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Wprowadzenie
Z amerykańskich danych z 1999 roku wynika, że re-
zydenci domów opieki stanowili 4% wszystkich cho-
rych ze świeżo rozpoznaną schyłkową niewydolno-
ścią nerek (ESRD, end-stage renal disease) oraz 11%
chorych powyżej 70. roku życia w tej grupie. Korzy-
ści prowadzenia dializoterapii w tej populacji cho-
rych są niepewne, podobnie jak wpływ dializoterapii
na długość i jakość życia starszych, niesprawnych
chorych. W dostępnych danych wykazano, że w cią-
gu pierwszego roku po rozpoczęciu dializoterapii
śmiertelność przekracza 35% w grupie chorych po-
wyżej 70. roku życia i 50% w grupie chorych powy-
żej 80. roku życia. W grupie chorych o ograniczonej
oczekiwanej długości życia celem dializoterapii może
nie tylko być zmniejszenie nasilenia objawów choro-
by, ale także poprawa ogólnej sprawności.
Celem badania była ocena zmian wydolności czyn-
nościowej rezydentów domów opieki ze schyłkową
niewydolnością nerek przed dializoterapią i po jej
rozpoczęciu.

Materiał i metody
Rodzaj badania: badanie było retrospektywną ana-
lizą danych pochodzących z amerykańskich rejestrów
chorych rozpoczynających dializoterapię: US. Rena
Data System (USRDS) oraz Minimum Data Set (MDS)
— obejmujący rezydentów domów opieki.
Badana populacja: rezydenci domów opieki w Sta-
nach Zjednoczonych, u których rozpoczęto dializo-
terapię między czerwcem 1998 roku a październi-
kiem 2000 roku.
Kryteria włączenia: do analizy włączono osoby stale
przebywające w domu opieki lub przyjęte przed roz-
poznaniem ESRD, rezydujące przynajmniej 90 dni

(z wyłączeniem przerw nieprzekraczających 15 dni),
zmarłe przed upływem 90 dni pobytu oraz przeby-
wające w domach opieki ponad 90 dni, wypisane
przed rozpoznaniem ESRD i ponownie przyjęte w cią-
gu 90 dni.
Punkty końcowe: ocena wydolności czynnościowej
u chorego przy użyciu skali MDS-ADL (Minimum Data
Set-Activities of Daily Living) oceniającej zdolność do
wykonywania podstawowych czynności (jedzenie,
ubieranie się, korzystanie z toalety, utrzymywanie
higieny osobistej, chodzenie, wstawanie z krzesła,
zmiana pozycji w łóżku), w skali 0–4 punktów
— rosnąca punktacja wskazuje na większy stopień
niesprawności.
Oceny dokonywano podczas przyjęcia do domu opie-
ki, powtarzano ją co kwartał, a także każdorazowo
podczas ponownego przyjęcia po wypisie ze szpita-
la. Zmiany w wydolności czynnościowej chorych oce-
niano 3, 6, 9 i 12 miesięcy w stosunku do ostatniej
oceny przed rozpoczęciem dializoterapii. Obniżenie
sprawności zdefiniowano jako wzrost o minimum
2 punkty w skali MDS-ADL, natomiast jako utrzyma-
nie sprawności — brak wzrostu lub wzrost o 1 punkt.

Wyniki
W badaniu wzięło udział 3702 pensjonariuszy do-
mów opieki w średnim wieku 73,4 ± 10,9 lat, 60%
z nich stanowiły kobiety. Podczas pierwszej hospita-
lizacji w celu dializoterapii (69% z zakwalifikowanych
do badania osób) 62% osób cierpiało na przewlekłą
chorobę nerek, 30% na przewlekłą niewydolność
serca, u 24% doszło do ostrego uszkodzenia nerki,
mniej niż 10% chorowało na miażdżycę uogólnioną
czy infekcję. Mniej niż 5% pensjonariuszy było ho-
spitalizowanych wyłącznie z powodu przewlekłej
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choroby nerek lub z powodu powikłań z nią związa-
nych (np. hyperkalemia, kwasica).
