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Kwasica nieoddechowa - niedoceniony
element leczenia przewlek³ej choroby nerek
Alkalizacja jest czêsto zapomnian¹ metod¹ leczenia u chorych z przewlek³¹
chorob¹ nerek (PChN), zarówno w stadium przeddializacyjnym jak i dializacyjnym. Nale¿y rozwa¿yæ jej stosowanie u wszystkich chorych ze stê¿eniem HCO3poni¿ej 22 mmol/l. Alkalizacja u tych chorych poprawia bilans azotowy, wykazuje hamuj¹cy wp³yw na progresjê istniej¹cej nefropatii, oddzia³ywuje korzystnie
na stan od¿ywiania tych chorych (zmniejsza nasilenie katabolizmu u tych chorych), zmniejsza tempo zaniku miêni szkieletowych i koci oraz nie wp³ywa na
nadcinienie têtnicze.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 134-137)

Metabolic acidosis - an undervalued therapeutic target
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Alkalization is unfortunately an often forgotten therapeutic procedure in patients with chronic kidney disease (CKD) both during the predialysis and dialysis phase. It is recommended to all patients with a HCO3- concentration of less
than 22 mmol/l. Alkalization is followed by improvement of the nitrogen balance, by inhibiting progression of the existing nephropathy, improving the nutritional state of the patient (by decreasing the catabolic processes) and slowing the rate of muscle and bone wasting respectively without influence on blood preassure.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 134-137)

Zgodnie z badaniami epidemiologicznymi przeprowadzonymi w wielu krajach, w
tym równie¿ w Polsce, czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby nerek (PChN),
ocenia siê na nieco ponad 10% ca³ej populacji. Cech¹ wspóln¹ wszystkich przewlek³ych nefropatii jest progresja choroby nerek prowadz¹ca wczeniej czy póniej do
ich niewydolnoci wymagaj¹cej kosztownej
terapii nerkowozastêpczej. Celem zwolnienia tempa progresji nefropatii u tych chorych istotne znaczenie posiada intensywne
zwalczanie czynników nasilaj¹cych tak¹ progresjê (takich jak nadcinienie têtnicze, bia³komocz, stany zapalne, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, niedokrwistoæ itd.) lub/i dzia³anie
nefroprotekcyjne. Przedmiotem niniejszej
pracy jest krótka charakterystyka patomechanizmów zaburzeñ gospodarki kwasowozasadowej wystêpuj¹cych u chorych z przewlek³ymi chorobami nerek i sposobów ich
zwalczania.
Rola nerek w gospodarce
kwasowo-zasadowej w warunkach
fizjologicznych
Podstawowymi prawami rz¹dz¹cymi
gospodark¹ wodno-elektrolitow¹ i kwasowozasadow¹ s¹:
- prawo elektroobojêtnoci p³ynów
ustrojowych (p³yny w poszczególnych przestrzeniach wodnych s¹ elektroobojêtne, tj.
zawieraj¹ tak¹ sam¹ liczbê ³adunków dodatnich jak i ujemnych),

134

- prawo izomolalnoci (izoosmolalnoci) p³ynów ustrojowych (molalnoæ p³ynu
pozakomórkowego jest identyczna jak molalnoæ p³ynu ródkomórkowego) oraz
- prawo izojonii i izohydrii (stê¿enie
jonów w poszczególnych przestrzeniach
wodnych jest wzglêdnie sta³e).
Nad sta³oci¹ stê¿enia jonów wodorowych (protonów) czuwaj¹:
- nerki,
- p³uca,
- w¹troba,
- przewód pokarmowy,
- uk³ad kostny oraz
- uk³ady buforowe krwi i tkanek (patrz
pimiennictwo podane w pracach [1,10,15]).
