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יתר לחץ דם כגורם למחלת כליה – האומנם?
תקציר  הקשר האפשרי שבין יתר לחץ דם למחלת כליות כרונית מעסיק את עולם הרפואה 
כבר למעלה ממאה שנה. הקשר הנסיבתי בין יתר לחץ דם ממאיר למחלת כליות 
ברור ומוסכם, אך כאשר יתר לחץ דם הוא בערכים נמוכים יותר, קשר נסיבתי זה 
מיטשטש. האומנם יתר לחץ דם שאינו ממאיר אף הוא גורם למחלת כליות ועלול 
לגרום לאי ספיקת כליות סופנית? בסקירה זו, אנחנו מביאים ראיות המבוססות 
בעיקרן על נתונים אפידמיולוגיות, שמתוכם ניתן להסיק שככל שלחץ דם גבוה 
כרונית  כליות  מחלת  להתפתחות  הסיכון  ומעלה,  תקין  דם  מלחץ  החל  יותר, 
ולאובדן תפקוד הכליות הולך וגובר. האם טיפול ביתר לחץ דם מונע את הפגיעה 
דם  לחץ  ביתר  שטיפול  כך  על  מצביעות  הראיות  דם?  לחץ  מיתר  הכלייתית 
של  משמעותית  הפרשה  בנוכחות  רק  הפקעיות  סינון  בקצב  הירידה  את  מאט 
חלבון בשתן, בעוד שבהיעדר חלבון בשתן, הורדת לחץ הדם אינה משפיעה על 

התפתחות מחלת הכליות.

יתר לחץ דם; יתר לחץ דם ממאיר; חלבון בשתן; מחלת כליות כרונית; אי ספיקת כליות. מילות מפתח: 
key words: Malignant hypertension; Proteinuria; Chronic kidney disease; End-stage kidney Disease.

רונן לוי-ורדי
יורם יגיל

המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי 

והפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת 
בן גוריון שבנגב

הקדמה
מקובל לחשוב שיתר לחץ דם (יל"ד1) עלול לגרום למחלת 
הביסוס  מה  סופנית.  כליות  ספיקת  לאי  ולהוביל  כליות 
בין  היה   Richard Bright זו?  נפוצה  לדעה  הראייתי 
המאה  ותחילת  ה�19  המאה  באמצע  שקישרו  החלוצים 
ה�20 בין הופעת מחלת הכליות ויתר לחץ דם (יל"ד), אך 
למחלת  הגורם  הוא  יל"ד  אם  להבחין  יכולת  מבלי  עדיין 
הכליה או מחלת הכליה היא הגורמת ליל"ד [3-1]. ממצא 
בולט היה שהתפתחות מחלת הכליות התרחשה בחולים 
עם יל"ד ממאיר (לחץ דם גבוה ביותר המתפתח במהירות 
התחלת  עם  מטרה).  באברי  לפגיעה  לגרום  ושיכול 
השימוש בתרופות להורדת לחץ הדם, פחתו הדיווחים על 
[4]. בעקבות זאת  ביל"ד  מקרי אי ספיקת כליות הקשור 
הועלתה הסברה, כי מטופלים עם יל"ד שאינו ממאיר (יתר 
מטרה)  באברי  לפגיעה  גורם  שאינו  תסמיני  אי  דם  לחץ 
בשתן  מוגברת  חלבון  הפרשת  ללא  תקין  כליות  ותפקוד 
זאת,  למרות   .[5] כליות  ספיקת  אי  מפתחים  אינם  כלל 
נפרולוגים רבים ממשיכים לייחס אי ספיקת כליות סופנית 
לנפרופתיה על רקע יל"ד שלא בהכרח ממאיר, וזאת בלא 
שבוצעה ביופסיה של הכליה שתוכיח או תתמוך באבחנה. 
גורם  יל"ד שאינו ממאיר אכן  מכאן עולה השאלה: האם 
של  תפקוד  לאובדן  המובילה  כרונית  כליות  למחלת 

הכליות?
אכן  ממאיר  שאינו  שיל"ד  לכך  ראיות  אחר  בחיפוש 
יכול להוות גורם למחלת כליות מתקדמת, סקרנו תחילה 
עבודות ניסוייות בחיות מעבדה [6]. לא מצאנו מחקרים 
המוכיחים באופן מובהק קשר שכזה, אלא בהיעדר מנגנון 
ככלל  שאוטורגולציה  היא  הסברה  תקין.  עצמי  ויסות 
אדם)  בבני  שגם  גבוהה  (וסבירות  ניסויי  יל"ד  על  מגנה 

1  יל"ד – יתר לחץ דם.

