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Abstract
During the last fifty years general worldwide aging of the communities is observed with still increasing population
of the elderly people. In this situation knowledge concerning involutive changes caused by age and their pathophysiological consequences seems to be quite important. Aging processes are causing several organic and functional changes in kidneys and many other organs as well. Weight and size of the kidneys is diminished in elderly.
Simultaneously significant decrease of the total number of glomeruli and pathological changes in intrarenal
vessels as well. Renal tubuli, expecially proximal are significantly shorter. All these organic changes are leading
to the disturbances of renal function in aged people. Diminished renal plasma flow and glomerular filtration
rate are observed together with reduced ability of urine concentration and acidification, sodium conservation
and disturbances of potassium. These changes may caused several clinical consequences especially when additional factors like: infection, hypercatabolic state or dehydration are present. It is necessary to remember that also
drug doses have to be adjusted to the diminished renal function. Knowledge concerning described organic and
functional changes may help to avoid several diagnostic and therapeutic mistakes potentially harmful for the
elderly patients.
key words: advanced age, renal function disturbances, clinical consequences

Demografia i epidemiologia
Zarówno dane demograficzne, jak i prognozy na przyszłość wskazują, że należy brać pod uwagę wzrost
liczebności populacji osób w podeszłym wieku. Wiąże się to niewątpliwie z rozwojem medycyny oraz szerszym wdrażaniem szeroko pojętej higieny życia. Należy także pamiętać, że obecnie mija 60 lat bez konfliktów i wojen o zasięgu światowym, co także ma wpływ
na starzenie się społeczeństw. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization), w drugiej połowie XX wieku przeciętne
trwanie życia wydłużyło się o 20 lat, a co dziesiąty
mieszkaniec naszej planety ma powyżej 60 lat. Obecnie w krajach Europy Zachodniej żyje ponad 21% osób
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powyżej 60. roku życia, natomiast w Polsce odpowiednio 15%. Strukturę populacji w krajach Unii Europejskiej od 1950 roku i prognozy do 2050 roku przedstawiono na rycinie 1 [1]. Warto zwrócić uwagę na wzrastający procent osób w podeszłym wieku (< 65 rż.),
którzy w 2050 roku mają stanowić ponad 30% populacji. Jednocześnie znaczny spadek liczby urodzin doprowadzi do znacznego zmniejszenia procentowego
udziału dzieci i młodzieży wśród mieszkańców naszego globu w połowie XXI wieku. Przedstawionym zmianom demograficznym towarzyszą znaczące przemiany w epidemiologii chorób. Dotyczy to schorzeń układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego, a także układu moczowego. Dotyczy to wielu chorób, także tych, które zwykle
występowały wśród młodszej populacji, jak na przykład pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek [2, 3].
Nic zatem dziwnego, że także pośród chorych ze schyłkową niewydolnością nerek coraz większą grupę sta-
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Rycina 1. Zmiana populacji krajów Unii Europejskiej w grupach wiekowych — dane demograficzne i prognozy
Figure 1. Change of the European Union population in different age groups — demographic and prognostic data

nowią pacjenci w podeszłym wieku. Jest to fenomen
obserwowany szczególnie w rozwiniętych krajach
świata z dobrze funkcjonującym systemem leczenia
nerkozastępczego [4]. Dynamiczny rozwój tej formy
terapii w Polsce, który nastąpił w ostatnim dwudziestoleciu, pozwolił na uwidocznienie obecności tego
zjawiska także w naszym kraju. Przedstawia to rycina 2,
na której porównano wiek pacjentów leczonych dializami w 1992 i 2003 roku. Spośród osób dializowanych w ostatnim roku pacjenci powyżej 65. roku życia

stanowili 35%. Warto wspomnieć, że wśród tych, którzy rozpoczęli leczenie dializami w tym roku, grupa
pacjentów w podeszłym wieku stanowiła 42% [5].
Z drugiej strony podeszły wiek wymienia się jako czynnik ryzyka rozwoju wielu schorzeń nerek nabierających coraz większego znaczenia epidemiologicznego, w tym między innymi nefropati: cukrzycowej oraz
nadciśnieniowej [5–8]. Jest on także jednym z czynników progresji niewydolności nerek. Opisane właściwości wieku podeszłego niewątpliwie wiążą się

