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Ostre uszkodzenie nerek (ONN) wczoraj, dzi,
jutro...
Pojêcie ostrej niewydolnoci nerek (ONN) zosta³o u¿yte po raz pierwszy
przez Homera W. Smitha w roku 1951. Od tamtego czasu w pimiennictwie pojawi³o siê kilkadziesi¹t definicji tej jednostki chorobowej. Od wielu lat d¹¿y siê
do ujednolicenia definicji i wprowadzenie klasyfikacji ostrej niewydolnoci nerek. W 2002 roku grupa ADQI zaproponowa³a wielostopniow¹ klasyfikacjê ONN,
okrelanej akronimem RIFLE. Wprowadzenie klasyfikacji RIFLE, zw³aszcza najnowszej jej modyfikacji, w praktyce umo¿liwia wczesne rozpoznanie ONN, okrelenie wyjciowego stadium ostrego uszkodzenia nerek (OUN), stanowi postêp
w diagnostyce ONN oraz ma wa¿ne znaczenie rokownicze. Nie wnios³a jednak
nic istotnego do wczesnej diagnostyki ONN. Mimo udokumentowanego praktycznego znaczenia klasyfikacji RIFLE w ONN wykazano, ¿e wiele biomarkerów
uszkodzenia nerek cechuje siê znacznie wiêksz¹ czu³oci¹ ni¿ zmiany stê¿enia
kreatyniny w surowicy. Chocia¿ wprowadzenie klasyfikacji RIFLE w ONN, a
zw³aszcza wykorzystanie biomarkerów we wczesnej diagnostyce, spotka³o siê
z entuzjastyczn¹ aprobat¹ nefrologów, to oczekuje siê nadal na udokumentowanie, jakie interwencje terapeutyczne u pacjentów z ONN oka¿¹ siê skuteczniejsze ni¿ stosowane obecnie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 98-105)

Acute kidney injury (AKI) yesterday, today, tomorrow
The term "acute renal failure"(ARF) was first used by Homer W. Smith in
1951. Since than it has appeared a quite few definitions of the disease in the
medical literature. For many years, it has aimed to standardize the definition
and implementation of the classification of acute renal failure. In 2002, the ADQI
group put forward a multistage classification of ARF, known as RIFLE. Introduction of the RIFLE classification, particularly its latest modification, in practice
enables: early diagnosis of ARF, the definition of the output stage of acute kidney damage, a progress in the diagnosis of ARF and it has an important prognostic significance. However it has not introduced anything important to the
early diagnosis of ARF. Despite the documented practical importance of the
RIFLE classification it has been shown that in the ARF many biomarkers of
kidney injury have been much more sensitive than the changes in serum creatinine. Although the introduction of the RIFLE classification in the acute kidney
injury (AKI), particularly the use of biomarkers in early diagnosis, have been
accepted with enthusiastic nephrologist approval, it has been expected to continue to document the therapeutic interventions in patients with ARF that would
be more effective than the currently used.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 98-105)
Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) oznacza nag³e upoledzenie czynnoci nerek,
powoduj¹ce retencjê cia³ azotowych. ONN
jest chorob¹, która dotyka³a ludzkoæ od niepamiêtnych czasów. Zwi¹zane to by³o z urazami, które doznawa³a ludzkoæ w walce o
przetrwanie jako myliwi, zbieracze czy
wojownicy od czasów prehistorycznych.
Galen (119-200) dostarczy³ najwyraniej diagnostyki ró¿nicowej zmniejszonej produkcji
moczu w oparciu o wystêpowanie rozdêtego pêcherza moczowego [16]. W epoce
Owiecenia by³ znany uzasadniony, lecz nieca³kowicie ró¿nicowy opis klinicznego przebiegu ONN. Póniej Richard Bright stworzy³
opis choroby nerek z bia³komoczem do stadium schy³kowego, któr¹ póniej zakwalifikowano jako ostr¹ i przewlek³¹ chorobê Brighta. Na pocz¹tku XX wieku zdano sobie
sprawê, ¿e czynnik uszkadzaj¹cy (uraz)
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powodowa³ nie tylko zaburzenia w oddawaniu moczu, ale i zmiany w sk³adzie krwi np.
gromadzenie produktów azotowej przemiany materii. W okresie miêdzywojennym znacz¹co wzros³a iloæ wypadków samochodowych, wypadków na kolei, zabiegów operacyjnych, procedur medycznych, reakcji potransfuzyjnych, nara¿enie na toksyny. Po II
wojnie wiatowej, kiedy to Willem Kolff wynalaz³ sztuczn¹ nerkê, ONN by³a traktowana jako choroba, któr¹ mo¿na leczyæ.
Pojêcie ostrej niewydolnoci nerek zosta³o u¿yte po raz pierwszy przez Homera
W. Smitha w roku 1951 [66]. Od tamtego
czasu w pimiennictwie pojawi³o siê kilkadziesi¹t definicji tej jednostki chorobowej.
