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Nadciśnienie płucne u chorych 
hemodializowanych – przegląd aktualnej 
wiedzy

w ostatnich latach zwrócono uwagę na znaczenie nadciśnienia płucnego 
(Np) jako istotnego czynnika rokowniczego w grupie chorych hemodializo-
wanych. Częstość Np w tej grupie znacznie przekracza wartości stwierdza-
ne w populacji ogólnej, i dotyczyć może nawet 30-60% chorych. patogeneza 
Np w tej populacji chorych jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana. do 
najważniejszych determinant rozwoju Np w schyłkowej niewydolności nerek 
zalicza się: waskulopatię mocznicową, dysfunkcję skurczową i rozkurczową 
mięśnia sercowego, wady zastawkowe, obecność przetok tętniczo-żylnych, 
przewodnienie, kalcyfikację naczyń, kontakt z błonami dializacyjnymi, dysfunk-
cję śródbłonków naczyń krwionośnych oraz przewlekły stan zapalny. w artyku-
le omówiono aktualną epidemiologię, patogenezę, następstwa kliniczne nadci-
śnienia płucnego oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych 
leczonych nerkozastępczo hemodializami, u których stwierdzono nadciśnienie 
płucne. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2019, 23, 30-34)

pulmonary hypertension in hemodialysis patients – 
a review

In recent years attention has been drawn to the importance of pulmonary 
hypertension (pH) as an important prognostic factor in hemodialysis patients. 
The pH rate in this group significantly exceeds the values found in the general 
population, even reaching the percentage of 30-60% of patients. The pathoge-
nesis of pH in this patient population is multifactorial and not fully understood. 
The most important determinants of pH development in end-stage renal failu-
re include uremic vasculopathy, myocardial and diastolic dysfunction, valvu-
lar heart disease, presence of arteriovenous fistulas, overhydration, vascular 
calcification, contact with dialysis membranes, endothelial dysfunction, and 
chronic inflammation. The article discusses the current epidemiology, patho-
genesis, clinical consequences of pulmonary hypertension and diagnostic and 
therapeutic procedures in hemodialysis patients with coexisting pulmonary 
hypertension.

(NepRol. dIAl. pol. 2019, 23, 30-34)
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wstęp
Pomimo postępu w leczeniu chorych 

ze schyłkową niewydolnością nerek, któ-
ry miał miejsce na przestrzeni ostatnich 
dekad, nadal notuje się wśród nich wyso-
ki wskaźnik rocznej śmiertelności (15,6% 
w Europie i 21,7% w USA), a główną jej 
przyczyną są powikłania sercowo-na-
czyniowe. Wskazuje to na konieczność 
wczesnej identyfikacji i leczenia czynników 
ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym kla-
sycznych predyktorów zgonu chorych dia-
lizowanych, takich jak choroba wieńcowa 
i przewlekła niewydolność serca z powikła-
niami w postaci zaburzeń rytmu oraz now-
szych, jak nadciśnienie płucne (NP), na 
które skierowano uwagę dopiero w ostat-
nich latach [1].

Nadciśnienie płucne jest stanem he-
modynamicznym, występującym w prze-
biegu różnych schorzeń, definiowanym 
jako wzrost średniego ciśnienia w tętnicy 
płucnej ≥25 mm Hg w spoczynku, zmie-
rzonego w trakcie cewnikowania prawe-
go serca. Może ono stanowić powikłanie 

większości chorób układu sercowo-na-
czyniowego i układu oddechowego. Jest 
objawem pojawiającym się w przebiegu 
schorzeń o różnej etiologii i patofizjologii. 
Odzwierciedla to obowiązująca klasyfikacja 
kliniczna nadciśnienia płucnego wg WHO, 
przyporządkowująca liczne stany chorobo-
we do pięciu grup w oparciu o prezentację 
kliniczną, patofizjologię, hemodynamikę 
i strategię leczenia. Zastąpiła ona w 2001 
roku poprzednią klasyfikację, która wyróż-
niała jedynie dwie kategorie nadciśnienia 
płucnego: pierwotną i wtórną. Dodatkowo, 
w 2008 roku wyróżniono nadciśnienie płuc-
ne w przebiegu przewlekłej niewydolności 
nerek (PNN), które zakwalifikowano do 
grupy piątej, tj. o nieustalonym lub wielo-
czynnikowym patomechanizmie [2].