Rycina 2. Zmiana populacji pacjentów leczonych dializami w Polsce w grupach wiekowych w latach 1992–2003
Figure 2. Change of dialysed patients population in Poland in different age groups during the period 1992–2003
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z rozwojem zmian strukturalnych oraz czynnościowych, które rozwijają się wraz z wiekiem w nerkach.
Zostaną one omówione w dalszej części tego opracowania.
Zmiany anatomiczne i strukturalne w nerkach
u osób w podeszłym wieku
Jak wynika z zestawu danych przedstawionych w tabeli 1, zmiany rozwijające się w nerkach dotyczą
wszystkich struktur nerki. Przede wszystkim obserwuje się zmniejszenie rozmiarów oraz masy samego narządu [9, 10]. Z obserwacji klinicznych wiadomo, że
nie dotyczy to w sposób jednakowy wszystkich pacjentów w podeszłym wieku. Niewątpliwie zmiana
rozmiarów oraz masy jest następstwem procesów inwolucyjnych, które dotyczą naczyń nerkowych, kłębuszków nerek, a także śródmiąższu nerek. Zmiany
naczyniowe opisane w wymienionej wcześniej tabeli
dotyczą głównie naczyń korowych. Ich rozwój może
prowadzić do zmian w pozostałych strukturach nerki,
a także stać się jedną z przyczyn wystąpienia lub akceleracji nadciśnienia tętniczego bądź też rozwoju nefropatii niedokrwiennej [11–14]. W populacji ludzi
powyżej 50. roku życia liczba kłębuszków nerkowych
nieczynnych z powodu stwardnienia i/lub zeszkliwienia nie przekracza 10%. Wraz z wiekiem liczba takich
kłębuszków systematycznie wzrasta. Z badań przeprowadzonych przed ponad 30 laty wynika, że wielkość
samych kłębuszków nie zmienia się z wiekiem. Zmniejsza się natomiast istotnie liczba komórek w kłębuszkach [15, 16]. Zmiany te dotyczą przede wszystkim
kłębuszków przyrdzeniowych. Należy podkreślić, że
rozwój powyższych zmian w kłębuszkach nerkowych
może stanowić istotne utrudnienie w interpretacji
biopsji nerki. Włóknienie w warstwie śródmiąższowej
jest spowodowane zapewne zmianami naczyniowymi i stanowi zjawisko wtórne do tego, co dzieje się

z kłębuszkami nerkowymi oraz z cewkami. Zmiany cewkowe polegają między innymi na skróceniu ich długości oraz znacznym zmniejszeniu pojemności cewek nerkowych (tab. 2). Dotyczą one głównie cewek proksymalnych. Na przykład ich pojemność u osób w wieku
20–39 lat wynosi 0,076 mm3, natomiast w wieku 80–
–100 lat odpowiednio 0,050 mm3 [9, 16]. W błonie
podstawnej zarówno kłębuszków, jak również cewek
nerkowych może występować ogniskowe pogrubienie błony podstawnej. Zmiany te są spowodowane
gromadzeniem się kolagenu typu IV. Cały opisany powyżej obraz zmian morfologicznych jest niekiedy określany mianem nefropatii związanej z wiekiem (age nephropathy) [17]. Nie wszyscy zgadzają się z istnieniem
tak zdefiniowanego zespołu chorobowego, natomiast
nikt nie ma wątpliwości, że następstwem zmian organicznych muszą być zaburzenia czynnościowe, które
zostaną omówione poniżej.
Zaburzenia czynności nerek
u osób w podeszłym wieku
Przegląd zmian czynności nerek występujących wraz
z wiekiem przedstawiono w tabeli 2. Jednocześnie
w skrótowej formie przedstawiono potencjalne następstwa patofizjologiczne i kliniczne. W dalszej części
opracowania zostaną one omówione bardziej szczegółowo.
Hemodynamika nerek
Przepływ krwi przez nerki wraz z wiekiem ulega wyraźnemu zwolnieniu. Wskazują na to badania Daviesa
z lat 50. XX wieku, jak również obserwacje autora niniejszej pracy przedstawione na rycinie 3a. W obydwu
niezależnie przeprowadzonych badaniach wykazano,
że przepływ krwi przez nerki spada równolegle do wieku,
do wartości zbliżonych do 50% tych, które stwierdza
się u osób młodych [18]. Zgodnie z ogólnymi zasada-