W ci¹gu doby w wyniku przemian tlenowych powstaje 15-20 moli dwutlenku wêgla
eliminowanych przez p³uca. W tym samym
czasie nerki wch³aniaj¹ zwrotnie nie tylko
prawie wszystkie przes¹czone w k³êbuszkach cz¹steczki wodorowêglanów (oko³o
3600 mmol/d) ale regeneruj¹ 1 mmol/kg m.c.
wodorowêglanów zu¿ytych w procesie neutralizacji nielotnych kwasów powsta³ych w
nastêpstwie spalania g³ównie aminokwasów
zawieraj¹cych siarkê. Oko³o 1/3 regenerowanych wodorowêglanów jest wynikiem
wytwarzani kwanoci miareczkowej (wydalania przez nerki protonów pod postaci¹
H2PO4- i nielotnych kwasów (takich jak kwas
hydroksymas³owy, moczowy i kreatyniny),
natomiast 2/3 (oko³o 0,7 mmol/kg m.c.) procesu amoniogenezy. Ka¿dy mmol kwanoci miareczkowej i ka¿dy mmol NH4+ jest
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zwi¹zany z powstawaniem 1 mmol HCO3-.
Poniewa¿ wydalanie NH4+ z moczem jest
ograniczone, po³owa jego iloci dostaje siê
do krwi, a nastêpnie w¹troby, gdzie wykorzystywany jest do syntezy mocznika. Dodaæ jednak nale¿y, ¿e synteza jednej cz¹steczki mocznika poch³ania 2 cz¹steczki
HCO3-. Ten fakt ma istotne znaczenie dla
regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej
szczególnie u chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek. U takich chorych zmniejszenie
ureogenezy o zaledwie 10% jest przyczyn¹
dodatniego bilansu HCO3- o 100 mmol/d.
Ten fakt wyjania, w jaki sposób ograniczenie poda¿y bia³ka (g³ównego ród³a ureogenezy) mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na równowagê kwasowo-zasadow¹ u chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek w zakresie wytwarzania kwanoci miareczkowej i amoniogenezy.
Oprócz p³uc, nerek i w¹troby istotn¹ rolê
w regulacji stê¿enia H+ w p³ynach ustrojowych ma przewód pokarmowy, nie tylko w
stanach chorobowych (utrata kwasu solnego z wymiotami, za HCO3- z biegunkami)
ale równie¿ fizjologicznych. Mianowicie w
spo¿ywanych w ci¹gu doby pokarmach
przez doros³ego cz³owieka suma iloci Na+,
K+, Ca2+ i Mg2+ jest o 70 mmol wiêksza od
sumy nieorganicznych anionów tj. Cl- + fosforanów, co oznacza ¿e pozosta³e aniony
s¹ substancjami organicznymi ulegaj¹cymi
przemianie, m.in. do HCO3-. Suma wydalonych kationów w kale jest tylko o 30 mmol
wiêksza od sumy nieorganicznych anionów,
co oznacza, ¿e 40 mmol organicznych anionów pokarmowych uleg³a przekszta³ceniu
do HCO3-.
U chorych z mocznic¹ stopieñ wykorzystania organicznych anionów do syntezy
HCO3- jest jeszcze wiêkszy i mo¿e wzrastaæ
do 55 mmol/d. Fakt ten jest istotny dla prawid³owego ustalenia diety u chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Przez
zwiêkszenie poda¿y diety bogatej w organiczne sole Na+, K+, Ca2+ Mg2+ mo¿na w
istotny sposób dodatnio wp³ywaæ na stan
gospodarki kwasowo-zasadowej. U chorych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek stê¿enie HCO3we krwi zale¿ne jest w istotnym stopniu od
wielkoci poda¿y bia³ek (im wiêksze spo¿ycie bia³ek tym mniejsze stê¿enie HCO3-) oraz
owoców i jarzyn (podwy¿szaj¹ stê¿enie
HCO3-) [8, 29]. Wspomnieæ równie¿ nale¿y,
¿e kolonizacja przewodu pokarmowego flor¹ bakteryjn¹ wytwarzaj¹c¹ kwas D-mlekowy (nie metabolizowany do CO2 + H2O u
cz³owieka) mo¿e byæ przyczyn¹ kwasicy Dmleczanowej. Kwas D-mlekowy zmniejsza
ustrojow¹ pulê wodorowêglanow¹ o 50
mmol HCO3- na dobê.
