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Chorzy powy¿ej 75 roku ¿ycia w programie
przewlek³ych hemodializ  ocena jakoci
dostêpu naczyniowego i adekwatnoci dializy
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W ostatnich latach obserwowany jest sta³y wzrost liczby pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Wzrost ten dotyczy w szczególnym stopniu chorych w
wieku podesz³ym, powy¿ej 75 roku ¿ycia. W pracy oceniono stan i jakoæ dostêpu naczyniowego oraz efekty leczenia nerkozastêpczego u pacjentów powy¿ej
75 roku ¿ycia. Obserwowano 62 chorych (29,1 %) z populacji 213 dializowanych.
W badanej grupie 58 osób (93,5 %) mia³o funkcjonuj¹c¹ przetokê têtniczo-¿yln¹
z w³asnych naczyñ. Przetokê wykorzystywano jako dostêp naczyniowy u 55 pacjentów (88,7 %), 7 chorych (11,3 %) dializowano z wykorzystaniem cewnika.
Wartoci Kt/V (1,28 ± 0,2 i 1,27 ± 0,24; p=0,873) oraz hemoglobiny (10,99 ± 1,18 g/
dl i 11,2 ± 1,22 g/dl; p=0,693) nie ró¿ni³y siê w grupie chorych > 75 lat od wystêpuj¹cych u m³odszych. Stwierdzono natomiast istotnie ni¿sze stê¿enia albumin
w surowicy w grupie 75 lat + w porównaniu z m³odszymi chorymi (odpowiednio
3,35 ± 0,44 g/dl i 3,53 ± 0,45 g/dl; p=0,004) oraz cholesterolu (odpowiednio 166,86
± 44,9 g/dl i 180,79 ± 44,7 g/dl; p=0,047). Wytworzenie przetoki têtniczo-¿ylnej z
w³asnych naczyñ jest mo¿liwe u ponad 90 % chorych > 75 roku ¿ycia, nie ró¿ni¹c siê od m³odszej populacji. Prowadzenie dializoterapii u najstarszych chorych jest natomiast obci¹¿one przez czêstsze - ni¿ u m³odszych - wystêpowanie
niedo¿ywienia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 203-205)
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The dialysis population has increased significantly in the last decade. This
growth encompassed particularly the elderly patients above 75 years. In the
study the state and quality of vascular access and the results of hemodialysis
treatment in the elderly patients over 75 years were evaluated. 62 individuals
(29.1 %) from the cohort of 213 hemodialysis patients were observed. In the
study group patent native arteriovenous fistula was present in 58 cases (93.5
%). Arteriovenous fistula was used as a vascular access in 55 patients (88.7 %),
7 patients (11.3 %) were dialyzed with use of catheter. There were no difference
in Kt/V value (1.28 ± 0.2 versus 1.27 ± 0.24; p=0.873) and hemoglobin level (10.99
± 1.18 g/dl versus 11.2 ± 1.22 g/dl; p=0.693) in patients over 75 years and younger
group. In the group of patients over 75 years significantly lower serum albumin
level (3.35 ± 0.44 g/dl compared with 3.53 ± 0.45 g/dl; p=0.004) and cholesterol
concentration (166.86 ± 44.9 g/dl compared to 180.79 ± 44.7 g/dl; p=0.047) were
found. Native arteriovenous fistula can be created in above 90% elderly
hemodialysis patients > 75 years, in the percentage not different from younger
population. However, the hemodialysis performance in the oldest patients is
jeopardized by higher presence of malnutrition.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 203-205)

Wstêp
W okresie ostatniej dekady obserwowany jest sta³y wzrost liczby i jednoczenie
wieku chorych poddawanych leczeniu nerkozastêpczemu. rednia wieku chorych
objêtych badaniem DOPPS wzros³a z 62,8
± 15,6 w roku 1997 do 65,2 ± 14,5 lat w
roku 2007. Ronie znacz¹co udzia³ najstarszej kategorii chorych, > 75 roku ¿ycia. W
roku 1999 pacjenci z tej grupy stanowili 16,8
% chorych leczonych hemodializami, podczas gdy w 2007 roku ju¿ 25,6 % [1]. W

