generează, cât şi din punct de vedere al manifestărilor clinice şi al
procedeelor terapeutice.

Stadiul actual al cunoa]terii

I. Injuria renal` acut`
Prin injurie renală acută se înţelege declinul acut al funcţiei renale, av@nd loc o creştere a
retenţiei azotate însoţită sau nu de reducerea diurezei. Combinarea criteriilor RIFLE şi AKIN
este consemnată în ghidul KDIGO care stadializează injuria renală acută în trei stadii bazate pe
creşterea creatininei serice şi pe diureză. În stadiul III sunt încadraţi pacienţii care necesită
hemodializă. (2)
Incidenţa injuriei renale acute în unităţile spitaliceşti şi în clinicile de terapie intensivă
este în continuă creştere. Aproximativ 4-5% din pacienţii internaţi în clinicile de terapie intensivă
necesită terapie de substituţie a funcţiei renale şi până la două treimi din pacienţii din aceste
clinici dezvoltă un anumit grad de afectare renală acută care ar putea fi încadrat în criteriile
RIFLE. (3, 4)
II. Boala cronic` de rinichi

Boala cronică de rinichi (BCR) este definită prin anomalii ale structurii sau ale funcţiei
renale, persistente mai mult de 3 luni, evidenţiate prin raportul albumină/creatinină urinară
≥30mg/g şi alte anomalii ale unor investigaţii de laborator sau scăderea ratei filtrării glomerulare
(RFG) sub 60 ml/min/1.73m². (52)
Una din zece persoane din întreaga lume are boală cronică de rinichi, în conformitate cu
primul raport global (Global Kidney Health Atlas) detaliat privind furnizarea de îngrijire pentru
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boala renală. (54) În România, prevalenţa estimată a bolii cronice de rinichi este de 6,7%,
conform studiului PREDATORR din 2013. (55)
Tulburările hemostazei, în special hemoragiile, sunt frecvent întâlnite în boala cronică de
rinichi, mai ales în stadiile avansate. Patogenia sindromului hemoragipar ţine în principal de
disfuncţia plachetară, nu numai din punct de vedere al numărului de trombocite, dar şi al funcţiei
acestora. Intervin şi alţi factori patogenici implicaţi în mecanismul coagulării (factori vasculari şi
factori ai coagulării). (102) Hipercoagularea este mai puțin întâlnită decât sindomul hemoragipar
în stadiul 5 al bolii cronice de rinichi. Ca factori patogenici ce contribuie la hipercoagulare sunt
mai frecvent menţionaţi: sindromul nefrotic şi proteinuria şi hipercoagularea din circuitul
extracorporeal (agregarea trombocitelor, creşterea factorilor de coagulare I şi VIII, inhibarea
fibrinolizei, etc.). (110)
III. Fiziologia ]i fiziopatologia hemostazei

Hemostaza este un fenomen biologic de protecţie a organismului împotriva accidentelor
hemoragice şi trombotice. (108) At@t manifest`rile clinice hemoragipare, c@t ]i cele trombotice sunt
asociate patologiei renale. În ambele cazuri intervin factori imunologici şi factori de risc ce ţin de

disfuncţia renală, în care substanţele patologice retenţionate acţionează pe endoteliul vascular şi
pe trombocit. (102, 185)

Contribu\ia personal`

IV. Ipoteze de lucru, scopuri ]i obiective
Scopurile principale ale lucrării au fost:
1. Determinarea efectelor injuriei renale acute (hemodializată şi nehemodializată) şi ale bolii
cronice de rinichi în stadiul terminal asupra hemostazei;
2. Determinatea efectelor terapiei de substituție renală prin hemodializă şi a altor tratamente
aplicate asupra hemostazei;
Obiective principale ale cercet`rii au fost:
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1. Analiza separată a fiecărui sindrom de disfuncție renală (injuria renală acută şi boala cronică
de rinichi) în ceea ce priveşte afectarea hemostazei şi evidențierea elementelor clinice şi
fiziopatologice comune şi a celor ce le diferențiază;
2. Evaluarea impactului pe care factorul etiologic al disfuncției renale îl are asupra hemostazei;
3. Evaluarea impactului pe care perturbările hemostazei îl au asupra evoluției şi prognosticului
pacienților cu disfuncție renală;
4. Analiza evoluției pacienților ce au necesitat hemodializă, comparativ cu cei nehemodializați ;

