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Czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby
nerek w populacji pacjentów leczonych
w NZOZ OL-MED  przychodni podstawowej
opieki zdrowotnej w Olsztynie
Problem wczesnego wykrywania przewlek³ej choroby nerek (PChN) jest
szczególnie wa¿ny w sytuacji pacjentów z czynnikami ryzyka jakimi s¹ cukrzyca, nadcinienie têtnicze i starszy wiek. Do tej pory niewiele jest badañ oceniaj¹cych czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby nerek na wiecie. Jedynym
jak dotychczas badaniem dotycz¹cym epidemiologii PChN w Polsce jest PolNef. Celem pracy by³o dokonanie analizy pacjentów leczonych w podstawowej
opiece zdrowotnej, w NZOZ OL-MED. Oznaczano funkcjê nerek u pacjentów
bez uprzednio wykrytej choroby nerek, na podstawie eGFR. Nastêpnie wyodrêbniono grupê pacjentów o upoledzonej filtracji k³êbuszkowej pod k¹tem czynników ryzyka - cukrzycy, nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca i podesz³ego wieku oraz dokonano oceny czêstoci stosowania leczenia
nefroprotekcyjnego w zale¿noci od czynników ryzyka i eGFR. Analizie poddano dokumentacjê medyczn¹ 1266 pacjentów leczonych w NZOZ OL-MED w
Olsztynie - przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w rednim wieku 62 lat.
rednia wielkoæ filtracji k³êbuszkowej liczonej wg wzoru MDRD wynosi 97,48
ml/min/1,73m2 (±31,41), wg wzoru Cockcrofta-Gaulta - 96,21 ml/min/1,73m2
(±35,07), natomiast wg CKD - EPI 88,25 ml/min (±21,15). W grupie pacjentów ze
stê¿eniem kreatyniny < 1,3 ml/dl i eGFR < 90 ml/min/1,73m2 - 41,2% pacjentów
leczonych jest z powodu nadcinienia têtniczego, 4,6% - choroby niedokrwiennej serca, 3% - cukrzycy, 15,1% - choroby niedokrwiennej serca i nadcinienia
têtniczego, 0,6% - choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy, 4,8% - nadcinienia
têtniczego i cukrzycy, oraz 4,2% z powodu choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy i nadcinienia têtniczego. Wród analizowanej grupy pacjentów u 17,8%
stwierdzono eGFR < 60ml/min/1,73m2. Na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdzono, ¿e oko³o 80% pacjentów z nadcinieniem têtniczym, cukrzyc¹,
chorob¹ niedokrwienn¹ serca i w podesz³ym wieku (czynniki ryzyka PChN) otrzymuje leczenie nefroprotekcyjne. W badanej populacji przewlek³a choroba nerek
wystêpuje u 17,8% pacjentów objêtych podstawow¹ opieka zdrowotna. PChN
wspó³istnieje z nadcinieniem têtniczym, chorob¹ niedokrwienn¹ serca, cukrzyc¹
i podesz³ym wiekiem. Leczenie nefroprotekcyjne stosowane jest u niemal¿e 80%
osób z PChN. Rozpoznawanie i leczenie PChN w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej jest zadowalaj¹ce.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 121-126)
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Prevalence of chronic kidney disease in population
of patients in primary care NZOZ "OL-MED" in Olsztyn
Early detection of chronic kidney disease (CKD) is particularly important in
patients with such risk factors as diabetes, hypertension and in the elderly. There
are not so many population studies assessing the prevalence of CKD, the only
one Polish study on the epidemiology of CKD is PolNef. The aim of the study
was to assess the prevalence of CKD in the primary care setting NZOZ "OLMED". Kidney function in patients without a history of kidney disease was assessed on the basis of eGFR. The population at risk for CKD was singled out
and frequency of nephroprotective strategies in regard to eGFR and risk factors
was evaluated. We analysed the data of 1266 patients in the primary care setting
NZOZ 'OLMED" in Olsztyn (mean age 62 years). Mean eGFR according to MDRD
was 97.48 ml/min/1.73m2 (±31.41), according to Cockcroft-Gault was - 96.21 ml/
min/1.73m2 (±35.07), and according to CKD - EPI formula was 88.25 ml/min
