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INTRODUCERE

Incidenţa bolii cronice de rinichi (BCR) a crescut 
considerabil în ultimul deceniu şi acest lucru s-a 
datorat în special creşterii proporţiei vârstnicilor (> 
65 ani). Creşterea populaţiei după cel de-al doilea 
război mondial, ameliorarea duratei medii de viaţă, 
creşterea furtunoasă a incidenţei diabetului zaharat 
şi hipertensiunii arteriale (cauzele principale ale 
bolii cronice de rinichi), creşterea accesibilităţii la 
terapiile de epurare extrarenală sunt cauzele incri-
minate. 

Conform USRDS (United States Renal Data 
System), în SUA – ţară cu cea mai mare incidenţă a 
BCR, vârsta medie a bolnavilor dializaţi în anul 
2008 era de 64,4 ani (1). Faţă de anul 1998 (când 
vârstnicii reprezentau 47% din totalitatea bolnavilor 
dializaţi (2), creşterea incidenţei BCR stadiul V la 
bolnavii peste 65 de ani a fost de 11% în comparaţie 
cu 2,4% la grupa de vârstă 20-44 ani şi 6,1% la 
grupa de vârstă 45-64 ani. În Marea Britanie, peste 
50% dintre pacienţii care încep tratament dialitic au 
peste 65 de ani (3). Din acest motiv, se preconizează 
că pe viitor BCR va deveni o afecţiune predominant 
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geriatrică şi nefrologii ar trebui să acumuleze cât mai 
multe informaţii privind patologia vârstnicului (4). 

Boala cronică de rinichi are anumite particularităţi 
evolutive la vârstnici, particularităţi determinate nu 
numai de impactul procedurii dialitice cât, mai ales, 
de incidenţa crescută de comorbidităţi, în special 
cardiovasculare. Bolile cerebrovasculare, alterarea 
statusului funcţional, diabetul, denutriţia proteică, 
bolile vasculare periferice, iniţierea tardivă a dia-
lizei sunt factori de prognostic sumbru pentru 
vârstnici (3). 

Complicaţiile infecţioase ocupă locul 2 între 
cauzele de mortalitate la pacienţii renali cronici, 
după afecţiunile cardiovasculare (5). La dializaţi, 
mortalitatea anuală prin pneumonie este de 10 ori 
mai mare decât în populaţia generală, iar mortalitatea 
prin sepsis de 100 de ori mai mare (6). Riscul com-
plicaţiilor infecţioase creşte pe măsură ce RFG este 
di minuată (7). 

Studiile efectuate până în prezent arată că vârsta 
reprezintă un factor ce agravează evoluţia com pli-
caţiilor infecţioase; la vârstnici, complicaţiile in-
fecţioase necesită spitalizări mai frecvente şi cu 
durată mai mare decât în cazul populaţiei adulte 
mai tinere din cauza modifi cărilor imune atât ale 
vârstei avansate, cât şi ale uremiei (8). În SUA, în 
perioada 1996-2001, incidenţa spitalizărilor dato-
rate infecţiilor la vârstnicii nou intraţi în dializă a 
fost de circa 50% (6). 

În prezentul articol trecem în revistă factorii de 
risc ai complicaţiilor infecţioase la pacienţii vârs t-
nici cu boală cronică de rinichi în diferite stadii. 

FACTORI DE RISC DETERMINAŢI DE 
ÎMBĂTRÂNIRE

Îmbătrânirea se asociază cu multiple modifi cări 
imune, reunite sub denumirea de imunosenescenţă. 
Aceasta implică afectarea atât a răspunsului imun 
umoral, cât şi a celui celular şi determină un risc 
crescut al vârstnicilor pentru complicaţii infecţioase 
şi neoplazii (9,11). 

Deşi se înregistrează o creştere a celulelor NK 
(natural killer), funcţionalitatea acestora este redusă 
din cauza scăderii producţiei de IFN gamma şi 
chemokine ca răspuns la interleukinele IL-2 şi IL-6 
(9,10). 

Funcţia macrofagelor şi granulocitelor este 
alterată la vârstnici. Macrofagele produc cantităţi 
inadecvat de mari de mediatori proinfl amatori 
(IL-1, IL-6, IL-8), atât la persoanele sănătoase, cât 
şi ca răspuns la o agresiune. Granulocitele prezintă 
scă derea capacităţii de fagocitoză şi chemotactism, 
precum şi scăderea producţiei de superoxid. 

Creşterea IL-6 – numită şi citokina gerontologilor 
– este cu atât mai mare cu cât vârsta este mai avan-
sată, survenind şi la persoanele sănătoase (10). 