Tabela 1. Zmiany anatomiczne i strukturalne w nerkach u osób w starszym wieku
Table 1. Anatomical and structural changes in the kidneys of elderly people
Obszar

Rodzaj zmian

Nerki
Naczynia nerkowe

Zmniejszenie wymiarów i masy
Poskręcanie sieci naczyń międzypłatowych
Przerost fibroblastyczny w tętnicach łukowatych i arteriolach
Ogniskowe pogrubienie błony podstawnej
Spadek ogólnej liczby (o 30–50%)
Postępujące szkliwienie
Stopniowe włóknienie z niewielkim odczynem zapalnym
Skracanie długości i pojemności
Ogniskowe pogrubienie błony podstawnej

Kłębuszki nerkowe
Śródmiąższ
Cewki nerkowe
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Tabela 2. Zaburzenia czynności nerek a osoby w wieku podeszłym
Table 2. Disturbances of renal function in the elderly people
Czynność

Rodzaj zaburzenia

Przepływ krwi przez nerki

Spadek wraz z wiekiem o 30–50%

Filtracja kłębuszkowa
Zagęszczenie moczu

Spadek wraz z wiekiem o 30–50%
Spadek zdolności zagęszczania
i rozcieńczania
Spadek zdolności konserwacji Na+

Konserwacja sodu
Gospodarka potasowa

Zakwaszanie moczu

Spadek ogólnej puli K+ i jego
funkcji wymienialnej
Spadek aktywności układu
renina-angiotensyna-aldosteron
Spadek zdolności zakwaszania
niezależny od spadku wielkości
filtracji kłębuszkowej

mi fizjologii podobna zmiana przepływu nie mogła
pozostać bez wpływu na wielkość filtracji kłębuszkowej. Potwierdzają to badania przeprowadzone w różnych latach przez wspomnianego już Daviesa i wsp.
przy użyciu pomiaru klirensu inuliny. Rowe i wsp. uzyskali zbliżone wyniki, stosując pomiar klirensu endogennej kreatyniny [19]. Na rycinie 3b przedstawiono
wyniki badań własnych przeprowadzonych równolegle u tych samych osób za pomocą dwóch niezależnych metod [20]. Wykazują one daleko idącą zbieżność, potwierdzając znaczące obniżenie filtracji kłębuszkowej u osób w podeszłym wieku. Poza następstwami
fizjologicznymi, które mogą być skutkiem takiego stanu rzeczy, obniżenie filtracji kłębuszkowej może mieć
znaczące następstwa kliniczne [21]. Są one związane
przede wszystkim z faktem konieczności dopasowywania dawek większości stosowanych leków do stopnia
upośledzenia funkcji wydalniczej nerek. Brak wiedzy na
temat czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku może prowadzić do znaczącego przedawkowania
wielu leków, co może mieć dalsze niekorzystne konsekwencje dla pacjentów. Może to dotyczyć toksycznego
oddziaływania nadmiaru leków na różne narządy,
w tym także na nerki [8]. Należy zatem pamiętać, że
u pacjentów w podeszłym wieku trzeba określać wielkość filtracji kłębuszkowej chociażby przy użyciu stosowanych powszechnie formuł matematycznych Cockrofta-Gaulta lub MDRD [22]. Z inicjatywy środowisk nefrologicznych wprowadza się zasadę zobowiązującą laboratoria analityczne do uwzględniania tych wskaźników w przebiegu rutynowych badań dotyczących tak
zwanego profilu nefrologicznego [22].