Mediana czasu od rozpoczęcia dializy do pierwszej
oceny wydolności po dializoterapii wynosiła 17 dni
(przedział międzykwartylowy: 10–32 dni). Po rozpo-
częciu dializoterapii wskaźnik śmiertelności po 3, 6,
9 i 12 miesiącach wynosił, odpowiednio, 24%, 41%,
51% i 58%. Wśród osób, które przeżyły, w ciągu
pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia ner-
kozastępczego odnotowano znaczne pogorszenie
wydolności czynnościowej (średnio z 12 do 16 punk-
tów).
Podeszły wiek, rasa biała, choroba naczyniowo-mó-
zgowa, otępienie, hospitalizacja na początku diali-
zoterapii, stężenie albumin w surowicy krwi poniżej
3,5 g/dl były powiązane z mniejszym prawdopodo-
bieństwem utrzymania stanu wydolności czynnościo-
wej sprzed dializoterapii po 12-miesięcznym lecze-
niu nerkozastępczym. Pogorszenie wydolności czyn-
nościowej dotyczyło każdej składowej skali MDS-ADL,
a u ponad połowy badanych zaobserwowano po-
gorszenie w 2 lub więcej podstawowych aktywności
życia codziennego.
W ciągu 3 miesięcy od początku dializoterapii wy-
dolność czynnościowa nie zmieniła się u 39% miesz-
kańców domów opieki, po roku stan funkcjonalny
utrzymało jedynie 13% badanych. Rozpoczęcie diali-
zoterapii wiązało się z obniżeniem wydolności czyn-
nościowej o 2,8 punktu [95% przedział ufności (CI,
confidence interval): 2,5–3,0] w skali MDS-ADL. Spa-
dek ten nie zależał od wieku, płci i rasy badanych.
Roczne zmiany w skali MDS-ADL to wzrost o 2,2
punktu w roku poprzedzającym dializę i wzrost
o 1,4 punktu po 12 miesiącach dializoterapii (p = 0,06).
Pomiędzy 1. a 4. miesiącem od rozpoczęcia leczenia
nerkozastępczego obserwowano stabilizację, a na-
stępnie stopniowe pogarszanie wydolności czynno-
ściowej pensjonariuszy domów opieki. Spadek wy-
dolności czynnościowej był bardziej wyraźny wśród
osób starszych i hospitalizowanych.

Wnioski
Rozpoczęcie dializoterapii wśród starszych rezyden-
tów domów opieki z przewlekłą chorobą nerek
w fazie schyłkowej wiązało się z wyraźnym i postę-
pującym pogorszeniem wydolności czynnościowej.
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Komentarz do artykułu
W omawianym artykule autorzy przedstawili problem
leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) u osób
w podeszłym wieku ze schyłkową niewydolnością ne-
rek (ESRD, end stage renal disease).
Przyczyną „epidemii” schyłkowej niewydolności ne-
rek, która występuje obecnie u osób powyżej 65. roku
życia, jest starzenie się społeczeństw oraz postęp
w leczeniu chorób przewlekłych (m.in. cukrzycy, nad-
ciśnienia tętniczego, przewlekłego kłębuszkowego
zapalenia nerek, bakteryjnego i niebakteryjnego za-
palenia nerek cewkowo-środmiąższowego, szpicza-
ka mnogiego, skrobiawicy) [1]. Na świecie zwiększa
się także liczba chorych z ESRD poddawanych lecze-
niu nerkozastępczemu. Przewiduje się, że w tej de-
kadzie, 2001–2010 roku, liczba ta wzrośnie z 1,5
mln do 2,5 mln osób. [2]
Według Tamury i wsp. wzrost liczby starszych pa-
cjentów w końcowej fazie niewydolności nerek zwięk-
sza koszty programów leczenia nerkozastępczego,
mimo ogólnego spadku kosztów dializoterapii
w przeliczeniu na każdego chorego. Mimo osiągnięć
w technikach dializoterapii czy transplantologii, pozwa-
lających na przedłużenie życia chorych, ryzyko zgonu
w populacji osób powyżej 75. roku życia poddawa-
nych tej formie terapii jest 4,5-krotnie większe w sto-
sunku do pacjentów w tym samym wieku bez przewle-
kłej choroby nerek [3].