(±21.15). In the group of patients with serum creatinine 1.3 ml/dl and eGFR < 90
ml/min/1,73m2, 41.2% of patients received antihypertensive therapy, 4.6% were
treated because of coronary heart disease, 3% received hypoglycemic drugs,
15.1% were treated because of hypertension and coronary heart disease, 4.8%
were treated because of diabetes and hypertension, and 4.2% were treated because of diabetes, coronary heart disease and hypertension. In the analyzed
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population 17.8% of patients had eGFR < 60ml/min/1.73m2 and 80% of patients
with hypertension, diabetes, coronary heart disease and in the age over 60 years
are given nephroprotective therapy. Concluding, in the studied population in
the primary care setting the prevalence of CKD is 17.8%. Most commonly CKD is
associated with hypertension, diabetes, coronary heart disease and older age.
Nephroprotection is administered to almost 80% of population with CKD. Diagnosis and treatment of CKD in the primary care setting is satisfactory.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 121-126)
Ci¹g³y wzrost liczby chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, którzy leczeni
s¹ metodami nerkozastêpczymi stanowi nie
tylko problem z punktu widzenia medycznego, ale równie¿ jest du¿ym obci¹¿eniem
dla finansowania ochrony zdrowia ze wzglêdu na zwi¹zany z tym znaczny wzrost kosztów leczenia [8,40]. Przyczyny wzrostu upatruje siê w zmianach demograficznych, epidemii cukrzycy typu 2 oraz w zbyt pónym
rozpoznaniu wczesnych stadiów PChN i
czynników ryzyka jej rozwoju [1,30]. Szacuje siê, ¿e na PChN choruje oko³o 4mln Polaków i 600mln ludzi na wiecie [43].
Do najistotniejszych czynników ryzyka
prowadz¹cych do wyst¹pienia i progresji
PChN nale¿¹ [28,29,36]: czynniki kliniczne:
cukrzyca, nadcinienie [44], choroby autoimmunologiczne, zaka¿enia uk³adowe, zaka¿enia dróg moczowych, nowotwory, przewlek³e choroby nerek w wywiadzie rodzinnym, przebycie ostrego uszkodzenia nerek,
ma³a masa nerek, stosowanie niektórych
leków, ma³a masa urodzeniowa [5,26,27]
oraz czynniki spo³eczno-demograficzne:
starszy wiek [3], nara¿enie na niektóre czynniki chemiczne i rodowiskowe, niskie dochody, s³abe wykszta³cenie [28,36].
Wczesne rozpoznanie PChN pozwala
na skuteczne leczenie nefroprotekcyjne,
zahamowanie progresji choroby, opónienie
rozpoczêcia dializy i potencjalne zmniejszenie liczby chorych dializowanych, oraz
zmniejszenie ryzyka mierci chorych.
Wstêpne rozpoznanie PChN, szczególnie we wczesnych stadiach choroby spoczywa na specjalistach medycyny rodzinnej. W
zaleceniach zespo³u Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii zawarto wytyczne, aby lekarze pierwszego
kontaktu przeprowadzali corocznie badania
przesiewowe w kierunku wystêpowania
PChN. Badania obejmowaæ powinny: badanie ogólne moczu i stê¿enie kreatyniny w
surowicy wraz z wyliczeniem GFR z wzoru
MDRD u wszystkich doros³ych osób pozostaj¹cych pod opiek¹ lekarza [31-34]. Badania powinny byæ tak¿e przeprowadzone
przy ka¿dym podejrzeniu choroby nerek
ustalonym na podstawie wywiadu lub badania przedmiotowego [9,10,18].
W 2004 roku w Polsce w gminie i miecie Starogard Gdañski przeprowadzono
badanie PolNef, które w znacznym stopniu
przybli¿y³o problemy nefrologiczne naszego spo³eczeñstwa i umo¿liwi³o dokonanie
porównañ z epidemiologi¹ schorzeñ nerek
na wiecie [38].
Wnioski jakie nasunê³y siê po badaniu
PolNef jednoznacznie wskazuj¹, i¿ celowym
jest wykonywanie badañ przesiewowych w
kierunku wykrycia PChN szczególnie u osób
z grup ryzyka.
Celem obecnej pracy by³o okrelenie
czêstoci wystêpowania PChN w populacji
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Tabela I
Charakterystyka badanej grupy.
Clinical characteristics of the studied population.
Wiek*

