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Ostre uszkodzenie nerek i klasyfikacja RIFLE:
zalety i wady
Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) jest czêstym powik³aniem wielu chorób,
zwi¹zanym ze znaczn¹ miertelnoci¹ i chorobowoci¹. Jednak¿e, brak precyzyjnej definicji i jednolitych kryteriów rozpoznania tego zró¿nicowanego zespo³u klinicznego, od lat utrudnia uzyskanie wiarygodnych danych epidemiologicznych. W 2002 roku, miêdzynarodowa grupa robocza: Acute Dialysis Quality Initiative Workgroup (ADQI) zaproponowa³a wprowadzenie wielostopniowej klasyfikacji ONN, okrelanej akronimem RIFLE. Zak³ada ona podzia³ ostrej niewydolnoci nerek na trzy stadia (Ryzyko, Uszkodzenie, Niewydolnoæ), do czego
dodaje dwie dodatkowe klasy (Utrata Funkcji i Schy³kowa Niewydolnoæ Nerek)
w przypadku przejcia ostrego uszkodzenia w przewlek³e. W kolejnych latach,
przydatnoæ kliniczna kryteriów RIFLE zosta³a zweryfikowana w licznych badaniach. Jednoczenie toczy³y sie prace nad usprawnieniem tej klasyfikacji. W
2005 roku grupa ADQI utworzy³a szersz¹, miêdzynarodow¹ organizacjê Acute
Kidney Injury Network (AKIN). Zast¹pi³a ona dotychczasowy termin ONN mianem ostrego uszkodzenia nerek (OUN), obejmuj¹cym ca³e spektrum ostrej dysfunkcji nerek, od bardzo wczesnego ich uszkodzenia, z minimalnymi zmianami
stê¿enia kreatyniny w surowicy, do w pe³ni rozwiniêtej mocznicy, wymagaj¹cej
terapii nerkozastêpczej. Ostatnio grupa AKIN wprowadzi³a do klasyfikacji RIFLE szereg istotnych zmian; te zmodyfikowane kryteria, zwane równie¿ kryteriami AKIN, wymagaj¹ weryfikacji w badaniach klinicznych. W artykule omówiono szczegó³owo zalety i wady klasyfikacji RIFLE wraz z wprowadzonymi modyfikacjami.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 248-250)
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Acute kidney injury and RIFLE classification: advantages
and disadvantages
Acute renal failure (ARF) is a commonly encountered complication of many
diseases, associated with significant mortality and morbidity. However, there
has been a lack of precise definition and diagnostic criteria of this heterogeneous syndrome, what results in large variations in the epidemiological data. In
2002, the international Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Workgroup proposed a multilevel classification, called RIFLE, which defines three stadia of
ARF (Risk, Injury, and Failure), and two additional classes of outcome (Loss of
function, and End-Stage Kidney Disease). In the subsequent years, RIFLE criteria have been validated in numerous studies. Simultaneously, a further refinement of ARF terminology and classification has been ongoing. In 2005 ADQI
group formed larger Acute Kidney Injury Network (AKIN), which introduced the
term acute kidney injury (AKI) instead of ARF to embrace the entire spectrum of
the syndrome, from small changes in kidney function up to advanced renal failure, requiring renal replacement therapy. Recently AKIN group proposed several modifications to the system, which has been called since then AKIN or
modified RIFLE classification. In this article the advantages and disadvantages
of RIFLE and AKIN criteria are discussed.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 248-250)

