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Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) w materiale
Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, w latach 1991-2005. Analiza
postaci ONN i wybranych czynników
zwi¹zanych z zachorowaniem
Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) jest niejednorodnym, wieloprzyczynowym
zespo³em chorobowym, o powa¿nym rokowaniu. Wród pacjentów z tym rozpoznaniem znajduj¹ siê osoby m³ode, ogólnie zdrowe, u których ONN jest wynikiem urazu lub zabiegu operacyjnego, jak równie¿ osoby starsze z wieloma
wspó³towarzysz¹cymi przewlek³ymi chorobami. Celem badañ by³a analiza postaci ONN i wybranych czynników zwi¹zanych z zachorowaniem, która dotyczy³a 127 chorych leczonych w Klinice Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w latach 1991-2005. W badanej grupie najczêciej rozpoznawano niezapaln¹ postaæ ONN. W znacznej czêci przypadków mia³a ona charakter wieloetiologiczny oraz czêciej dotyczy³a mê¿czyzn. Chocia¿ nie wykazano wp³ywu
p³ci mêskiej na rokowanie, to czas hospitalizacji tej grupy by³ nieznacznie d³u¿szy ni¿ badanych kobiet.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 211-214)
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Acute renal failure (ARF) in the group of patients from
the Nephrology Department, University Hospital in the
years 1991-2005. Analysis of ARF types and selected
factors associated with disease incidence
Acute renal failure (ARF) is a multifactorial disease syndrome with poor prognosis. Among patients with such a diagnosis, young patients, generaly healthy,
in which ARF is a consequence of trauma or surgical procedure are found, as
well as elderly patients with associated chronic illness. The aim of the study
was to analyze the type of ARF and selected factors associated with this complication concerning 127 patients treated at Department of Nephrology, University Hospital in Cracow during years 1991-2005. The most frequently diagnosed
type of ARF was the non-inflammatory form. Most patients were found to have
ARF of a multifactorial character and commonly pertained to males. Even though
no significant influence of male gender on prognosis was found, duration of
hospitalization was noted to be imperceptibly longer in males than in females.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 211-214)

Wstêp
Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) jest
wieloprzyczynowym zespo³em chorobowym,
o powa¿nym rokowaniu, definiowana jako
nag³e pogorszenie czynnoci nerek, prowadz¹ce do zaburzeñ wydalania produktów
przemiany materii oraz zaburzeñ gospodarki
wodno-elektrolitowej. ONN towarzyszy czêsto najciê¿ej chorym i znacz¹co wp³ywa na
ich chorobowoæ i miertelnoæ [4,8,10,11,
15,18,36,37]. Wed³ug ró¿nych róde³, czêstoæ wystêpowania ONN okrela siê od 172
do 486 osób na milion mieszkañców [2,19,
29,36,37]. Niezale¿nie od przyczyny, ONN
towarzyszy pogorszenie lub zanik mo¿liwoci kontroli homeostazy oraz upoledzenie
czynnoci wydalniczej, wewn¹trzwydzielniczej i metabolicznej. Istnieje ponad 40 ró¿-

nych definicji i podzia³ów ONN, lecz nadal
powszechnie stosowanym jest podzia³ na
postacie przednerkow¹, nerkow¹ i pozanerkow¹. W praktyce, wiêkszoæ przypadków
ONN ma charakter wieloczynnikowy [3,10,
19,29].
Cel pracy
Celem niniejszej pracy by³a analiza postaci i wybranych czynników zwi¹zanych z
zachorowaniem na ONN, w materiale Kliniki Nefrologii Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, w latach 1991-2005.
Materia³ i metodyka