62,78 ± 13,49

Kreaty nina* (m g/dl)

0,81 ± 0,41

GFR (M DRD)* (m l/ m in/1,73m 2)

97,48 ± 31,41

CCr (Cockcrofta-Gaulta)** (m l/m in)

96,21 ± 35,07

GFR (CKD-EPI)* (m l/m in/1.73m 2)

88,25 ± 21,15

Kobiety *

59%

M ê¿czy ni*

41%

*n=1266, **n=574

pacjentów leczonych w NZOZ "OL-MED" przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Badana grupa pacjentów, zasady
kwalifikowania chorych i metodyka
badania

Analizie poddano dokumentacjê medyczn¹
1266 pacjentów leczonych w NZOZ OL-MED przychodni podstawowej opieki zdrowotnej,
wszystkich którym lekarze przychodni zlecali, obok
innych badañ laboratoryjnych, równie¿ oznaczenie stê¿enia kreatyniny w okresie od wrzenia 2006
roku do grudnia 2008 roku. Materia³ do badañ laboratoryjnych  krew i mocz, pobierany jest w
Punkcie Pobrañ w przychodni i nastêpnie odbierany jest przez laboratoria Szpitala Miejskiego w
Olsztynie oraz Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie wg ustalonych dni tygodnia. Wyniki badañ
dostarczane s¹ do przychodni nastêpnego dnia,
po czym wpisane zostaj¹ do historii choroby i
przedstawiane s¹ lekarzowi, który prowadzi pacjenta i zleci³ badania. Pacjent informowany jest o wynikach badañ podczas planowej wizyty lekarskiej.
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owych badañ
pacjent proszony jest na wizytê w trybie pilnym.
Analizy dokonywano przed przekazaniem
wyników badañ wraz z histori¹ choroby lekarzowi
kieruj¹cymi na badania, st¹d te¿ wszyscy pacjenci, u których zlecono oznaczenie kreatyniny poddani zostali analizie. Laboratorium Szpitala Miejskiego w Olsztynie dokonuje automatycznego wyliczenia eGFR z wzoru MDRD, natomiast laboratorium Przychodni Specjalistycznej podaje tylko
wynik stê¿enia kreatyniny. U tych pacjentów wyliczono eGFR ze wzoru MDRD
(eGFR=186,3 x stê¿enie kreatyniny (mg/dL)
-1.14 x wiek - 0,203 x 0,742 jeli kobieta)
oraz CKD-EPI [24].
Szczegó³owej analizie poddano pacjentów, u
których stê¿enie kreatyniny mieci³o siê w normie
okrelonej przez laboratorium tj. do 1,3 mg/dl.
Nastêpnie wyodrêbniono grupy pacjentów w zale¿noci od wyniku wyliczonego eGFR - zgodnie z

wartociami dla poszczególnych stadiów PChN i
poddano dalszej analizie. Wyodrêbniono grupy
wiekowe - podstaw¹ by³ numer PESEL pacjenta
oraz dokonano analizy pod k¹tem p³ci.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, w której dla cech mierzalnych wyliczono redni¹ arytmetyczn¹ i odchylenie standardowe, a dla
cech jakociowych ich rozk³ad ilociowo-procentowy.
Analizy i wyniki badañ
Badanie przeprowadzono na grupie
1266 pacjentów. Ogóln¹ charakterystykê
badanej populacji przedstawia tabela I.
Wród pacjentów, u których oznaczono
stê¿enie kreatyniny w surowicy krwi, 1212
pacjentów mia³o, zgodnie z norm¹ laboratoryjn¹, stê¿enie kreatyniny <1,3 mg/dl, co
stanowi 95,7%, natomiast 54 pacjentów mia³o stê¿enie kreatyniny >1,3 mg/dl (4,3% ogó³u badanych).
Wyliczony eGFR u pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny >1,3 mg/dl - tj. u 4,3% wynosi³ poni¿ej 60ml/min/1,73m2 (rycina 1).
rednia wartoæ eGFR w tej grupie wynosi³a 41,6±16,1ml/min/1,73 m2.
W grupie pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny wyliczono eGFR (z wzoru MDRD) lub wykorzystano wynik podany
przez laboratorium i wyodrêbniono grupê
pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny i eGFR < 90ml/min/1,73m2.
Z 1212 pacjentów, 502 tj. 41% mia³o prawid³owe stê¿enie kreatyniny oraz eGFR <
90 ml/min/1,73 m2 (rycina 2)
Pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny <1,3
mg/dl i eGFR<90 ml/min/1,73m2 podzielono na grupy w zale¿noci od wartoci eGFR
(wyniki eGFR obliczano z dok³adnoci¹ do
dziesiêtnych czêci - zakresy wartoci odpowiadaj¹ podzia³owi na poszczególne stadia przewlek³ej choroby nerek) (rycina 3):
1. grupa eGFR: > 60- < 90ml/min/1,73m2
- 434 pacjentów (86,5%)
2. grupa eGFR: >30-<60ml/min/1,73m2
- 68 pacjentów (13,5%).
D Koz³owska-Trusiewicz i wsp.