Znaczenie kliniczne, epidemiologia 
i patogeneza

Rozwój nadciśnienia płucnego u pa-
cjentów z przewlekłą niewydolnością serca 
jest czynnikiem znacząco pogarszającym 
jakość ich życia, zwiększającym ryzyko 
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hospitalizacji i zgonu, niezależnie od wiel-
kości frakcji wyrzutowej lewej komory (left 
ventricular ejection fraction – LVEF) i sta-
dium choroby. Jest to także niezależny 
czynnik ryzyka zgonu zarówno u chorych 
z PNN nie wymagających dializoterapii, 
jak i w grupie leczonej nerkozastępczo he-
modializami [1,3]. Obecność NP podwaja 
roczną śmiertelność w tej grupie chorych - 
w jednym z badań wykonanych w USA od-
setki wynosiły odpowiednio: 53% w grupie 
HD z NP vs. 22% w grupie HD bez NP [4]. 
W tej sytuacji niektórzy badacze postulują, 
aby do standardowej opieki nad chorymi ze 
schyłkową PNN włączyć ocenę w kierunku 
NP jeszcze przed rozpoczęciem leczenia 
dializami. 

Mało jest w piśmiennictwie danych 
dotyczących częstości występowania 
nadciśnienia płucnego w skali globalnej. 
W Wielkiej Brytanii notuje się 97 przypad-
ków na milion, z przewagą kobiet w sto-
sunku 1:1,8. W Stanach Zjednoczonych 
umieralność z powodu NP, znormalizowa-
na do wieku waha się między 4,5 i 12,3 na 
100 000 ludności. Dane epidemiologiczne 
dotyczące częstości występowania róż-
nych grup nadciśnienia płucnego nie są 
łatwe do uzyskania, ale zakłada się, że 
choroby lewego serca (grupa 2 wg WHO) 
są najczęstszą przyczyną NP, stanowiąc 
65-80% wszystkich przypadków, choć 
ciężkie nadciśnienie płucne jest stosunko-
wo rzadkie w tej grupie. Mimo, że pacjenci 
należący do grup 2 i 3 są szeroko repre-
zentowani w praktyce klinicznej, istnieje 
nieproporcjonalnie mało informacji na te-
mat demografii i przebiegu klinicznego NP 
w tej populacji. Częstość występowania 
nadciśnienia płucnego u chorych z prze-
wlekłą niewydolnością serca wzrasta wraz 
ze wzrostem klasy czynnościowej niewy-
dolności serca. Nadciśnienie płucne może 
występować u 60% pacjentów z ciężką 
dysfunkcją skurczową lewej komory (LK) 
i u 70% chorych z izolowaną dysfunkcją 
rozkurczową LK. W wadach zastawko-
wych lewego serca częstość występo-
wania NP zwiększa się wraz z stopniem 
ciężkości wady i objawów klinicznych. 
Nadciśnienie płucne stwierdza się w za-