Răspunsul imun umoral este diminuat la vârstnici 
şi se caracterizează prin scăderea producţiei de 
anti corpi (10). Cresc IgA şi IgG şi scad numărul de 
limfocite B şi T. Scăderea producţiei de IL-2 este 
principal responsabilă de diminuarea producţiei de 
anticorpi (10,11). Capacitatea celulelor T de a pro-
mova activarea limfocitelor B şi producţia de anti-
corpi este mult diminuată la vârstnici. 

Imunitatea celulară este caracterizată prin mul-
tiple modifi cări ale celulelor T şi involuţia timusului 
(10,11): scad celulele CD3+, CD4+, CD8+; uneori 
se constată celule CD8+ gigante, purtând receptori 
pentru citomegalovirus;

scad limfocitele T naive (CD45RA+CD4+) • 
şi creşte numărul celulelor T cu fenotip ac-
tivat
funcţionalitatea celulelor T este mult dimi-• 
nuată
scăderea limfocitelor T naive contribuie la • 
diminuarea IL-2.

O serie de factori sunt consideraţi a creşte riscul 
de infecţii la vârstnici (11):

alterarea funcţională severă, demenţă, sechele • 
AVC cu defi cite de înghiţire sau pierderea 
refl exului de tuse;
imobilizare prelungită la pat;• 
purtători de sondă urinară a demeure;• 
afecţiuni obstructive biliare sau ale tractului • 
urinar;
comorbidităţi cardiovasculare, pulmonare, • 
boală cronică de rinichi, malnutriţie;
medicaţie concomitentă imunosupresivă• 
etc.• 

FACTORI DE RISC DETERMINAŢI DE BOALA 
CRONICĂ DE RINICHI

Încă din stadiile iniţiale ale BCR se înregistrează 
alterări atât ale imunităţii celulare, cât şi umorale; 
acestea se agravează pe măsura deteriorării ratei 
fi ltrării glomerulare (12,13). Instituirea dializei nu 
ameliorează imunitatea renalilor cronici, ci aduce 
factori adiţionali (12,15). 

La uremici, leucocitele sunt în număr normal şi 
cresc în mod adecvat în infecţii, dar polimor-
fonuclearele (PMN) prezintă o serie de anomalii 
funcţionale ce cresc susceptibilitatea la infecţii: 
alterarea capacităţii fagocitare, a chemotactismului 
şi a distrugerii intracelulare a bacteriilor; de ase-
menea, se înregistrează alterarea metabolismului 
carbo hidraţilor, a generării de ATP, a eliberării de 
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enzime lizozomale. Aceste anomalii sunt, în prin-
cipal, secundare acumulării de variate toxine ure-
mice (12):

GIP I (granulocyte inhibitory protein I) şi • 
GIP II (granulocyte inhibitory protein II) 
inhibă distrugerea intracelulară a bacteriilor 
de către PMN, scad capa citatea chemotactică 
şi metabolismul oxidativ al PMN;
DIP I (degranulation inhibitory protein I) şi • 
DIP II (degranulation inhibitory protein II) 
inhibă degranularea PMN.

Anomalii ale imunităţii celulare sunt, de ase-
menea, prezente în BCR (12,15): apare limfocito-
penie moderată cu scăderea limfocitelor T circu-
lante, creş terea activităţii limfocitelor supresoare şi 
scă derea activităţii celulelor T helper; raportul T4/
T8 este redus; interferonul seric este redus. În BCR, 
răs punsul la vaccinări este redus. 

O serie de factori secundari sau asociaţi uremiei 
accentuează anomaliile imune din BCR. 

Defi cienţa de vitamina D, creşterea secundară a 
parathormonului seric, creşterea calciului intra ce-
lular alterează suplimentar funcţia PMN; tratamen-
tul cu blocante de calciu şi/sau scăderea parathor-
monului ameliorează parţial aceste anomalii (12). 
Tra ta mentul cu calcitriol creşte sinteza de cateli-
cidină – peptidă implicată în distrugerea bacteriilor 
– din monocite şi macrofage (13). 

Supraîncărcarea cu fi er, mai frecventă înaintea 
utilizării stimulatorilor eritropoiezei, alterează 
funcţia PMN; tratamentul cu eritropoietină îm bu-
nătăţeşte funcţia PMN (12).

Malnutriţia este frecventă la pacienţii vârstnici 
înaintea iniţierii dializei şi accentuează defi  citele 
imune din uremie. Sărăcia, solitudinea, de presia, 
lipsa apetitului, abosorbţia intestinală defi ci tară a 
nutrientelor, polimedicaţia, tulburările de de glutiţie 
secundare accidentelor vasculare, subdia lizarea 
sunt factori determinanţi ai malnutriţiei la pacienţii 
vârstnici.

