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Co wiemy o progresji przewlek³ej choroby
nerek? Wyniki programu PolNef 2007

Ewa KRÓL1
Piotr CZARNIAK2

Czêstoæ wystêpowania przewlek³ej choroby nerek (PChN), co stwierdzono
na podstawie wyników badañ programu PolNef, jest zdecydowanie wy¿sza ni¿
przypuszczano. W losowo wybranej populacji 60-tysiêcznego miasta i gminy
PChN w ró¿nych stadiach zaawansowania, rozpoznano u 18,4% wszystkich
uczestników badania. Tak wysoka czêstoæ wystêpowania PChN zmusza do
zastanowienia siê, jak wygl¹da progresja nefropatii u tych osób? Czy nie jest to
jedynie pewien stopieñ obni¿enia przes¹czania k³êbuszkowego, bez dalszych
istotnych konsekwencji klinicznych? Celem niniejszej pracy by³a próba oceny
stopnia progresji PChN wród uczestników programu PolNef. Do ponownego
badania zaproszono wszystkich uczestników z rozpoznan¹ w 2004 roku PChN.
U ka¿dego dokonano pomiarów antropometrycznych, 3 pomiarów cinienia têtniczego, badania internistycznego oraz badania ultrasonograficznego jamy
brzusznej (USG). Ka¿dy pacjent wype³ni³ ankietê dotycz¹c¹ g³ównie chorób
wspó³istniej¹cych, przyjmowanych leków, palenia, opieki lekarskiej przez ostatnie 3 lata. Badania laboratoryjne wykonywano wg algorytmu z 2004r. W ponownym badaniu w 2007r. uczestniczy³o 318 osób (69.7%). Stwierdzono statystycznie istotny spadek eGFR o 6.4 ml/min/1,73m2 w ci¹gu 3 lat, nieco wiêkszy u
mê¿czyzn (6,7 ml/min/1,73 m2) ni¿ u kobiet (6,17 ml/min/1,73 m2). Sporód 395
uczestników programu PolNef, którym w 2004r. zalecono opiekê nefrologiczn¹,
przez 3 lata skorzysta³o z niej jedynie 25 osób (6,3%). U tych pacjentów spadek
eGFR by³ znamiennie mniejszy i wynosi³ 5,2 ml/mm/1,73 m2. Wnioski: Spadek
funkcji wydalniczej nerek w PChN postêpuje szybciej ni¿ wynika³oby to ze spadku zwi¹zanego jedynie z wiekiem. Wykazuje on zale¿noæ od przestrzegania
zaleceñ lekarza nefrologa oraz systematycznoci kontroli. Lekcewa¿enie zaleceñ nefrologa wskazuje na koniecznoæ szerokiego wdra¿ania edukacji pacjentów w tym zakresie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 53-57)