sadzie u wszystkich chorych z objawową 
wadą zastawki mitralnej i u około 65% 
chorych z objawową stenozą aortalną 
[5-7]. Dane na temat częstości występo-
wania NP w populacji osób z przewlekłą 
chorobą nerek (PChN) pochodzą z analiz 
wykorzystujących do jego rozpoznania 
przesiewowe badanie echokardiograficz-
ne, a nie cewnikowanie serca. Wynika 
z nich, że występowanie NP jest częstsze 
w PChN niż w populacji ogólnej i rośnie 
w kolejnych stadiach PChN. W dużym 
badaniu z 2016 roku obejmującym ok. 
3000 osób z przewlekłą chorobą nerek 
częstość występowania NP w podgrupach 
wg stadiów PChN wyniosła odpowiednio: 
G1 – 5,88%; G2 – 10,9%; G3a – 20,97%, 
G3b – 21,85%; G4 – 26,5%; G5 – 32,8% 
[3]. Wśród pacjentów leczonych nerkoza-
stępczo hemodializami częstość występo-
wania NP jest jeszcze wyższa. Różnice 
w częstości występowania nadciśnienia 
płucnego podawanej w piśmiennictwie 
dotyczącym chorych hemodializowanych 
wynikają z różnic zastosowanej metodo-
logii badań i kryteriów diagnostycznych. 
Część badaczy opierała rozpoznanie NP 
na wynikach badania USG serca wykona-
nego przed zabiegiem hemodializy, inni 
zaś na badaniu wykonanym tuż po he-
modializie, co powodowało duże różnice 
stanu nawodnienia badanych. W badaniu 
amerykańskim z 2012 roku, w którym za 
kryterium rozpoznania przyjęto wielkość 
ciśnienia skurczowego w tętnicy płucnej 
(systolic pulmonary artery pressure – 
SPAP) >35 mmHg w badaniu wykonanym 
w godzinę po zakończeniu HD, częstość 
nadciśnienia płucnego wyniosła 38% [4]. 
Tętnicze nadciśnienie płucne (prekapilar-
ne) w populacji ogólnej występuje w 5-15 
przypadkach na milion, podczas gdy 
w populacji chorych w stadium 5 PChN 
jego częstość jest wielokrotnie wyższa: 
w dużym badaniu japońskim idiopatyczne 
tętnicze nadciśnienie płucne zdiagnozo-
wano u 15 osób spośród 1988 przebada-
nych osób ze schyłkową niewydolnością 
nerek, czyli u 0,75% pacjentów [8].

Zwiększenie ciśnienia płucnego może 
pojawić się przy kilku różnych zaburze-

niach fizjologii. W krążeniu płucnym zależ-
ność między oporem naczyniowym, prze-
pływem i ciśnieniem jest opisana prawem 
Ohma: mPAP (średnie ciśnienie w tętnicy 
płucnej) = płucny opór naczyniowy (pulmo-
nary vascular resistance – PVR) x pojem-
ność minutowa serca + ciśnienie zaklino-
wania w kapilarach płucnych (pulmonary 
capillary wedge pressure – PCWP). Za-
tem wzrost PVR, rzutu minutowego serca 
i ciśnienia żylnego (oszacowane przez 
PCWP) prowadzi do nadciśnienia płucne-
go. Należy zauważyć, że obecnej klinicznej 
klasyfikacji WHO nie są przypisane żadne 
unikalne, specyficzne dla poszczególnych 
grup kryteria hemodynamiczne. W rzeczy-
wistości jedynym uwzględnianym kryte-
rium hemodynamicznym (poza mPAP) jest 
PCWP, które, jeśli podwyższone (>0,15 
mmHg), charakteryzuje grupę 2 klasyfika-
cji. Podwyższony płucny opór naczyniowy, 
chociaż wcześniej uważany za specyficzny 
dla tętniczego nadciśnienia płucnego (NP 
grupy 1), jest obecny w subpopulacjach 
wszystkich grup NP. Powiązanie pomiędzy 
klasyfikacją kliniczną a charakterystyką he-
modynamiczną przedstawia tabela I. Pa-
cjenci z PNN i NP mogą wykazywać zmien-
ne konstelacje hemodynamiczne i kliniczne 
profile ryzyka, jak wskazano w tabeli II.

Rozwój nadciśnienia płucnego w schył-
kowej niewydolności nerek jest konse-
kwencją czynników związanych z moczni-
cą oraz klasycznych czynników ryzyka tej 
choroby, jak dysfunkcja skurczowa i roz-
kurczowa lewej komory, choroby układu 
oddechowego, choroby układowe tkanki 
łącznej, zespół bezdechu sennego, czy 
powikłania za krzepowo-zatorowe [2,9,10]. 
Środowisko mocznicowe, charakteryzu-
jące się m.in. dysfunkcją śródbłonka na-
czyniowego i zmniejszeniem aktywności 
tlenku azotu (NO), uogólnioną wazokon-
strykcją, kalcyfikacją naczyń, obecnością 
stresu oksydacyjnego, przewlekłego stanu 
zapalnego oraz kontaktem krwi z błonami 
dializacyjnymi, sprzyja szybkiemu rozwojo-
wi tętniczego nadciśnienia płucnego. 