214

Następstwa kliniczne

www.gp.viamedica.pl

Skłonność do rozwoju zmian
niedokrwiennych w nerkach
Upośledzenie funkcji wydalniczej nerek
Skłonność do rozwoju odwodnienia
lub przewodnienia
Skłonność do rozwoju hiponatremii
oraz hipotensji ortostatycznej
Skłonność zarówno do rozwoju
hipokaliemii, jak i hiperkaliemii

Rozwój niepełnej kwasicy cewkowej
Skłonność do rozwoju jawnej kwasicy
metabolicznej

Funkcje cewkowe
Oddziaływanie wieku podeszłego na funkcje cewkowe jest pewnego rodzaju wypadkową opisywanych
wcześniej zaburzeń hemodynamicznych, jak też bezpośrednim następstwem organicznych zmian w cewkach i śródmiąższu. Jak stwierdzono w tabeli 2, u osób
w podeszłym wieku zaburzeniom ulega większość
funkcji cewkowych. Najczęściej nie dają one określonych następstw klinicznych, ale mają istotne znaczenie w ujawnianiu się objawów tych zaburzeń w przypadku dodatkowych obciążeń, takich jak na przykład
infekcja, odwodnienie i inne. I tak, zaburzenia zagęszczania moczu mogą powodować odwodnienie lub
przewodnienie. Jest to szczególnie istotne zagrożenie, biorąc pod uwagę fakt częstego współistnienia
niewydolności krążenia, a także z drugiej strony upośledzenia uczucia pragnienia u osób starszych [23].
Zaburzeniom gospodarki wodnej towarzyszą zmiany
w gospodarce sodowej. Dotyczy to obecności zaburzeń konserwacji sodu, na co wskazują między innymi wyniki badań własnych przedstawione na rycinie 4.
Następstwem tego stanu może być spadek objętości
płynów wewnątrzustrojowych, co może prowadzić
do dalszego upośledzenia funkcji nerek [24, 25].
Natomiast klinicznie może się to objawiać skłonnością do hipotensji ortostatycznej. Dodatkowo do rozwoju tego powikłania przyczynia się upośledzenie odpowiedzi baroreceptorów na przyjęcie pozycji pionowej, które występuje u osób w podeszłym wieku.
Zaburzenia gospodarki potasowej cechują się
zmniejszeniem puli wymienialnej potasu. Jest to zjawisko, które dotyczy szczególnie kobiet [26]. Z punktu
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Rycina 4. Zmiana wydalania sodu pod wpływem diety
niskosodowej u osób w podeszłym wieku w porównaniu
z grupą osób młodych (badania własne)
Figure 4. Change of the sodium excretion during low-sodium diet in elderly people compared with young persons (own data)

Rycina 3. Zmiana wielkości a) przepływu krwi przez nerki
oraz b) filtracji kłębuszkowej u osób w podeszłym wieku
w porównaniu z osobami młodymi (badania własne)
Figure 3. Change of the a) renal blood flow and b) glomerular filtration rate in elderly people compared with
young persons (own data)

widzenia klinicznego może ono prowadzić do rozwoju hipokaliemii szczególnie u osób, które otrzymują
leki moczopędne z grupy tiazydów bądź też diuretyki
pętlowe. Znacznie częściej jednak u osób w podeszłym