Badaniem objêto 127 chorych z rozpoznan¹
ONN. Wszyscy w³¹czeni do badania byli hospitali-
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Wyniki
Sporód 127 pacjentów przednerkow¹
niewydolnoæ nerek stwierdzono u 28
(22,1%). Kolejn¹ grupê stanowili chorzy z
postaci¹ nerkow¹, stwierdzan¹ u 62
(48,8%). Ostatni¹ grupê przyczynow¹ ONN
stanowili pacjenci z niewydolnoci¹ pozanerkow¹  12 (9,4%) badanych. Przyczynê
wieloetiologiczn¹ stwierdzono u 25 (19,7%)
chorych. Przyjmuj¹c za kryterium podzia³u
szacunkow¹ wielkoæ diurezy dobowej, u 95
chorych (74,8%) rozpoznano oliguryczn¹, a
u 32 chorych (25,2%) nieoliguryczn¹ postaæ
ONN; w tym poliuriê stwierdzono u 9 osób
(7,1%).
W badanej grupie kobiety stanowi³y
40,9% (52) a mê¿czyni 59,1% (75) obserwowanych pacjentów. W chwili rozpoznania ONN wiek badanych waha³ siê od 17 do
88 lat (rednia - 51,3; dominanta  64; mediana - 52,2; odchylenie standardowe  54,4
lat). Wród kobiet rednia wieku wynosi³a
52,2 lat (dominanta  66,7; mediana  53,2;
odchylenie standardowe  18,8 lat). W grupie mê¿czyzn odpowiednie wartoci wynosi³y: rednia  50,6; dominanta  35,6; mediana  51,5; odchylenie standardowe 
17,4 lat. Dane te zawarto w tabelach I-III
oraz zobrazowano na rycinie 1.
Sporód 28 pacjentów z rozpoznan¹
przednerkow¹ niewydolnoci¹ nerek
wstrz¹s krwotoczny by³ przyczyn¹ ONN u 2
chorych (1,6%) a inna postaæ wstrz¹su by³a
czynnikiem etiologicznym w 26 przypadkach
(20,5%). Kolejn¹ grupê stanowi³a postaæ
nerkowa ONN, któr¹ stwierdzono u 62 osób
(48,8%) (u 45 chorych, tj. u 35,4% stwierdzono jej postaæ niezapaln¹, a u pozosta³ych 17, tj. u 13,1% zapaln¹). Ostatni¹ grupê przyczynow¹ ONN stanowi³a niewydolnoæ pozanerkowa  12 przypadków (9,4%).
W grupie tej przeszkodê poni¿ej pêcherza
moczowego stwierdzano u 6 osób (4,7%).
U takiej samej liczby chorych stwierdzono
przeszkodê dotycz¹c¹ górnych dróg moczowych i pêcherza.
Reasumuj¹c, najczêciej spotykanymi
postaciami ONN w ca³ej obserwowanej gru-
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Tabela I
Struktura wiekowa badanej grupy chorych.
Age distribution in the studied group of patients.
Wiek od - do (zakres)

Liczba chory ch

x'

x'f

x'-xr

(x'-xr)2

(x'-xr)2f

17 - 28

15

22

330

-29,29

857,98

12 869,74

29 - 40

25

34

850

-17,29

298,99

7 474,76

41 - 52

23

46

1058

-5,29

28,00

643,96

53 - 64

27

58

1566

6,71

45,01

1 215,17

65 - 76

27

70

1890

18,71

350,01

9 450,38

77 - 88

10

82

820

30,71

943,02

9 430,22

Tabela II
Struktura wiekowa populacji mê¿czyzn.
Age distribution in the male group.

Wiek od - do (zakres)

Liczba chory ch

x'

x'f

x'-xr

(x'-xr)2

(x'-xr)2f

17 - 28

7

22

154

-28,64

820,25

5 741,75

29 - 40

19

34

646

-16,64

276,89

5 260,90

41 - 52

12

46

552

-4,64

21,53

258,36

53 - 64

17

58

986

7,36

54,17

920,88

65 - 76

15

70

1050

19,36

374,81

5 622,14

77 - 88

5

82

410

31,36

983,45

4 917,25

Tabela III
Struktura wiekowa populacji kobiet.
Age distribution in the female group.
Wiek od - do (zakres)

Liczba chory ch

x'

x'f

x'-xr

(x'-xr)2

(x'-xr)2f

17 - 28

8

22

176

-30,23

913,90

7 311,20

29 - 40

6

34

204

-18,23

332,36

1 994,17

41 - 52

11

46

506

-6,23

38,82

427,05

53 - 64

10

58

580

5,77

33,28

332,84

65 - 76

12

70

840

17,77

315,75

3 788,95

77 - 88

5

82

410

29,77

886,21

4 431,04

20
18
16
14
Liczba cho rych

zowani w Oddzia³ach Kliniki Nefrologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozpoznanie ONN
ustalano korzystaj¹c z definicji klasycznej, a w
przypadkach w¹tpliwych z definicji Schrier'a [33].
Wykorzystano klasyczny podzia³ ONN na postaæ
przednerkow¹, nerkow¹ oraz pozanerkow¹. Dodatkowo zastosowano podzia³ kliniczny wyró¿niaj¹c
postacie: internistyczn¹, chirurgiczn¹, urologiczn¹
lub ginekologiczno-po³o¿nicz¹. Wyodrêbniono równie¿ chorych, których stwierdzano bezmocz, sk¹pomocz, zachowan¹ diurezê, b¹d wielomocz
[19,29,33].
Do opisu parametrów ilociowych pos³u¿ono
siê redni¹ arytmetyczn¹, median¹ i dominant¹,
rozstêpem, wariancj¹, odchyleniem standardowym
i wspó³czynnikiem zmiennoci, a w analizie wieku
pos³u¿ono siê ocen¹ stopnia skonoci, obliczaj¹c wspó³czynnik asymetrii. W pracy pos³u¿ono siê
równie¿ technikami statystycznymi odnosz¹cymi
siê do analizy prze¿ycia (survival analysis), okrelaj¹cymi domniemany czas prze¿ycia od wyst¹pienia epizodu ONN. Do tego celu wykorzystano
modelowanie funkcji prze¿ycia (metod¹ Kaplana i
Meiera).
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Rycina 1
Rozk³ad wieku i p³ci w badanej populacji chorych.
Age and sex distribution in the studied group of patients.