Istotne znaczenie dla rozwoju NP 
w PChN może mieć zwiększenie prze-
pływu płucnego wynikające z obecności 

Tabela I
Wzajemne relacje pomiędzy klasyfikacją nadciśnienia płucnego opartą na cechach hemodynamicznych oraz klinicznych. 
The relationship between pulmonary hypertension (PH) classification based on hemodynamic criteria and WHO clinical PH classification. 

Definicja Cechy hemodynamiczne Podział kliniczny wg WHO

Nadciśnienie płucne (NP) mPAP ≥25 mm Hg Wszystkie grupy

Przedwłośniczkowe NP
mPAP ≥25 mm Hg
PCWP ≤15 mm Hg

Grupa 1. Tętnicze nadciśnienie płucne
Grupa 3. NP w przebiegu chorób płuc

Grupa 4. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe NP
Grupa 5. NP o niejasnym i/lub wieloczynnikowym

patomechanizmie

Pozawłośniczkowe NP

Pozawłośniczkowe izolowane NP 
Złożone przed- i pozawłośniczkowe NP 

mPAP ≥25 mm Hg
PCWP >15 mm Hg

DPG <7 mm Hg i/lub PVR ≤3 WU
DPG ≥7 mm Hg i/lub PVR >3 WU

Grupa 2. NP w przebiegu chorób lewego serca

Grupa 5. NP o niejasnym i/lub wieloczynnikowym
patomechanizmie

DPG – rozkurczowy gradient przezpłucny (rozkurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej – średnie ciśnienie zaklinowania; mPAP – średnie ciśnienie w tętnicy płucnej, PCWP – 
ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej; NP – nadciśnienie płucne; PVR – naczyniowy opór płucny; WU – jednostki Wooda
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przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ (nie-
wydolność serca ze zwiększoną objętością 
wyrzutową) oraz działanie mechanizmu 
obronnego w postaci zwiększenia oporu 
naczyniowego naczyń płucnych (remode-
ling, wazokonstrykcja). Przepływ krwi przez 
przetokę ≥1500 ml/min sprzyja wystąpieniu 
niewydolności serca z wysokim rzutem, do-
datkowym czynnikiem ryzyka jest wytwo-
rzenie przetoki powyżej dołu łokciowego 
[11]. Tym niemniej dane z piśmiennictwa 
dotyczące tego zagadnienia są niejedno-
znaczne. Niektórzy autorzy nie potwierdza-
ją znamiennego wpływu wytworzenia prze-
toki na wystąpienie nadciśnienia płucnego 
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie 
obserwacji, podobnie nie obserwowano 
wpływu szybkości przepływu krwi w prze-
toce na wartość SPAP [12,13]. Krążenie 
płucne ma unikalną zdolność rozszerzania 
i rekrutacji niewykorzystanych kapilar płuc-
nych do przyjęcia zwiększonego przepływu 
krwi w tym łożysku naczyniowym. Prawi-
dłowe komórki śródbłonka w odpowiedzi 
na wzrost przepływu płucnego zwiększają 
produkcję NO. Jednakże, u chorych z ter-
minalną niewydolnością nerek produkcja 
NO jest istotnie obniżona, co może wynikać 
z działania toksyn mocznicowych na śród-
błonek [14-16]. Wykazano, że u chorych 
hemodializowanych podstawowe stężenia 
metabolitów NO są podobne jak u osób 
zdrowych. Jednakże stężenie endoteliny 
1 oraz płucny opór naczyniowy są u tych 
chorych wyższe niż w populacji bez PNN, 
bez względu na współistnienie NP [17-18]. 

