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Zaburzenia poznawcze i depresyjne  
u pacjentów ze schyłkową niewydolnością 
nerek

w przewlekłej niewydolności nerek najczęstszymi współtowarzyszącymi  
zaburzeniami psychicznymi są: depresja, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia 
funkcjonowania poznawczego. Zaburzenia depresyjne oraz lękowe u osób z 
przewlekłą chorobą nerek zostały stosunkowo dobrze opisane, natomiast 
znacznie mniej wiadomo na temat wpływu dializ na występowanie zaburzeń 
poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem choroby nerek. Zaburzenie to jest o 
tyle istotne, że stanowi niezależny czynnik ryzyka śmiertelności, a także rezy-
gnacji z terapii u pacjentów dializowanych.

(NeFRol. dIAl. pol. 2018, 22, 110-114)

Cognitive disorder and depression in patients with 
end-stage renal disease 

In chronic renal failure, the most common accompanying mental disorders 
are depression, anxiety disorders and cognitive functioning disorders. depres-
sion and anxiety disorders in people with chronic kidney disease have been 
relatively well described, while less is known about the influence of dialysis on 
the occurrence of cognitive disorders in patients diagnosed with kidney dise-
ase. This disorder is significant in that it is an independent mortality risk factor 
as well as the abandonment of therapy in dialysis patients. 

(NepRol. dIAl. pol. 2018, 22, 110-114)

Autorka nie deklaruje konfliktu interesów

Otrzymano: 03.11.2018
Zaakceptowano: 14.11.2018

J. Halicka

przewlekła niewydolność nerek
Najczęstszym schorzeniem nefrolo-

gicznym jest przewlekła niewydolność ne-
rek (insufficientia renum chronica - PchN), 
będący zespołem chorobowym, o zróż-
nicowanej patogenezie. Polega na prze-
wlekłym, postępującym i nieodwracalnym 
szkliwieniu kłębuszków nerkowych oraz 
włóknieniu miąższu, ze zmniejszeniem 
liczby czynnych nefronów. Prowadzi to 
do upośledzenia wszystkich funkcji nerki: 
wydalniczej, wewnątrzwydzielniczej i regu-
lacji wolemii. Jednym z istotniejszych czyn-
ników ryzyka zachorowania na przewlekłą 
niewydolność nerek jest wiek. Przewlekła 
niewydolność nerek dotyka 6-15% popu-
lacji. Natomiast u osób do 65. roku życia 
stwierdza się to zaburzenie u 16-20% [1,2], 
a w grupie wiekowej powyżej 70 lat u 45% 
osób [3]. Odnotowujemy wzrost zachoro-
walności na to zaburzenie o 7–10% rocz-
nie. W Polsce (w zależności od przyjętych 
kryteriów, cechy niewydolności nerek) wy-
stępują u 6,9 do 16% populacji, co ozna-
cza, że choruje na nią 2,7-6,2 mln osób 
[4]. Można wyróżnić 5 stadiów choroby na 
podstawie wartości wskaźnika przesącza-
nia kłębuszkowego (GFR):
1. uszkodzenie nerek z prawidłowym lub 

zwiększonym GFR
2. utajona
3. wyrównana
4. niewyrównana
5. schyłkowa przewlekła niewydolność 

nerek.
W zaawansowanych stadiach cho-

robowych, pacjenci wymagają leczenia 
nerkozastępczego - hemodializ lub dializ 

otrzewnowych. Występuje tendencja wzro-
stowa zachorowań na schyłkową niewydol-
ność nerek. W Polsce co roku liczba osób 
wymagających leczenia nerkozastępczego 
wzrasta o 6-8% rocznie [5]. 

Przewlekła niewydolność nerek może 
być spowodowana zarówno pierwotnymi, 
jak i wtórnymi chorobami nerek [6]. Do 
pierwotnych zalicza się: kłębuszkowe za-
palenie nerek, nefropatie cewkowo-śród-
miąższowe oraz stwardnienie naczyniowe 
nerek oraz wielotorbielowate zwyrodnie-
nie nerek. Do wtórnych chorób zalicza 
się cukrzycową chorobę nerek (nefropatię 
cukrzycową), nefropatię nadciśnieniową, 
skrobawiczą i toczniową. Najczęstszymi 
przyczynami przewlekłej niewydolności ne-
rek są: pierwotne kłębuszkowe zapalenia 
nerek (23%) nefropatię cukrzycową (22%) 
śródmiąższowe zapalenie nerek (16,15%), 
nefropatię nadciśnieniową (11,6%) i wielo-
torbielowatość nerek (11,5%) [8].