What we know about progression of chronic kidney
disease? Results from the PolNef 2007 study
The prevalence of chronic kidney disease (CKD) estimated on the basis of
the PolNef study is much higher than it was supposed before. CKD was diagnosed in 18,4% randomly chosen adults invited to the study from inhabitants of
a 60 thousand city. Such a high prevalence of CKD forces us to think how a
progression of nephropathy looks like in that population? Is there only a decrease to some degree of glomerular filtration rate, without any further clinical
consequences? The aim of presented study was an attempt to evaluate degree
of progression of CKD among participants of the PolNef study. For the next
edition of the PolNef study only participants diagnosed by CKD in 2004 were
invited. Every CKD patient had anthropometric evaluation, 3 blood pressure
measurements, and medical and ultrasound exams. They filled in a questionnaire on their medication taken, coexistence of other diseases, smoking habit
and medical care through last 3 years. All laboratory analyses were performed
according to the algorithm used in 2004. 318 (69.7%) people participated in the
next edition of the PolNef study. The eGFR decreased significantly by 6.4 ml/
min/1,73m2 during 3 years, more in male (6.7 ml/min/1.73 m2) than in female
(6.17 ml/min/1.73 m2). From 395 participants whom nephrological care was ordered in 2004, only 25 persons (6%) followed that. In population of patients under permanent nephrological care the mean decrease of eGFR was 5.2 ml/min/
1.73 m2 and was significantly lower compared to the rest of participants. Conclusions: Decrease of kidney function in CKD progress faster than a decrease
resulting only from aging process. It is associated with obeying medical orders
and regular nephrological care. Ignoring orders by nephrologist require the necessity of wide and vigorous implementation of patients' education.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 53-57)
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Wstêp
W 2004r. rozpoczêto realizacjê programu wczesnego wykrywania chorób nerek
PolNef. Wród populacji 2476 osób, które
wziê³y udzia³ w badaniach, u 456 uczestników (18,4%) rozpoznano PChN w jej ró¿nych stadiach zaawansowania [16-17,26].
Czêstoæ wystêpowania PChN w ogólnej
populacji doros³ych w Polsce plasuje siê
pomiêdzy czêstoci¹ stwierdzan¹ w populacji holenderskiej  7% [33], amerykañskiej
 11% [7,9], czy te¿ australijskiej 11,2% [1],
a znacznie wy¿sz¹ czêstoci¹ stwierdzan¹
w ogólnej populacji japoñskiej  28,8% [15].
W populacji obarczonej znacznym ryzykiem
rozwoju PChN z³o¿onej z osób choruj¹cych
na cukrzycê, nadcinienie têtnicze b¹d
bêd¹cych najbli¿szymi krewnymi osób z
PChN czêstoæ wystêpowania PChN mo¿e
stanowiæ nawet 50% [5] (tabela I).
W zwi¹zku z wysok¹ czêstoci¹ PChN
stwierdzon¹ w badanej populacji nasuwa siê
pytanie o jej ewentualn¹ progresjê w przysz³oci. Innego podejcia terapeutycznego
wymagaæ bowiem bêdzie rozpoznanie pewnego stopnia uszkodzenia nerek bez dalszej
istotnej progresji, innego za PChN z widoczn¹ tendencj¹ do dalszego pogarszania
siê funkcji nerek. Aby oceniæ progresjê
PChN zaplanowano ponowne badanie funkcji nerek w grupie osób z rozpoznan¹ w
2004r. PChN.
Pacjenci i metody

Metodyka i wyniki badania PolNef 2004 maj¹cego na celu wczesne rozpoznanie PChN wród
populacji ogólnej zosta³y opisane w poprzednich
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Rycina 1
redni spadek eGFR (MDRD) w poszczególnych grupach wiekowych od 2004 do 2007 roku.
Decrease of mean value of eGFR (MDRD) by age groups from year 2004 to 2007.

Tabela I
Czêstoæ wystêpowania albuminurii i/lub przewlek³ej choroby nerek (PChN) na podstawie wybranych programów przesiewowych.
Prevalence of albuminuria and/or chronic kidney disease (CKD) on the basis of different screening programs.

Program

Pim iennictw o

Album inuria (%)

PChN z obni¿ony m GFR (%)

Uw agi

N H AN ES I I I

[9, 7]

9,3

11

populacja ogólna

PR EVEN D

[33]

7

-

populacja ogólna

HUNT

[25]

4,98

-

populacja ogólna

H O PE

[10]

14,8 (bez cukrzy cy ); 32,6
(z cukrzy c¹)

-

choroba w ieñcow a lub cukrzy ca z przy najm niej 1 czy nnikiem ry zy ka
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M R FI T

[12]

3,7 bia³kom ocz

-
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Rycina 2
redni spadek eGFR ± odchylenie standardowe (x ± SD) u uczestników programu PolNef w ci¹gu 3 lat
obserwacji.
Mean decrease of eGFR ± standard deviation (x ± SD) in participants of the PolNef study during 3 years of
follow-up.

pracach [1,16-17]. Po okresie 3 lat zaplanowano
ponown¹ ocenê funkcji nerek w subpopulacji osób
z rozpoznan¹ w 2004r. PChN. Do kolejnej edycji
programu PolNef 2007 zaproszono listownie oraz
nastêpnie telefonicznie ogó³em 456 osób (269 kobiet, 187 mê¿czyzn), u których na podstawie badañ z 2004r. rozpoznano PChN w ró¿nych stadiach
zaawansowania. Ka¿dy uczestnik wype³ni³ kwestionariusz medyczny dotycz¹cy stanu zdrowia, chorób wspó³istniej¹cych, przyjmowanych leków, dotychczasowej opieki medycznej, na³ogów. Pomiaru cinienia têtniczego dokonywano minimum 3
razy, po uprzednim odpoczynku, aparatem automatycznym Omron wyposa¿onym w odpowiedni
mankiet. Wród badañ laboratoryjnych wykonano
oznaczenie stê¿enia kreatyniny w surowicy meto-