Polsce odsetek chorych > 75 roku ¿ycia
wród rozpoczynaj¹cych dializoterapiê w
2006 r. wzrós³ do 18.2% [8].
Powy¿sze zjawiska stwarzaj¹ nowe wyzwania dla lekarzy zajmuj¹cych siê leczeniem nerkozastêpczym. Jednym z wiod¹cych problemów, podobnie, jak w populacji
m³odszej, jest zapewnienie sta³ego dostêpu do naczyñ. Powszechnie przyjmuje siê,
¿e wiek jest czynnikiem ograniczaj¹cym
wytworzenie dostêpu naczyniowego z w³asnych naczyñ. Wed³ug danych Lok i wsp.
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przetoki têtniczo-¿ylne u pacjentów starszych ni¿ 65 lat czêciej wykonywano w
proksymalnym odcinku koñczyny, na ramieniu. Ponadto znamiennie czêciej wystêpuje brak dojrzewania przetoki [5]. Wg obserwacji Ravani i wsp. pierwotne prze¿ycie
przetoki z w³asnych naczyñ jest u pacjentów powy¿ej 65 roku ¿ycia istotnie gorsze
[7]. W badaniach HEMO oraz DOPPS,
stwierdzono, ¿e prawdopodobieñstwo wykorzystywania przetoki têtniczo-¿ylnej
zmniejsza siê wraz z wiekiem [2, 3]. Natomiast w wietle w³asnych dowiadczeñ autogenn¹ przetokê têtniczo-¿yln¹ mo¿na wytworzyæ u 81,6 % pacjentów w wieku powy¿ej 75 lat [14]. Podobnie Wang i wsp. nie
obserwowali negatywnego wp³ywu wieku na
mo¿liwoæ wytworzenia przetoki têtniczo¿ylnej [11].
Celem obecnego badania by³a ocena
jakoci dostêpu naczyniowego w grupie chorych > 75 roku ¿ycia w prospektywnej, rocznej obserwacji.
Materia³ i metody

W grupie 213 pacjentów w wieku od 25 do 89
lat, u których rozpoczêto obserwacjê dostêpu naczyniowego, redni wiek wynosi³ 64,4 ± 13,5 lata.
A¿ 62 chorych (29,1 %) mia³o ukoñczone 75 lat,
37 mê¿czyzn i 25 kobiet, redni wiek wynosi³ 79,5
± 3,3 lat, a czas leczenia nerkozastêpczego 30,8
± 29,7 miesiêcy. Przyczyn¹ niewydolnoci nerek
by³a: nefropatia niedokrwienna w 29 (46,8 %), cukrzyca w 13 (21 %), k³êbuszkowe zapalenie nerek
w 4, kamica i przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek w 3, skrobiawica w 3, nefropatia ródmi¹szowa w 2, wielotorbielowate zwyrodnienie
nerek i choroba autoimmunologiczna w 1 przypadku. U 6 pacjentów nie ustalono przyczyny niewydolnoci nerek. Palaczami tytoniu (w trakcie obserwacji lub w przesz³oci) by³o 29 chorych
(46,8%). Grupa badana cechowa³a siê znaczn¹
chorobowoci¹. Nadcinienie têtnicze rozpoznawano u 57 (91,9%), chorobê niedokrwienn¹ serca
u 45 pacjentów (72,6 %), 16 chorych (25,8%) przeby³o zawa³ serca. Niewydolnoæ kr¹¿enia wystêpowa³a u 38 (61,3 %), cukrzyca u 18 (29 %),
mia¿d¿yca zarostowa koñczyn dolnych u 15
(24,2%), a przewlek³a obturacyjna choroba p³uc u
13 pacjentów (21%).
W obserwowanej grupie przeanalizowano rodzaj i stan dostêpu naczyniowego. W badaniu
przedmiotowym oceniano charakter szmeru i têtnienia, szerokoæ naczyñ, stopieñ wype³nienia po
uciniêciu odp³ywu oraz zapadanie siê naczyñ po
elewacji koñczyny z przetok¹. Pacjentów obserwowano przez 12 miesiêcy. Przeanalizowano czêstoæ wystêpowania zwê¿eñ, zakrzepicy zespolenia, zak³adania cewników naczyniowych oraz
wskaniki od¿ywienia i adekwatnoci dializy. Wyniki uzyskane w grupie badanej porównano z grup¹ m³odszych pacjentów. Dane poddano opracowaniu statystycznemu wykorzystuj¹c testy c2 Pearsona i U Manna-Whitneya.
Wyniki
W obserwowanej grupie 58 pacjentów
(93,5%) mia³o funkcjonuj¹c¹ przetokê têtniczo-¿yln¹ z w³asnych naczyñ, która s³u¿y³a jako dostêp naczyniowy u 55 pacjentów (88,7%), a 3 osoby (4,8%) dializowano
z wykorzystaniem cewnika czasowego w
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Tabela I
Wartoci Kt/V w grupie powy¿ej i poni¿ej 75 roku ¿ycia.
Kt/V value in patients older and younger than 75 years.