U pacjentów ze schyłkową przewlekłą 
niewydolnością nerek, u których leczenie 
zachowawcze (dietoterapia, farmakote-
rapia) jest zbyt późno, stosuje się diali-
zowanie: hemodializowanie, dializowanie 
otrzewnowe lub przeszczep nerki.

Przewlekła niewydolność nerek zmie-
nia sposób funkcjonowania pacjenta. 
Objawy somatyczne takie jak np. utrata 
fizjologicznych funkcji nerek, zaburzenia 
neurologiczne, zaburzenia funkcjonowa-
nia układu trawiennego, anemie znaczą-
co wpływają na stan zdrowia i wydolność 
organizmu. Obniżone funkcjonowanie fi-
zjologiczne wpływa na sferę psychiczną: 
ogólne samopoczucie, poczucie jakości 
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życia oraz funkcjonowanie społeczne. 
W konsekwencji pojawiają się: obniżenie 
nastroju, lęk, apatia, lęk, zmiana hierarchii 
wartości, rezygnacja z aktywności zawodo-
wej i społecznej. Przewlekła niewydolność 
nerek wpływa niekorzystnie na każdą ze 
sfer życia - somatyczną, psychiczną i spo-
łeczną [9]. 

Funkcjonowanie poznawcze u osób 
ze schyłkową przewlekłą niewydolno-
ścią nerek

Zaburzenia poznawcze u chorych na 
PChN występują około trzykrotnie częściej 
niż w populacji osób zdrowych [10,11]. Epi-
demiologia zaburzeń poznawczych wśród 
tych pacjentów wynosi od 27% do 67% 
[12-15]. Według niektórych badaczy wystę-
powanie zaburzeń poznawczych wśród pa-
cjentów dializowanych wynosi nawet 50% 
do 87% [16,17]. Zaburzenia poznawcze 
są także czynnikiem ryzyka śmiertelności 
[13,18] i rezygnacji z terapii [15] u pacjen-
tów dializowanych. Nasilanie dysfunkcji po-
znawczych powoduje zmniejszanie wskaź-
nika filtracji poniżej 60ml/min/1,73m2 [19].

Wśród czynników mogących prowadzić 
do zaburzeń poznawczych można wyróż-
nić: wpływ uremii, działania niepożądane 
hemodializ, współistniejące choroby po-
wodujące zmiany miażdżycowe w mózgu 
(nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), skutki 
procesu zapalnego i niższy poziom ak-
tywności fizycznej [5]. Silnym czynnikiem 
prognostycznym zaburzeń poznawczych 
u pacjentów z PChN bez oznak otępienia 
jest szacowany współczynnik przesącza-
nia kłębuszkowego eGFR [20]. Kurella [21] 
wykazał, że oprócz eGFR, stężenie albu-
minurii determinuje częstość występowa-
nia zaburzeń poznawczych. Czynnikiem 
ryzyka dysfunkcji poznawczych u osób 
starszych jest niedobór wit. D [22]. Podob-
ną zależność stwierdzono również u pa-
cjentów dializowanych [21].

Niektóre badania sugerują większe 
prawdopodobieństwo upośledzenia po-
znawczego, szczególe w procesach słow-
nego uczenia się, pamięciowych i funk-
cjach wykonawczych u pacjentów po 
przeszczepie nerki w porównywaniu do 
pacjentów zdrowych. Jednakże, rzeczy-
wista częstość występowania zaburzeń 
poznawczych i ich predyktory u pacjentów 
po przeszczepie nerki jest nie do końca 
znana. Powinniśmy znać więcej czynników 
powodujących upośledzenia poznawcze 
u takich pacjentów, aby lepiej zaplanować 
przyszłe badania oraz poznawczego oraz 
opracować strategie postępowania w ich 
przypadku. Niektóre badania wskazują, że 
funkcje poznawcze ulegają poprawie po 
przeszczepie nerki [22].

