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REZUMAT
Date generale. Boala cronică de rinichi (BRC) este considerată o problemă din ce în ce mai importantă, 

atât pe plan economic, cât şi social, la nivel mondial. Din păcate, date exacte privind prevalenţa şi/sau 
incidenţa BRC sunt puţine şi nesistematizate, această situaţie fi ind una dintre problemele actuale ale 
societăţilor naţionale de nefrologie.

Scopul studiului. Scopul acestui studiu a fost evaluarea etiologică, clinico-evolutivă şi terapeutică a 
pacienţilor cu boală renală cronică din judeţul Constanţa, pe o perioadă determinată de timp.

Material şi metodă. Studiul s-a bazat pe date culese de la pacienţii internaţi în Clinica Medicală I sau 
în alte secţii ale Spitalului Judeţean Constanţa, în intervalul de timp 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2010. 
Un număr total de 919 pacienţi au fost evaluaţi pe parcursul desfăşurării studiului.

Rezultate. Discuţii. Boala afectează în special sexul masculin (52,3%) şi apare în peste 65% dintre 
cazuri la pacienţi cu vârste cuprinse între 40-70 de ani. Glomerulonefrita (30.5%) şi pielonefrita cronică 
(28%) sunt considerate cele mai frecvente cauze de BRC, dar şi boala renală diabetică (13%), nefroangioscleroza 
hipertensivă (9%) şi boala polichistică renală autosomal dominantă nu sunt de neglĳ at. Peste 40% dintre 
pacienţi au necesitat iniţierea dializei sau transplant renal. Cele mai frecvente comorbidităţi la renalii cronici 
sunt: bolile cardiovasculare (77%), urmate de infecţii şi boala minerală osoasă. Aproape 19% dintre pacienţi 
au decedat în timpul studiului, iar cele mai frecvente cauze de deces au fost bolile cardiovasculare.

Concluzii. BRC are o prevalenţă crescută în judeţul Constanţa – 122,1 cazuri la 100.000 locuitori. 
Datorită faptului că 56,88% dintre pacienţi se afl ă în stadiul de predializă, este evident că un număr mare 
de persoane va avea nevoie în viitor de tratament de substituţie renală. Importanţa colectării datelor 
epidemiologice privind BRC predializă este absolut necesară pentru structurarea serviciilor de sănătate 
viitoare, respectiv a terapiilor de substituţie renală.
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ABSTRACT
General data. Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem and renal replacement 

therapy (RRT) is under continuous surveillance all over the world. In Constanta county, as well as in other 
Romanian regions, an increase in the prevalence of patients on RRT (dialysis or transplantation) has been 
observed during the recent years.

Aim of study. Was to determine the prevalence of CKD in Constanta county, in variable stages of 
evolution.
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Materials and methods. This epidemiological study is based on data collected from patients hospitalized 
in the Nephrology Department and other Departments of the Clinical Emergency County Hospital, regular 
visits of predialysis patients in the Ambulatory of Nephrology and from the Hemodialysis Center, in the 
interval of time 1st January 2006 – 31st December 2010. A total group of 919 patients were evaluated till 
the end of our study.

Results. Discussions. The study was based upon the available clinical and biochemical data, obtained 
during routine clinical care. The disease aff ects more frequently the male gender and, in 65% of the cases 
population between 40-70 years old. Chronic glomerulonephritis and pyelonephritis, followed by diabetic 
nephropathy were the most frequently reported causes of renal failure. The most frequent comorbid associated 
conditions were cardiovascular diseases, followed by infections and mineral bone disease. Almost 19% of our 
patients died during the study and the most frequent causes of death were cardiovascular complications.

Conclusion. CKD has a high incidence in Constanta county; the rate detected during our study was 
122,1 cases per 100.000 population. Because 57% of renal patients are in a predialytic phase, it is obvious 
that a large population group will need in the proximate future a good health policy for proper renal 
replacement therapy.
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INTRODUCERE
Epidemiologia bolii renale cronice (BRC) și a 

terapiei prin transplant renal se afl ă sub conti nuă 
observaţie în toată lumea (1,2). În ţările esti ce, 
la fel ca şi în cele vesti ce, s-a observat recent o 
creştere a prevalenţei transplantului renal şi a 
dializei. Această observaţie este sugerată de 
scă derea ratei mortalităţii, pe de-o parte, şi creş-
terea ratei prevalenţei/incidenţei, pe de altă 
parte (3,4,5). Aceasta din urmă este datorată în 
special creşterii speranţei de viaţă a pacienţilor 
diabeti ci, vârstnici sau în stadii avansate ale BRC, 
trataţi corespunzător cu metode conservatoare 
(6,7,8).

O tendinţă similară epidemiologică începe să 
fi e observată şi în alte ţări sau regiuni. Pe măsură 
ce creşte standardul de viaţă al populaţiei, creşte 
şi cererea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, inclu-
siv a celor care presupun terapii complexe şi 
scumpe, de la medicaţia renoprotectoare, până 
la dializă şi transplant renal (9,10,11); rezultă de 
aici necesitatea de a culege date epidemiologice 
despre cazurile cu insufi cienţă renală cronică ce 
vor necesita transplant renal, pentru a organiza 
corespunzător serviciile de dializă şi centrele de 
urologie şi transplant renal (12,13,14).  