בפני פגיעה מתקדמת בפקעיות הכליה והתפתחות מחלת 
כליות מיל"ד (היפרטנסיבית). הפגיעה המתקדמת בכליות 
אשר מובילה לאי ספיקת כליות הודגמה במודלים של חיה 

עם יל"ד לא ממאיר רק בהיעדר ויסות עצמי תקין [6].
העדויות התומכות בקיום הקשר בין יל"ד שאינו ממאיר 
והתקדמות מחלת כליות בבני אדם, מתבססות בעיקרן על 
עבודות אפידמיולוגיות. נקודת החולשה של אותן עבודות 
נתונים  על  בעיקר  מבוססות  שמסקנותיהן  העובדה  היא 
שבהן  (קוהורטים),  גדולות  מחקר  מאוכלוסיות  שנלקחו 
שאלת המחקר המקורית הייתה אחרת, ולא באה לבדוק 

באופן ראשוני את הקשר בין יל"ד לבין מחלת כליה. 
השנים  בין  פרסמו   [9,8] וחב'   Klagו�  [7] וחב'   Perry
בין  הקשר  את  שבחנו  גדולות  עבודות  שתי   1996-1995
יל"ד לאי ספיקת כליות סופנית. מחקרים אלה היו הבסיס 
למחלת  סיכון  גורם  הוא  יל"ד  כי  הראשונית,  לקביעה 
שמנתה  אוכלוסייה  על  התבססו   [7] וחב'   Perry כליה. 
שאובחנו  לבנים,  ו�6,182  אמריקאים�אפריקנים   5,730
 Veteransה� של  במרפאות   1976-1974 בשנים  יל"ד  עם 
Administration. לחץ הדם הממוצע טרם התחלת הטיפול 
לפחות  של  מעקב  במהלך  ממ"כ.   154±19/100±10 היה 
(245) פיתחו אי ספיקת  13.9 שנים, 2.1% מהאוכלוסייה 
כליות סופנית. מתוך 9,644 נכללים שטופלו ביל"ד, בקרב 
הסיסטולי  הדם  בלחץ  מוקדמת  ירידה  נצפתה   2,358
אי  לפתח  היחסי  הסיכון  ממ"כ.  מ�20  יותר  של  בשיעור 
הסיסטולי  כשל"ד   2.8 כפי  חושב  סופנית  כליות  ספיקת 
ממ"כ,   165-180 שבין  בטווח  היה  הטיפול  תחילת  טרם 
ופי 7.6 כשל"ד הסיסטולי היה מעל 180 ממ"כ. שיעור אי 
ספיקת הכליות פחת ב�2/3 כשל"ד הסיסטולי ירד ביותר 