Co więcej, na podstawie amerykańskich rejestrów
(USA Renal Data System i National Cancer Institute)
wykazano, że 2-, 5- i 10-letnie przeżycie pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek jest krótsze niż u pacjen-
tów z chorobami nowotworowymi [4, 5].
Jako że wiek nie stanowi w Polsce przeciwwskazania
do dializoterapii, chorzy powyżej 65. roku życia sta-
nowią w ostatnich latach około 40% dializowanych
pacjentów [6].
Trzeba zdać sobie sprawę, że obecnie nefrolog musi
rozwiązywać problemy, które są domeną geriatrii.
U chorych w podeszłym wieku często współistnieją
inne schorzenia, które mogą być przyczyną fizycznej
i psychicznej inwalidyzacji tych osób. Wśród pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek dużą grupę stano-
wią osoby chore na cukrzycę. W przeszłości w Polsce
rzadko kwalifikowano ich do leczenia nerkozastęp-
czego. Obecnie każdego roku wśród nowo przyję-
tych chorych do dializoterapii stanowią oni około 30%
[6]. Warto jednak pamiętać, że dializa czy przeszczep
nerki nie rozwiązują problemu powikłań naczynio-
wych w innych narządach, które są przyczyną znacz-
nej chorobowości i śmiertelności tych pacjentów [3].
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Spojrzenie z perspektywy medycyny paliatywnej

Tamura i wsp. prowadzili badania wśród osób
w podeszłym wieku — rezydentów pielęgniarskich
domów opieki w Stanach Zjednoczonych z licznymi
schorzeniami, w tym ze schyłkową niewydolnością
nerek, którzy byli poddani dializoterapii pomiędzy
czerwcem 1998 a październikiem 2000 roku. Kwali-
fikacja chorych odbywała się na podstawie parame-
trów nerkowych oraz oceny zdolności do samodziel-
nego funkcjonowania, kluczowego aspektu jakości
życia przed dializoterapią. Uzyskane wyniki nie były
zadowalające. W ciągu pierwszego roku po rozpo-
częciu dializy 58% rezydentów zmarło, u 29% wyka-
zano pogorszenie samodzielnego funkcjonowania,
a w 1/8 nie zmienił się stan funkcjonalny. W analizie
nie wykazano poprawy stanu funkcjonalnego po dia-
lizoterapii. Autorzy poddają w wątpliwość pogląd,
że dializoterapia w tej grupie chorych przedłuża prze-
życie oraz poprawia jego jakość. Zdaniem autorów
dodatkowe czynniki współistniejące, takie jak naczy-
niowe choroby mózgu, otępienie, hospitalizacje
u pacjentów leczonych przewlekle dializami i niskie
stężenie albumin w surowicy poniżej 35 g/l istotnie
pogarszały stan funkcjonalny tych pacjentów w ba-
danym przedziale czasowym w stosunku do stanu
wyjściowego i były ważnym wskaźnikiem śmiertel-
ności. Okres obejmujący 3 miesiące przed dializą
i miesiąc po jej rozpoczęciu charakteryzował się gwał-
townym spadkiem w przeciętnym stanie funkcjono-
wania. W badaniach wykazano, że chorzy w pode-
szłym wieku gorzej sobie radzą z dializoterapią, jeśli
nie mają zapewnionej skutecznej rehabilitacji pod-
czas leczenia. Wzrastająca liczba współistniejących
czynników ryzyka sprzyja zwiększonej śmiertelności
u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
i z tego powodu upodabnia się do grupy pacjentów
z chorobą nowotworową. Podobnie jak w onkologii
leczenie ESRD jest kosztowne i może mieć znaczące
skutki uboczne. Zachodzi pilna potrzeba prospektyw-
nych badań mających na celu określenie czynników,
które predysponują i wpływają na dobre wyniki dia-
lizoterapii w badanej populacji.