Zmiany w mózgowych naczyniach 
krwionośnych jak i zapalenie układu ner-
wowego mają duży wpływ na funkcje po-
znawcze [23]. Badania epidemiologiczne 
wykazały silny związek między schyłko-
wą niewydolnością nerek PChN [23,24] 
i ostrym uszkodzeniem nerek AKI [23] 
a demencją. Sasaki i in. [24] stwierdzili, że 
PChN jest silnie powiązane z występowa-
niem demencji niezależnej od naczynio-
wych czynników ryzyka. Natomiast Cheng 

i in. [25], wykazali istnienie wyższego ryzy-
ka demencji u pacjentów z PChN po usta-
bilizowaniu chorób współistniejących oraz 
podaniu leków. Gwałtowny spadek funkcji 
nerek został powiązany z ogólnym spad-
kiem zdolności poznawczych, prawdopo-
dobnie poprzez mechanizm naczyniowy 
[26]. 

Oprócz schyłkowej niewydolności ne-
rek PchN i ostrego uszkodzenia nerek AKI 
czynnikami ryzyka demencji są: cukrzyca, 
nadciśnienie, depresja i udar, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc (POChP), choro-
ba wieńcowa CAD, zastoinowa niewydol-
ność serca (ZNS), migotanie przedsionków 
(AF), chroniczne infekcje i zapalenia, nie-
dożywienie [23].

Funkcjonowanie psychiczne u osób 
ze schyłkową przewlekłą niewydolno-
ścią nerek

U 20-35% osób cierpiących na prze-
wlekłe choroby somatyczne rozpoznaje się 
co najmniej jedno zaburzenie psychiczne 
spełniające kryteria diagnostyczne klasyfi-
kacji DSM-IV [9]. Najczęstszym zaburze-
niem psychicznym współwystępującym 
z chorobą somatyczną jest depresja, której 
rozpowszechnienie w zależności od przy-
jętych kryteriów diagnostycznych wynosi 
6-26% [27]. Występowanie depresji w prze-
biegu przewlekłych chorób somatycznych 
jest częstsze niż w populacji ogólnej. De-
presja w przebiegu PChN ma różnorodne 
uwarunkowania, z których najważniejsze 
to wpływ sytuacji utraty oraz czynniki bio-
logiczne związane ze wzmożoną aktywno-
ścią czynników prozapalnych [9].

Obraz kliniczny depresji i PChN, wyka-
zują pewne cechy wspólne jak np. spadek 
masy ciała, zmniejszenie łaknienia, zabu-
rzenia snu oraz chroniczne zmęczenie. 
Z tego względu rozpoznanie depresji u pa-
cjentów dializowanych jest trudne. Ponadto 
wpływ na obniżone samopoczucie pacjen-
tów z PChN mogą mieć zaburzenia elek-
trolitowe, które wywołują dysforię, uczucie 
lęku oraz zaburzenia świadomości oraz 
nagłe zmiany stężenia mocznika, skutku-
jące poczuciem zmęczenia i niepokoju [9]. 
Wobec powyższego wpływ na uzyskane 
wyniki rozpowszechnienia depresji ma za-
stosowane narzędzie psychometryczne - 
Smith [28] uzyskał niemal dziesięciokrotnie 
zawyżony wynik używając skali Depresji 
Becka – rozpoznanie depresji u 47% bada-
nych w porównaniu do rozpoznania – roz-
poznanie depresji na podstawie kryteriów 
DSM-III - 5%. Według Cravena i wsp. [29] 
przyczyną takiej tendencji jest podobień-
stwo występowania tych samych objawów 
w depresji i mocznicy. Na podobne trudno-
ści zwracają uwagę inni autorzy [30].

Przewlekłe leczenie nerkozastępcze 
wymaga od pacjenta regularnego stawia-
nia się na oddziale dializ lub poddawania 
się dializom otrzewnowym. Taka metoda le-
czenia jest utrudniona w przypadku współ-
występowania zaburzeń psychicznych. 
Depresja u pacjentów leczonych dializami 
ma istotne konsekwencje dla planowania 
opieki zdrowotnej w zakresie hospitalizacji, 
stosowania dodatkowych leków czy też do-
datkowych dializ. 