4 ,3%
41 %

59 %

9 5 , 7%
eeGFR<
G F R ? 90
m l/ m in / 1,7 32 m 2
90 ml/min/1,73m

p ra w id lo w e s tê ¿e n i e k re a tyn in y
p o d w y¿s zo n e s tê ¿e ni e k re a tyn i n y

Rycina 1
Odsetek pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny w stosunku pacjentów z podwy¿szonym stê¿eniem kreatyniny.
Percentage of patients with normal and elevated
serum creatinine.

eeGFR>
GF R> 9
m l/m in / 1,7 23 m 2
900 ml/min/1,73m

Rycina 2
Odsetek pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny i eGFR > 90 ml/min/1,73 m2 w stosunku do pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny i eGFR < 90 ml/min/1,73 m2.
Percentage of patients with normal serum creatinine and eGFR > 90 ml/min/1,73 m2 and percentage of
patients with normal serum creatinine and eGFR < 90 ml/min/1,73 m2.
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Rycina 3
Odsetek pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny i eGFR > 60-< 90 ml/min/1,73 m2 w stosunku
do pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny
i eGFR > 30 - < 60ml/min/1,73 m2.
Percentage of patients with normal serum creatinine and eGFR > 60 - < 90 ml/min/1,73 m2 and percentage of patients with normal serum creatinine and
eGFR > 30 - < 60ml/min/1,73 m2.
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Rycina 4
Liczba pacjentów z zale¿noci od p³ci i wieku. (stê¿enie kreatyniny < 1,3 mg/dl i eGFR > 60 - < 90ml/min/1,73 m2).
Characteristics of patients in regard to gender and age (creatinine < 1,3 mg/dl i eGFR > 60 - < 90ml/min/1,73 m2).
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Rycina 5
Liczba pacjentów w zale¿noci od p³ci i wieku (stê¿enie kreatyniny < 1,3 mg/dl i eGFR > 30 - < 60ml/min/1,73 m2).
Characteristics of patients in regard to gender and age (creatinine < 1,3 mg/dl i eGFR > 30 - < 60ml/min/1,73 m2).

1. Grupa pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny < 1,3 mg/dl oraz eGFR > 60-<90ml/
min/1,73m2.
redni wiek pacjentów w tej grupie to
62,8±13,5.
Liczbê pacjentów w zale¿noci od p³ci i
wieku przedstawia rycina 4.

2. Grupa pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny < 1,3 mg/dl i eGFR > 30 - < 60 ml/
min/1,73m2.
redni wiek pacjentów w tej grupie to
62,8 ± 13,5.
Liczbê pacjentów w zale¿noci od p³ci i
wieku przedstawia rycina 5.
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Analizie poddano równie¿ wyniki badania moczu pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny i eGFR <90 ml/min/1,73m2.
Sporód wszystkich pacjentów, ogólne badanie moczu wykonane zosta³o u 300 chorych.
W grupie z eGFR >60-<90ml/min/
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Tabela II
Zmiany w badaniu moczu z uwzglêdnieniem liczby pacjentów i wartoci eGFR.
Urinalysis in studied population in regard to number of patients and eGFR.
eGFR
> 60 - < 90 m l/m in/1,73 m

2

> 30 - < 60 m l/m in/1,73 m 2

Liczba
pacjentów

Liczba pacjentów
u który ch w y konano
badanie m oczu

Wy nik praw id³ow y

434

253

68

47

M ocz
Bia³ko

Ery trocy ty

Bia³ko i ery trocy ty

200

12 (4,7%)

36 (14%)

5 (1,9%)

34

5 (10,6%)

3 (6,3%)

5 (10,6%)

Tabela III
Wystêpowanie przewlek³ej choroby nerek w poszczególnych krajach - badania populacyjne.
Prevalence of CKD in populations studies.