Po przeprowadzeniu badania autorzy, analizując
wyniki, zastanawiają się, czy przyczyny tego stanu
należy upatrywać w zbyt późnym wprowadzaniu le-
czenia nerkozastępczego u osób w podeszłym wie-
ku i czy dotychczas przyjęte kryteria kwalifikacyjne
mocznicy są nieadekwatne dla osób w podeszłym
wieku i nie odzwierciedlają dokładnie ich zaburzeń
funkcjonowania nerek. U chorych w podeszłym wie-
ku typowe wykładniki czynności nerek bywają mylą-
ce. Niskie stężenia kreatyniny stwierdza się czasem
u pacjentów z małą masą mięśniową, co często ce-

chuje osoby starsze, a niskie stężenia mocznika mogą
wynikać z niedożywienia również nierzadkiego w tej
grupie chorych [7–8].
Autorzy wskazują na brak randomizowanych badań
oceniających korzyści dializoterapii u osób w pode-
szłym wieku. Jak wynika z nierandomizowanych ba-
dań, hemodializa jest porównywalna z terapią
zachowawczą. Tamura i wsp. nie uwzględniali w ana-
lizie grupy pacjentów, u których stosowano terapią
zachowawczą. Wskazali też, że wśród większej licz-
by nefrologów panuje przekonanie, że terapia za-
chowawcza jest wyrokiem śmierci. W opinii auto-
rów istnieją jednak badania na niewielkiej grupie
chorych w podeszłym wieku porównujące stosowa-
nie terapii zachowawczej i dializoterapii, z których
wynika, że nie ma istotnej różnicy w śmiertelności
i jakości życia wśród pacjentów poddanych tym me-
todom leczenia. Badacze sugerują pilną potrzebę
przeprowadzenia badań na większej grupie pacjen-
tów, które wykazałyby zasadność dializoterapii.
Konieczna jest również kompetentna opieka przed-
dializacyjna zapewniająca właściwe przekazanie in-
formacji, zindiwidualizowaną edukację oraz wspar-
cie socjalne. Aby dostarczyć pacjentom optymalnej
opieki kluczowym czynnikiem przed rozpoczęciem
dializoterapii jest rozmowa, w której lekarz przekaże
choremu szczegółowe informacje o ryzyku, korzy-
ściach, konsekwencjach i alternatywach metodach
leczenia, łącznie z koniecznością objęcia opieką pa-
liatywną tych chorych [9].
W dostępnych danych sugeruje się, że pacjenci czę-
sto nie rozumieją korzyści, konsekwencji i ryzyka tego
leczenia i dlatego odnoszą wrażenie, że nie mają in-
nego wyboru. Z niewielu opracowań na ten temat
wyłania się obraz przedmiotowego traktowania pa-
cjenta, którym lekarz jest zainteresowany, dopóki
w terapii można wykorzystać coraz nowsze i dosko-
nalsze techniki medyczne [10].
O umieraniu i woli chorego rozmawia się rzadko (50%
dializowanych rozmawia na temat postępowania ter-
minalnego z rodziną, a tylko 6% z nefrologiem) [10].
Biorąc pod uwagę wyniki analizy Tamury i wsp., te-
rapia zachowawcza powinna być opcją wyboru
leczenia. Jak wynika z artykułu i danych przedstwio-
nych w literaturze, wielu nefrologów w Stanach Zjed-
noczonych nie jest świadomych wytycznych dotyczą-
cych wspólnego podejmowania decyzji rozpoczęcia
i wycofania się z dializoterapii, podnoszony jest też
problem niewystarczającej liczby szkoleń poświęco-
nych tym kwestiom. Wzrastająca liczba pacjentów
w domach opieki w Stanach Zjednoczonych, których
poddaje się dializie, a także fakt, że 30% osób powy-
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żej 75. roku życia wycofuje się z dializy, oznaczają,
że prawidłowa komunikacja i umiejętność przepro-
wadzenia rozmowy z chorym o potencjalnych nie-
dogodnościach wynikających z dializoterapii po-
winny być kluczowymi kompetencjami nefrologów.