Wiek

Liczebnoæ

rednia

M ediana

M inim um

M aksim um

Odchy lenie standardow e

> 75

62

1,28

1,29

0,80

1,70

0,20

< 75

150

1,27

1,29

0,72

1,91

0,24

Ogó³em

212

1,27

1,29

0,72

1,91

0,23

Test U M anna-Whitney a, p=0,873
Tabela II
Wartoci hemoglobiny [g/dl] w grupie powy¿ej i poni¿ej 75 roku ¿ycia.
Hemoglobin value [g/dl] in patients older and younger than 75 years.

Wiek

Liczebnoæ

rednia

M ediana

M inim um

M aksim um

Odchy lenie standardow e

> 75

62

10,99

11,08

7,75

13,37

1,18

< 75

151

11,10

11,17

8,35

14,53

1,22

Ogó³em

213

11,07

11,12

7,75

14,53

1,21

Test U M anna-Whitney a, p=0,693
Tabela III
Stê¿enie albumin [g/dl] w surowicy w grupie powy¿ej i poni¿ej 75 roku ¿ycia.
Serum albumin concentration [g/dl] in patients older and younger than 75 years.

Wiek

Liczebnoæ

rednia

M ediana

M inim um

M aksim um

Odchy lenie standardow e

> 75

60

3,35

3,33

2,45

4,35

0,44

< 75

144

3,56

3,57

2,20

4,60

0,45

Ogó³em
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3,50

3,52

2,20

4,60

0,45

Test U M anna-Whitney a, p=0,004
Tabela IV
Stê¿enie cholesterolu [mg/dl] w grupie powy¿ej i poni¿ej 75 roku ¿ycia.
Cholesterol concentration [g/dl] in patients older and younger than 75 years.
Liczebnoæ

rednia

M ediana

M inim um

M aksim um

Odchy lenie standardow e

62

166,86

156,83

73,67

316,33

44,90

< 75

146

180,79

180,17

89,00

291,00

44,70

Ogó³em

208

176,63

176,83

73,67

316,33

45,11

> 75
Wiek

Test U M anna-Whitney a, p=0,047
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Rycina 1
Rodzaje przetok têtniczo-¿ylnych.
The types of arteriovenous fistulas

okresie dojrzewania przetoki. Pozosta³ych
4 pacjentów (6,5%) dializowano poprzez
cewnik tunelizowany.
W chwili rozpoczêcia obserwacji 41 pa-

cjentów (66,1%) dializowano z pomoc¹
dwóch igie³, 14 chorych (22,6%) z wykorzystaniem jednej ig³y, a 7 (11,3%) przy u¿yciu
cewnika naczyniowego. Badaniem przed-