Pozostałe czynniki ryzyka rozwoju NP 
u chorych hemodializowanych obejmują 
m.in. niedokrwistość, obecność miejsco-
wego i uogólnionego stanu zapalnego, 
a także wzmożoną kalcyfikację naczyń, 

będącą konsekwencją zaburzeń gospo-
darki wapniowo-fosforanowej [9,19]. Po-
nadto, ważnym czynnikiem patogenetycz-
nym NP u chorych hemodializowanych 
jest przewodnienie. Wykazano, że stopień 
przewodnienia chorego oraz wielkość 
SPAP obniżają się istotnie po zabiegu HD. 
Skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej jest 
natomiast znacząco wyższe u chorych, 
u których istotne przewodnienie utrzymuje 
się pomimo ultrafiltracji płynu wykonanej 
w przebiegu zabiegu HD. Istnieje silna 
dodatnia korelacja pomiędzy SPAP a stop-
niem przewodnienia ocenianym metodą 
bioimpedancji elektrycznej [20]. Udoku-
mentowane determinanty występowania 
nadciśnienia płucnego w stadium 5 PChN 
obejmują: starszy wiek, płeć żeńską, niskie 
BMI, zwiększony rzut serca, obniżone stę-
żenie hemoglobiny, niższe stężenia meta-
bolitów tlenku azotu, dłuższy czas leczenia 
nerkozastępczego metodą hemodializ, 
niższe wartości ciśnienia rozkurczowego, 
dysfunkcję rozkurczową LK, powiększenie 
lewego przedsionka oraz współistniejącą 
cukrzycę [4,21]. 

obraz kliniczny
Najczęściej występujące objawy kli-

niczne NP, takie jak duszność, pogorszenie 
wydolności fizycznej, zmęczenie, omdle-
nia, niedociśnienie tętnicze lub epizody hi-
potonii podczas zabiegu HD są nieswoiste 
i mogą wynikać z różnych przyczyn. Dlate-
go u hemodializowanych pacjentów uskar-
żających się na uczucie duszności oraz 
wykazujących cechy niestabilności krąże-
niowej podczas zabiegu HD zawsze nale-
ży pamiętać o NP jako możliwej przyczynie 
wymienionych dolegliwości [22]. Objawy 
wynikające z postępującej niewydolności 

prawej komory początkowo obecne są 
podczas wysiłku i obejmować mogą dusz-
ność, zmęczenie i osłabienie, bóle dławico-
we (jako późny objaw wynikający z ucisku 
tętnicy płucnej na lewą tętnicę wieńcową), 
omdlenia, kaszel, nudności, wymioty pro-
wokowane wysiłkiem, krwioplucie, chrypka 
(będąca wynikiem ucisku na nerw krtanio-
wy wsteczny) oraz świszczący oddech. 
Objawy NP w badaniu przedmiotowym to 
akcentacja płucnej składowej II tonu ser-
ca, szmer niedomykalności trójdzielnej 
lub/i płucnej, poszerzenie żył szyjnych, 
hepatomegalia, wodobrzusze, obrzęki ob-
wodowe; ponadto zaobserwować można 
czasami teleangiektazje, owrzodzenia pal-
ców i sklerodaktylię (jak w sklerodermii), 
bądź pajączkowe znamiona, rumień dłoni 
i palce pałeczkowate sugerujące schorze-
nia wątroby.

Badania dodatkowe
W zapisie EKG u chorych z nadciśnie-

niem płucnym typowo obecne są: dek-
strogram, P-pulmonale, cechy przerostu 
i przeciążenia prawej komory serca, blok 
prawej odnogi pęczka Hisa, nadkomorowe 
zaburzenia rytmu (szczególnie trzepotanie 
i migotanie przedsionków), oraz poszerze-
nie zespołu QRS i wydłużenie QT, wskazu-
jące na znaczne zaawansowanie choroby 
[23,24]. Prawidłowe EKG nie wyklucza jed-
nak obecności NP.

U 90 % chorych z NP radiogram klat-
ki piersiowej jest nieprawidłowy [25]. Ce-
chy sugerujące NP w badaniu RTG klatki 
piersiowej to centralne poszerzenie tętnicy 
płucnej, ubogi rysunek naczyń obwodo-
wych i powiększenie jam prawego serca. 
Stopień zaawansowania NP nie koreluje 
jednak z nasileniem zmian radiologicznych.

Tabela II
Hemodynamiczne typy nadciśnienia płucnego na podstawie badania echokardiograficznego.
The echocardiography-derived parameters in different hemodynamic types of pulmonary hypertension.