V. Material ]i metod`

Au fost efecutate două studii observațional-prospective. Primul studiul a fost efectuat
analizând pacienţi cu injurie renală acută, aceştia fiind împărţiţi în două loturi: un lot a inclus
bolnavi supuşi hemodializei şi un lot martor a inclus pacienţii care nu au necesitat hemodializă şi
care au fost trataţi medical, lotul incluzând forme clinice mai puţin severe de injurie renală acută.
De asemenea, în cadrul celui de-al doilea studiu am analizat şi un lot de pacienţi cu boală cronică
de rinichi stadiul 5 aflaţi în program de hemodializă.
Au fost înregistrate date referitoare la fiecare pacient (vârsta, sex, valori ale unor analize
paraclinice, complicaţii hemoragice sau trombotice, comorbidităţi, etiologia injuriei renale acute,
tratament prin hemodializă) care au fost incluse în baze de date şi tabele separate pentru fiecare
lot de pacienţi. Ulterior, au fost înregistrate o serie de categorii de complicaţii prin afectarea
hemostazei. Pentru stabilirea corelaţiilor între diverşi parametri am utilizat funcţia ,,regression”
(Microsoft Excel), testul ANOVA şi testul T al lui Student, utile pentru compararea mediilor
pentru două sau mai multe loturi, cu determinarea valorilor p şi R pătrat.
VI. Rezultate
Primul studiu a inclus 81 de cazuri de injurie renal` acut` hemodializat` ]i 111cazuri de
injurie renal` acut` nehemodializat`, iar [n cel de-al doilea studiu al fost urm`ri\i 218 pacien\i cu
boal` cronic` de rinichi stadiul 5 [n program de hemodializ`.
{n cadrul primului studiu, pacien\ii au fost clasifica\i [n func\ie de factorul etiologic ce a
cauzat injuria renal` acut`: sepsis sever ]i ]oc septic, posttraumatice, postoperatorii, pancreatite,
toxice, leptospiroz`, nefropatii cronice acutizate. Astfel, [n primul lot de pacien\i, sepsis-ul sever
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]i ]ocul septic au reprezentat principala cauz` de producere a injuriei renale acute (34,56%), [n
timp ce [n al doilea lot injuria renal` acut` de etiologie septic` a fost prezent` [n doar 17,11% din
cazuri. {n schimb, [n acest lot, principala cauz` de producere a disfunc\iei renale acute a fost
reprezentat` de dezechilibrele hidroelectrolitice (non-septice).
S-a observat o diferen\` important` [n ceea ce prive]te rata de complica\ii hemoragipare
la cele dou` loturi din cadrul primului studiu. Astfel, [n primul lot de pacien\i, complica\iile
hemoragipare au fost prezente [n 59,25% din cazuri, iar [n al doilea lot acestea au fost prezente la
doar 15,31% din pacien\i. De asemenea, o diferen\` semnificativ` s-a [nregistrat [n ceea ce
prive]te complica\iile hemoragice la cazurile de etiologice septic`. Procentul acestor complica\ii
a fost de 96,42% [n primul lot ]i de numai 5,26% [n cel de-al doilea.
Analiz@nd toate aspectele clinice de complica\ii hemoragipare din ambele loturi ale
primului studiu, s-a observat o diferen\` [nalt semnificativ` (p = 0,00725) [n favoarea prezen\ei
acestor complica\ii la pacien\ii hemodializa\i.
În ceea ce priveşte complicaţiile trombotice, nu s-au înregistrat tromboze importante la
pacienţii cu injurie renală acută (trombi evidenţiaţi prin ecografie a venelor importante, trombi
intracavitari evidenţiaţi prin ecocardiografie sau alţi trombi cu diverse localizări evdenţiaţi prin
examen CT cu substanţă de contrast), put@ndu-se concluziona c` antiocoagularea profilactic` a
fost foarte eficient`. {n schimb, au fost puse în evidenţă doar microtromboze (prezente în cadrul
sindromului de coagulare intravasculară diseminată), vizualizate la examenul histopatologic al
unor piese prelevate de la pacienţi decedaţi cu injurie renală acută hemodializaţi.
{n al doilea studiu, la pacien\ii cu boal` cronic` de rinichi au fost [nregistrate complica\ii
hemoragipare la 42,2% din cazuri, dar majoritatea hemoragiilor au fost legate de abordul
vascular pentru hemodializ`, hemoragiile severe fiind prezente [ntr-un num`r redus. La acest lot
de pacien\i s-au [nregistrat ]i complica\ii trombotice, la 14,22% din pacien\i fiind necesar`
[ntreruperea hemodilazei [nainte de durata normal` de 4 ore a ]edin\ei. Av@nd [n vedere faptul c`
majoritatea pacien\ilor (98,62%) au efectuat c@te 3 ]edin\e de hemodilaiz` pe s`pt`m@n` ]i c`
num`rul total de ]edin\e [nregistrat [n studiu [n decursul unui an a fost de 31392, putem
considera c` rata complica\iilor a fost redus`.
{n ceea ce prive]te hemoragiile, acestea au fost clasificate [n dou` categorii
(u]oare/moderate ]i severe), modalitatea de reparti\ie a pacien\ilor [ntr-unul dintre aceste grupuri
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fiind detaliat` [n capitolul ,,Material ]i metod`”. Hemoragiile severe au fost predominante doar
[n lotul cu injurie renal` acut` hemodializat`, [n care au reprezentat un procent de 56,25% din
totalul hemoragiilor, fiind prezente [n procent de 23,52% la cei nehemodializa\i ]i 34,78% la
pacien\ii cu boal` cronic` de rinichi.
Mortalitatea a fost semnificativă doar în cazul lotului de pacienţi cu injurie renală acută la
care a fost necesară hemodializa, lot [n care 43,2% din pacien\i au decedat. Cea mai ridicat` rat`
a deceselor s-a [nregistrat [n cazul pacien\ilor cu injurie renal` acut` postoperatorie (60%) ]i a
celor cu pancreatite acute severe (58,33%). De asemenea, [n acest lot a existat o corela\ie
semnificativ` (p = 0,01) [ntre rata de complica\ii hemoragipare ]i rata deceselor pentru
categoriile etiologice analizate de injurie renal` acut`. În cazul celorlalte două loturi, ratele
mortalităţii au fost mai mici de 10%, neputându-se efectua o analiză statistică amănunţită a
pacienţilor decedaţi.