O multitudine de alte comorbidităţi prezente la 
vârstnici cresc riscul de infecţii: diabetul zaharat, 
insufi cienţa cardiacă congestivă, demenţa, alterarea 
statusului funcţional, paraliziile sau amputaţiile de 
membre (6). Sindromul nefrotic creşte riscul de 
com plicaţii infecţioase prin pierderile urinare pro-
teice şi de factori ai căii alterne a complementului, 
alterarea funcţiei leucocitelor (6).

Un fapt interesant în ceea ce priveşte BCR este 
concomitenţa între depresia imună şi activare imună 
inadecvată (13). Imunosupresia specifi că uremiei 
de termină risc crescut de infecţii şi răspuns inadec-
vat la vaccinări (13,15). Activarea imună se dato-
rează acumulării de citokine proinfl amatorii care 

determină un status infl amator cvasipermanent în 
uremie cu ateroscleroză secundară accelerată spe-
cifi că uremicilor, calcifi cări vasculare, rezistenţă la 
insulină, catabolism proteic crescut etc. (13,15). 
Al terările în cele două sensuri ale statusului imun 
de termină complicaţiile cele mai importante din 
ure mic: cardiovasculare şi infecţioase. 

Iniţierea dializei nu ameliorează disfuncţia 
imună din BCR. În ciuda progreselor efectuate în 
tehnica dializei, atât a hemodializei, cât şi a dializei 
peritoneale, nici o terapie, oricât de performantă, 
nu s-a dovedit a epura în totalitate citokinele pro-
infl a matorii acumulate din cauza reducerii funcţiei 
renale (6,12); subdializarea, frecventă în rândul 
vârstni cilor, accentuează defi citul de epurare a 
toxinelor implicate în defi citul imun. În plus, în 
hemodializă, contactul sângelui cu membrane 
celulozice duce la activarea complementului seric 
şi eliberarea de citokine proinfl amatorii, scăderea 
activităţii fago citare a granulocitelor, diminuarea 
densităţii recep torilor pentru IL-2 de la nivelul 
limfocitelor (14,15). La dializaţii peritoneal, funcţia 
neutrofi lelor este de primată din cauza epurării de 
opsonine (Ig şi com plement) în dializat (14).

Abordul vascular pentru dializă reprezintă, de 
asemenea, factor de risc pentru infecţii. Repetata 
puncţie venoasă în timpul dializei, prin întreruperea 
barierei protectoare cutanate, creşte riscul de in-
fecţii, cel mai adesea stafi lococice. În comparaţie 
cu fi stula arteriovenoasă, utilizarea cateterelor ve-
noase de hemodializă se însoţeşte de un risc de 
sepsis de 2 ori mai mare (6). Vârstnicii hemodializaţi 
sunt frecvent malnutriţi, cu ateroscleroză sistemică 
avansată sau insufi cienţă cardiacă severă; acestea 
fac difi cilă obţinerea unei fi stule arteriovenoase şi 
dializa se realizează prin catetere o lungă perioadă. 
Cateterul de dializă peritoneală reprezintă o poten-
ţială poartă de intrare a germenilor; vârstnicii au 
frecvent difi cultăţi în efectuarea corectă a şedinţei 
de dializă peritoneală din cauza comorbidităţilor 
(par  kin  sonism, sechele, accidente vasculare, tul-

TABELUL 1. Factorii de risc ai complicaţiilor infecţioase 
în boala cronică de rinichi
Prediali  ci Diali  ci Comuni
Depresia imună Abord vascular 

sau peritoneal
Vârstă > 65 ani

Toxine uremice Membrana de 
dializă – acti vare 
imună

Boli coexistente – 
diabet, insufi cienţă 
cardiacă, sechele AVC

Sindromul nefroti c Subdializarea Malnutriţie 
Supraîncărcarea 
cu fi er

Prurit Defi cienţa de 
vitamină D

Terapie 
imunosupresivă
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burări de vedere etc.) şi au risc crescut de peritonite 
sau infecţii ale locului de ieşire al cateterului de 
dializă. 

Subdializarea este frecventă la vârstnicii hemo-
dializaţi datorită patologiei cardiovasculare frecvent 
asociate (16); hipotensiunea, crizele anginoase de-
termină frecvent oprirea precoce a şedinţei de he-
modializă. Infecţiile, în special pulmonare, alături 

de malnutriţie, complicaţii cardiovasculare etc. fac 
parte din tabloul subdializării (15,16). 

Pruritul este frecvent în BCR, dar la dializaţi 
este mult mai sever şi creşte riscul de infecţii prin 
leziunile de grataj; la vârstnici, riscul de infecţii 
este amplifi cat din caza modifi cărilor tegumentare: 
xerosis-ul, fragilitatea vasculară, edemele datorate 
malnutriţiei şi insufi cienţei cardiace (6,15). 
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