W koñcu istotny wp³yw na gospodarkê
kwasowo-zasadow¹ ma uk³ad kostny. Koci s¹ ogromnym magazynem zasad pod
postaci¹ wêglanów i fosforanów wapnia.
Przy utracie 50% zdeponowanych w kociach zasad, narz¹d ten mo¿e dostarczyæ
codziennie 5 mmol HCO3- przez okres prawie 2-5 lat.
Efekty metaboliczne kwasicy
nieoddechowej (metaboliczne)
Jako kwasicê nieoddechow¹ okrela siê
stan metaboliczny charakteryzuj¹cy siê pierwotnym spadkiem stê¿enia HCO3- i wtórnym
spadkiem cinienia cz¹stkowego CO 2

(pCO2) i pH. Wynika to jasno z równania
Hendersona-Hasselbalcha (1):
[HCO3-]
pH =
6,1 + lg -------------pCO2 x 0,03
Poniewa¿ wartoæ pH wyra¿ona jest w
skali logarytmicznej, a stê¿enie innych jonów wyra¿a siê w skali molowej, zaleca siê
wyra¿anie stê¿enia H+ w nmol/l pos³uguj¹c
siê wzorem:
pCO2
[H+] =
24 x ---------[HCO3-]
+
[H ] - stê¿enie H+ w nmol/l
pCO2 - cinienie cz¹stkowe dwutlenku
wêgla w mm Hg
[HCO3-] - stê¿enie wodorowêglanów w
mmol/l.
Kwasica nieoddechowa ostra wykazuje
istotny wp³yw na wiele torów metabolicznych
i wskaniki hemodynamiczne. I tak ostra
kwasica nieoddechowa [10,15]:
- zmniejsza kurczliwoæ kardiomiocytów i objêtoæ wyrzutow¹ serca,
- predysponuje do wyst¹pienia niemiarowoci komorowych,
- sprzyja wazodylatacji têtnic i rozwojowi hipotensji,
- zmniejsza wazokonstrykcjê indukowan¹ aminami katecholowymi,
- sprzyja wyst¹pieniu wazokonstrykcji naczyñ ¿ylnych,
- upoledza funkcjê zarówno granulocytów jak i limfocytów (efekty immunologiczne),
- zmniejsza powinowactwo hemoglobiny do tlenu (przesuniêcie krzywej HbO2
w prawo),
- zmniejsza syntezê zwi¹zków wysokoenergetycznych,
- jest przyczyn¹ insulinoopornoci,
- pobudza syntezê interleukin prozapalnych,
- upoledza czynnoæ orodkowego
uk³adu nerwowego,
- stymuluje procesy apoptozy.
Wród zaburzeñ metabolicznych i hemodynamicznych przewlek³ej kwasicy nieoddechowej wymieniæ nale¿y m.in. [15]:
- nasilenie procesów osteolitycznych,
- zanik miêni szkieletowych,
- upoledzenie wzrostu liniowego u
dzieci,
- nietolerancjê wêglowodanow¹,
- upoledzenie syntezy albuminy,
- wzrost syntezy beta-2-mikroglobulin,
- przyspieszenie progresji prawie
wszystkich nefropatii.
Jak to wynika z równania HendersonaHasselbalcha kwasica nieoddechowa mo¿e
ulec kompensacji oddechowej. I tak hiperwentylacja czêsto wystêpuj¹ca u chorych z
kwasic¹ nieoddechow¹ jest przyczyn¹ spadku cinienia cz¹stkowego CO2 przez co wartoæ ilorazu:
HCO3---------------0,03 x pCO2
ulega normalizacji. Jej konsekwencj¹
jest równie¿ normalizacja pH. W ocenie stanu gospodarki kwasowo-zasadowej pomocne mo¿e byæ oznaczanie luki anionowej (LA)
(14, 16), któr¹ wyraziæ mo¿na wzorem:
LA = [Na] - ([Cl-] + [HCO3-])
W warunkach fizjologicznych wartoæ LA
waha siê pomiêdzy 10-15 mEq/l. Wzrost LA
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mo¿e byæ spowodowany wystêpowaniem
wzrostu anionów nieorganicznych lub organicznych.