מ�20 ממ"כ בעקבות הטיפול.
Klag וחב' [9,8] התבססו על מסד הנתונים של מחקר 
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על  שליטה  של  ההשפעה  את  לבדוק  שנועד   MRFITה�
על  עישון  והפסקת  נמוכה  כולסטרול  רמת  דם,  לחץ 
היארעות מחלת לב כלילית ב�332,544 גברים בין הגילים 
זו,  קבוצה  מתוך   .1975-1973 השנים  בין  שנים   57-35
12,866 גויסו למחקר. לאחר מעקב של 16 שנים בממוצע, 
נפטרו  או  סופנית  כליות  ספיקת  אי  פיתחו   (6.3%)  814
הסיסטולי  ל"ד  ערכי  בין  מדורג  חזק  קשר  נמצא  ממנה. 
הקשר  סופנית.  כליות  ספיקת  אי  להופעת  והדיאסטולי 
בסוכרת,  בטיפול  בהכנסה,  בגזע,  בגיל,  תלוי  בלתי  היה 
באנמנזה של מחלת לב איסכמית, בהיפרכולסטרולמיה או 
(ל"ד סיסטולי  בעישון. בהשוואה לגברים עם ל"ד מיטבי 
פחות מ 120 ודיאסטולי פחות מ 80 ממ"כ), הסיכון היחסי 
היה  הסיסטולי  דמו  שלחץ  למי  כליות  ספיקת  אי  לפתח 
מעל 210 ממ"כ והדיאסטולי מעל 120 ממ"כ, היה פי 22.1. 
ממצאים אלה התמידו גם כשנלקחו בחשבון נתוני בסיס 

והפרשת חלבון בשתן. מסקנת  של רמת קריאטינין בדם 
חזק  סיכון  גורם  היא  בל"ד  שעלייה  הייתה  החוקרים 
ובלתי תלוי לאי ספיקת כליות סופנית. בנוסף, הממצאים 
והמסקנות הנשענים על מחקרים אילו שבוצעו בארה"ב 
נתונים להטיה משמעותית בשל הייצוג היחסית גדול של 

מטופלים ממוצא אפרו�אמריקאי. 
ממצאים   2003 בשנת  פרסמו   [10] וחב'   Tozawa
שהתבססו על אוכלוסייה מחוץ לארה"ב שמנתה 98,759 
במחקר   .1983 בשנת  נסרקו  הבסיסיים  נתוניהם  אנשים. 
 98-20 הגילים  בין  נשים  ו�51,787  גברים   46,881 נכללו 
שנים, שכולם התגוררו באוקינווה (Okinawa), יפן. במהלך 
אי  שפיתחו  נכללים  על  נתונים  נאספו  מעקב,  שנות   17
ארבע�מאות  לדיאליזה.  ונזקקו  סופנית  כליות  ספיקת 
נשים  ו�169   (0.49%) גברים   231 מהם   ,(0.41%) נכללים 
(0.33%) פיתחו אי ספיקת כליות סופנית. הסיכון לפתח 
משמעותי  באופן  גבוה  היה  סופנית  כליות  ספיקת  אי 
בנכללים עם ל"ד נורמלי�גבוה ועם יל"ד, והסיכון גבר ככל 
שקטגוריית ל"ד הייתה גבוהה יותר (יל"ד קל>בינוני>גבוה). 
כמו כן, בקרב 5.6% מהגברים ובקרב 5.1% מהנשים נמצא 
חלבון בשתן בבדיקה איכותית, אך הסיכון היחסי לפתח 
לאחר  גם  משמעותי  נותר  סופנית  כליות  ספיקת  אי 

