
 Streszczenie  Wstęp. Osoby w wieku podeszłym są szczególnie narażone na wystąpienie ostrej niewydolności 
nerek (ONN) ze względu na często występujące choroby towarzyszące: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca oraz potencjalnie długi okres ekspozycji na czynniki nefrotoksyczne [1].
Cel pracy. Ocena czynników ryzyka wystąpienia ONN u osób w wieku podeszłym.
Materiał i metody. Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej 2894 chorych hospitalizowanych w Klinice 
Chorób Wewnętrznych w 2011 r. Grupa badana to 83 chorych w wieku > 65 lat z rozpoznaną ONN.
Wyniki. W badanej grupie przeważali mężczyźni (55,42%). Odnotowano 74 przypadki przednerkowej, 7 zanerko-
wej i 3 miąższowej ONN. Najczęstszymi czynnikami ryzyka ONN były: odwodnienie (79,7%), nadciśnienie tętnicze 
(56,63%) i infekcje (50,6%).
Wnioski. Mężczyźni w wieku podeszłym są bardziej narażeni na wystąpienie ONN. U chorych obciążonych czyn-
nikami ryzyka ONN należy zwracać uwagę na zmiany wielkości diurezy oraz oceniać stopień nawodnienia. Rozpo-
znając przednerkową ONN u osoby w wieku podeszłym, należy rozważyć również możliwość miąższowej ONN oraz 
jej potencjalnie odwracalnych przyczyn.
Słowa kluczowe: ostra niewydolność nerek, czynniki ryzyka, osoby w podeszłym wieku.

 Summary  Background. Due to frequent comorbidity: heart failure, hypertension, diabetes and potentially long 
exposition to nephrotoxic factors the elderly are particularly prone to acute renal failure (ARF) [1].
Objectives. Analysis of risk factors of acute renal failure in the elderly.
Material and methods. Analysis of 2894 case records of patients hospitalised in 2011. 83 patients at the age of  
> 65 years diagnosed with ARF were included in the study.
Results. In the group studied men were in the majority (55.42%). 74 cases of prerenal, 7 of obstructive and 3 of 
parenchymatous ARF were noted. The most common risk factors of ARF were dehydration (79.7%), hypertension 
(56.63%) and infections (50.6%).
Conclusions. Elderly men are at higher risk of ARF. If risk factors of ARF are present attention should be paid to daily 
urine output and assessment of hydration state. Diagnosis of parenchymatous ARF and its reversible causes should 
be considered before making diagnosis of prerenal ARF in the elderly.
Key words: acute renal failure, risk factors, elderly.
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Czynniki ryzyka ostrej niewydolności nerek 
u osób w wieku podeszłym

Risk factors of acute renal failure in the elderly
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp

Ostra niewydolność nerek (ONN) jest to zespół 
objawów klinicznych, który rozwija się w wyniku 
ostrego uszkodzenia nerek, doprowadzającego do 
upośledzenia ich czynności ze wzrostem stężenia 
kreatyniny w surowicy w ciągu 48 godzin o więcej 
niż 0,3 mg/dl (50% i więcej wartości wyjściowej) 
lub zmniejszeniem diurezy < 0,5 ml/kg m.c. przez 
> 6 godzin [2]. Choroby towarzyszące: niewydol-

ność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz 
potencjalnie długi okres ekspozycji na czynniki 
nefrotoksyczne czynią osoby w wieku podeszłym 
szczególnie narażonymi na wystąpienie ONN [1].

Cel pracy

Celem pracy była ocena czynników ryzyka wy-
stąpienia ONN u osób w wieku podeszłym.

T. Rusinowicz i wsp.
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Materiał i metody

Analizą retrospektywną objęto dokumentację 
medyczną 2894 chorych hospitalizowanych w Kli-
nice w 2011 r. Do badania włączono grupę 83 
chorych w wieku > 65 lat z ostrą niewydolnością 
nerek jako powodem hospitalizacji. Rozpoznanie 
ONN ustalano na podstawie 3 parametrów: dia-
gnozy ostatecznej na karcie informacyjnej, stężeń 
kreatyniny oraz informacji z karty badania pod-
miotowego.