K. Letachowicz i wsp.

miotowym nieprawid³owoci w zakresie
przetoki têtniczo-¿ylnej stwierdzono u 18
pacjentów (31%). W trakcie rocznej obserwacji zakrzepica przetoki wyst¹pi³a u 7 pacjentów (11,3%), konieczne by³o za³o¿enie
14 cewników dializacyjnych u 8 pacjentów
(12,9%). W tym czasie zmar³o 14 chorych
(22,6%).
W poszczególnych tabelach przedstawiono rednie roczne wartoci Kt/V, stê¿enia hemoglobiny, albumin i cholesterolu.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w efektywnoci dializy oraz stopniu wyrównania
niedokrwistoci, natomiast zaobserwowano
istotnie gorszy stopieñ od¿ywienia pacjentów powy¿ej 75 lat w porównaniu do grupy
m³odszej. Porównuj¹c obserwowan¹ grupê
z chorymi poni¿ej 75 roku ¿ycia stwierdzono istotne ró¿nice w przyczynach niewydolnoci nerek, chorobowoci towarzysz¹cej
oraz paleniu papierosów.
W grupie badanej przyczyn¹ schy³kowej
niewydolnoci nerek istotnie czêciej by³a
nefropatia niedokrwienna (p<0,001) oraz
istotnie rzadziej k³êbuszkowe zapalenie nerek (p<0,025). Wród chorych starszych ni¿
75 lat by³y one przyczyn¹ niewydolnoci
nerek u 46,8% i 6,4%, a w grupie m³odszej
u 15,9% i 21,8% pacjentów. Pacjenci powy¿ej 75 roku ¿ycia istotnie czêciej mieli rozpoznan¹ chorobê niedokrwienn¹ serca
(72,6%; p<0,001) oraz przebyli zawa³ miênia sercowego (25,8%; p<0,01), odsetki te
dla grupy m³odszej wynosi³y odpowiednio
37,7% oraz 10,6%. Niewydolnoæ kr¹¿enia
wystêpowa³a u chorych starszych ni¿ 75 lat
w 61,3% przypadków i u 38,4% m³odszych
pacjentów (p<0,001). W badanej grupie odsetek niepal¹cych wynosi³ 53,2%, a w populacji m³odszej 36,4% (p<0,05).
Zarówno rodzaj, jak i jakoæ dostêpu
naczyniowego nie ró¿ni³y siê pomiêdzy grup¹ powy¿ej i poni¿ej 75 lat. Stwierdzona
wy¿sza miertelnoæ pacjentów starszych
ni¿ 75 lat w porównaniu do m³odszych chorych nie by³a istotna statystycznie.
Omówienie
W badanej grupie osób dializowanych
29,1% chorych ukoñczy³o 75 lat. Podobny
odsetek chorych powy¿ej 75 lat wystêpuje
we W³oszech (28,7%) i Hiszpanii (30,7%),
natomiast w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech jest nieznacznie ni¿szy, odpowiednio 23,2%, 24,1% i 25,5% [1].
Jednym ze skutków starzenia siê populacji
chorych dializowanych jest znaczna wspó³chorobowoæ. W badaniu DOPPS 3 chorobê niedokrwienn¹ serca stwierdzano u
51,2%, cukrzycê u 38,8%, zastoinow¹ niewydolnoæ kr¹¿enia u 38,4 %, mia¿d¿ycê
zarostow¹ koñczyn dolnych u 26,4 % i chorobê p³uc u 11,4% chorych [1]. Wiele z powy¿szych schorzeñ jest uznanym czynnikiem utrudniaj¹cym wytworzenie dostêpu
naczyniowego z w³asnych naczyñ. Ravani i
wsp. stwierdzili, ¿e na pierwotn¹ dro¿noæ