Do najczêciej spotykanych przyczyn
kwasicy nieoddechowej przebiegaj¹cej z
wysok¹ luk¹ anionow¹ nale¿¹ [14, 16]:
- kwasice ketonowe (cukrzycowa, g³odowa, poalkoholowa),
- kwasice mleczanowe (typu A lub B,
kwasica D-mleczanowa),
- kwasica mocznicowa (ostra, przewlek³a),
- kwasice po zatruciach (metanolem,
glikolem etylenowym lub propylenowym,
salicylanami, acetaminofenem).
Przyczyn¹ obni¿onej LA s¹ najczêciej:
- b³êdy laboratoryjne,
- hipoalbuminemia,
- zatrucie jodkami, bromkami
lub litem,
- wystêpowanie paraprotein.
Przyczyny kwasicy nieoddechowej u
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek
Dobowa generacja protonów ulegaj¹cych wydalaniu przez narz¹dy inne ni¿ p³uca wynosi oko³o 70-100 mmol/d. Te protony
s¹ wynikiem powstawania nielotnych kwasów powstaj¹cych g³ównie w toku przemiany bia³kowej w procesach fizjologicznych. W
stanach chorobowych ród³em wzrostu protonów mog¹ byæ równie¿ produkty przemiany wêglowodanowej (kwasice mleczanowe)
i t³uszczowej (kwasice ketonowe). W stanach fizjologicznych nerki s¹ g³ównym narz¹dem regeneruj¹cym HCO3- zu¿yte przez
nielotne kwasy. Jak o tym by³a mowa wy¿ej,
regeneracja ta odbywa siê w procesie wytwarzania kwanoci miareczkowej i amoniogenezy. W miarê zmniejszenia siê liczby
czynnych nefronów u chorych z przewlek³¹
nefropati¹, ww. procesy regeneracji HCO3przeliczone per nefron ulegaj¹ wyrównawczemu nasileniu, tak, ¿e stê¿enie [H+] krwi
mo¿e utrzymaæ siê w granicach normy (pH
7,35-7,45 = [H+] 45-35 nmol/l). Dopiero przy
zmniejszeniu siê przes¹czania k³êbuszkowego poni¿ej 40-50 ml/min/1,73 m2, ww.
procesy wyrównawcze s¹ niedostateczne i
stê¿enie H+ zaczyna wzrastaæ (a pH krwi siê
obni¿a). Proces ten charakteryzuje siê spadkiem stê¿enia HCO3 poni¿ej 22 mmol/l, pocz¹tkowo ca³kowicie wyrównanym hiperwentylacj¹ charakteryzuj¹c¹ siê spadkiem
pCO2 przez co pH krwi mo¿e utrzymaæ siê
jeszcze w granicach normy (kwasica nieoddechowa ca³kowicie wyrównana). Dopiero
przy znacznych spadkach GFR < 30 ml/min/
1,73 m2, obserwuje siê spadek pH krwi (czyli
wzrost stê¿enia protonów) [10, 13,16].
Jak o tym by³a mowa na wstêpie pracy
na gospodarkê kwasowo-zasadow¹ istotny
wp³yw maj¹ równie¿ koci (mobilizacja zasad koci), w¹troba (nasilenie ureogenezy,
upoledzenie glukoneogenezy) oraz przewód pokarmowy (wykorzystywanie soli kwasów organicznych zawartych w pokarmach
do syntezy HCO3-, utrata HCO3-, biegunki) ich znaczenie mo¿e mieæ zró¿nicowany
wp³yw na nasilenie kwasicy nieoddechowej
u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Co uzasadnia stosowanie zwi¹zków
alkalizuj¹cych u chorych
z przewlek³¹ kwasic¹ nieoddechow¹
Chocia¿ ju¿ ponad 80 lat temu alkaliza-
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cja chorych z przewlek³ym zapaleniem nerek by³a przedmiotem zainteresowania [19],
to dopiero w ostatnim 20-leciu sta³a siê
przedmiotem pog³êbionych badañ [2,4,6,
8,9,17,20-23,26,28,31,33,35-37].