Analizie poddano następujące czynniki:
– stany prowadzące do hipowolemii,
– stosowanie leków:

– niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NLPZ),

– inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE 
I),

– jodowe środki kontrastowe,
– obstrukcja dróg moczowych,
– choroby współistniejące:

– infekcje,
– przewlekła choroba nerek (PChN),
– nadciśnienie tętnicze,
– cukrzyca,
– niewydolność serca,
– zdekompensowana marskość wątroby,
– choroba nowotworowa.

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pa-
kietu MS Office, za poziom istotności statystycznej 
przyjęto p < 0,05.

Wyniki

W badanej grupie pacjentów przeważali męż-
czyźni (55,42%), średnia wieku kobiet i mężczyzn 
wynosiła odpowiednio 82,54 ± 6,71 vs 79,33 ± 
7,26 (tab.1, ryc. 1, 2). 

W grupie badanej w 4 przypadkach ONN miała 
komponentę zarówno przed-, jak i zanerkową, 
w 74 przypadkach – przednerkową, 7 – zanerkową 
i 3 – miąższową ONN. W 3 przypadkach nie usta-
lono typu ONN. 

Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka 
ONN (ryc. 3, tab. 3) były: odwodnienie (72,29%), 

nadciśnienie tętnicze (56,63%) oraz infekcje (50,6%). 
W grupie infekcji najczęściej występowały zakaże-
nia układu moczowego (31,58%), zapalenie płuc 
(28,07%), następnie posocznica (10,53%), zapalenie 
oskrzeli (8,77%) i biegunki infekcyjne (7,02%), od-
notowano 2 przypadki ostrego odmiedniczkowego 
zapalenia nerek (ryc. 4). W badanej populacji ONN 
najczęściej występowała w przypadku współistnie-
nia kilku czynników ryzyka (tab. 2).

3 z 4 przypadków ONN u osób ze zdekompen-
sowaną marskością wątroby były powikłane zespo-
łem wątrobowo-nerkowym i zgonem chorego.

W przypadku 4 z 25 mężczyzn z chorobami 
prostaty (16%) doszło do zanerkowej ONN (tab. 
3). W 1 przypadku wysunięto podejrzenie gam-
mapatii monoklonalnej, chory został skierowany 
do leczenia nerkozastępczego. W 1 przypadku 
chorego z zanerkową ONN, po utracie nefrostomii, 
przeniesiono do Kliniki Urologii.

40 (48,19%) chorych z ONN zmarło (tab. 4), 
wyższą śmiertelność obserwowano w grupie ko-
biet, jednakże nie była ona istotna statystycznie  
(p = 0,16). Wszystkie przypadki zgonów dotyczyły 
chorych z przednerkową ONN. W 3 przypad-
kach zgonów występowała zarówno komponenta 
przed-, jak i zanerkowa ONN.

Tabela 1. Badana populacja *p < 0,05

Grupa badana 83

Kobiety (%) 37(44,58)

Mężczyźni (%) 45 (55,42)

Wiek średnia w latach 80,76 ± 7,16

Kobiety 82,54 ± 6,71*

Mężczyźni 79,33 ± 7,26*

Rycina 1. Rozkład płci w badanej grupie

Rycina 2. Występowanie ONN w grupach wiekowych
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Tabela 2. Współistnienie czynników ryzyka ONN