Ta grupa chorych wymaga holistycznego podejścia
nie tylko ze względu na ESRD, ale także na inne współ-
istniejące problemy: dysfunkcje wielonarządowe,
wzrastający współczynnik zespołu „kruchości”, zabu-
rzenia chodu, upadki, zgłaszane objawy, w tym wysoki
odsetek depresji. Wzorując się na opiece paliatywnej
u pacjentów z nowotworem, autorzy wskazują na po-
trzebę objęcia taką formą opieki chorych z ESRD [3].
Po przeczytaniu artykułu pojawiają się liczne reflek-
sje. Pierwsza dotyczy pilnej potrzeby objęcia tej gru-
py chorych opieką paliatywną ze względu na zgła-
szane różnorodne objawy. Weisbord i wsp. [11]
wykazali, że dializowani pacjenci zgłaszają około 9
objawów upośledzających jakość życia. Aż 30–70%
chorych skarży się na ból, zmęczenie, świąd skóry,
kurcze mięśniowe, duszność, zaburzenia seksualne,
zaburzenia snu, objawy żołądkowo-jelitowe (nudno-
ści, wymioty, biegunki, zaparcia, brak apetytu) [11, 12].
W prospektywnym badaniu kanadyjskim stwierdzo-
no, że połowa hemodializowanych pacjentów cier-
piała z powodu różnego rodzaju bólów wynikają-
cych z choroby podstawowej oraz schorzeń współ-
istniejących związanych z chorobą nerek i dializote-
rapią. U 3/4 z nich nie podjęto leczenia lub terapia
nie przyniosła efektu (zmniejszenia dolegliwości).
Cohen i wsp. [13] wykazali, że 75% chorych cierpi
z powodu dolegliwości bólowych w ostatnim tygodniu
życia, a w ostatnim dniu życia jest to najczęstsza skar-
ga wśród umierających. Obserwuje się zarówno ból
receptorowy (somatyczny i trzewny), jak i neuropa-
tyczny. Warto pamiętać, że ból wpływa na jakość
życia i wiąże się z występowaniem depresji u osób
z przewlekłą chorobą nerek [3]. Około 20% dializo-
wanych cierpi z powodu lęku i depresji [14]. Stwier-
dzono, że nasilenie depresji wpływa na przeżycie
pacjentów zarówno poddawanych hemodializie, jak
i dializie otrzewnowej [3]. Pomijanie wcześniej wy-
mienionych objawów przez nefrologa wynika praw-
dopodobnie z przekonania, że część z nich nieod-
łącznie wiąże się z chorobą nerek, a także z braku wie-
dzy na temat postępowania w przypadku wielu z nich.
Jakość życia chorych, zwłaszcza hemodializowanych,
oceniana za pomocą kwestionariuszy ogólnych,
a także uwzględniających specyfikę chorób nerek, jest
wyraźnie gorsza w stosunku do ogólnej populacji,
a porównywalna z jakością życia ocenianą tymi sa-
mymi metodami, co u osób z chorobą nowotwo-

rową [15]. W Polsce także pojawiają się prace doty-
czące niewielkiej grupy chorych, oceniające jakość
życia dializowanych w podeszłym wieku. Mimo mniej-
szej sprawności, potrzeby pomocy przy dializie i po-
dawaniu leków badani pozytywnie oceniali subiek-
tywny poziom funkcjonowania emocjonalnego
w porównaniu z młodszymi chorymi. Powodem
mogą być spełnione aspiracje życiowe i mniejsze ocze-
kiwania [16].