Region w iata

Kraj

Program

PChN - obni¿ony GFR

Holandia

PREVEND [45]

-

7%*

EUROPA

Norw egia

HUNT [35]

-

4,98%*

Polska

PolNef [20, 22]

18,4%

11,9%*

Japonia

OKINAWA [14]

-

5,3% **

Japonia

TAKAHATA [17]

28,8%

13,7%*

AM ERYKA PÓ£NOCNA

Stany Zjednoczone

NHANES III [7, 13, 22]

11%

9,3%*

AUSTRALIA

Australia

AusDiab [2]

11,2%

6,7%*

AZJA

1,73m2 sporód 434 pacjentów badanie
moczu wykonano 253 pacjentom , zmiany
w moczu (bia³ko i/lub erytrocyty) stwierdzono u 53 pacjentów - co stanowi 20,9% badanych. Bia³ko w moczu stwierdzono u 12
pacjentów (4,7%), erytrocyty u 36 pacjentów (14%), natomiast erytrocyty i bia³ko u 5
pacjentów (1,9%).
W grupie pacjentów z eGFR > 30 - < 60
ml/min/1,73m2 wród 68 pacjentów badanie
moczu wykona³o 47 pacjentów, z czego u
13 pacjentów (27%) stwierdzono bia³ko lub/
i erytrocyty. U 5 pacjentów (10,6%) stwierdzono bia³ko, u 3 pacjentów (6,3%) erytrocyty a u 5 pacjentów (10,6%) stwierdzono
erytrocyty i bia³ko. Powy¿sze przedstawia
tabela II.
Wy¿sze stê¿enie kreatyniny (>1,3 mg/
dl) stwierdzono u 54 pacjentów tj. 4,3% badanych, natomiast stê¿enie prawid³owe,
zgodnie z norm¹ laboratoryjn¹, stwierdzono u 1212 pacjentów - 95,7%. U 4,3% pacjentów ze stê¿eniem kreatyniny powy¿ej
1,3 mg/dl stwierdzono eGFR <60 ml/min/
1,73m2, rednia wartoæ wynosi³a 41,6 ±16,1
ml/min/1,73m2.
Szczegó³owej analizie poddano grupê
pacjentów z prawid³owym stê¿eniem kreatyniny. Po wyliczeniu i uwzglêdnieniu podanych przez laboratorium wyników eGFR
stwierdzono, ¿e z 1212 pacjentów, 502 mia³o
prawid³owe stê¿enie kreatyniny ale eGFR<
90ml/min/1,73m2 - tj. 41%wród pacjentów
ze stê¿eniem kreatyniny w granicach normy laboratoryjnej. Ju¿ te wstêpne wyniki
wskazuj¹ jak istotne jest okrelanie u ka¿dego pacjenta wartoci eGFR. Niezbêdne
jest, by wynik by³ wyliczany przez laboratorium  jest to mo¿liwe, gdy¿ skierowanie na
badania zawiera obok imienia, nazwiska,
adresu i zakresu zleconych badañ równie¿
numer PESEL pacjenta, z którego wynika
wiek pacjenta, czyli wszystkie dane niezbêdne do wyliczenia eGFR z wzoru MDRD.
Ka¿dy nieprawid³owy wynik badania zwraca uwagê lekarza i zmusza do dalszej wnikliwej analizy i ewentualnej dalszej diagnostyki.
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Album inuria * lub Bia³kom ocz**