Alkalizacja wykazuje wielokierunkowe
korzystne dzia³anie u chorych z przewlek³¹
kwasic¹ nieoddechow¹ w przebiegu przewlek³ej choroby nerek. Wród tych korzystnych efektów wymieniæ nale¿y:
- zwalnianie progresji wystêpuj¹cej
nefropatii,
- zwalnianie tempa rozwoju osteodystrofii nerkowej,
- zwalnianie zaniku masy miêniowej,
- zmniejszenie czêsto wystêpuj¹cej
hiperkaliemii.
Nie tylko u zwierz¹t, ale równie¿ u cz³owieka wykazano korzystny wp³yw alkalizacji na progresjê nefropatii [23,32,36]. I tak,
stwierdzono, ¿e podawanie NaHCO3 chorym z przewlek³¹ chorob¹ nerek zwalnia
znamiennie progresjê nefropatii mierzonej
spadkiem GFR, zmniejsza liczbê chorych
wymagaj¹cych dializoterapii oraz poprawia
wskaniki stanu od¿ywienia [4,36]. Ponadto u chorych na PChN leczonych NaHCO3
nie stwierdzono pogorszenia istniej¹cego
nadcinienia têtniczego [4]. Podobne zjawisko obserwowano u chorych z nefropati¹
nadcinieniow¹ w stadium 3-4 [24] leczonych cytrynianem sodu (zwi¹zek ten ulegaj¹c przemianie jest ród³em NaHCO3). U
chorych tych stwierdzono nie tylko zwolnienie progresji spadku GFR, ale równie¿
zmniejszenie wydalania endoteliny-1 i Nacetylo-beta-D-glukozaminidazy [24]. Jak
wiadomo, ET-1 porednio (aktywuj¹c dope³niacz) stymuluje w³óknienie nerek, za Nacetylo-beta-D-glukozaminidaza jest biomarkerem uszkodzenia cewkowo-ródmi¹¿szowego [21,24]. Podawanie cytrynianu
wapnia chorym z kwasic¹ nieoddechow¹
mia³o korzystny wp³yw na progresjê PChN
[7]. Doustne podawanie NaHCO3 powoduje
zmniejszenie katabolizmu bia³kowego nie
tylko nerek [27], ale i miêni [7]. Po korekcji
kwasicy obserwuje siê poprawê przemiany
aminokwasów w miêniach [2].
Wykazano równie¿, ¿e podawanie
NaHCO3 chorym z nefropati¹ nadcinieniow¹ przez 5 lat chorym nie wykazuj¹cym jeszcze kwasicy nieoddechowej znamiennie
zwalnia tempo progresji nefropatii mierzonej spadkiem GFR (mierzonego klirensem
cystatyny C) [21]. Wyniki tych badañ sugeruj¹, ¿e podawanie NaHCO3 u takich chorych wykazuje wyrane dzia³anie nefroprotekcyjne. Wykazano równie¿, ¿e stê¿enie
HCO3- jest niezale¿nym predyktorem progresji przewlek³ej choroby nerek (ka¿dy wzrost
stê¿enia HCO3- w zakresie powy¿ej 22-26
mmol/l zmniejsza ryzyko mierci i potrzeby
rozpoczêcia dializoterapii) [25].
Podobny wp³yw co alkalizacja wykazuje podawanie blokera receptora endotelinowego i aldosteronowego u zwierz¹t, z 2/3
nefrektomi¹ [33,34]. W koñcu, niedawno
wykazano, ¿e leczenie alkalizuj¹ce u chorych z PChN w okresie przeddializacyjnym
wykazuje korzystny wp³yw na wskaniki
czynnociowe osi przysadkowo-tarczycowej
[6], które s¹ zmienione u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek [38].
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e alkalizacja wykazuje korzystny wp³yw na prze-
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bieg nefropatii [28], zmniejsza miertelnoæ
u chorych z PChN [12,30] i wp³ywa korzystnie na metabolizm, zwalniaj¹c procesy kataboliczne [13,22,27], wykazuje korzystny
wp³yw na funkcjê kory nadnerczy (zmniejsza sekrecjê glikokortykosterydów), tarczycy (zwiêksza sekrecjê fT4), osi hormon wzrostowy - czynnik wzrostowy insulinopodobny
oraz wra¿liwoæ tkanek na insulinê [6,35].