Zaburzenia psychiczne występują 
u 71% spośród hemodializowanych pa-
cjentów, z czego u 20% stwierdzono obja-
wy epizodu depresyjnego, u 9% dystymii, 
a u 27% jedno z zaburzeń lękowych. Kry-
teria uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych spełniało 19% badanych, a u 10% 
występowały zaburzenia psychotyczne 
[31]. Pacjentom hemodializowanym to-
warzyszą anhedonia, poczucie niższości, 
lękowa perspektywa przyszłości, obserwo-
walne poczucie winy. Rozbicie wewnętrzne 
skojarzone z uczuciem upokorzenia, wsty-
du i poczuciem osamotnienia sprzyjają po-
jawianiu się myśli o śmierci oraz pośrednich 
samobójstw w postaci nieprzestrzegania 
rygoru leczenia (terminów dializ, diety, po-
daży płynów itp. [32]. Częstość występo-
wania MDD (ciężkiej depresji) u pacjentów 
dializowanych otrzewnowo jest szacowana 
na 6% [4] dystymii na 8% [33].

Wstępne wyniki badań nad rozpo-
wszechnieniem zaburzeń psychicznych 
u osób po przeszczepie nerki pokazują, że 
w okresie 8-18 miesięcy po transplantacji 
u 50% pacjentów występują zaburzenia 
psychiczne, spośród których do najczęst-
szych należą depresja (25%) oraz zabu-
rzenia lękowe (20%). Najwyższe rozpozna-
nie depresji wśród osób po przeszczepie 
występuje u pacjentów w pierwszym roku 
po przeszczepie i wynosi około 25%. W ko-
lejnych latach po przeszczepie ich rozpo-
wszechnienie systematycznie maleje do 
mniej niż 10% po 10 latach [34].

Leczenie depresji u chorych na 
schyłkową niewydolność nerek 

U chorych na schyłkową niewydolność 
nerek występowanie depresji ma różno-
rodne uwarunkowania. Dlatego istotny jest 
dobór odpowiedniej terapii. Kennedy i wsp 
[35] zaobserwowali poprawę kliniczną 
w wyniku zastosowania dezypraminy oraz 
mianseryny na nasilenie objawów depresji 
dializowanych pacjentów. Również zasto-
sowanie nefazodonu, bupropionu lub ser-
traliny spowodowało istotne zmniejszenie 
nasilenia depresji ocenianej [36]. Według 
większości badaczy leki przeciwdepre-
syjne stosowane u chorych hemodializo-
wanych powinny być używane ostrożnie, 
w minimalnych dawkach. Leczenie depre-
sji powinno obejmować, poza leczeniem 
farmakologicznym, także psychoterapię. 
Wykazano korzystny wpływ grupowej inter-
wencji psychospołecznej [18] oraz ćwiczeń 
rehabilitacyjnych [37] na stan psychiczny, 
poczucie jakości życia oraz umiejętność ra-
dzenia sobie u dializowanych chorych. 

Równie istotnym problemem są za-
burzenia funkcjonowania nerek, będące 
następstwem zaburzeń psychicznych i sto-
sowanych leków. Do niewydolności nerek 
może dojść w przebiegu złośliwego ze-
społu neuroleptycznego, spowodowanego 
rabdomiolizą [38], a także polidypsją, wstę-
pującą u 20% chorych na schizofrenię, 
oraz hiponatremią, która dotyczy ok. 10% 
osób z tym zaburzeniem psychiczny [39]. 
Ryzyko wystąpienia ostrej przewlekłej nie-
wydolności zwiększa zażywanie środków 
psychostymulujących, takich jak heroina, 
kokaina i ekstazy. W przypadku ekstazy 
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mechanizmem odpowiedzialnym jest poli-
dypsja występująca po jej zażyciu [40].