Niezwykle istotnym powodem konieczności objęcia
opieką paliatywną jest problem umierania dializowa-
nego chorego, w tym rozmowa z pacjentem na te-
mat postępowania w stanie terminalnym, wsparcie
chorego i rodziny. Istotna staje się kwestia wstrzy-
mania lub niepodejmowania leczenia nerkozastęp-
czego jako uporczywej i inwazyjnej terapii [16]. Więk-
szość dializowanych pacjentów chciałaby jednak mieć
wpływ na leczenie terminalne. Zaprzestanie dializote-
rapii to kolejny, coraz częstszy problem, zwłaszcza
u chorych w podeszłym wieku [3]. W Polsce w środo-
wisku nefrologicznym wszczęto dyskusję nad etycz-
nymi i prawnymi aspektami wstrzymania i/lub nieroz-
poczynania dializoterapii. W Stanach Zjednoczonych
istnieją już zalecenia Renal Physicians Association
i American Society of Nephrology dotyczące tego pro-
blemu. Dziewięć rekomendacji obejmuje kwestie:
współdecydowania o sposobie terapii, świadomej
zgody lub odmowy, oceny rokowania, różnicy po-
glądów na temat sposobu terapii, procedury pisem-
nej woli chorego dotyczącej leczenia w okresie ter-
minalnym (ACP, advance care planning), sytuacji
i grup chorych, u których rozważa się niepodejmo-
wanie lub wstrzymanie dializoterapii, podjęcia diali-
zoterapii na określony czas oraz zabezpieczenia profe-
sjonalnej opieki paliatywnej [3]. W Wielkiej Brytanii
decyzja o wstrzymaniu dializoterapii należy do cho-
rego, a w razie niemożności jej podjęcia postanawia
o tym zespół terapeutyczny. Według US Renal Data
System 2002 przyczyną 18% zgonów wśród dializo-
wanych osób jest właśnie zaprzestanie dializoterapii
[17]. Takie działanie rozważa się w następujących
sytuacjach: w ciężkim stanie nierokującym poprawy,
w przypadku ostrych powikłań internistycznych lub
chirurgicznych, przy towarzyszącym otępieniu, uda-
rze, chorobie nowotworowej, przy nieakceptowanej
jakości życia i depresji. Sytuacje te wymagają licz-
nych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i psycho-
logicznych.
Kolejny aspekt to szkolenie lekarzy nefrologów z za-
kresu medycyny paliatywnej. Na podstawie wyników
licznych badań ankietowych przeprowadzonych
wśród nefrologów stwierdzono niedostateczną wie-
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dzę o zasadach postępowania objawowego. W szko-
leniu amerykańskich lekarzy nefrologów opiekę pa-
liatywną włączono do obowiązkowego programu
specjalizacji w nefrologii [16]. Program ten obejmu-
je terapię bólu i innych objawów oraz procedurę ACP,
w której chory decyduje o interwencjach, takich jak re-
animacja, mechaniczna wentylacja, żywienie dojelito-
we lub pozajelitowe czy zaprzestanie dializoterapii [16].
Warto podkreślić, że chorzy w podeszłym wieku ze
schyłkową niewydolnością nerek powinni być oto-
czeni kompleksową, zintegrowaną specjalistyczną
opieką, między innymi nefrologa, lekarza medycyny
paliatywnej, pielęgniarki opieki paliatywnej, psycho-
loga, dietetyka, pracownika socjalnego.
Omawiany artykuł porusza istotny problem pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek nie tylko w wymia-
rze medycznym, ale społecznym i ekonomicznym.
Obecnie nie ma jednoznacznych wytycznych doty-
czących wyboru leczenia nerkozastępczego u osób
w zaawansowanym wieku ze ESRD. Przeprowadzo-
na analiza, a także dylemat, czy leczyć nerkozastęp-
czo chorych w podeszłym wieku, zamienił się w py-
tanie o wybór metody w tej grupie chorych.
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