Hiperdynamiczne NPa Hiperwolemiczne NPa Wysokooporowe NP
PAP ↑ ↑ ↑ 

PCWP prawidłowe /↑ ↑ prawidłowe

CO ↑ b prawidłowe prawidłowe

PVR prawidłowe prawidłowe ↑
Najczęstsze przyczyny kliniczne 

u chorych z PChN
Obecność przetoki tętniczo-żylnej, 

niedokrwistość przewodnienie choroba autoimmunologiczna

PAP – ciśnienie w tętnicy płucnej; PCWP – ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej; CO (cardiac output) – rzut serca; PVR – naczyniowy opór płucny;
a – Płucne łożysko tętnicze u niektórych pacjentów z utrwalonym krążeniem hiperdynamicznym lub hiperwolemicznym ulega przebudowie, co spowoduje zwiększenie płucnego 
oporu naczyniowego przypominając wzorzec grupy 1 NP.
b – Niewydolność serca z dużym rzutem związana z NP jest spotykana w różnych sytuacjach klinicznych, większość z nich jest sklasyfikowana w grupie 5 NP.

Tabela III
Echokardiograficzna ocena prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego u pacjentów z obecnymi klinicznymi objawami NP.
The probability of the pulmonary hypertension occurrence based on echocardiography parameters.

V max niedomykalności trójdzielnej w m/s Obecność innych echokardiograficznych „wskaźników” 
NP Prawdopodobieństwo wystąpienia NP

≤2,8 lub niemożliwe do zmierzenia
Nie Niskie

Tak
Pośrednie

2,9-3,4 Nie

>3,4
Tak

Wysokie
Nie muszą występować

A. Pardała i wsp.
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Echokardiografia podaje właściwie 
prawdopodobieństwo występowania nad-
ciśnienia płucnego, ponieważ ocenia je-
dynie parametry pośrednie, co wiąże się 
z ryzykiem fałszywie dodatnich rozpo-
znań, ale wraz z postępem wiedzy w tym 
zakresie coraz bliżej jej do złotego stan-
dardu diagnostycznego, jakim jest dla NP 
cewnikowanie prawego serca. Badanie 
echokardiograficzne jest dobrym narzę-
dziem do monitorowania i oceny wyników 
leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym 
[26,27]. Szacowanie skurczowego ciśnie-
nia w tętnicy płucnej polega na pomiarze 
maksymalnej prędkości fali zwrotnej trój-
dzielnej po uwzględnieniu ciśnienia w pra-
wym przedsionku (Tab. III), które ocenia się 
z kolei na podstawie szerokości i zmienno-
ści oddechowej żyły próżnej dolnej (IVC). 
Dodatkowo należy określić obecność in-
nych echokardiograficznych „wskaźników” 
nadciśnienia płucnego [28,29] takich, jak 
stosunek wymiaru prawej komory do lewej 
komory mierzony u ich podstawy (>1,0), 
spłaszczenie przegrody międzykomorowej 
(indeks ekscentryczności lewej komory 
>1,1 w skurczu i/lub rozkurczu), czas ak-
celeracji krzywej wyrzutu z prawej komory 
(<105 milisek) i/lub śródskurczowe zwol-
nienie przepływu, wczesnorozkurczowa 
prędkość fali zwrotnej w zastawce płucnej 
(>2,2 m/sek), szerokość tętnicy płucnej 
(>25 mm), szerokość żyły głównej dolnej 
(>21 mm) ze zmniejszoną amplitudą odde-
chową (<50% podczas szybkich wdechów 
nosem lub <20% podczas spokojnego od-
dychania), wreszcie pole powierzchni pra-
wego przedsionka w okresie końcowoskur-
czowym (>18 cm2).

