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Niedokrwistoæ jest wczesnym objawem wystêpuj¹cym u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN). Wystêpuje ona u 8-24% pacjentów znajduj¹cych
siê w 3. stadium PChN, natomiast w 4. stadium tego zespo³u problem ten dotyczy 16-41% chorych. Po dokonaniu ekstrapolacji danych z doniesieniami epidemiologicznymi oznacza to, ¿e w naszym kraju niedokrwistoæ dotyczy blisko
400 tysiêcy pacjentów w 3 i blisko 30 tysiêcy pacjentów w 4 stadium PChN.
Natomiast w chwili obecnej w naszym kraju z programu terapeutycznego dotycz¹cego niedokrwistoci nerkopochodnej korzysta 1619 pacjentów z PChN, a
co najmniej 315 osób wymagaj¹cych leczenia nie mo¿e z niego skorzystaæ z
powodu ograniczeñ w jego finansowaniu. Dodatkowo ci¹gle zbyt rzadko do tego
programu kwalifikowani s¹ pacjenci z niedokrwistoci¹ w przebiegu niewydolnoci nerki przeszczepionej (PChNP). Natomiast grupa pacjentów z PChNP z
towarzysz¹c¹ niedokrwistoci¹ powinna byæ leczona wed³ug tych samych zasad jak chorzy z PChN. Wymaga to zdecydowanego zwiêkszenia nak³adów na
program terapeutyczny leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej, co umo¿liwi
szerszy dostêp chorych z PChN do tego wiadczenia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 11-13)
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Statement of the Expert Team concerning treatment of
renal anemia in patients with chronic kidney disease
during predialysis period
Anemia is one of the early symptoms in patients with chronic kidney disease
(CKD). This complication is present in 8-24% of patients in CKD stage 3 and 1641% patients in CKD stage 4. This means that extrapolating these data with
epidemiological prognosis in our country anemia is existing in 400 thousands
patients in CKD stage 3 and 30 thousands patients in CKD stage 4. But currently
in Poland 1619 CKD patients are treated using special therapeutic program and
more than 315 patients were not qualified to this therapy due to economical
constrains. Especially patients with CKD of transplanted kidney are quite rare
beneficent of this program despite fact that such people have to be treated like
other CKD patients. It is necessary to increase funds enabling wider use of this
procedure in CKD patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 11-13)

Przewlek³a choroba nerek (PChN) z
ka¿dym rokiem staje siê istotniejszym problemem spo³ecznym i ekonomicznym. Z
danych zawartych w badaniach epidemiologicznych prowadzonych na ca³ym wiecie,
zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi kryteriami rozpoznawania tego zespo³u chorobowego wynika [18,19], i¿ ponad 600 mln osób
na ca³ym wiecie znajduje siê w jednym ze
stadiów PChN [3,5,6,7,11,22,33,36]. W populacji polskiej PChN dotyczy ponad 4,5 mln
osób, co potwierdzaj¹ badania PolNef oraz
póniejsze badania przesiewowe w ró¿nych
regionach Polski [17,18,28,29,32]. Dodatkowo wiadomo, ¿e aktualnie w Polsce opiek¹
dializacyjn¹ objêtych jest ponad 15 tys. pa-