Ponadto alkalizacja stymuluje sekrecjê adiponektyny [5], hamuje syntezê prozapalnych
kinin i poprawia bilans energetyczny u tych
chorych [4 i cyt. wg 26].
Poza powy¿szymi zmianami metabolicznymi kwasica nieoddechowa u chorych z
PChN jest przyczyn¹ postêpuj¹cej demineralizacji koci. Choæ patogeneza zmian kostnych u tych chorych jest bardzo z³o¿ona (niedobór aktywnych metabolitów witaminy D,
wtórna nadczynnoæ przytarczyc, zwiêkszona sekrecja czynnika wzrostowego fibroblastów-23-FGF23), to sama konstelacja kwasicza u tych chorych jest czynnikiem hamuj¹cym osteogenezê, natomiast nasilaj¹cym
procesy osteolityczne. Alkalizacja chorych
z PChN jest ponadto przyczyn¹ poprawy
gospodarki wapniowo-fosforanowej [22] i
przemian witaminy D [18].
Na podstawie przedstawionych wy¿ej
faktów zasadne wydaje siê stosowanie alkalizacji u chorych z PChN nie tylko w fazie
spadku GFR < 60 ml/min/1,73 m2 i przy stê¿eniu HCO3- w osoczu ni¿szym od 22 mmol/
l, ale najpewniej ju¿ we wczeniejszych stadiach choroby. Za s³usznoci¹ takiego pogl¹du przemawia korzystny wp³yw alkalizacji na szybkoæ progresji nefropatii [9, 12],
zwolnienie tempa osteopatii mocznicowej,
zmniejszenie katabolicznej konstelacji u tych
chorych [4,17,36] i zmniejszenie nasilenia
niektórych zaburzeñ metabolicznych (np.
hiperkaliemii, hipoalbuminemii, wzmo¿nego
katabolizmu miêni) [2].
Uczciwie nale¿y jednak przyznaæ, ¿e
brak jest du¿ych badañ przeprowadzonych
na twardych zasadach EBM, a potwierdzaj¹cych s³usznoæ wy¿ej wymienionych
stwierdzeñ. Potrzeba przeprowadzenia dalszych badañ wynika równie¿ z faktu stwierdzenia u chorych na przewlek³¹ kwasicê
nerkow¹ linijnej korelacji pomiêdzy stê¿eniem HCO3- krwi a miertelnoci¹ [3]. Ponadto wyniki badañ nad wp³ywem akalizacji
na miertelnoæ chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek dostarczy³y nie zawsze jednorodnych wyników [3,13]. Tote¿ alkalizacjê u
chorych na PChN nale¿y stosowaæ pod cis³¹ kontrol¹ stanu równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz czêstego pomiaru cinienia têtniczego. Stosowanie alkalizacji jest przeciwwskazane u chorych z przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc
(u tych chorych kwasica jest najwa¿niejszym
stymulatorem czynnoci oddechowej). Ponadto stosowanie tej metody leczniczej u
tych chorych wymaga czêstego oznaczania
kalcemii ze wzglêdu na mo¿liwoæ wyst¹pienia napadów tê¿yczki spowodowanej alkaloz¹. Hipokalcemia mo¿e byæ równie¿
przyczyn¹ nasilenia wtórnej nadczynnoci
przytarczyc [26].
Nale¿y jednak pamiêtaæ o mo¿liwoci
oddzia³ywania na kwasicê nieoddechow¹ u
chorych z PChN poprzez odpowiedni dobór
diety [8,11,28].
Do alkalizacji u¿ywa siê zwykle NaHCO3

w dawce 2-6 g (24-72 mmol/d) lub równowa¿n¹ iloæ cytrynianu sodu; 1 g NaHCO3
zawiera 11,9 mmol sodu i tyle samo wodorowêglanu.
Wród objawów niepo¿¹danych stosowania NaHCO3 wymieniæ nale¿y wzdêcia i
smakowo uwarunkowan¹ nietolerancjê leku.
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