d¹ opisan¹ poprzednio [17] i oszacowano stopieñ
filtracji k³êbuszkowej (eGFR) za pomoc¹ skróconego wzoru MDRD. Badanie ultrasonograficzne
jamy brzusznej z dok³adn¹ ocen¹ nerek wykonywa³ dowiadczony w tym zakresie lekarz. Ka¿dy
pacjent konsultowany by³ przez nefrologa. Do analiz statystycznych wykorzystano program Stata
Corp Do porównania statystycznej istotnoci ró¿nic pomiêdzy eGFR w roku 2004 i 2007 stosowano test sparowany t-Studenta, do statystycznej
oceny ró¿nic w czêstoci wystêpowania poszczególnych stadiów PChN test nieparametryczny c2.
Wyniki
Na ponowne zaproszenie do wziêcia
udzia³u w programie PolNef 2007 odpowie-
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dzia³o 318 pacjentów, co stanowi zg³aszalnoæ na poziomie 70%. Na podstawie kwestionariusza medycznego wype³nianego w 2004r. stwierdzono, i¿ 88,4% uczestników programu PolNef 2004 mia³o wówczas kontakt z nefrologiem po raz pierwszy
w ¿yciu. Przed 2004r. badania laboratoryjne, g³ównie ogólne badanie moczu wchodz¹ce w zakres badañ okresowych do pracy, mia³o kiedykolwiek wykonane 53% osób.
63% subpopulacji z PChN nie mia³o nigdy
wczeniej wykonywanego badania USG
jamy brzusznej. Ogólna charakterystyka
uczestników programu PolNef z rozpoznan¹ PChN zosta³a podana poni¿ej w tabeli II.
Stwierdzono statystycznie istotny ni¿szy
eGFR u kobiet w porównaniu do mê¿czyzn
we wszystkich badanych grupach wiekowych (p<0,05). Na rycinie 1 przedstawiono
spadek redniego eGFR szacowanego ze
stê¿enia kreatyniny w surowicy na podstawie skróconego wzoru MDRD u mê¿czyzn
(A) oraz u kobiet (B).
Statystycznie istotnie zmniejszy³a siê w
2007r. iloæ chorych w pierwszym stadium
PChN, natomiast znamiennie wzrós³ udzia³
pacjentów w drugim i trzecim stadium PChN.
W tabeli III przedstawiono zmiany procentowego rozk³adu pacjentów z rozpoznan¹
PChN w poszczególnych stadiach w roku
2007 w porównaniu do roku 2004.
Poni¿ej na rycinie 2 pokazano redni
spadek eGFR oszacowanego ze stê¿enia
kreatyniny na podstawie skróconego wzoru
MDRD ogó³em (A), u mê¿czyzn (B) i u kobiet (C).
Skutecznoæ leczenia nadcinienia têtniczego wyra¿ona jako odsetek pacjentów
z nadcinieniem têtniczym, u których uda³o
siê obni¿yæ wartoci cinienia skurczowego poni¿ej 140 mm Hg oraz rozkurczowego
90 mm Hg by³a podobna zarówno w 2004r.:
20% [18-19], jak i w roku 2007: 19%.
W 2004 r. 395 osobom z rozpoznan¹
PChN zalecono regularne wizyty u nefrologa. W okresie 2004-2007 regularnie u nefrologa leczy³o siê 25 osób. Na co najmniej
dwóch i wiêcej wizytach u nefrologa by³o 10
osób, a na jedn¹ konsultacjê zg³osi³o siê 5
pacjentów.
Poni¿ej na rycinie 3 przedstawiono redni spadek eGFR w grupie 25 osób objêtych
regularn¹ opiek¹ nefrologiczn¹.
W subpopulacji pacjentów z rozpoznan¹ PChN, którzy nie zg³osili siê na ¿adn¹
wizytê nefrologiczn¹ pomimo zalecenia,
stwierdzono obni¿enie siê eGFR rednio o
6,5 ml/min/1,73 m2.
Dyskusja
Badanie PolNef 2007 dotyczy wprawdzie ma³ego wycinka populacji, ale nale¿y
podkreliæ, ¿e jest badaniem prospektywnym, pierwszym tego typu badaniem populacyjnym w Polsce. Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika niezbicie, i¿ u 14%
pacjentów z PChN nast¹pi³o pogorszenie
czynnoci nerek, które spowodowa³o zakwalifikowanie do bardziej zaawansowanych stadiów PChN. W naszej opinii odsetek chorych z progresj¹ PChN jest najprawdopodobniej jeszcze nieco wy¿szy, gdy¿ nie
uwzglêdnia 61 osób, które nie zg³osi³y siê
b¹d nie wyrazi³y zgody na ponowne uczestniczenie w badaniu PolNef 2007. Z informacji uzyskanych telefonicznie od rodzin wia-
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Rycina 3
redni spadek eGFR ± odchylenie standardowe (x ± SD) u uczestników programu PolNef w ci¹gu 3 lat
obserwacji w grupie osób (n=25) pozostaj¹cych pod regularn¹ opiek¹ nefrologiczn¹.
Mean decrease of eGFR ± standard deviation (x ± SD) in participants of the PolNef study under permanent
nephrological care during 3 years of observation.
Tabela II
Ogólna charakterystyka uczestników programu PolNef z 2004r. oraz 2007r. z rozpoznan¹ przewlek³¹ chorob¹
nerek (PChN).
General characteristics of the participants of the PolNef study diagnosed by chronic kidney disease (CKD) in
the year 2004 and 2007.
2004r.