Niektórzy autorzy okrelali tym mianem
zwiêkszenie kreatyninemii o 25%, inni dopiero potrzebê leczenia nerkozastêpczego.
ONN lub ARF (ang. Acute Renal Failu-
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re) jest potencjalnie odwracalnym stanem
nag³ego pogorszenia czynnoci wydalniczej
nerek. To kolejna z definicji ONN, które s¹
bardzo ogólnikowe. W ró¿nych badaniach
przyjmowano ró¿ne kryteria rozpoznania
ONN, najczêciej ró¿nego stopnia wzrost
stê¿enia kreatyniny w surowicy lub redukcjê GFR. Tego typu definicji pojawi³o siê
ponad 35.
Wieloæ definicji powoduje, ¿e opisywane do tej pory grupy chorych na ONN s¹
bardzo niejednorodne. Zale¿nie od u¿ytej
definicji i badanej populacji pacjentów, ONN
waha siê w przedziale 1-31%, za umieralnoæ 19-83%.
Pocz¹tkowo uwaga badaczy skupiona
by³a na chorych wymagaj¹cych leczenia
nerkozastêpczego, wród których miertelnoæ przekracza³a 50%. Dopiero w ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku wykazano, ¿e
zwiêkszenie kreatyninemii tylko o 25% u
chorych po podaniu radiologicznego rodka cieniuj¹cego zwiêksza miertelnoæ ródszpitaln¹ piêciokrotnie [37]. Podobne zale¿noci stwierdzono 8 lat póniej u chorych
po zabiegach kardiochirurgicznych [32].
Ostra niewydolnoæ nerek stanowi powa¿ny problem kliniczny, bowiem obci¹¿ona jest prawie 50% miertelnoci¹. Jak to
wykazano w ostatnich latach nawet niewielkie przyrosty kreatyninemii o zaledwie 0,30,5 mg% zwiêkszaj¹ ryzyko miertelnoci
chorych z ONN dwu- i/lub wiêcej krotnie.
Od wielu lat d¹¿y siê do ujednolicenia
definicji i wprowadzenie klasyfikacji ostrej
niewydolnoci nerek, podobnej do funkcjonuj¹cych ju¿ w innych chorobach i zespo³ach np. w przewlek³ej chorobie nerek czy w
sepsie. Brak jednolitych kryteriów rozpoznania utrudnia prowadzenie badañ klinicznych,
ich porównywanie, a tak¿e uzyskiwanie wiarygodnych danych epidemiologicznych.
Przez kilka lat d¹¿ono do naprawy tej sytuacji.
Wymienione okolicznoci by³y przyczyn¹ powo³ania w roku 2000 grupy roboczej
Acute Dialysis Quality Initiative = ADQI, której zadaniem sta³o siê rozwi¹zanie opisanych problemów.
W 2002 roku grupa ADQI zaproponowa³a wielostopniow¹ klasyfikacjê ONN,
okrelanej akronimem RIFLE (risk, injury,
failure, loss, end-stage kidney disease)
[5,27].
Klasyfikacja RIFLE ONN zawiera³a kryteria zwiêkszaj¹cego siê nasilenia upoledzenia czynnoci nerek kwalifikuj¹ce siê do
3 poziomów (standardów): ryzyka (risk),
uszkodzenia (injury) i niewydolnoci (failure), oraz 2 poziomów wynikaj¹cych z przebiegu choroby: utraty funkcji nerek (loss) i
schy³kowej niewydolnoci nerek (end-stage
kidney disease) [5] (tabela I). Klasyfikacja
RIFLE obejmuje dwojakiego rodzaju kryteria pozwalaj¹ce okreliæ stopieñ uszkodzenia nerek, jedne dla zwiêkszonego stê¿enia
kreatyniny w surowicy w odniesieniu do
warunków wyjciowych, drugie dla ocenianej objêtoci wydalanego moczu (diurezy)
w okrelonym czasie. Do rozpoznania danego poziomu (stopnia) upoledzenia czynnoci nerek pacjent mo¿e spe³niaæ albo jeden rodzaj kryteriów, albo oba [74].
Klasyfikacjê tê wprowadzono do oceny
pacjentów z ONN, ale uzasadnione okaza³o siê wprowadzenie pewnych modyfikacji.