Cewnikowanie prawego serca jest nie-
zbędne dla rozpoznania NP w grupach 1 i 4 
wg WHO oraz oceny reaktywności naczyń 
płucnych u wybranych pacjentów. Obejmu-
je ono: 1. pomiar ciśnienia zaklinowania 
w tętnicy płucnej oraz w prawym sercu, 2. 
pobranie próbek krwi z różnych lokalizacji 
do wykonania oznaczeń gazometrycznych, 
3. ocenę rzutu minutowego serca, 4. oce-
nę reaktywności naczyń płucnych, oraz 5. 
ocenę gradientu przezpłucnego i naczynio-
wego oporu płucnego, wyrażanego w jed-
nostkach Wooda. Rozpoznanie tętniczego 
nadciśnienia płucnego (grupa 1) opiera się 
na potwierdzeniu wartości naczyniowego 
oporu płucnego powyżej 3 jednostek Wo-
oda. Ocena reaktywności naczyń płucnych 
pomaga zidentyfikować niewielką grupę 
chorych, u których dobre efekty kliniczne 
(obniżenie mPAP ≥10 mmHg do wartości 
<40 mmHg przy wzroście lub niezmienio-
nym rzucie) uzyskuje się przy leczeniu 
dużymi dawkami blokerów kanału wapnio-
wego. 

Pozostałe metody diagnostyczne mają 
na celu ustalenie przyczyny NP pochodze-
nia pozasercowego. Zaliczamy tutaj bada-
nia czynnościowe układu oddechowego 
i gazometrię krwi tętniczej, scyntygrafię 
wentylacyjno-perfuzyjną płuc, tomogra-
fię komputerową wysokiej rozdzielczości 
(HRCT), arteriografię płucną, badanie rezo-
nansu magnetycznego oraz badanie USG 
jamy brzusznej (nadciśnienie płucne zwią-
zane z marskością wątroby).

Badania laboratoryjne są przydatne 
w diagnostyce różnicowej przyczyn NP. 
Wykonuje się oznaczenia markerów wi-
rusowego zapalenia wątroby, przeciwciał 
anty-HIV, badania immunologiczne w kie-
runku chorób tkanki łącznej i testy przesie-
wowe w kierunku trombofilii. Oznaczanie 
peptydów natriuretycznych może być nato-
miast przydatne w monitorowaniu choroby 
i ocenie rokowania.

postępowanie
W związku z tym, że nadciśnienie płuc-

ne w przebiegu schyłkowej niewydolności 
nerek należy do grupy chorób o niejasnym, 
wieloczynnikowym mechanizmie, leczenie 
jest wielotorowe, nakierowane na chorobę 
podstawową i obecne u danego chorego 
determinanty nadciśnienia płucnego tj. 
choroby lewego serca, nadciśnienie tętni-
cze, niedokrwistość, przewodnienie, niedo-
żywienie, powikłania zatorowo-zakrzepo-
we, choroby płuc i tkanki łącznej etc.

Wydaje się, że z korzyścią dla 
tych chorych można zastosować, przy 
uwzględnieniu specyfiki klinicznej, za-
sady ogólnego postępowania w NP. 
Podczas wizyt monitorujących pacjen-
tów standardowo ocenia się stopień 
zaawansowania choroby w skali WHO 
(WHO functional class – FC) i wykonu-
je co najmniej jeden pomiar wydolności 
fizycznej (np. 6MWT). Czynność prawej 
komory oceniamy poprzez pomiar BNP/
NT-proBNP lub wykonując badanie echo-
kardiograficzne. Celem leczenia chorych 
jest osiągnięcie statusu niskiego ryzyka, 
co oznacza I lub II klasę WHO-FC. Zale-
cenia ogólne dla chorych z NP obejmują 
m.in. unikanie nadmiernej aktywności fi-
zycznej, która prowadziłaby do nasilenia 
objawów, zapobieganie zakażeniom po-
przez szczepienia, w tym przeciw grypie 
i pneumokokom, oraz unikanie przeby-
wania na dużych wysokościach (>1500-
2000 m n.p.m.) bez podaży tlenu. Chorzy 
w III i IV klasie czynnościowej WHO-FC 
z pO2 <60 mmHg powinni otrzymywać 
tlen podczas podróży lotniczych.