Bior¹c pod uwagê wyniki badañ  stê¿enie kreatyniny < 1,3 mg/dl oraz eGFR
<90ml/min/1,73 m2, podzielono pacjentów
na 2 grupy:
1. eGFR > 60- < 90 ml/min/1,73 m2
2. eGFR > 30- < 60 ml/min/1,73 m2
W grupie pierwszej by³o 434 pacjentów
(86,5%), natomiast w drugiej grupie 68 pacjentów - 13,5% badanych.
Analizowano ka¿d¹ grupê bior¹c pod
uwagê wiek i p³eæ.
W grupie pierwszej: (kreatynina >1,3
mg/dl, eGFR > 60 - < 90 ml/min/1,73 m2),
powy¿sze wartoci stwierdzono u 110 pacjentów <60r.¿. (25,3%) i 324 >60r.¿.
(74,6%).
Wród 434 pacjentów by³o 285 (65,6%)
kobiet oraz 149 (34,3%) mê¿czyzn. W grupie pacjentów <60 r.¿. kobiety stanowi³y 18,4% (80 kobiet), mê¿czyni - 6,9% (30
mê¿czyzn), natomiast w wieku >60 r.¿. kobiety to 47,2% (205 kobiet) a mê¿czyni
27,4% (119 mê¿czyzn). W grupie drugiej
(kreatynina >1,3 mg/dl, eGFR > 30 - < 60
ml/min/1,73 m 2) przedstawione wartoci
stwierdzono u 6 (8,8%) pacjentów w wieku
<60 r.¿. i u 62 (91,2%) pacjentów > 60 r.¿.
Wród 68 pacjentów, by³o 53 (83,8%)
kobiety i 11 (16,1%) mê¿czyzn, z czego kobiety <60 r.¿. to 5,8% (4 kobiety) a >60 r.¿. 77,9% (53 kobiety) natomiast mê¿czyni
<60 r.¿. stanowili 2,9% (2 mê¿czyzn) pacjentów tej grupy a > 60 r.¿. -13,2% (9 mê¿czyzn). W grupie pacjentów ze stê¿eniem
kreatyniny < 1,3 ml/dl i eGFR < 90 ml/min/
1,73m2 - 41,2% pacjentów leczonych jest z
powodu nadcinienia têtniczego, 4,6% choroby niedokrwiennej serca, 3% - cukrzycy, 15,1% - choroby niedokrwiennej serca i
nadcinienia têtniczego, 0,6% - choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy, 4,8% - nadcinienia têtniczego i cukrzycy, oraz 4,2% z
powodu choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy i nadcinienia têtniczego. Wród analizowanej grupy pacjentów u 17,8% stwierdzono eGFR < 60ml/min/1,73m2. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ¿e oko³o 80% pacjentów z nadcinieniem

têtniczym, cukrzyc¹, chorob¹ niedokrwienn¹ serca i w podesz³ym wieku (czynniki ryzyka PChN) otrzymuje leczenie nefroprotekcyjne. W badanej populacji przewlek³a choroba nerek wystêpuje u 17,8% pacjentów
objêtych podstawow¹ opieka zdrowotna.
PChN wspó³istnieje z nadcinieniem têtniczym, chorob¹ niedokrwienn¹ serca, cukrzyc¹ i podesz³ym wiekiem. Leczenie nefroprotekcyjne stosowane jest u niemal¿e 80%
osób z PChN. Rozpoznawanie i leczenie
PChN w warunkach podstawowej opieki
zdrowotnej jest zadowalaj¹ce.
W przedstawianych analizach zwraca
uwagê fakt du¿ej grupy pacjentów powy¿ej
50 r.¿., u której stwierdzono, mimo prawid³owych wartoci stê¿enia kreatyniny, obni¿one wartoci eGFR. Zapewne takie wyniki
s¹ zwi¹zane ze specyfik¹ podstawowej opieki zdrowotnej. Badana grupa to chorzy, którzy zg³osili siê do lekarza z konkretn¹ dolegliwoci¹ lub na badanie kontrolne, a nie
ca³a populacja w okrelonym wieku zaproszona do badania.
Dyskusja
Przewlek³a choroba nerek (PChN) jest
coraz bardziej rozpowszechniona, przebiega podstêpnie i w pocz¹tkowym stadium
rozwoju jej objawy s¹ nieliczne i ma³o charakterystyczne [37]. Bezobjawowe, pocz¹tkowe stadia sprawiaj¹, ¿e choroba postêpuje do schy³kowej formy przez kilka lat i
rozpoznawana jest w pónym jej przebiegu
[22,38].
Problem czêstoci wystêpowania albuminurii i/lub przewlek³ej choroby nerek oceniany by³ w wielu badaniach przesiewowych
na wiecie oraz w jednym, jak dotychczas,
badaniu populacyjnym w Polsce - badanie
PolNef [21]. Poni¿ej w tabeli przedstawiono
wybrane programy dotycz¹ce badania ogólnej populacji pod k¹tem czêstoci wystêpowania przewlek³ej choroby nerek [2,7,13,14,
17,20,22,35,42,43,45].
Autorytety w dziedzinie nefrologii z ca³ego wiata s¹ zgodne w swej opinii, potwierdzonej wytycznymi KDOQI [16], twierdz¹c
D Koz³owska-Trusiewicz i wsp.