Od wielu lat w rodowisku nefrologiczno-anestezjologicznym pojawiaj¹ siê g³osy,
nawo³uj¹ce do ujednolicenia definicji i wprowadzenia klasyfikacji ostrej niewydolnoci
nerek (ONN), podobnej do funkcjonuj¹cych
ju¿ w niektórych innych chorobach i zespo³ach, np. w sepsie czy w przewlek³ej chorobie nerek. Dotychczasowe definicje by³y
bardzo ogólnikowe. Zwykle mianem ONN
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okrelano nag³e (w ci¹gu godzin lub dni),
odwracalne za³amanie siê czynnoci wydalniczej nerek, ze spadkiem przes¹czania k³êbuszkowego (GFR) i upoledzeniem wydalania produktów przemiany materii oraz
utrzymywania homeostazy wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, do którego
mo¿e dojæ zarówno u osoby z prawid³ow¹
czynnoci¹ nerek, jak i z istniej¹c¹ ju¿ ich
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niewydolnoci¹ (tzw. acute on chronic).
Definicja ta nie tylko nie precyzuje stopnia
nag³oci wyst¹pienia zaburzeñ niezbêdnego do rozpoznania, ale tak¿e nie okrela za
pomoc¹ jakich markerów i wg jakich kryteriów powinnimy siê pos³ugiwaæ w tym zakresie. Tote¿ w ró¿nych badaniach przyjmowano ró¿ne kryteria rozpoznania ONN, najczêciej ró¿nego stopnia wzrost stê¿enia
kreatyniny w surowicy lub redukcjê GFR. W
sumie, tego typu definicji pojawi³o siê ponad 35.
Brak jednolitych kryteriów rozpoznania
utrudnia prowadzenie badañ klinicznych, ich
porównywanie, a tak¿e uzyskiwanie wiarygodnych danych epidemiologicznych. Najlepszym tego przyk³adem jest ogromny rozrzut w raportowanej czêstoci wystêpowania ONN (1-25%) czy zwi¹zanej z ni¹ miertelnoci (15-60%) [11]. Do tych rozbie¿noci dodatkowo przyczynia siê fakt, ¿e w porównaniu z innymi chorobami, ONN jest zespo³em i to bardzo ró¿norodnym, zarówno
pod wzglêdem przyczyn j¹ wywo³uj¹cych,
jak i mechanizmów jej rozwoju (przednerkowa, nerkowa zapalna i niezapalna, pozanerkowa), czy nasilenia zaburzeñ (od niewielkich przejciowych wzrostów stê¿enia
kreatyniny do ciê¿kiej mocznicy). W takich
przypadkach, klasyfikacja nie powinna byæ
dychotomiczna i ograniczaæ siê do stwierdzenia obecnoci lub nieobecnoci choroby.
Ostatnie osiem lat to okres intensywnych wysi³ków zmierzaj¹cych do naprawy
tej sytuacji. Najpierw, w 2000 roku powsta³a
miêdzynarodowa grupa robocza: Acute Dialysis Quality Initiative Workgroup (ADQI),
której zadaniem sta³o siê rozwi¹zanie opisanych problemów. W 2005 roku utworzy³a
ona szersz¹, miêdzynarodow¹ grupê Acute
Kidney Injury Network (AKIN).
Pierwszym istotnym krokiem, poczynionym jeszcze przez grupê ADQI, by³o zaproponowanie w 2002 roku wielostopniowej klasyfikacji ONN, okrelanej akronimem RIFLE
[4,10]. Zak³ada ona podzia³ ONN na trzy stadia, zale¿nie od ciê¿koci zespo³u. S¹ to:
Ryzyko, Uszkodzenie, Niewydolnoæ (Risk,
Injury, Failure), do czego dodaje dwie dodatkowe klasy, w przypadku przejcia ostrego uszkodzenia w przewlek³e: Utrata Funkcji i Schy³kowa Niewydolnoæ Nerek (Loss,
End-stage Renal Failure) (tabela I).
Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ by³o zast¹pienie
dotychczasowego terminu ONN terminem
ostrego uszkodzenia nerek (OUN), i zarezerwowanie okrelenia ONN dla stadium
zaawansowanego, raczej wymagaj¹cego
dializy [17]. Zmiana nazewnictwa jest wynikiem konsensusu grupy ADQI, przedstawicieli trzech nefrologicznych towarzystw
(American Society of Nephrology, International Society of Nephrology i National Kidney Foundation) oraz European Society of
Intensive Care Medicine. Wg autorów, termin uszkodzenie ma lepiej oddawaæ zachodz¹ce w nerkach zmiany patologiczne, ma
te¿ szerszy zakres, gdy¿ obejmuje ca³e
spektrum ostrej dysfunkcji nerek wraz z
wczesnym ich uszkodzeniem, kiedy zmiany stê¿enia kreatyniny w surowicy mog¹ byæ
nieznaczne. A jak obecnie wiadomo, ju¿
nawet niewielkie podwy¿szenie jego wartoci mo¿e mieæ istotne znaczenie rokownicze [6,14,15]. W populacji chorych po zabiegach kardiochirurgicznych wykazano, ¿e

Tabela I
Klasyfikacja RIFLE.
RIFLE classification.
Kry terium kreaty nina / GFR

Kry terium diureza

Ry zy ko

Wzrost Skr o pó³toraraza
lub redukcja GFR o > 25%

Diureza < 0,5 m l/kg/godz przez 6 godz.