cjentów, z tego 1,5 tys. jest dializowanych
otrzewnowo [30,33]. Wraz z progresj¹ PChN
rozwijaj¹ siê u pacjentów z tym zespo³em
ró¿ne objawy kliniczne bêd¹ce skutkiem
utraty czynnego mi¹¿szu nerek niszczonego przez tocz¹cy siê proces chorobowy.
Jednym z objawów, który pojawia siê czêsto ju¿ w trzecim stadium PChN jest niedokrwistoæ. U pacjentów poddawanych dializoterapii problem diagnostyki i leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej jest doskonale opisany [2,14,15,16,23]. Natomiast u osób
leczonych zachowawczo, czyli w tak zwanym okresie przeddializacyjnym wci¹¿ jeszcze w naszym kraju jedynie ograniczona liczba pacjentów z PChN mo¿e korzystaæ z
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dobrodziejstwa programu terapeutycznego
maj¹cego na celu leczenie niedokrwistoci
nerkopochodnej. St¹d te¿ warto zwróciæ
uwagê na szereg problemów w tym zakresie:
1. Niedokrwistoæ wystêpuje u 8-24%
pacjentów znajduj¹cych siê w 3. stadium
PChN, natomiast w 4. stadium tego zespo³u problem ten dotyczy 16-41% chorych [13].
Po dokonaniu ekstrapolacji danych z
doniesieniami epidemiologicznymi oznacza
to, ¿e w naszym kraju niedokrwistoæ dotyczy blisko 400 tysiêcy pacjentów w 3 i blisko 30 tysiêcy pacjentów w 4 stadium PChN
[13,33].
2. Zgodnie z danymi zebranymi od Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Nefrologii w chwili obecnej z programu terapeutycznego dotycz¹cego niedokrwistoci
nerkopochodnej korzysta 1619 pacjentów z
PChN, natomiast co najmniej 315 osób wymagaj¹cych leczenia nie mo¿e z niego skorzystaæ z powodu ograniczeñ w jego finansowaniu (tabela I). Pomimo zwiêkszania siê
z roku na rok liczby pacjentów objêtych opiek¹ przeddializacyjn¹, nadal ogranicza siê
ona do du¿ych orodków nefrologicznych.
Wród chorych objêtych opiek¹ przeddializacyjn¹ niedokrwistoæ stanowi jeden z najwa¿niejszych problemów medycznych. Na
podstawie ekstrapolacji danych epidemiologicznych ocenia siê, ¿e co najmniej 12 tysiêcy osób w Polsce ze wzglêdu na zaawansowan¹ niedokrwistoæ winno byæ leczonych.
3. Bardzo szerokie badania przekrojowe jednoznacznie wskazuj¹, ¿e nasilona
niedokrwistoæ w przebiegu przewlek³ej choroby nerek zwiêksza chorobowoæ i miertelnoæ z przyczyn sercowo-naczyniowych
[1,4,8,10,12,20,27,35]. Badania z randomizacj¹ dowodz¹ z kolei, ¿e nie leczona czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê (ESA)
niedokrwistoæ wp³ywa istotnie na pogorszenie jakoci ¿ycia co zmusza do czêstszych
przetoczeñ krwi, ograniczaj¹cych w konsekwencji poprzez immunizacjê mo¿liwoæ
skutecznego leczenia przeszczepieniem
nerki.
4. Zespó³ ekspertów uwa¿a, ¿e trzeba
d¹¿yæ do zwiêkszenia dostêpnoci programu terapeutycznego dla pacjentów leczonych z powodu PChN ze wspó³istniej¹c¹
niedokrwistoci¹. Nale¿y zatem rozszerzaæ
sieæ placówek zapewniaj¹cych tê opiekê i
zwiêkszaæ liczbê pacjentów objêtych leczeniem w aktualnie wykonuj¹cych tê procedurê
placówkach. Wymaga to zdecydowanego
zwiêkszenia nak³adów na program terapeutyczny leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej.
5. Rozpoznawanie i monitorowanie niedokrwistoci winno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie zalecenia [21,23,31].
Dotyczy to w szczególnoci monitorowania
gospodarki ¿elazem i niezbêdnej suplementacji jego preparatów. Zgodnie z dotychczasow¹ dobr¹ praktyk¹ kliniczn¹ celowe jest
d¹¿enie do uzyskania i utrzymania stê¿enia hemoglobiny w zakresie 10-12 g/dl (u
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Tabela I
Realizacja programu terapeutycznego leczenia niedokrwistoci u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w
okresie terapii zachowawczej.
Current status of realization of the renal anemia therapeutic programme in patients with chronic kidney
disease during predialysis period.
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chorych maj¹cych prawid³owe ustrojowe
zasoby ¿elaza, tj. saturacjê transferyny co
najmniej 20% i stê¿enie ferrytyny w surowicy co najmniej 100 ng/ml). Jednoczenie
wa¿ne jest leczenie wszystkich pacjentów
ze stê¿eniem hemoglobiny poni¿ej 10 g/dl
a ze wzglêdów bezpieczeñstwa niewskazane jest przekraczanie w czasie terapii stê¿enia hemoglobiny 13 g/dl.
6. Rozpoznawanie niedokrwistoci u
dzieci z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)
powinno braæ pod uwagê wartoæ stê¿enia
hemoglobiny poni¿ej 5. percentyla normy dla
wieku i p³ci. Docelowe stê¿enie hemoglobiny u dzieci leczonych ESA powinno przekraczaæ 11 g/dl [14].
7. U chorych z PChN leczonych ESA
czêsto wystêpuje wzrost cinienia têtniczego co mo¿e przyczyniæ siê do przyspieszenia progresji niewydolnoci nerek. Nale¿y
wiêc szczególnie cile monitorowaæ i leczyæ
nadcinienie têtnicze u tych chorych. Podobnie ze wzglêdów bezpieczeñstwa nale¿y
przestrzegaæ zasad dotycz¹cych szybkoci
wzrostu stê¿enia hemoglobiny w trakcie terapii. Wiadomo bowiem, ¿e zbyt szyki wzrost
Hb mo¿e równie¿ przyczyniæ siê do przyspieszenia progresji niewydolnoci nerek
[23,34,35].
8. Konieczne jest zniesienie bardzo niskiego limitu dawkowania ESA w programie
terapeutycznym NFZ dla chorych w okresie
przeddializacyjnym. Dotychczasowe ograniczanie dawki leku jest przeszkod¹ w osi¹gniêciu celu terapeutycznego u znacz¹cego odsetka chorych. Tylko elastyczne, do-

stosowane do indywidualnych potrzeb chorych dawkowanie ESA pozwoli na odniesienie przez chorych pe³nych korzyci z wdro¿enia programu terapeutycznego.
9. Grupa pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerki przeszczepionej z towarzysz¹c¹
niedokrwistoci¹ powinna byæ leczona wed³ug tych samych zasad jak chorzy z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w³asnych
[8,22,31].
10. Niedokrwistoæ u osób z przewlek³¹
chorob¹ nerki przeszczepionej mo¿e wystêpowaæ wczeniej, a podczas leczenia ESA
konieczne jest stosowanie wy¿szych dawek
ze wzglêdu na zjawisko wzglêdnej opornoci spowodowanej wspó³istniej¹c¹ terapi¹
immunosupresyjn¹.
Przedstawione powy¿ej stanowisko Zespo³u Ekspertów wymaga wdro¿enia szerokiego programu edukacyjnego zarówno
wród lekarzy rodzinnych jak i samych pacjentów z PChN. Jednoczenie konieczne
jest sta³e uwiadamianie instytucjom kszta³tuj¹cym politykê zdrowotn¹ i refundacyjn¹
w naszym kraju (MZ, NFZ), i¿ niezbêdne jest
systematyczne zwiêkszenie nak³adów na
program terapeutyczny umo¿liwiaj¹cy leczenie niedokrwistoci u wiêkszoci pacjentów
w 3, 4 i 5 (leczenie zachowawcze) stadium
PChN oraz przewlek³¹ chorob¹ nerki przeszczepionej.
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