pie by³y w kolejnoci:
1. nerkowa niezapalna  45 chorych
(35,4%),
2. przednerkowa  bêd¹ca wynikiem
wstrz¹su innego ni¿ krwotoczny  26
(20,5%),
3. nerkowa zapalna  17 (13,4%).
Wieloetiologiczn¹ przyczynê ONN
stwierdzono u 25 pacjentów (19,7%). Wród
tej grupy najczêciej wystêpowa³y postacie:

1. przednerkowa  bêd¹ca wynikiem
wstrz¹su innego ni¿ krwotoczny oraz nerkowa niezapalna  11 chorych (8,7%),
2. przednerkowa  bêd¹ca wynikiem
wstrz¹su krwotocznego oraz przednerkowa
bêd¹ca wynikiem wstrz¹su innego ni¿ krwotoczny  3 (2,4%),
3. przednerkowa  bêd¹ca wynikiem
wstrz¹su krwotocznego oraz nerkowa zapalna, przednerkowa bêd¹ca wynikiem
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Rycina 2
Przebieg krzywych prze¿ycia Kaplana-Meiera u badanych kobiet i mê¿czyzn (czas obserwacji w miesi¹cach).
Kaplan-Meier survival curves in studied group (observation in months).
Tabela IV
Postacie kliniczne ONN u kobiet.
Clinical types of ARF in women.
Grupa

Liczba chory ch

Odsetek chory ch

Internisty czna

30

57,7

Chirurgiczna

8

15,4

Urologiczna

5

9,6

Ginekologiczno po³o¿nicza

9

17,3

Grupa

Liczba chory ch

Odsetek chory ch

Internisty czna

45

60,0

Chirurgiczna

11

14,7

Urologiczna

19

25,3

Tabela V
Postacie kliniczne ONN u mê¿czyzn.
Clinical types of ARF in men.

Tabela VI
Czas trwania hospitalizacji 127 chorych z ONN.
Duration of hospitalization in 127 patients with ARF.
Param etr

Ogó³em

M ê¿czy ni

Kobiety

rednia

23

23,2

22,7

M ediana

20,0

20,0

19,0

SD

13,4

12,7

14,4

M inim um

5,0

5,0

7,0

M aksim um

77,0

63,0

77,0

wstrz¹su innego ni¿ krwotoczny oraz nerkowa zapalna, nerkowa niezapalna oraz
nerkowa zapalna  wszystkie po 2 pacjentów (1,6%).
Przyjmuj¹c za kryterium podzia³ kliniczny, wród wyodrêbnionych grup pacjentów
z rozpoznan¹ ONN postaæ internistyczn¹
stwierdzono u 75 chorych (59%). Kolejne
grupy kliniczne: chirurgiczna, urologiczna i
ginekologiczno-po³o¿nicza rozpoznano odpowiednio u 19 (15%), 24 (18,9%) i 9 (7,1%)
chorych. Dane te zawarto w tabelach IV - V.
redni czas hospitalizacji badanej grupy wynosi³ 23 ± 13,4 dni (od 5 do 77; mediana - 20,0 dni). Dane te z rozbiciem na ko-

biety i mê¿czyzn przedstawiono w tabeli VI.
rednia liczba hemodializ wykonanych
w czasie leczenia ONN wynios³a 4,6 ± 19,5
zabiegu (od 1 do 27; mediana - 3,0 zabiegi).
Dyskusja
Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) jest
niejednorodnym, wieloprzyczynowym zespo³em chorobowym, o powa¿nym rokowaniu. Wród pacjentów z tym rozpoznaniem
znajduj¹ siê zarówno osoby m³ode, ogólnie
zdrowe, u których ONN jest czêsto wynikiem
urazu lub zabiegu operacyjnego, jak równie¿
osoby starsze z wieloma wspó³towarzysz¹cymi przewlek³ymi chorobami [1-3,5,12,20-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2009  13  Numer 4