התאמה לנוכחות חלבון בשתן עוד בתחילת המעקב.
שלא  כליות  במחלת  לוקים  שכבר  חולים  באותם 
על  משפיעה  בל"ד  העלייה  אם  ברור  לא  יל"ד,  רקע  על 
מההפרעה  מושפע  דם  לחץ  שמא  או  כליות  תפקוד 
היסודית בתפקוד כליות. Perneger וחב' [11] ניסו לפתור 
כליות  במחלת  בחולים  והתרנגולת"  "הביצה  סוגיית  את 
כרונית (Chronic Kidney Disease): מי גורם למה – האם 
מחלת  מחמיר  יל"ד  שמא  או  ל"ד,  מעלה  כליה  מחלת 
קל  יל"ד  עם  אוכלוסייה  על  התבססו  החוקרים  כליות. 
עד בינוני ועם הפרעה קלה עד בינונית בתפקוד הכליות. 
בתחילת  המחקר  באוכלוסיית  נאספו  הדם  לחץ  נתוני 
המחקר בשנת 1974 ופעם נוספת בהפרש של 12 שנה בין 
השנים 1989-1986. מידע על תפקודי הכליה באוכלוסיית 
 .1989-1986  – המאוחרות  לשנים  רק  זמין  היה  המחקר 
מודלים  שני  על  מסקנותיהם  את  ביססו  החוקרים 
סטטיסטיים: האחד מודל אורכי – שבו נחקר הקשר בין 
ערכי לחץ הדם בשנת 1974 לערכי קריאטינין בין השנים 
בין  נבדק הקשר  – שבו  רוחבי  מודל  והשני,   ,1989-1986
ערכי לחץ דם ותפקודי הכליות בשנים 1989-1986. הנחת 
העבודה הייתה שאם לחץ דם מהווה גורם סיכון לפגיעה 
יותר  חזק  יהיה  האורכי  במודל  שהקשר  הרי  בכליות, 
כי המודל האורכי  נמצא,  ואכן  בהשוואה למודל הרוחבי. 
חזה טוב יותר את ערכי הקריאטינין באמצעות ערכי לחץ 
הדם בשנת 1974 בהשוואה לערכים שנמדדו שנים מאוחר 
יותר. הסיכוי לעלייה ברמת הקריאטינין בדם היה גבוה פי 
2.0-1.5 עם כל עלייה של 20 ממ"כ בלחץ הדם החל משנת 
הקריאטינין  שרמת  העובדה  כי  סיכמו,  החוקרים   .1974
יותר עם ערכי  (מדד לתפקוד כליות) עומדת בקשר חזק 
לחץ דם בעבר בהשוואה להווה, היא עדות חשובה וחזקה 
בתפקוד  פגיעה  לבין  הדם  לחץ  גובה  בין  הסיבתי  לקשר 

כליות בחולים עם מחלת כליות כרונית. 
הוא  כה  עד  שצוטטו  המחקרים  בכל  בולט  חיסרון 
תפקודי  על  המחקר)  (בתחילת  בסיס  נתוני  של  היעדרם 
הכליות או כמות החלבון בשתן באחוז גדול של הנכללים. 
במחקר ה�Veterans Administration [7], מידע על תפקוד 
במחקר של  הנכללים.   11,912 בכל  זמין  היה  לא  הכליות 
MRFIT [8], מידע על תפקוד כליות וחלבון בשתן היה זמין 
בדומה,   .(361,662 מתוך   12,866) הנכללים  מן  ב�4%  רק 
נתונים  [10] חסרו  במחקר שנערך באוכלוסיית אוקינווה 
של  מחקרם  התפרסם   2005 בשנת  הכליות.  תפקוד  על 
החוקרים  אלו.  על חסרים  לפצות  שנועד   [12] וחב'   Hsu
ונשים  גברים   316,675 של  מאוכלוסייה  נתוניהם  שאבו 
עם תפקוד כליות בסיסי תקין (eGFR 60 מ"ל/דקה/1.73 
מ�2 מ"ר או גבוה מזה) וללא דם או חלבון בשתן (על פי 
1985- השנים  בין  למחקר  ושגויסו  דיפסטיק),  בדיקת 
1964. עד שנת 2000, 1,149 מן הנכללים (0.36%) פיתחו 
אי ספיקת כליות סופנית, עם תלות מובהקת בגובה לחץ 
מ�120/80  הנמוך  דם  לחץ  עם  לנכללים  בהשוואה  הדם. 
סופנית  כליות  ספיקת  אי  לפתח  היחסי  הסיכון  ממ"כ, 
היה גבוה פי 1.6 כאשר ל"ד היה 120-129/80-84 ממ"כ, 
בנכללים עם   4.2 לפי  והסיכון היחסי עלה באופן דרמטי 
כי  שהראה  בכך  בלט  המחקר  ממ"כ.   210/120 מעל  ל"ד 
גם עלייה מתונה בלחץ הדם מהווה גורם סיכון בלתי תלוי 
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לאי ספיקת כליות סופנית. 
סיכון  גורמי  בין  הקשר  את  בדקו   [13] וחב'   Fox
חדשה.  כליות  מחלת  להתפתחות  קרדיווסקולריים 
משתתפי  על  התבססה  זו  בעבודה  האוכלוסייה 
שלהם  הבסיס  שנתוני   ,Framingham Offspring Study
עד  שנים  ארבע  כל  שנבדקו   ,1982-1978 בשנים  נאספו 
נכללים,   2,585 בקרב  נערך  הנתונים  עיבוד   .2001-1998
1,223 גברים ו�1,362 נשים. זמן המעקב הממוצע היה 18.5 
שנים. הנכללים במחקר היו ללא מחלת כליות כרונית, עם 
קצב סינון פקעיות מעל 59.25 מל/דקה/1.73 מ"ר בנשים 
או 64.25 מל/דקה/1.73 מ"ר בגברים. נבדקה השפעה של 
סיסטולי  דם  (לחץ  יל"ד  בסיסי,  פקעיות  סינון  קצב  גיל, 
מעל 140 ממ"כ או דיאסטולי מעל 90 ממ"כ או מטופלים 
כולסטרול  רמת   ,BMI סוכרת,  ליל"ד),  טיפול  המקבלים 
בסיום  כרונית.  כליות  מחלת  לפתח  הסיכון  על  ועישון 
כליות,  מחלת  שפיתחו  הנכללים  מן   244 מתוך  המחקר, 
נמצא כי הסיכון לפתח הפרעה חדשה בתפקודי כליות היה 