przetoki niekorzystnie wp³ywaj¹ mia¿d¿yca
obwodowa, choroba naczyñ wieñcowych
oraz niewydolnoæ kr¹¿enia [7]. Ethier i wsp.,
oprócz mia¿d¿ycy zarostowej, wród czynników zmniejszaj¹cych prawdopodobieñstwo wykorzystywania dostêpu z w³asnych
naczyñ wymieniaj¹ jeszcze cukrzycê oraz
nadcinienie têtnicze [3].
W obserwowanej grupie pacjentów powy¿ej 75 roku ¿ycia dializy przy u¿yciu zespolenia prowadzono u 88,7%, a pozosta³ych 11,3% chorych dializowano z pomoc¹
cewnika. Wyniki te s¹ porównywalne z uzyskiwanymi w Japonii oraz we W³oszech, krajach, które mog¹ s³u¿yæ jako wzór w dziedzinie dostêpu naczyniowego. W Japonii 91
% pacjentów dializowanych jest przy pomocy przetoki z w³asnych naczyñ, kolejne 7 %
ma implantowan¹ przetokê z materia³ów
sztucznych, a zaledwie 2% chorych dializowanych jest z wykorzystaniem cewnika. We
W³oszech wskaniki te wynosz¹ odpowiednio 83%, 5% oraz 12% [3]. Uzyskane wyniki s¹ efektem wieloletniego dowiadczenia
i zaanga¿owania nefrologów w wytwarzanie dostêpu naczyniowego w naszym zespole [12]. Niezwykle istotnym aspektem jest
d¹¿enie do dystalnej lokalizacji i stosowanie
wielu mo¿liwych modyfikacji przy wytwarzaniu przetok z w³asnych naczyñ [13,15,16].
Efektywnoæ leczenia hemodializami u
pacjentów starszych ni¿ 75 lat nie ró¿ni³a
siê istotnie od wyników uzyskiwanych w
m³odszej grupie. Szczególnej uwagi wymaga natomiast gorszy stopieñ od¿ywienia
chorych powy¿ej 75 roku ¿ycia. Wystêpuj¹ca u tych pacjentów hipoalbuminemia stanowi istotny czynnik z³ego rokowania. Wed³ug danych literaturowych hipoalbuminemia
dotykaæ mo¿e 36 % dializowanych [9], a w³asne obserwacje wskazuj¹, ¿e problem ten
jest szczególnie nasilony wród chorych w
starszym wieku. Do czynników, które maj¹
wp³yw na gorsze od¿ywienie tej grupy wiekowej zalicza siê utratê apetytu, z³y status
ekonomiczny, trudnoci w robieniu zakupów
i przygotowaniu posi³ków, a tak¿e stan uzêbienia [6].
Uzyskane wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e
dostêp naczyniowy nie stanowi bariery w
prowadzeniu leczenia nerkozastêpczego u
dializowanych u chorych > 75 roku ¿ycia.
Wzrost liczby pacjentów w tej grupie wiekowej jest ród³em nowych wyzwañ, w rozwi¹zywaniu, których niezwykle istotna mo¿e
okazaæ siê rola rehabilitanta dietetyka, psychologa i pracownika socjalnego [4].
Wnioski
Wytworzenie przetoki têtniczo-¿ylnej z
naczyñ w³asnych jest mo¿liwe u zdecydowanej wiêkszoci (93,5%) chorych dializowanych powy¿ej 75 roku ¿ycia.
U wiêkszoci (65,5%) pacjentów w wieku powy¿ej 75 lat mo¿na wykonaæ przetokê
w dalszym odcinku przedramienia.
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Objawy zwê¿enia przetoki têtniczo-¿ylnej wystêpuj¹ u znacz¹cego odsetka (31%)
pacjentów powy¿ej 75 roku ¿ycia, ale w
wiêkszoci przypadków nie ograniczaj¹
mo¿liwoci efektywnego prowadzenia hemodializy.
Stan od¿ywienia dializowanych chorych
powy¿ej 75 roku ¿ycia jest istotnie gorszy w
porównaniu z osobami w m³odszym wieku.
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