Aktywność fizyczna jako sposób le-
czenia dysfunkcji poznawczych

Wyższy poziom aktywności fizycz-
nej, a co za tym idzie, lepszy poziom wy-
dolności krążeniowo-oddechowej jest 
powiązany z dobrym funkcjonowaniem 
poznawczym u osób zdrowych. Ćwicze-
nia fizyczne zapobiegają atrofii mózgu, 
a nawet zwiększają objętość hipokampa 
w populacji ogólnej [42,43]. Przypuszcza 
się, że jest to wynik wzrostu poziomu gle-
jopodobnego czynnika neurotroficznego 
oraz powysiłkowego wzrostu angiogenezy, 
neurogenezy i synaptogenezy. Wyniki ba-
dań sugerują, że ogólna kondycja fizyczna 
jest powiązana z funkcjami poznawczymi 
u pacjentów z przewlekłymi chorobami ne-
rek. Pacjenci hemodializowani deklarujący 
wysoki poziom aktywności fizycznej cechu-
ją się wyższymi wskaźnikami procesów 
poznawczych [38]. Zauważono też pozy-
tywny wpływ regularnych ćwiczeń fizycz-
nych u pacjentów na funkcje poznawcze, 
integralność istoty białej oraz objętość hi-
pokampa, co wskazuje na efekty neuropro-
tekcyjne aktywności fizycznej [42]. Przy-
puszcza się, że ma na to wpływ poprawa 
naczyniowego przepływu krwi w mózgu 
[44]. Z powyższego wynika, że aktywność 
fizyczna ma wpływ na sprawność naczy-
niową i przez to przyczynia się do poprawy 
funkcji poznawczych u pacjentów z PChN. 
Ma to związek ze zmniejszeniem zapalenia 
ogólnoustrojowego i stresu oksydacyjnego 
oraz sztywności tętnic. Wiadomo również, 
że ćwiczenia fizyczne poprawiają kontrolę 
poziomu glukozy we krwi u pacjentów z cu-
krzycą i mogą zredukować stężenie homo-
cysteiny. Co ważne, plejotropiczne efekty 
ćwiczeń dostarczają dodatkowych korzy-
ści, które istotne są dla pacjentów z PchN, 
takich jak poprawa jakości życia i poprawa 
sprawności fizycznej. Ponad to wyższy po-
ziom aktywności fizycznej ma związek ze 
zmniejszoną potrzebą rozpoczęcia terapii 
nerkozastępczej oraz wyższym wskaźni-
kiem przeżywalności u pacjentów z PchN 
[25]. Ponadto wykazano związek między 
długotrwałym trybem siedzącym, a pogor-
szeniem się sprawności nerek [46]. Dla-
tego prawdopodobne jest, że aktywność 
fizyczna wpływa bezpośrednio na funkcjo-
nowanie nerek, w ten sposób zapewniają 
efekt ochronny przed PchN.

podsumowanie
Zaburzenia psychiczne i upośledzenia 

funkcji poznawczych są częste u pacjentów 
z PChN i negatywnie wpływają na jakość 
życia oraz inne związane ze zdrowiem kon-
sekwencje, takie jak: ilość hospitalizacji, 
wskaźnik zatrudnienia, koszty opieki zdro-
wotnej, zachorowalność na inne choroby 
somatyczne oraz śmiertelność. Istotnym 
jest, aby w praktyce klinicznej uznać wagę 
wczesnych badań diagnozujących dys-
funkcje poznawcze i szybkich zastosowań 
środków zapobiegawczych. Co ważne, 
spadek funkcji poznawczych wydaje się 
być wielopłaszczyznowy, a główny udział 
przypada zaburzeniom naczyniowym cha-

rakterystycznym dla pacjentów z PChN. 
Zaburzenia te zwiększają prawdopodo-
bieństwo szybszego spadku zdolności po-
znawczych u tych pacjentów. Istotnym jest, 
aby zwrócić szczególną uwagę na sposób 
leczenia u osób ze schyłkową niewydol-
nością nerek: literatura przedmiotu poleca 
ograniczać farmakoterapię na rzecz innych 
interwencji, takich jak psychoterapia i ak-
tywność fizyczna, które mają pozytywny 
wpływ na pacjentów oraz powodują mniej 
skutków ubocznych.

Piśmiennictwo
1. Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS: Pre-

valence of mild cognitive impairment is higher in 
men. The Mayo Clinic study of aging. Neurology 
2010; 75: 889-897. 

2. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, et al: Mild 
cognitive impairment–beyond controversies, to-
wards a consensus: report of the international 
working group on mild cognitive impairment. J In-
tern Med. 2004; 256: 240-246. 

3. Coresh J, Selvin E, Stevensetal LA: Prevalence 
of chronic kidney disease in the United States. J 
Am Med Assoc. 2007; 298: 2038-2047.