גבוה פי 1.5 בנוכחות יל"ד. 
מטה�אנליזה  פרסמו   [14] וחב'   Huang  ,2014 בשנת 
אשר הדגימה, כי אפילו מצב של קדם יל"ד (לחץ דם של 
להתפתחות  הסיכון  את  מעלה  ממ“כ)   120-139/80-89
אי ספיקת כליות סופנית בעתיד. החוקרים כללו בעיבוד 
נכללים.  למיליון  קרוב  עם  תצפית  עבודות  שש  הנתונים 
פיתחו  מן הנכללים  אחרי מעקב של 26-8 שנים, 0.36% 
לחץ  עם  לנכללים  בהשוואה  סופנית.  כליות  ספיקת  אי 
דם מיטבי (120/80 ממ"כ), מצב של קדם לחץ דם העלה 
את הסיכון לפתח אי ספיקת כליות סופנית בשיעור של 
גבוה   – מינון"  "תלוי  היה  הסיכון  כאשר   ,(1.59 (פי   59%
120- דם  (לחץ  דם  לחץ  הנמוך של קדם  בטווח   1.44 פי 

129/80-84 ממ"כ) וגבוה פי 2.02 בטווח הגבוה של קדם 
בין  הקשר  ממ"כ).   130-139/85-89 דם  (לחץ  דם  לחץ 
קדם לחץ דם לבין אי ספיקת כליות סופנית לא הושפע 
מגורמים אחרים כגון מגדר, גיל, מוצא אתני או נוכחות אי 
מאשרים  אלו  ממצאים  המעקב.  בתחילת  כליות  ספיקת 
כליות  מחלת  לבין  ממאיר  שאינו  יל"ד  בין  הקשר  את 
מתקדמת, ואף מרחיב אותו לתחום לחץ הדם שאינו נופל 
עדין בהגדרה של "יל"ד". מתוך מטה�אנאליזה נרחבת זו 
מתבקשת המסקנה כי ככל שלחץ דם גבוה יותר, הסיכון 
לפגיעה בתפקוד כליות ולהתפתחות מחלת כליות כרונית 

ואי ספיקת כליות סופנית הולך וגובר. 
קשר  הודגם   [15] וחב'  לייבה  של  במחקרם  לבסוף, 
מובהק בין יל"ד באוכלוסיית צעירים והתפתחות עתידית 
של אי ספיקת כליות סופנית. בבדיקת 2,658,238 צעירים 
בין הגילים 19-16 שנים נמצא יל"ד (ל"ד גבוה מ�140/90 
ממ"כ) ב�7,997 (0.3%) נכללים. במעקב ממוצע של 19.6 
סופנית  כליות  ספיקת  אי  פיתחו   (27.4%)  2,189 שנים, 
 BMI ,לאחר התאמה למגדר, גיל, שנות השכלה .(HR 5.07)
ומשתנים סוציו�דמוגרפיים אחרים, ירד ה�HR ל�1.93, אך 
נותר מובהק. החוקרים הגיעו למסקנה שיל"ד באוכלוסייה 
צעירה בריאה לכאורה קשור בהכפלה של הסיכון העתידי 
זה  חשוב  מחקר  סופנית.  כליות  ספיקת  אי  להתפתחות 
מהווה נדבך נוסף לקשר בין יל"ד ומחלת כליות המובילה 