¿e stê¿enie kreatyniny w surowicy krwi powinno siê traktowaæ jako orientacyjny wskanik upoledzenia funkcji wydalniczej nerek
[4,25]. Nale¿y mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e
stê¿enie kreatyniny zale¿y nie tylko od funkcji nerek, ale równie¿ miêdzy innymi od p³ci,
wieku czy masy cia³a [44]. Warto zwróciæ
uwagê na brak liniowej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem kreatyniny a GFR [4] jak te¿
rozbie¿nociami w ocenie filtracji k³êbuszkowej przy u¿yciu ró¿nych wzorów [6]
Badanie NHANES III (Third National
Health and Nutrition Examination Survey) du¿e amerykañskie badanie epidemiologiczne oceni³o czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby nerek w amerykañskiej populacji doros³ych, na podstawie kryteriów
opartych na nastêpuj¹cych wskanikach
uszkodzenia nerek: podwy¿szonym stê¿eniu kreatyniny, wyliczonym przes¹czaniu
k³êbuszkowym i obecnoci bia³komoczu (w
tym mikroalbuminurii) [7,15]. Przewlek³a
choroba nerek wystêpuje u 11% Amerykanów: w stadium 1 - u 3,3%, w stadium 2 - u
3,0%, w stadium 3 - u 4,3%, w stadium 4 - u
0,2% i w stadium 5 - u 0,2% ogólnej populacji [7]. Czêstoæ albuminurii w ogólnej populacji wynosi³a 9% [40]. Natomiast w 2-gim
stadium PChN (GFR 60-89 ml/min/1,73 m2)
czêstoæ albuminurii wynosi³a 12,9%
[12,22,41].
Badania PREVEND ( Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease) przeprowadzone w populacji holenderskiej w latach 1997-1998 i 2002 oraz HUNT (North
Trondelag Health Study) przeprowadzone w
Norwegii dostarczy³y informacji na temat
czêstotliwoci wystêpowania przewlek³ej
choroby nerek w ró¿nych jej stadiach [12].
W ogólnej populacji oceniono wydalanie
bia³ka w moczu [45]. Czêstoæ wystêpowania albuminurii w ogólnej populacji holenderskiej wynosi 7% (u 18% mikroalbuminuria). W populacji norweskiej - 5,3% [12,45].
Dane z powy¿szych badañ wskazuj¹, ¿e
czêstoæ wystêpowania poszczególnych
stadiów PChN w obu badaniach jest porównywalna: dla 1-go i 2-go stadium ³¹cznie
wynosi od 5,1% do 7,0%, dla 3-go stadium
4,5-5,3% a dla stadium 4-go od 0,1-0,4%
[12].
W badaniu AusDiab (Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study) przeprowadzonym wród doros³ych (> 25 r.¿.) Australijczyków, albuminuria wystêpowa³a u
6,7% badanych, natomiast przewlek³¹ chorobê nerek (obni¿ony GFR) stwierdzono u
11,2% badanych [2,39].
W badaniu przeprowadzonym na Okinawie w Japonii w ci¹gu 1983-1984 roku,
wykorzystano analizê moczu, test paskowy
na bia³komocz i krwiomocz, by dokonaæ
screeningu pod k¹tem chorób nerek. Czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby
nerek na podstawie bia³komoczu stwierdzono u 5,3% badanej populacji [14]. Natomiast
w innym japoñskim badaniu TAKAHATA czêstoæ albuminurii stwierdzono u oko³o 14%
a przewlek³¹ chorobê nerek u oko³o 29%
ogólnej populacji [17].
Badaniem oceniaj¹cym czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby nerek w Polsce jest badanie PolNef. Jest to równie¿
pierwsze badanie podejmuj¹ce problemy
epidemiologii chorób nerek w Centralnej i
Wschodniej Europie. Celem tego badania