4. Król E, Rutkowski B, Czekalski S: Wczesne wy-
krywanie chorób nerek – wstępne wyniki programu 
pilotażowego. Przegl Lek.2006; 62: 690-699.

5. Rutkowski B: Przewlekła choroba nerek (PChN) 
– wyzwanie XXI wieku. Przew Lek. 2007; 7: 80-88.

6. Makara-Studzińska M, Książek P, Załuska W, 
Kamiś R, Książek A. et al: Rozpowszechnienie 
objawów depresyjnych u pacjentów ze schyłkową 
niewydolnością nerek - przegląd literatury. Post 
Psych Neurol. 2007; 16: 57-61.

7. Manitius J: Przewlekła niewydolność nerek. 
PZWL Warszawa 1997; 258-281.

8. Czekalski S: Przewlekła choroba nerek – prze-
wlekła niewydolność nerek w Polsce i na świecie. 
Przew Lek. 2007; 1: 10-16.

9. Jaracz J: Zaburzenia psychiczne i choroby nerek. 
Psychiatria po dypl. 2010; 7: 5.

10. Fukunishi I, Kitaoka T, Shirai T: Psychiatric dis-
orders among patients undergoing hemodialysis 
therapy. Nephron 2002; 91: 344-347. 

11. Kimmel PL, Peterson RA: Depression in end-sta-
ge renal disease patients treated with hemodialy-
sis: tools, correlates, outcomes, and needs. Semin 
Dial. 2005; 18: 91-97.

12. Kalirao P, Pederson S, Foley RN: Cognitive impa-
irment in peritoneal dialysis patients. Am J Kidney 
Dis. 2011; 57: 612-620.

13. Griva K, Stygall J, Hankins M, Davenport A, 
Harrison M, Newman SP: Cognitive impairment 
and 7-year mortality in dialysis patients. Am J Kid-
ney Dis. 2010; 56: 693-703.

14. Murray AM, Tupper DE, Knopman DS: Cognitive 
impairment in hemodialysis patients is common. 
Neurology 2006; 67: 216-223.

15. Kurella M, Mapes DL, Port FK, Chertow GM: 
Correlates and outcomes of dementia among dia-
lysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study. Nephrol Dial Transplant; 2006 21: 
2543-2548. 

16. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, 
Hirsch C. et al: Frailty in older adults: evidence for 
a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000; 
56: M146-156. 

17. Mitnitski AB, Mogilner AJ, Rockwood K: Accu-
mulation of deficits as a proxy measure of aging. 
Sci World J. 2006; 1: 323-336.

18. Lii YC, Tsay SL, Wang TJ: Group intervention to 
improve quality of life in haemodialysis patients. J 
Clin Nurs. 2007; 16: 268-275.

19. Sarnak MJ, Tighiouart H, Scott TM, Lou KV, 
Sorensen EP. et al: Frequency of andrisk factors 

for poor cognitive performance in hemodialysis pa-
tients. Neurology. 2013; 80: 471-480. 

20. Elias MF, Elias PK, Seliger SL, Narsipur SS, 
Dor Ega. et al: Chronic kidney disease, creatinine 
and cognitive functioning. Nephrol Dial Transplant; 
2005; 24: 2446-2452.

21. Kurella M, Muntner P, Wadley V, Cushman M, 
Zakai NA. et al: Albuminuria, kidney function, and 
the incidence of cognitive impairment among adult 
sin the United States. Am J Kidney Dis. 2011; 58: 
756-763. 

22. Slinin Y, Paudel M, Taylor BC, Ishani A, Ros-
som R. et al: Association between serum 25(OH)
vitamin D and the risk of cognitive declinein older 
women. J Gerontol. 2012; 67: 1092-1098.

23. Iadecola C: The pathobiology of vascular demen-
tia. Neuron 2013; 80: 844-866. 

24. Sasaki Y, Marioni R, Kasai M, Ishii H, Yamagu-
chi S. et al: Chronic kidney disease: a risk factor 
for dementia onset: a population-based study. The 
Osaki-Tajiri Project. J Am Geriatr Soc. 2011; 59: 
1175-1181. 

25. Cheng KC, Chen YL, Lai SW, Mou CH, Tsai PY. 
et al: Patients with chronic kidney disease are at 
an elevated risk of dementia: a population-based 
cohort study in Taiwan. BMC Nephrol. 2012; 13: 
129. 