Uszkodzenie

Dw ukrotny w zrost Skr
lub redukcja GFR o > 50%

Diureza < 0,5 m l/kg/godz przez 12 godz.

Niew y dolnoæ

Trzy krotny w zrost Skr lub redukcja GFR
o > 75% lub Skr > 4 m g/dl
(przy nag³y m o > 0,5 m g/dl)

Diureza < 0,3 m l/kg/godz przez 24 godz.
Lub bezm ocz przez 12 godz.

Utrata czy nnoci

Utrata czy nnoci nerek > 4 ty godni, ale < 3 m iesiêcy )

Schy ³kow a niew y dolnoæ

Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek (> 3 m iesiêcy )

Tabela II
Zmodyfikowana klasyfikacja RIFLE (AKIN-RIFLE).
Modified RIFLE classification (AKIN-RIFLE).
Stadium I

Stadium II

Stadium III

Wy zdrow ienie

Wzrost Skr o pó³toraraza
lub
redukcja GFR
o > 25% lub
Skr o > 0,3 m g/dl

Dw ukrotny w zrost Skr
lub
redukcja GFR o > 50%

Trzy krotny w zrost Skr
lub redukcja GFR o > 75%
lub Skr > 4 m g/dl
(nag³y o > 0,5 m g/dl)

Utrata czy nnoci
(> 4 ty godni, ale
< 3 m iesiêcy )

Diureza < 0,3 m l/kg/godz
Diureza < 0,5 m l/kg/godz Diureza < 0,5 m l/kg/godz
przez 24 godz. lub bezm ocz
przez 6 godz.
przez 12 godz.
przez 12 godz.