by³o rozpoznanie PChN w jej najwczeniejszym stadium [22,39]. Do badania zaproszono 9700 osób, w badaniu wziê³o udzia³ 2471
osób, doros³ych mieszkañców 60 tysiêcznego miasta. Diagnostyka opiera³a siê na oszacowaniu k³êbuszkowego tempa filtracji, albuminurii i badaniu USG [19]. Albuminuria zosta³a stwierdzona u 15,6% populacji badanej przy u¿yciu testu paskowego i potwierdzona metodami turbodynamicznymi u
11,9% badanych [39]. Do oceny funkcji wydalniczej nerek stosowany by³ skrócony wzór
MDRD  zalecany przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii [21]. Co najmniej 9% pacjentów z PChN mia³o eGFR
poni¿ej 60 ml/min/1,73 m2 [19,22]. U 96%
pacjentów skierowanych na konsultacjê nefrologiczn¹ rozpoznano PChN.
Przedstawione badania dotycz¹ pacjentów NZOZ OL-MED, którzy zg³osili siê do
lekarza w celu uzyskania porady dotycz¹cej
aktualnych dolegliwoci lub w celu kontroli
przewlek³ego schorzenia, otrzymali skierowanie na badania laboratoryjne, miêdzy innymi oznaczenie stê¿enia kreatyniny w surowicy krwi. U 1266 pacjentów wykonano
badanie stê¿enia kreatyniny, z czego 95,7%
mia³o wynik w granicach normy laboratoryjnej. Pacjentom z tej grupy wyliczono eGFR
wg wzoru MDRD. U 41% pacjentów stwierdzono eGFR < 90 ml/min/1,73 m2. Z tej grupy 13,5% mia³o eGFR >30 - < 60 ml/min/
1,73 m2, oraz 86,5% eGFR >60-<90 ml/min/
1,73 m2. Dane te zbli¿one s¹ do uzyskanych
w badaniu NHANES III (11%), AusDiab
(11,2%) oraz bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 4,5%
badanych pacjentów mia³o stê¿enie kreatyniny powy¿ej normy równie¿ zbli¿one s¹ do
wyniku uzyskanego w badaniu PolNef
(18,4%). Dane epidemiologiczne dotycz¹ce
czêstoci wystêpowania przewlek³ej choroby nerek u osób powy¿ej 60 r.¿., kobiet i
mê¿czyzn wahaj¹ siê od 6,5% do 25% u kobiet i od 14% do 26% u mê¿czyzn w wieku
60-90 lat oraz od 6% do 28% u kobiet oraz
od 17% do 39% mê¿czyzn w wieku ponad
70 lat [43]:
Wród pacjentów przychodni OL-MED w
grupie z eGFR >30-<60 ml/min/1,73 m2 a¿
91,2% stanowili pacjenci powy¿ej 60 roku
¿ycia, z czego 77,9% to kobiety a 13,2%
mê¿czyni, natomiast w grupie 434 pacjentów z eGFR >60-<90 ml/min/1,73 m2 pacjenci
powy¿ej 60 roku ¿ycia stanowili 74,6%, kobiety stanowi³y 47,2% a mê¿czyni 27,4%.
Podsumowuj¹c: Przewlek³a choroba nerek wystêpuje u 17,8% pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, znacz¹cy odsetek
to pacjenci >60 r.¿.
Identyfikacja chorych wymagaj¹cych diagnostyki i leczenia nefroprotekcyjnego jest
niezmiernie wa¿na. Wczesne rozpoznanie
choroby nerek to rozpoczêcie odpowiedniego leczenia i wdro¿enie postêpowania maj¹cego wp³yw na spowolnienie postêpu niewydolnoci nerek [11,23,39,40]
Powinna siê ona odbywaæ ju¿ na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie w sytuacji pacjentów z czynnikami ryzyka PChN.
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