26. Helmer C, Stengel B, Metzger M, Froissart M, 
Massy ZA. et al: Chronic kidney disease, cogni-
tive decline, and incident dementia: the 3C Study. 
Neurology 2011; 77: 2043-2051. 

27. Katon WJ: The Institute of Medicine „Chasm” 
report: implications for depression collaborative 
care models. Gen Hosp Psychiatry. 2003; 25: 
222.

28. Smith MD, Hong BA, Robson AM: Diagnosis of 
depression in patients with end-stage renal dise-
ase. Comparative analysis. Am J Med. 1985; 79: 
160-166.

29. Craven JL, Rodin GM, Littlefield C: The Beck 
Depression Inventory as a screening device for 
major depression in renal dialysis patients. Int J 
Psych Med. 1988; 18: 365-374.

30. Grant D, Almond MK, Newnham A: The Beck 
Depression Inventory requires modification in scor-
ing before use in a haemodialysis population in the 
UK. Nephron Clin Pract. 2008; 110: 33-38.

31. Cukor D, Coplan J, Brown C: Depression and 
anxiety in urban hemodialysis patients. Clin J Am 
Soc Nephrol. 2007; 2: 484-490.

32. Bereza B: Ocena nastroju pacjentów w termi-
nalnej fazie niewydolności nerek. Nefrol Dial Pol. 
2007; 11: 40-44. 

33. Holley JL, Nespor S, Rault R: A comparison of 
reported sleep disorders in patients on chronic he-
modialysis and continuous peritoneal disease. Am 
J Kidney Dis. 1992; 19: 156-161.

34. Fukunishi I: Psychiatric problems among reci-
pients of kidney transplants: a 10-year follow-up. 
Transplant Proc. 2002; 34: 2766.

35. Kennedy SH, Craven JL, Rodin GM: Major de-
pression in renal dialysis patients: an open trial of 
antidepressant therapy. J Clin Psychiatry. 1987; 
50: 60-63. 

36. Wuerth DW, Finkelstein SH, Ciarica J: Identifi-
cation and treatment of depression in a cohort of 
patients maintained on chronic peritoneal dialysis. 
Am Kidney Dis. 2007; 23: 1011-1017.

37. Kouidi E, Iacovides A, Iordanidis P: Exercise 
renal rehabilitation program: Psychosocial effects. 
Nephron 1997; 77: 152-158.

38. Siegel AJ: Hyponatremia in psychiatric patients: 
update on evaluation and management. Harv Rev 
Psychiatry. 2008; 16: 13-24. 

39. de Leon J: Polydipsia – a study in a long-term 
psychiatric unit. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 
2003; 253: 37.

J. Halicka



Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2018 • 22 • Numer 4 161

40. Jaffe JA, Kimmel PL: Chronic nephropathies of 
cocaine and heroin abuse: a critical review. Clin J 
Am Soc Nephrol. 2006; 1: 655-667.

41. Watnick S, Wang PL, Demadura T, Ganzini L: 
Validation of 2 depression screening tools in dia-
lysis patients. Am J Kidney Dis. 2005; 46: 919-924.

42. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS: Exercise 
training increases size of hippocampus and im-
proves memory. Proc Nat Acad Sci USA. 2007; 
108: 3017-3022.

43. Weuve J, Kang JH, Manson JE, Breteler MM, 
Ware JH, Grodstein F: Physical activity, including 
walking, and cognitive functioning older women. 
JAMA 2004; 292: 1454-1461.

44. Hayes SM, Alosco ML, Forman DE: The effects 
of aerobic exercise on cognitive and neural decline 
in aging and cardiovascular disease. Curr Geriat-
rics Rep. 2014; 3: 282-290.

45. Guo VY, Brage S, Ekelund U, Griffin SJ, Sim-
mons RK: Objectively measured sedentary time, 

physical activity and kidney function in people with 
recently diagnosed Type 2 diabetes: aprospective 
cohort analysis, Diabetic Med. 2016; 33: 1222-
1229.

46. Hedayati SS, Bosworth HB, Kuchibhatla M, 
Kimmel PL, Szczech LA: The predictive value of 
self-report scales compared with physician diagno-
sis of depression in hemodialysis patients. Kidney 
Int. 2006; 69: 1662-1668.