2007r.

kobiety

269 (59%)

187 (59%)

m ê¿czy ni

187 (41%)

131 (41%)

P ³ e æ [n (% )]

W ie k [la ta ]
zakres

18 ÷ 83

21 ÷ 86

rednia

55.2 ± 13.7

59 ± 12,1

57 (49, 65)

61 (53, 68)

m ediana
B M I [k g / m ]
2

zakres

16 ÷ 50

16 ÷ 52

rednia

27,5 ± 6

28 ± 5,2

m ediana

27,4 (24,1, 31,2)

27.5 (24,3, 31,3)

N a d c i n ie n ie tê tn ic ze [n (% )]

3 11 (6 8 , 2 % )

1 9 9 (6 2 , 6 % )

C u k rzy c a [n (% )]

6 7 (1 4 , 7 % )

5 2 (1 6 , 4 % )

P a le n ie p a p ie ro s ó w [n (% )]

1 0 7 (2 3 % )

6 4 (2 0 % )

Tabela III
Procent uczestników programu PolNef w poszczególnych stadiach przewlek³ej choroby nerek (PChN) w
2007r. w porównaniu do roku 2004.
Percentage of participants of the PolNef study in different stages of chronic kidney disease (CKD) in the year
2007 compared to 2004.
Stadia PChN eGFR w g M DRD [m l/m in/1,73 m 2]

2004

2007

> 90

31,12%

17,3%*

60 ÷ 89,9

60,12%

67,6%*

30 ÷ 59,9

8,13%

14,7%*

15 ÷ 29,9

0,63%

0,3%

< 15

0%

0,3%

p < 0,05 pomiêdzy rokiem 2004 a 2007.

domo bowiem, ¿e do 2007r. co najmniej 3
osoby zmar³y, a jedna rozpoczê³a leczenie
nerkozastêpcze metod¹ hemodializy.
Do oceny funkcji wydalniczej nerek stosowany by³ zalecany przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii skrócony
wzór MDRD. Na podstawie danych z literatury wiadomo, i¿ wzór ten odzwierciedla tym
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dok³adniej rzeczywist¹ funkcjê nerek, im jest
ona gorsza. Jest ponadto bardziej dok³adny u mê¿czyzn ni¿ u kobiet oraz u osób starszych w porównaniu z m³odszymi [30]. Nawet jeli wemie siê pod uwagê wszystkie
ujemne strony stosowania wzoru MDRD do
szacowania funkcji nerek, nale¿y pamiêtaæ,
i¿ t¹ metod¹ pos³u¿ono siê zarówno w 2004r.