SCOPUL STUDIULUI 
Scopul studiului a fost de a determina preva-

lenţa bolii cronice de rinichi în judeţul Constanţa, 
precum şi de a monitoriza evoluţia pacienţilor 
depistaţi în diferite stadii evoluti ve, inclusiv cei 
la care s-a iniţiat terapia de substi tuţie renală 
(dia liză sau transplant renal). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul epidemiologic s-a bazat pe date cu-

lese de la pacienţii internaţi în Clinica de Nefro-
logie sau în alte secţii ale Spitalului Clinic Jude-
ţean Constanţa, pe vizitele periodice ale 
pa  cien ţilor la Cabinetul de Nefrologie din Am-
bulatoriul de Specialitate, precum şi fi şele din 
Centrul de Hemodializă al SCJU Constanţa, în 
intervalul de ti mp 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 
2010. Un număr total de 919 pacienţi (52,3% 
bărbaţi şi 47,7% femei) au fost evaluaţi pe par-
cursul desfă şurării studiului. Prezenţa factorilor 
eti ologici şi de comorbiditate a fost determinată 
atât pe baza istoricului clinic, cât şi pe baza 
datelor ima gisti ce. Defi niţiile alese au fost cele 
care erau cele mai uti lizate în registrele epide-
miologice. Au fost luate în considerare urmă-
toarele comor bidităţi: boli severe cardiace, vas-
culare sau osoase, neoplazii, ciroza hepati că, 
diabetul za ha rat, semne clinice de malnutriţie 
severă/ca şexie, imunodepresie severă, afectare 
vizuală (ce citate), afectare mentală (demenţă), 
depresie şi psihoză severă. 

Datele biochimice au fost adunate la con-
troalele clinice periodice efectuate la 1-6 luni, în 
funcţie de gradul severităţii (pentru: albumină, 
colesterol, trigliceride, proteine totale, hema-
tocrit, creati nină şi uree sanguină pre- şi post-
dializă, Ca, P) sau şase luni (pentru PTH, HIV, Ac 
HVC, Ag HBs). 

REZULTATE. DISCUŢII
După analiza stati sti că a tuturor datelor, am 

obţinut rezultatele prezentate mai jos.
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Distribuţia pe grupe de vârstă a pacienţilor cu 
BRC

Se constată că majoritatea pacienţilor cu IRC 
au avut vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani. De 
asemenea, se observă faptul că 49,3% dintre 
pacienţii incluşi în lotul studiat au vârsta peste 
50 de ani. 

TABELUL 1. Distribuţia pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă Nr. de pacienţi %
10-20 55 6
20-30 55 6
30-40 69 7,5
40-50 287 31,2
50-60 179 19,5
60-70 145 15,8
> 70 129 14
Total 919 100

Această situaţie se regăseşte la nivel global, 
fi ind explicată prin creşterea speranţei de viaţă a 
bolnavilor vârstnici, a celor cu diabet zaharat, 
precum şi un control mai bun al complicaţiilor 
cardiovasculare asociate bolii renale cronice 
(4,6,7).

După coroborarea rezultatelor explorărilor 
cli nice şi biochimice cu cele ale explorărilor ima-
gisti ce (ultrasonografi e, scinti grafi e, urografi e 
intravenoasă sau pielografi e ascendentă, arterio-
grafi e) şi, bineînţeles, anamneză, am depistat 
ur mătoarele boli de bază, cauzatoare de boală 
renală cronică.

TABELUL 2. Boala renală primară a pacienţilor cu BRC

Boala de bază Nr. de pacienţi %
Glomerulonefrită cronică 278 30,5
Pielonefrită cronică 258 28
Nefropati e diabeti că 123 13,1
Rinichi polichisti c 82 8,9
Nefroangioscleroză HT 66 7,2
Vasculită sistemică 4o 4,3
Alte cauze 74 8
Total 919 100

Principalele afecţiuni primare care duc la 
apariţia BRC sunt, la fel ca şi în ţările vesti ce, glo-
merulonefrita cronică, urmată de pielonefrita 
cronică şi nefropati a diabeti că(4). Se observă şi 
o prevalenţă crescută a bolii polichisti ce renale 
autosomal dominante în regiunea noastră.

Stadializarea BRC
După monitorizarea biochimică a funcţiei 

renale la pacienţii noştri, aceşti a au fost incluşi, 
chiar de la intrarea în studiu, în stadii diferite de 
evoluţie ale BRC, în funcţie de nivelul seric al 

creati ninei şi de clearance-ul la creati nină, aşa 
cum se observă în tabelul următor. Este uşor de 
observat că majoritatea pacienţilor cu BRC din 
acest studiu se afl au iniţial, sau au ajuns până la 
încheierea studiului, în stadii terminale ale bolii, 
compensate prin diverse terapii de substi tuţie 
renală. Acest lucru se explică prin adresabilitatea 
relati v tardivă către serviciul specializat de 
nefrologie a pacienţilor cu BRC din teritoriu. 