לאי ספיקת כליות.

מתקדמת  לפגיעה  מובילה  הדם  בלחץ  עלייה  אם 
הורדת לחץ הדם מביאה בהכרח  בתפקוד הכליות, האם 
להאטה בקצב ההתקדמות של מחלת כליות כרונית ו/או 
לחץ  הורדת  מידת  והאם  הכליות?  תפקוד  אובדן  מונעת 
הדם, מתונה או מחמירה, משפיעה על התוצא הכלייתי? 
בשנת 2003 פרסמו Jafar וחב' [16] מטה�אנליזה שבחנה 
את  להאט  עשויה  הדם  לחץ  הורדת  כי  האפשרות,  את 
קצב התקדמות מחלת כליות כרונית. החוקרים בחנו ב�11 
מחקרים את היעילות שבטיפול להורדת לחץ דם, עם או ללא 
טיפול במעכבי אנזים המהפך (ACEi), על התקדמות מחלת 
הייתה  החוקרים  מסקנת  סוכרת.  רקע  על  כליות שאינה 
כי הורדת לחץ הדם הסיסטולי לערכים הנמוכים מ�130 
ממ"כ (129-110 ממ"כ) עשויה להאט את קצב התקדמות 
המחלה, אך רק כאשר הפרשת חלבון בשתן הייתה מעל 
כולל  בהמשך,  שהתפרסמו  נוספים  מחקרים  גרם/יום.   1 
 African American Study of Kidney Disease)  AASKה�
 Modification of Diet) MDRD[17] וה� (and Hypertension
לאותה מסקנה, לאחר  הגיעו   [19,18]  (in Renal Disease
שמעקב של 19-14 שנים הראה, כי איזון נמרץ של לחץ דם 
האט את קצב ההתקדמות לאי ספיקת כליות סופנית רק 

בחולים עם הפרשה משמעותית של חלבון בשתן. 
הכליה  פקעיות  סינון  בקצב  הירידה   ,MDRD במחקר 
החלבון  הפרשת  כאשר  ביותר  הנמוכה  אומנם  הייתה 
באותם  אך  ליממה,  גרם  מ�1  פחותה  הייתה  בשתן 
הירידה  קצב  על  השפיע  לא  ביל"ד  הטיפול  מטופלים 
אוכלוסיית  על  המשך  במחקר  הכליה.  פקעיות   בסינון 
MDRD 1993, Sarnak וחב' [20] מצאו כי טיפול אינטנסיבי 
בלחץ הדם לא שיפר תוצאים כלייתיים במונחים של קצב 
ההשתנות השנתית של קצב סינון פקעיות הכליה, הכפלת 
רמת קריאטינין בדם, ירידה של 50% בקצב סינון פקעיות 
הכליה, שיעור הגעה לאי ספיקת כליות סופנית או תמותה. 
עם  אפרו�אמריקנים  שאינם  במטופלים  זאת,  עם  יחד 
הפרשה גבוהה יותר של חלבון בשתן – מעל 1 גרם ביממה, 
להתקדמות  הסיכון  את  הפחית  ביל"ד  אינטנסיבי  טיפול 

מחלת הכליה והגעה לאי ספיקת כליות סופנית. 
 Apple הראו   ,AASK אוכלוסיית  על  המשך  במחקר 
טיפול  (לעומת  אינטנסיבי  טיפול  כי  בדומה,   [21] וחב' 
הסיכוי  את  משמעותית  הפחית  הדם  בלחץ  סטנדרטי) 
חלבון/ היחס  כאשר  רק  הכליה  מחלת  להתקדמות 