jak i w 2007r. podczas badania prospektywnego. Innymi s³owy taki sam b³¹d metody
zosta³ pope³niony w obu punktach czasowych badania.
Statystycznie istotny spadek eGFR dla
ca³ej zbadanej populacji wynosi³ w ci¹gu 3
lat 6,7 ml/min/1,73 m2, czyli 2,13 ml/rok i by³
nieco wiêkszy u mê¿czyzn (2,23 ml/rok) ni¿
u kobiet (2,06 ml/rok). Przyjmuj¹c, i¿ przeciêtnie pocz¹wszy od 4 dekady ¿ycia filtracja k³êbuszkowa zmniejsza siê rednio o 1
ml na rok, stwierdzone obni¿enie siê eGFR
jest ponad dwukrotnie wiêksze ni¿ wynika³oby to jedynie z samego procesu starzenia
siê. Czynniki, które mog³yby mieæ wp³yw na
szybsz¹ progresjê, takie jak nadcinienie
têtnicze i skutecznoæ jego leczenia, cukrzyca, oty³oæ, palenie by³y obecne u podobnego odsetka badanej populacji zarówno w
punkcie wyjciowym badania, jak i po 3 latach. Interesuj¹ca jest obserwacja ma³ej
podgrupy osób z rozpoznan¹ PChN, która
regularnie wg zaleceñ leczy³a siê u nefrologa. Spadek eGFR w podgrupie pozostaj¹cej pod sta³¹ opiek¹ nefrologiczn¹ by³ ni¿szy w porównaniu z pozosta³¹ czêci¹ populacji, która nie stosowa³a siê do zaleceñ i
wynosi³ 1,7 ml/rok. Warto w tym miejscu
podkreliæ, i¿ wczesne objêcie pacjenta z
PChN opiek¹ nefrologiczn¹, czy to w postaci konsultacji, czy te¿, w razie wskazañ
sta³ej opieki, wi¹¿e siê z popraw¹ rokowania, co od kilku lat podawane jest w wielu
publikacjach [13-14,21,23,27,29,35].
Bior¹c pod uwagê, i¿ w licz¹cej zaledwie 25 osób grupie znajdowali siê miêdzy
innymi tak¿e tacy chorzy jak pacjent z rozpoznanym w 2004r. zespo³em nerczycowym, u którego mimo leczenia immunosupresyjnego nie uzyskano remisji nefropatii
oraz pacjent z pêcherzem neurogennym z
towarzysz¹cymi nawracaj¹cymi zaka¿eniami uk³adu moczowego, który w momencie
rozpoznania PChN w 2004r. zosta³ skierowany do leczenia szpitalnego, ni¿szy spadek eGFR w grupie pozostaj¹cej pod sta³¹
opiek¹ nefrologiczn¹ nale¿y uznaæ za du¿y
sukces terapeutyczny. Zatrwa¿aj¹cy natomiast jest fakt, i¿ jedynie co 10-ty pacjent,
któremu w 2004r. zalecono dalsze leczenie
nefrologiczne, skorzysta³ choæby z jednorazowej konsultacji w przeci¹gu 3 lat. Wskazuje to na koniecznoæ energicznej edukacji spo³eczeñstwa, a w szczególnoci osób,
u których rozpoznano PChN. wiadomoæ
takiej koniecznoci istnieje w rodowisku
nefrologicznym. St¹d te¿ organizacja szeregu spotkañ w ramach obchodów wiatowego Dnia Nerki, a tak¿e przy innych okazjach [2,32]. W wielu krajach, w tym tak¿e
w Polsce opracowano i realizuje siê specjalne programy edukacyjne skierowane do
pacjentów z PChN oraz do lekarzy ró¿nych
specjalnoci szerz¹c ideê wczesnego wykrywania i spowalniania progresji PChN [20,
28]. Nale¿y podkreliæ, ¿e ogromn¹ rolê w
tym zakresie, poza lekarzami, odgrywaj¹
pielêgniarki nefrologiczne [3-4,8]. Du¿¹ pomoc¹ s¹ specjalne wydawnictwa skierowane do pacjentów i ich rodzin przedstawiaj¹ce problematykê PChN [8]. Poza koniecznoci¹ edukacji pacjentów tak wielkie lekcewa¿enie zaleceñ konsultuj¹cego specjalisty mo¿e kryæ tak¿e inne problemy. Wydaje siê, ¿e przynajmniej czêæ badanych nie
by³a w stanie skorzystaæ z opieki nefrolo-
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gicznej z powodu niemo¿noci uzyskania
skierowania na takie leczenie od lekarza
rodzinnego. Jeli problem ten znalaz³by
obiektywne potwierdzenie w dalszym etapie badañ, oznacza³oby to koniecznoæ dodatkowej, rozszerzonej edukacji nefrologicznej wród specjalistów medycyny rodzinnej.
Wnioski
Spadek funkcji wydalniczej nerek w
PChN postêpuje szybciej ni¿ wynika³oby to
ze spadku zwi¹zanego jedynie z wiekiem.
Wykazuje on zale¿noæ od przestrzegania
zaleceñ lekarza nefrologa oraz systematycznoci kontroli. Lekcewa¿enie zaleceñ nefrologa wskazuje na koniecznoæ szerokiego
wdro¿enia edukacji pacjentów.
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