Liczba czynników 
ryzyka

1 2 3 4 5 6 > 6

Przypadki 6 19 24 20 8 6 0

Udział % 7,23% 22,89% 28,92% 24,10% 9,64% 7,23% 0%

Tabela 3. Czynniki ryzyka ONN oraz ich udział w grupie badanej *p < 0,05

Czynnik ryzyka ONN Przypadki (%) ONN  
przednerkowa

ONN  
nerkowa

ONN  
zanerkowa

Odwodnienie 60 (72,29) 59 0 4

Aktywne krwawienie 4 (4,82) 4 0 0

Niewydolność serca 32 (38,55) 29 1 2

Infekcje 42 (50,6) 36 2 2

ACE I 4 (4,82) 4 0 1

NLPZ 2 (2,41) 2 0 0

Środki kontrastowe 1 (1,2) 0 1 0

Uogólniony proces nowotworowy 14 (16,87) 13 0 3

Zdekompensowana marskość wątroby 4 (4,82) 4 0 0

PChN 24 (28,92) 19 2 1

Choroby prostaty 25 (30,12) 24 0 4*

Nadciśnienie tętnicze 47 (56,63) 40 3 2

Cukrzyca 29 (10,66) 26 0 1

Rycina 3. Czynniki 
ryzyka ONN w grupie 
badanej
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Dyskusja
W piśmiennictwie przedstawiono szereg róż-

nych czynników ryzyka ONN, w badaniu własnym 
oparto się wyłącznie na czynnikach uwzględnio-
nych w analizowanej dokumentacji medycznej, co 
stanowi ograniczenie pracy [1−4].

79,7% przypadków przednerkowej ONN było 
związanych z odwodnieniem, natomiast w do-
stępnym piśmiennictwie zwracano uwagę na naj-
częstsze występowanie miąższowej ONN u osób 
w wieku podeszłym [4]. Można sądzić, że uzyskana 
w badaniu własnym liczba opisów przednerkowej 
ONN, szczególnie w przypadkach, w których nie 
stwierdzano odwodnienia, jest przeszacowana, 
a za niedoszacowany uznać należy odsetek przy-
padków miąższowej ONN.

W piśmiennictwie aż do 48% przypadków 
ONN u osób w wieku podeszłym występowało 

w przebiegu posocznicy, a śmiertelność w tej gru-
pie sięgała 73% [1, 3]. W badaniu własnym tylko 
6 przypadków ONN (7,23%) było związanych 
z posocznicą, śmiertelność w tej grupie chorych 
była porównywalna (66,67%). Posocznica może 
jednocześnie doprowadzać do przednerkowej, jak 
i miąższowej ONN, natomiast w materiale wła-
snym w żadnym przypadku nie rozpoznano miąż-
szowej ONN.

Najczęstszą przyczyną zanerkowej ONN w gru-
pie badanej były choroby prostaty, wynik zgodny 
z piśmiennictwem [1].

Mogłoby się wydawać, iż pacjenci z PChN są 
bardziej narażeni na wystąpienie ostrego uszkodze-
nia nerek (AKI) oraz zgonu w konsekwencji nałoże-
nia się AKI w porównaniu w chorymi bez PChN. 
W dotychczas przeprowadzonych badaniach nie 
uzyskano jednoznacznego stanowiska [3]. W ba-
daniu własnym 28,9% przypadków AKI wystąpiło 
u osób z PChN, śmiertelność wewnątrzszpitalna 
w tej grupie wynosiła 20,83% vs 48,19% w grupie 
badanej. Śmiertelność w populacji badanej mieści 
się w granicach (40−70%) przedstawianych w piś-
miennictwie [4].

Wnioski

1. W grupie chorych w podeszłym wieku ob-
ciążonych czynnikami ryzyka ONN należy zwracać 
szczególną uwagę na zmiany w ilości oddawanego 
moczu oraz oceniać stopień odwodnienia.

2. Mężczyźni w wieku > 65 lat są grupą bar-
dziej narażoną na wystąpienie ONN niż kobiety.

3. Rozpoznając przednerkową ONN u osoby 
w wieku podeszłym, należy również rozważyć 
możliwość miąższowej ONN oraz jej potencjalnie 
odwracalnych przyczyn.

Tabela 4. Liczba zgonów w grupie badanej

Zgony (%) 40 (48,19)

Kobiety (%) 20 (54,05)

Mężczyźni (%) 20 (43,48)

Rycina 4. Infekcje w grupie badanej
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