Schy ³kow a niew y dolnoæ
(> 3 m iesiêcy )
Zgon

pooperacyjne wzrosty stê¿enia kreatyniny
o 20-25% wi¹¿¹ siê ze zwiêkszeniem miertelnoci z 0-1% do 12-14%, a tak¿e, ¿e choæby minimalna redukcja tych stê¿eñ (o 0,10,3 mg/dl) w ciagu 48 godzin po zabiegu prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka zgonu [14,15].
Od czasu wprowadzenia, klasyfikacja
RIFLE przyjê³a siê w licznych orodkach
nefrologicznych i oddzia³ach intensywnej
terapii na wiecie, aczkolwiek wiele innych
odnosi siê do niej nadal sceptycznie. Pierwotnie, mia³a ona s³u¿yæ standardyzacji definicji OUN, a nie przewidywaniu rokowania.
Tym bardziej, ¿e ogniskuje siê jedynie na
nerkowym aspekcie czêsto wielonarz¹dowego uszkodzenia, gdzie znacznie lepiej
sprawdzaj¹ siê systemy punktacji przyjête
w intensywnej terapii, takie jak APACHE II,
SOFA czy inne skale ciê¿koci stanu chorego [1,5]. Jednak¿e, w kolejnych latach
przydatnoæ RIFLE w przewidywaniu rokowania zosta³a zweryfikowana w licznych
badaniach klinicznych. Do tej pory przeprowadzono 24 badania, z których 13, obejmuj¹cych ³¹cznie ponad 71 000 pacjentów z
ró¿nych oddzia³ów intensywnej terapii sta³o
siê przedmiotem metaanalizy niedawno
opublikowanej przez Ricci i wsp. [18]. Wykazali oni, ¿e w stosunku do chorych bez
OUN, wspó³czynnik wzglêdnego ryzyka zgonu, wzrasta³ stopniowo wraz z pog³êbieniem
stopnia nasilenia niewydolnoci nerek, wynosz¹c kolejno: 2.4 dla stadium R, 4.15 dla
stadium I oraz 6.37 dla stadium F. Przed
kilkoma miesi¹cami, Bagshaw i wsp. opublikowali wyniki analizy rozleg³ego retrospektywnego badania obejmuj¹cego heterogenn¹ kohortê ponad 120 tysiêcy pacjentów,
leczonych w okresie 2000-2005 w 57 orodkach intensywnej terapii w Australii [2]. Mediana wieku wynosi³a 64 lata; 29% z nich
mia³o powa¿ne choroby wspó³istniej¹ce, a
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rednia wyjciowa liczba punktów w skali
APACHE II wynosi³a 16,9 ± 7,7. W dniu przyjêcia, OUN rozpoznane na podstawie kryteriów RIFLE stwierdzono ³¹cznie u 36% badanych, z czego 16% znajdowa³o siê w stadium R, 14%  w stadium I i 6% w stadium
F. Wieloczynnikowa analiza wykaza³a, ¿e
obecnoæ OUN w ka¿dym stadium by³a niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu, z wspó³czynnikiem ryzyka OR odpowiednio: 1,58
dla stadium R, 2,54 dla stadium I, i 3,22 dla
stadium F.
Klasyfikacja RIFLE ma swoje zalety i
wady. Podstawow¹ jej zalet¹ jest prostota,
a tak¿e to, ¿e daje mo¿liwoæ oparcia siê o
dwa niezale¿ne kryteria: zmiany stê¿enia
kreatyniny w surowicy, b¹d zmiany GFR,
oraz wielkoæ diurezy, przy czym ka¿de z
tych kryteriów jest wystarczaj¹ce do rozpoznania. Istotn¹ zalet¹, zw³aszcza w niektórych populacjach (np. chorzy po zabiegach
kardiochirurgicznych), jest równie¿ wyodrêbnienie stadium wczesnego uszkodzenia (R),
w którym mo¿liwe jest jeszcze zapobie¿enie dalszym zmianom, tym bardziej, ¿e  jak
wynika z badañ  blisko 50% chorych w tym
stadium rozwija zaawansowan¹ niewydolnoæ nerek. Wa¿ne wydaje siê tak¿e wyodrêbnienie kategorii dodatkowych: L (utrata
czynnoci) i E (schy³kowa niewydolnoæ
nerek), gdy¿ pozwala to na zagospodarowanie grupy chorych, w której OUN przechodzi w przewlek³¹ chorobê nerek. Takie
przypadki rozpoznaje siê coraz czêciej (1020% chorych z OUN), szczególnie u osób starszych, z ju¿ uszkodzonymi nerkami [8,12].
Wad¹ klasyfikacji RIFLE jest zbyt ma³a
czu³oæ i fakt, ¿e nie bierze ona pod uwagê
etiologii i patofizjologii OUN. Chorzy z tym
samym stopniem zaawansowania niewydolnoci nerek mog¹ mieæ przecie¿ diametralnie ró¿ne rokowanie, w zale¿noci od przyczyny j¹ wywo³uj¹cej (np. OUN po amino-
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glikozydach vs OUN w przebiegu du¿ego
urazu komunikacyjnego). W kategorii R problemem pozostaje odró¿nienie przednerkowej od nerkowej  w tym zakresie RIFLE
nie daje ¿adnej odpowiedzi. W przysz³oci,
tu mog¹ okazaæ siê pomocne nowe biomarkery, takie jak: NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin), KIM-1 (kidney injury molecule-1) czy interleukina-18.
Trudnoci pojawiaj¹ siê równie¿, gdy u
chorego brak jest wyjciowego stê¿enia kreatyniny w surowicy. Wprawdzie, autorzy
zalecaj¹ wówczas wsteczne oszacowanie
stê¿enia kreatyniny za pomoc¹ wzoru
MDRD, z za³o¿eniem, ¿e GFR wyjciowo
znajdowa³o siê na dolnej granicy normy (75
ml/min), nie wydaje siê to jednak dobrym
rozwi¹zaniem. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e