 קריאטינין היה מעל 300 מ"ג/גרם, כאשר החציון היה מעל 
1,000 מ"ג/גרם. במעקב של 14 שנה באותה אוכלוסייה, 
השפעה  שמצאו  בכך  הממצא  את  איששו   [18] וחב'   Ku
התקדמות  קצב  על  דם  לחץ  של  נמרץ  איזון  של  חיובית 
חלבון  יותר  או  גרם   1 שהפרישו  במטופלים  רק  מחלת 
 Cheung החוקרים   ,SPRINT-CKD במחקר  בשתן. 
לחץ  של  המחמיר  האיזון  השפעת  את  השוו    [22] וחב' 
יעד של פחות מ�120 ממ"כ סיסטולי  והורדתו לערך  דם 
לעומת יעד שמרני יותר של פחות מ�140 ממ"כ סיסטולי. 
עם  יל"ד  עם  מטופלים  היו  זה  במחקר  ההכללה  תנאי 
לפחות גורם סיכון קרדיווסקולרי אחד נוסף, כולל מחלת 
כליות כרונית, אך ללא הפרשה מוגברת של חלבון בשתן. 
כליות  מחלת  של  הקבוצה  בתת  נכללו  נחקרים   2,646
כרונית. גילם הממוצע היה 72 שנים וקצב סינון פקעיות 
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כליה מוערך 48 מ"ל/דקה. תוצאות המחקר הראו, כי לא 
היה הבדל בין קבוצות הטיפול בהיארעות של אי ספיקת 
פקעיות  סינון  בקצב   50% של  בירידה  או  סופנית  כליות 
מוערך. יתרה מכך, הטיפול המחמיר להורדת לחץ דם אף 
הביא לירידה של 30% בקצב סינון פקעיות מוערך בששת 
החודשים הראשונים של המחקר, אך לא מעבר לכך, קרוב 

לוודאי על רקע שינויים המודינמיים חדים. 
של תשעה  ערכו מטה�אנליזה   [23] וחב'   Tsai לבסוף, 
מחקרים קליניים שבה השוו תוצאים כלייתיים של טיפול 
מ�130/80  פחות  של  מטרה  ערך  עם  דם  בלחץ  מחמיר 
ממ"כ לעומת לחץ דם מתון יותר עם ערך מטרה של פחות 
מ�140/90 ממ"כ במטופלים עם אי ספיקת כליות כרונית 
וזמן  שלא על רקע סוכרת. מספר המטופלים היה 8,127 
המעקב היה 3.3 שנים. החוקרים הראו, כי איזון אינטנסיבי 
של לחץ דם נטה להאט את קצב ההתקדמות של מחלת 
משמעותיות  כמויות  המפרישים  במטופלים  רק  הכליות 

של חלבון.

לסיכום 
בסברה  תומכת  העדכנית  הספרות  כי  עולה,  זו  מסקירה 
שיל"ד יכול להביא לפגיעה בתפקוד הכליות ולהוביל לאי 

ספיקת כליות סופנית. מהראיות עולה, כי ככל שלחץ הדם 
גובר.  יותר (החל מלחץ דם מיטבי ומעלה), הסיכון  גבוה 
מפחיתים  בפרט,  אינטנסיבי  וטיפול  ככלל,  ביל"ד  טיפול 
את הסיכון לאי ספיקת כליות סופנית, אך רק במטופלים 
הפרשה  בהיעדר  בשתן.  חלבון  של  מוגברת  הפרשה  עם 
מוגברת של חלבון בשתן, ספק אם הטיפול ביל"ד משפיע 
התקדמותה  קצב  על  או  כליות  מחלת  התפתחות  על 
עד לאי ספיקת כליות סופנית. לא מובן בשלב זה, מדוע 
מחלת  התקדמות  קצב  להאטת  ביל"ד  הטיפול  הצלחת 

הכליות תלויה בהפרשה מוגברת של חלבון בשתן. 
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