wieku występuje hiperkaliemia [27]. Jest ona następstwem obniżonej aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, która ujawnia się przy dodatkowym
obciążeniu [28, 29]. Może nim być stosowanie leków
interferujących z sekwencją potasu w cewkach, takich
jak: diuretyki oszczędzające potas, inhibitory konwertazy i/lub antagoniści receptora angiotensyny (sartany), niesteroidowe leki przeciwzapalne lub b-adrenolityki [30]. Wiele z tych leków stosuje się u ludzi starszych w różnych kombinacjach. W ostatnich latach
jedną z podstawowych metod leczenia niewydolności krążenia, w tym także u osób w podeszłym wieku,
stało się łączne stosowanie spironolaktonu oraz inhibitorów konwertazy. Często pacjenci poddawani tej
terapii przyjmują równolegle leki niesteroidowe lub
przeciwzapalne z powodu dolegliwości kostno-stawowych. Jeżeli nie są oni poddawani regularnemu monitorowaniu stężenia potasu w osoczu, może to doprowadzić do groźnej dla życia hiperkaliemii [27]. Kolejną funkcją cewek nerkowych, która ulega upośledzeniu u pacjentów w podeszłym wieku, jest zakwaszanie moczu. Jak wspomniano w tabeli 2 zaburzenie to objawia się pod postacią niepełnej kwasicy cewkowej. Oznacza to, że u osób starszych w badaniu
gazometrycznym nie stwierdza się odchyleń od stanu
prawidłowego w zakresie podstawowych wskaźników
równowagi kwasowo-zasadowej. Dopiero w testach
obciążeniowych przeprowadzonych za pomocą chlorku amonu, lub w badaniach przeprowadzonych
w ośrodku autorów — za pomocą chlorku wapnia, ujawniają się nieprawidłowości w zakwaszaniu w porównaniu z osobami zdrowymi [31, 32]. Niepełna kwasi-
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ca cewkowa może bardzo łatwo przejść w jawną kwasicę metaboliczną w przypadku dodatkowych obciążeń, takich jak na przykład: infekcje, stany hiperkatabolizmu czy odwodnienie.
Podsumowując, należy stwierdzić, że u większości
osób w podeszłym wieku dochodzi do wielu zaburzeń organicznych i czynnościowych w nerkach. Składają się one na zespół kliniczny, który określa się
mianem nefropatii związanej z wiekiem. Na dodatek
u wielu starszych ludzi istnieją dodatkowe czynniki
ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój powyższych
zmian (tab. 3). Jednocześnie należy podkreślić, że nefropatia związana z wiekiem rzadko występuje w czystej postaci. Towarzyszyć jej bowiem mogą na przykład zmiany cewkowo-śródmiąższowe spowodowane działaniem leków lub też nawracającymi infekcjami układu moczowego, które często występują
w podeszłym wieku. Tak czy inaczej każdy lekarz,
także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, powinien posiadać wiedzę o opisanych zmianach w nerkach zachodzących pod wpływem wieku. Świadomość istnienia tego typu zaburzeń może uchronić

Tabela 3. Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii związanej z wiekiem (age nephropathy)
Table 3. Risk factors connected with the development of age nephropathy
Czynniki ryzyka
Płeć męska
Podłoże genetyczne
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość
Dieta wysokobiałkowa
Hiperlipidemia
Palenie tytoniu
Brak aktywności fizycznej
lekarza, a przede wszystkim pacjenta, od wielu pomyłek diagnostycznych i/lub terapeutycznych. Oceniając natomiast problem z punktu widzenia specjalisty nefrologa, należy stwierdzić, że postępujące starzenie się społeczeństw stawia nowe wyzwania nie
tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego
systemu ochrony zdrowia [2, 33, 34].

Streszczenie
W ciągu ostatnich 50 lat obserwuje się starzenie się społeczeństwa wraz ze wzrostem liczebności populacji osób
w podeszłym wieku. Coraz bardziej istotna staje się zatem wiedza dotycząca zmian inwolucyjnych zachodzących
z wiekiem oraz ich konsekwencji patofizjologicznych. Podczas starzenia się organizmu ludzkiego dochodzi do
wielu zmian organicznych i czynnościowych w różnych narządach, w tym także w nerkach. Masa i wielkość nerek
ulegają zmniejszeniu u osób starszych. Równocześnie znamiennie obniża się ogólna liczba czynnych kłębuszków
nerkowych, natomiast naczynia, głównie korowe ulegają poskręcaniu wraz z wiekiem. Także cewki nerkowe,
zwłaszcza proksymalne, ulegają znacznemu skróceniu. U ludzi w podeszłym wieku opisane zmiany organiczne
prowadzą do wielu zmian czynnościowych, takich jak zmniejszenie wielkości przepływu krwi przez nerki oraz
filtracji kłębuszkowej, a także upośledzenie zagęszczania moczu, konserwacji sodu, zakwaszanie moczu oraz zaburzenia gospodarki potasowej. Powyższe zmiany mogą prowadzić do wielu następstw klinicznych, ujawniających
się przede wszystkim w obecności dodatkowych obciążeń, takich jak: infekcje, stany hiperkatabolizmu czy odwodnienie. Należy także pamiętać, że dawki leków u osób starszych powinny być dostosowywane do stopnia
upośledzenia funkcji nerek. Świadomość istnienia opisanych zmian organicznych i czynnościowych powinna uchronić
lekarza, a przede wszystkim starszego pacjenta, od wielu pomyłek diagnostycznych i/lub terapeutycznych.
słowa kluczowe: podeszły wiek, zaburzenia funkcji nerek, następstwa kliniczne
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