TABELUL 3. Stadializarea BRC

Stadiile BRC Nr. 
pacienţi 
intraţi

%
Nr. 

pacienţi 
rămaşi

%

Stadiul I 157 20,79 47 6.3
Stadiul II 174 21,77 113 15.08
Stadiul III 177 23,5 124 16.55
Stadiul IV 99 11,17 58 7.74
Stadiul V- Predializă 66 7,10 41 5.48
Stadiul Vd 
Hemodializă

188 46,58 268 35.78

Stadiul Vd – Dializă 
peritoneală

36 8,85 65 8.68

Stadiul V T – 
Transplant renal

22 8,47 45 6

Total 919 100 749 100
 
În total, prevalenţa factorilor de comor-

biditate, ca: afectare cardiacă severă, vasculară, 
hepati că, osoasă şi boli neoplazice este mare 
(≈ 88,3%) şi este variabilă în grupuri diferite de 
pacienţi. Cele mai frecvente comorbidităţi sunt 
prezentate mai jos.

 TABELUL 4. Comorbidităţi la pacienţii renali cronici

Comorbiditate Nr. pacienţi %
Boli cardiovasculare 710 77,2
Infecţii 247 26,9
Boală minerală osoasă 262 28,5
Neoplazii 89 9,68
Hepati tă cronică 168 18,28
Depresie 33 6,3

Pacienţii au fost trimişi de către medicul de 
familie (nr.=39), specialişti  (cardiologi, diabe-
tologi, reumatologi, internişti , nr.=44), unităţile 
de primiri urgenţe (nr.=16) sau de către alte 
spitale din regiune (nr.=13).
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FIGURA 1. Distribuţia în funcţie de modalitatea de 
îndrumare către nefrolog
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Am considerat că pacienţii s-au prezentat 
pre coce la nefrolog dacă perioada cuprinsă între 
prezentarea lor şi începerea tratamentului de 
substi tuţie renală a fost de cel puţin 4 luni, ceea 
ce înseamnă 59,82%. Restul de 40,18% au fost, 
consideraţi prezentare tardivă.

Din numărul total de 919 de pacienţi, 175 au 
decedat până la sfârşitul studiului (18,93 %).  

TABELUL 5. Cauze de mortalitate în BRC

Cauza Nr. pacienţi %
Şoc cardiogen 38 18,9
Aritmii 24 12,1
AVC 25 12,1
Sepsis 39 21
Isufi cienţă respiratorie 34 17,2
Hemopericard 7 3,4
Moarte subită 11 5,1
Necunoscută 19 10,2
Total 174 100

CONCLUZII
Boala Renală Cronică are o prevalenţă cres-

cută în judeţul Constanţa; rata detectată în 
ti mpul studiului nostru a fost de 122,1 cazuri la 
100.000 persoane. 

Boala afectează în special sexul masculin 
(52,3%) şi apare în peste 65% dintre cazuri la 
pacienţi cu vârste cuprinse între 40-70 de ani. 

Glomerulonefrita (30,5%) şi pielonefrita cro-
nică (28%) sunt considerate cele mai frecvente 
cauze de BRC, dar nici boala renală diabeti că 
(13%) şi nefroangioscleroza hipertensivă (9%), 
în con ti nuă creştere, nu sunt de neglijat. În 
regiunea noastră, boala polichisti că renală auto-
somal do minantă depăşeşte are frecvenţă mai 
mare decât la nivel naţional sau european.

Din lotul studiat, într-un interval de 5 ani, 
peste 40% dintre pacienţi au necesitat iniţierea 
dializei sau transplant renal. Un procent de 9% 
dintre pacienţi a fost pierdut din studiu.

Cele mai frecvente comorbidităţi la bolnavi 
renali cronici sunt: bolile cardiovasculare (77%), 
ur mate de infecţii şi boala minerală osoasă.

Aproape 19% dintre pacienţi au decedat în 
ti mpul studiului. Cele mai frecvente cauze de 
deces au fost: şocul cardiogen, aritmiile, infarctul 
cerebral şi septi cemiile. 

Datorită faptului că 50,88% dintre pacienţi se 
afl ă în stadii variabile, în general avansate, ale 
bolii cronice de rinichi, este evident că un număr 
mare de bolnavi va avea nevoie în viitor de tera-
pie de substi tuţie renală, ceea ce va impune o 
politi că sanitară adecvată. 

Îndrumarea cazurilor către nefrolog a fost 
realizată în proporţii relati v asemănătoare de 
către medicii de familie (38%) sau de alţi medici 
specialişti  (42,6%). Un control efi cient al bolii va 
necesita, în conti nuare, o bună colaborare inter-
disciplinară. 
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