VII. Discu\ii
Studiul 1: Afectarea hemostazei [n injuria renal` acut`
Factorul etiologic, aşa cum rezultă din materialul analizat şi din datele din literatură,
acţionează prin mecanisme multiple. Factorii etiologici sunt complecşi şi au suport fiziopatologic
diferit în funcţie de etiopatogenia injuriei renale acute, dar şi de forma clinică a injuriei renale
acute. Astfel, formele de injurie renală acută severe (stadiul III RIFLE) ce au fost hemodializate
au avut un impact mai important asupra hemostazei (rata de complicații hemoragipare 59,25%)
comparativ cu cele din lotul de bolnavi nehemodializaţi (complicații hemoragipare 15,31%). Mai
intervin şi alți factori cum ar fi diverse proceduri terapeutice, diverse intervenţii chirurgicale
pentru rezolvarea cauzei care a declansat injuria renală acută sau hemodializa.
Şocul septic şi sepsisul sever au cel mai constant şi evident impact aspra balanţei
coagulării, precum şi şocul posttraumatic şi postoperator. În aceste situații, este perturbată
hemostaza încă din debut prin declanşarea coagul`rii intravasculare diseminate. Sunt consumaţi
factorii coagulării, cu impact atât local asupra endoteliului vascular, cât şi la nivel sistemic. (211)
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Evolu\ia ]i prognosticul pacien\ilor cu injurie renal` acut` care au necesitat hemodializ` a
fost influen\at` de complica\iile hemoragice. Mortalitatea generală de orice cauză înregistrată în
lotul de pacienţi cu injurie renală acută stadiul III RIFLE a fost de 43,2% pe parcursul
spitalizării, fiind corelat` cu rata hemoragiilor. Comparativ cu datele din literatura de
specialitate, mortalitatea înregistrată a avut o rată mai mare decât cea înregistrată într-o
metaanaliză ce a inclus mai mult de 49000 de pacienţi stadializaţi în funcţie de criteriile RIFLE
(mortalitate în stiadiul ,,Failure” de 37%), dar se situează sub limita maximă citată în literatură,
de 62%. (222, 223) În schimb, mortalitatea pacienţilor cu injurie renală acută în stadiile I şi II din
clasificarea RIFLE a fost situată la limita inferioară a celei găsită în datele publicate anterior.
(1,22)
Studiul 2: Afectarea hemostazei [n boala cronic` de rinichi stadiul 5
În boala cronică de rinichi mecanismele ce afectează hemostaza ţin în principal de
sindromul uremic şi implică trei componente: o componentă o reprezintă endoteliul vascular, o
altă componentă foarte importantă ţine de trombocite (modificări ca număr şi ca funcţie
trombocitară), iar o ultimă componentă ţine de factorii de coagulare.
Componenta vasculară constă în fragilitatea vaselor, însoţită de creşterea permeabilităţii
endoteliului vacular. Sistemul vascular este afectat în boala cronică de rinichi în special în
formele avansate ale bolii (stadiile 4 şi 5) datorită retenţiei unor factori metabolici consecutivi
excreţiei renale scăzute. Componenta trombocitară este reprezentată de scăderea numărului
acestora, care însă nu este evidentă în toate cazurile. Modificarea calităţii trobocitelor (aşanumita trombastenie) este mai importantă decât scăderea numărului. Are loc o scădere a
interacţiunii dintre trobocite şi endoteliu ce duce la perturbări ale adezivităţii şi agregării. (67)
Riscul de tromboembolism poate însoţi boala cronică de rinichi în stadiile avansate.
Riscul trombofil include mai mulţi factori: tulburarea metabolismelor lipidic şi glucidic,
hipertensiunea arteriala, deficitul de anticoagulanţi (proteina C şi proteina S), prezenţa
anticoaglantului lupic, creşterea adeziunii plachetare, creşterea concentraţiei factorului VIII,
factorului von Willebrand, tulburarea fibrinolizei. (67)
La pacien\ii cu boal` cronic` de rinichi comorbidit`\ile frecvent asociate pot [nfluen\a de
asemenea echilibrul coagul`rii. {n lotul analizat, disfunc\ia hepatic` a fost prezent` la 15,12% din
8