Leczenie uzupełniające standardowo 
stosowane w nadciśnieniu płucnym obej-
muje także doustne leki przeciwzakrzepo-
we (warfaryna) u chorych z tętniczym NP 
o nieustalonej przyczynie, dziedzicznym 
TNP oraz TNP związanym z przyjmowa-
niem leków hamujących łaknienie, digoksy-
nę w dostosowanej dawce, która może być 
stosowana w celu zwolnienia czynności 
komór u chorych z tętniczym NP, cierpią-
cych na tachyarytmie przedsionkowe, leki 
moczopędne u chorych z zachowaną diu-
rezą resztkową oraz uzupełnienie ewentu-
alnych niedoborów żelaza. Pomimo braku 
badań z randomizacją u chorych z NP, 
adaptuje się zalecenia dla chorych z PO-
ChP i w sytuacji, gdy w gazometrii ciśnienie 
parcjalne tlenu wynosi <60 mmHg, zaleca 
się tlenoterapię przez co najmniej 15 go-
dzin dziennie [30].

Wydaje się, że w niejednorodnej pa-
tofizjologicznie grupie znajdują się chorzy, 
którzy po odpowiednim wyselekcjonowa-
niu, mogliby odnieść korzyść także ze 
swoistej farmakoterapii tętniczego nadci-

śnienia płucnego. Pabst i wsp. w grupie 
hemodializowanych pacjentów z duszno-
ścią, u których wykluczono inne przyczy-
ny, takie jak: wady zastawkowe, choroby 
płuc, choroby tkanki łącznej, dysfunkcja 
lewej komory, zatorowość płucna, nadci-
śnienie wrotne, czy przetoka tętniczo-żyl-
na o przepływie ponad 1,5 l/min, stwier-
dzili prekapilarne NP aż u 13% chorych 
[31]. Grupy leków swoistej farmakoterapii 
prekapilarnego NP to antagoniści wapnia, 
antagoniści receptora endoteliny, inhibi-
tory fosfodiesterazy typu 5, stymulatory 
cyklazy guanylowej, analogi prostacyklin 
i agoniści receptora prostacyklinowego. 
Piśmiennictwo oceniające wpływ w/w far-
makoterapii w grupie chorych hemodiali-
zowanych z prekapilarnym NP jest ską-
pe i ogranicza się do nielicznych opisów 
przypadków lub badań o małej liczebno-
ści. W opublikowanej niedawno pracy 
Nishimura i wsp. [8] przedstawili wyniki 
skojarzonego leczenia grupy 15 hemo-
dializowanych pacjentów z prekapilarnym 
PH: grupa 1 otrzymywała ASA i doustny 
preparat prostaglandyny I2 (beraprost), 
grupa 2 otrzymywała powyższe z dodat-
kiem antagonisty receptora dla endoteliny 
(bosentanu, ambrisentanu lub maciten-
tanu). W grupie terapii trójlekowej uzy-
skano średni czas przeżycia 57,3 ± 12,1 
miesięcy vs. 7,5 ± 2,1 miesiąca w grupie 
terapii dwulekowej. Bosentan nie wymaga 
zmniejszenia dawki u chorych ze schyłko-
wą niewydolnością nerek, konieczne jest 
jednak rozpoczynanie terapii od małych 
dawek dostosowanych do ciśnienia tętni-
czego pacjentów. Wydaje się, że bosentan 
może stanowić dobrą opcję terapeutyczną 
u dializowanych chorych z prekapilarnym 
NP [32,33].

Inne kierunki terapeutyczne. Niektó-
rzy autorzy utrzymują, że rekombinowana 
erytropoetyna wywiera korzystne działanie 
u chorych z TNP. Postulują oni, że efekt 
ten wynika z jej właściwości wazoaktyw-
nych i stymulującego wpływu na komórki 
prekursorowe śródbłonka oraz mięśniówki 
gładkiej naczyń [34].

podsumowanie
Nadciśnienie płucne jest problemem 

klinicznym o istotnym znaczeniu rokowni-
czym, zwłaszcza u chorych w okresie schył-
kowej niewydolności nerek. Prawidłowe 
rozpoznanie obecności NP u dializowanych 
chorych i wdrożenie odpowiedniego postę-
powania może znacznie poprawić przeży-
cie. Z tego powodu u chorych leczonych 
nerkozastępczo zgłaszających duszność 
trudną do wytłumaczenia innymi przyczyna-
mi oraz wykazujących niestabilność krąże-
niową podczas zabiegu hemodializy należy 
zawsze pamiętać o nadciśnieniu płucnym 
jako możliwej przyczynie tych dolegliwości.
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