23,25,27,28,30,32,34]. Mimo olbrzymiego
postêpu w medycynie, ONN, a zw³aszcza
jej postaæ niezapalna jest nadal czêstym
powik³aniem, wp³ywaj¹cym niekorzystnie na
rokowanie wczesne i odleg³e. ONN równie¿
czêsto ma charakter wieloetiologiczny,
szczególnie je¿eli zwi¹zana jest z inwazyjnymi procedurami diagnostyczno-terapeutyczymi, stosowanymi w leczeniu najciê¿ej
chorych, zw³aszcza w Oddzia³ach Intensywnej Terapii (OIT) [4,6-11,13-19,24,
26,31,33,36,37].
Grupa 127 chorych w³¹czonych do badania wydaje siê byæ reprezentatywn¹ dla
populacji chorych leczonych w oddzia³ach
nefrologicznych. Znalaz³y siê tutaj przypadki niewydolnoci w przebiegu zarówno schorzeñ internistycznych, chirurgicznych, ginekologiczno-po³o¿niczych jak i urologicznych.
Chocia¿ w grupie tej pocz¹tkowo dominowali chorzy typowo internistyczni, w stosunkowo stabilnym stanie ogólnym, to pocz¹wszy od roku 1997, to znaczy po uruchomieniu OIT naszej Kliniki, do badanych do³¹czyli równie¿ pacjenci w stanie ciê¿kim i krytycznym.
Czêstoæ wystêpowania ONN wed³ug
podzia³u na p³eæ z przewag¹ mê¿czyzn okaza³a siê zgodna z obserwacjami innych autorów, którzy t³umacz¹ ten fakt miêdzy innymi zwiêkszon¹ urazowoci¹ wród tej grupy (m. innymi: wykonywanym zawodem,
czêstszym uprawianiem sportów ekstremalnych) i powik³aniami zwi¹zanymi ze schorzeniami urologicznymi wieku starszego
(ONN pozanerkowa) [3,29,33,35].
Nie znaleziono jednak ¿adnej zale¿noci pomiêdzy p³ci¹ a miertelnoci¹ w okresie obserwacji wczesnej, jak i powypisowej.
Wyniki badañ przedstawione w nielicznych
publikacjach dotycz¹cych oceny rokowania
wczesnego przyjmuj¹ jednak p³eæ mêsk¹ za
czynnik rokowniczo niekorzystny [12,21,35].
Niski odsetek postaci "chirurgicznych"
ONN zwi¹zany by³ z warunkami i mo¿liwociami leczenia w Klinice - jak ju¿ wczeniej
wspomniano, do 1997 roku, w którym otwarto Oddzia³ Intensywnej Terapii - mia³a ona
charakter zdecydowanie internistyczny, a
inne postacie wystêpowa³y stosunkowo rzadziej.
Wród mê¿czyzn z rozpoznan¹ ONN
najbardziej liczn¹ grupê stanowi³y wzglêdnie m³ode osoby (wiek oko³o 36 lat), co wyranie odró¿nia j¹ od grupy kobiet, wród
których dominowa³y pacjentki starsze (blisko 67 lat). Jednoczenie wiek prawie 70%
wszystkich badanych pacjentów zamyka³ siê
w przedziale od 33 do 69 lat. Dodatkowo,
jak wynika z wartoci wspó³czynnika asymetrii (A(x) = - 0,7), rozk³ad wieku badanych chorych by³ wyranie lewostronny.
Dane te, jakkolwiek mo¿liwe do wyt³umaczenia wiêksz¹ urazowoci¹ wystêpuj¹c¹
wród m³odych mê¿czyzn, nie zosta³y jednoznacznie potwierdzone w dostêpnym pimiennictwie.
Obserwowany czas hospitalizacji by³
nieznacznie d³u¿szy u mê¿czyzn (23,2 vs.
22,7 dnia u kobiet), jednak najd³u¿szy zanotowano w grupie kobiet (67 dni). Równie¿
i w tym przypadku nie znaleziono podobnych danych w literaturze.
Wnioski
1. Mimo olbrzymiego postêpu w medy-
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cynie, ONN, a zw³aszcza jej postaæ niezapalna jest nadal czêstym powik³aniem, wp³ywaj¹cym na rokowanie wczesne i odleg³e.
2. ONN ma czêsto charakter wieloetiologiczny, szczególnie je¿eli zwi¹zana jest z
inwazyjnymi procedurami diagnostycznoterapeutyczymi.
3. W badanej grupie ONN czêciej dotyczy³a mê¿czyzn, którzy stanowili blisko
60% w³¹czonych do badania. rednia ich
wieku by³a ni¿sza ni¿ u kobiet. Chocia¿ w
tej pracy nie wykazano wp³ywu obecnoci
p³ci mêskiej na rokowanie, to czas hospitalizacji tej grupy by³ nieznacznie d³u¿szy ni¿
badanych kobiet.
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