pacien\i, diabetul zaharat a fost prezent la 22,01% din pacien\i, iar afec\iunile cardiace ce au
impus administrarea tratamentului anticoagulant sau antiagregant s-au [nt@lnit la 42,19% din
cazuri.
VIII. Concluzii generale
1. Perturbările de hemostază (hemoragice şi trombotice) se întâlnesc atât la cazurile de
injurie renală acută, cât şi la cazurile de boală cronică de rinichi, dar în procente diferite şi prin
mecanisme fiziopatologice diferite în foarte multe cazuri;
2. La cazurile de injurie renală acută în care pacienţii au fost trataţi prin hemodializă,
manifestările hemoragipare au fost înregistrate la peste 50% din cazuri, spre deosebire de
pacienţii nehemodializaţi, la care incidenţa perturbărilor de hemostază a fost mult mai redusă;
astfel, considerăm că hemodializa are un rol important în afectarea hemostazei;
3. În cazul pacienţilor cu boală cronică de rinichi în stadiul terminal în program de
hemodializă manifestările hemoragipare au survenit în procent de aproximativ 40% în decursul
unui an, fiind într-un număr relativ redus comparativ cu numărul total de şedinţe de hemodializă
efectuate în total;
4. În cazul pacienţilor cu injurie renală acută, etiologia disfuncţiei renale a avut un rol
important în generarea compliaţiilor hemoragipare;
5. Tratamentul anticoagulant şi antiagregant administrat pe termen lung în ambulator,
precum şi comorbidităţile asociate, au avut o contribuţie importantă în determinarea
complicaţiilor hemoragipare la pacienţii cu boală cronică de rinichi;
6. Cele mai ridicate rate ale complicaţiilor hemoragice la pacienţii cu injurie renală acută
hemodializaţi au fost la cei septici, în timp ce la cei trataţi medicamentos hemoragiile au survenit
mai frecvent în contextul pancreatitelor şi postoperator;
7. Hemoragii cu forme uşoare sau medii au fost întâlnite mai frecvent la pacienţii cu
boală cronică de rinichi şi la cei cu injurie renală acută trataţi medicamentos, în timp ce
hemoragiile severe au fost mai frecvente la pacienţii cu injurie renală acută hemodializaţi;
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8. Complicaţiile trombotice evidente clinic sau imagistic au survenit exclusiv la pacienţii
cu boală cronică de rinichi, ceea ce denotă o eficienţă a tratamentului profilactic anticoagulant
administrat pacienţilor internaţi;
9. Complicaţiile trombotice survenite la pacienţii cu boală cronică de rinichi au fost în
număr relativ redus comparativ cu numărul total de şedinţe de dializă efectuate;
10. La pacienţii cu injurie renală acută au fost identificate doar microtromboze la
examenul histopatologic al unor pacienţi decedaţi, acestea apărând în contextul sindromului de
coagulare intravasculară diseminată, când au fost uneori asociate sindroamelor hemoragiopare;
11. Mortalitatea a fost ridicată la pacienţii cu injurie renală acută hemodializaţi, în timp
ce în celălalte două loturi nu a fost semnificativă;
12. Mortalitatea a fost corelată cu manifestările hemoragipare la pacienţii cu injurie
renală acută hemodializaţi;
13. Complicaţiile hemoragipare au avut un impact negativ asupra evoluţiei
intraspitaliceşti a unor pacienţi, agravând sindromul de disfuncţie renală;
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