przydatnoæ stosowania stê¿enia kreatyniny i czy wartoci GFR jest w OUN ograniczona. Ostre uszkodzenie nerek jest stanem
dynamicznym, i zarówno w okresie jego rozwoju, jak i zdrowienia, stê¿enie kreatyniny
zwykle narasta wolniej ni¿ obni¿a siê GFR.
Po drugie, na stê¿enie kreatyniny mo¿e mieæ
wp³yw sama choroba, jak to ma miejsce np.
w zaawansowanej marskoci w¹troby, gdzie
na stosunkowo niskie ich wartoci sk³adaj¹
siê: czêsto obecne u tych chorych niedo¿ywienie, zmniejszona masa miêniowa,
zmniejszenie biosyntezy kreatyniny i wysokie stê¿enia bilirubiny. Wreszcie stê¿enie
kreatyniny w surowicy jest markerem nie
tylko wielkoci filtracji k³êbuszkowej, ale równie¿ wydzielania cewkowego, które wyrównawczo wzrasta przy spadku GFR. Wszystkie wymienione przyczyny mog¹ powodowaæ, ¿e u chorych z OUN, GFR jest gorsze
ni¿by to wynika³o z samego stê¿enia kreatyniny.
Kryterium diurezy budzi równie¿ szereg
w¹tpliwoci. Jest ono zupe³nie bezwartociowe w postaci OUN, przebiegaj¹cej bez
sk¹pomoczu. Ponadto, tak precyzyjny pomiar diurezy godzinowej wymaga cewnikowania chorego, co nie zawsze jest zasadne. Najpowa¿niejszym jednak zarzutem
wydaje siê fakt, ¿e diureza stanowi kryterium czulsze ni¿ stê¿enie kreatyniny w surowicy, co mo¿e oznaczaæ, ¿e chorzy klasyfikowani na podstawie stê¿enia kreatyniny s¹ w ciê¿szym stanie ni¿ ci klasyfikowani na podstawie diurezy [18]. Kryterium kreatyniny ma mieæ te¿ wiêksz¹ zdolnoæ rokownicz¹ [7,9]. Najwiêksz¹ wartoæ ma jednak tzw. prawdziwa klasa RIFLE, czyli gorsze z dwóch kryteriów.
W tej sytuacji, w celu o usprawnienia
klasyfikacji RIFLE, grupa AKIN wprowadzi³a kilka istotnych zmian [17]. W zmodyfikowanych kryteriach RIFLE, nazywanych te¿
kryteriami AKIN, dla zwiêkszenia czu³oci
rozszerzono stadium R, dodaj¹c do 50%.
wzrostu stê¿enia kreatyniny lub 25%. redukcji GFR  bezwzglêdny wzrost stê¿enia kre-
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atyniny o > 0,3 mg/dl (tabela II). Ponadto
zaproponowano: 1) aby kwalifikacja chorych
do stadium F mia³a miejsce u chorych, którzy s¹ leczeni dializami, bez wzglêdu na stê¿enie kreatyniny i diurezê; 2) zast¹pienie stadiów R, I i F, stadiami 1, 2 i 3; 3) wycofanie
siê z klas L i E, jako odrêbnych kategorii, i z
doæ enigmatycznym zaliczeniem ich do wyników; oraz 4) wprowadzenie szerokich 48godzinnych ram na ustalenie wyjciowych
kryteriów. Postuluje siê tak¿e w przysz³oci
rozszerzenie terminologii o kryteria dotycz¹ce pacjenta  miejsca rozwoju u niego OUN,
np. P0 pacjent ambulatoryjny, P1  szpitalny, P2  pochodz¹cy z oddzia³u intensywnej terapii, czy te¿ o kryteria dotycz¹ce przewlek³ej choroby nerek (np. 0 i 1).
Pierwsze retrospektywne analizy porównawcze kryteriów RIFLE i AKIN nie wykaza³y istotnej przewagi tych ostatnich w przewidywaniu rokowania w OUN u chorych hospitalizowanych w oddzia³ach intensywnej
terapii [3,16]. Jednak¿e ocena ich wartoci
klinicznej wymaga oczywicie zweryfikowania w prospektywnych badaniach klinicznych, szczególnie w niektórych populacjach,
takich jak: chorzy z OUN po zabiegach kardiochirurgicznych, po stosowaniu kontrastów radiologicznych, pacjenci z seps¹, zespo³em w¹trobowo-nerkowym, niewyrównan¹ niewydolnoci¹ serca i po przeszczepieniu nerki. Istotne jest równie¿ sprawdzenie
czy maj¹ one podobn¹ wartoæ rokownicz¹
u chorych z istniej¹c¹ ju¿ przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Klasyfikacjê RIFLE i kryteria AKIN nale¿y raczej traktowaæ jako wa¿ne, lecz przejciowe etapy do uporz¹dkowania naszego
mylenia klinicznego o OUN. W celu lepszej koordynacji dalszych prac, grupa AKIN
stworzy³a ostatnio interdyscyplinarny komitet, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli 18 wiod¹cych towarzystw naukowych, nefrologicznych i zwi¹zanych z intensywn¹ terapi¹, w
tym pediatrycznych, a tak¿e organizacji zajmuj¹cych siê ustalaniem wytycznych (takich
jak KDIGO  Kidney Disease: Improving
Global Outcomes), oraz reprezentantów
nauk cis³ych, instytutów badawczych i National Institutes of Health (NIH) [13].
Kolejnym, równie wa¿nym i bardzo trudnym etapem pracy grupy AKIN i wspó³pracuj¹cych z ni¹ miêdzynarodowych towarzystw bêdzie próba ustalenia zaleceñ terapeutycznych dla ka¿dego z tych stadiów, w
tym tak¿e okrelenia wskazañ do podjêcia
leczenia nerkozastêpczego, wyboru jego
metody i dawki.
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