We wrzeniu 2004 r. na konferencji w
Vincenzy we W³oszech grupa ADQI utworzy³a szersz¹, miêdzynarodow¹ grupê Acute Kidney Injury International Collaborative
Network (AKIN)
Na konferencji w Amsterdamie we wrzeniu 2005 r. AKIN przedstawi³a modyfikacjê
definicji ONN polegaj¹c¹ m.in. na zast¹pieniu rozpoznania ONN przez ostre uszkodzenie nerek (OUN; acute kidney injury - AKI)
[44] i zarezerwowanie okrelenia ONN dla
stadium zaawansowanego, raczej wymagaj¹cego dializy. Wg autorów, termin uszkodzenie ma lepiej oddawaæ zachodz¹ce w
nerkach zmiany patologiczne, ma tez szerszy zakres , gdy¿ obejmuje ca³e spektrum
ostrej dysfunkcji nerek wraz z wczesnym ich
uszkodzeniem , kiedy zmiany stê¿enia kreatyniny mog¹ byæ nieznaczne. A jak obecnie wiadomo, ju¿ nawet niewielkie podwy¿szenie jego wartoci mo¿e mieæ istotne znaczenie rokownicze [7,33,34]. Pozosta³e
modyfikacje dotyczy³y: obni¿enia w kategorii ryzyka zwiêkszenia stê¿enia kreatyniny
w surowicy do 0,3 mg/dl, nawet je¿eli zwiêkszenie to nie osi¹ga 50% wartoci wyjciowej, ustalenia na 48 godz. czasu dla pierwszego udokumentowania ka¿dego z 3 poziomów uszkodzenia nerek i zakwalifikowania do kategorii niewydolnoæ (failure) ka¿dego pacjenta leczonego nerkozastêpczo,
niezale¿nie od wstêpnego zakwalifikowania
do innego poziomu uszkodzenia nerek [32].
Z analizy pimiennictwa wynika, ¿e czêstoæ wystêpowania ONN ci¹gle wzrasta,
nie maleje natomiast miertelnoæ zwi¹zana z t¹ chorob¹, która pozostaje szczególnie wysoka u chorych hospitalizowanych na
oddzia³ach intensywnej opieki medycznej.
ONN wymagaj¹ca leczenia nerkozastêpczego chorego, przebywaj¹cego na OIOM-ie,
powoduje piêciokrotne zwiêkszenie miertelnoci (z 5,5% do 26,3%) [10]. Na konferencji w Amsterdamie we wrzeniu 2005 r.
zdefiniowano i wyró¿niono kryteria diagnostyczne AKI. W miejsce RIFLE wprowadzono stopnie AKIN. Zmodyfikowan¹ klasyfikacjê RIFLE w AKI przedstawiono w tab. II,
III. Zaproponowano tak¿e, aby zamiast nazw
stopni uszkodzenia nerek (ryzyko, uszkodzenie, niewydolnoæ) okreliæ je jako odpowiednie stadium 1, 2 lub 3 [32]. Wykorzystanie klasyfikacji RIFLE w praktyce umo¿liwia wczesne rozpoznanie AKI oraz okrelenie wyjciowego stadium uszkodzenia
nerek. Przyk³adowo, u pacjentów przyjêtych
na oddzia³ intensywnej terapii AKI rozpoznano w ponad 36% przypadków w okresie 24
godz., w tym w stadium 1. (ryzyka) 16,3%,
w stadium 2. (uszkodzenia) 13,6% i w stadium 3. (niewydolnoci) 6,3% przypadków
[4]. W analizie wieloczynnikowej ka¿de stadium klasyfikacji RIFLE wykazywa³o niezale¿ny zwi¹zek ze miertelnoci¹ szpitaln¹.
Definicja OUN równoznaczna z kryteriami AKI to: szybka (dokonuj¹ca siê w ci¹gu
48 godzin) redukcja wydolnoci nerek zdefiniowana jako bezwzglêdny wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy o powy¿ej lub równe 0,3 mg/dl (25mikromol/l), wzrost procentowy o powy¿ej 50% lub zmniejszenie wydalania moczu poni¿ej 0,5 ml/kg/godz. przez
powy¿ej 6 godz.
Diagnoza AKI opiera siê na zmianach
obserwowanych w ci¹gu 48 godz., niemniej
ustalenie stopnia wymaga d³u¿szej obser-
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wacji. ADQI dla dokonania klasyfikacji RIFLE proponowa³ okres 1 tygodnia.
Wa¿nym czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ
na stê¿enie kreatyniny jest stan wype³nienia ³o¿yska naczyniowego. Dlatego powy¿sze kryteria mog¹ byæ zastosowane dopiero po adekwatnym nawodnieniu chorego.
Zmniejszenie iloci wydalanego moczu jest
wa¿nym kryterium rozpoznania AKI, gdy¿
nierzadko wyprzedza ono wzrost stê¿enia
kreatyniny. Jednak¿e na jego wielkoæ mog¹
mieæ wp³yw leki moczopêdne, stopieñ nawodnienia chorego, obstrukcja dróg moczowych.
Klasyfikacja RIFLE pierwotnie mia³a s³u¿yæ standaryzacji definicji OUN, a nie przewidywaniu rokowania. W kolejnych latach
przydatnoæ RIFLE w przewidywaniu rokowania zosta³a zweryfikowana w licznych
badaniach klinicznych. Podstawowa zaleta
klasyfikacji RIFLE jest jej prostota oraz to,
¿e daje mo¿liwoæ oparcia siê o dwa niezale¿ne kryteria : zmiany stê¿enia kreatyniny
w surowicy lub zmiany GFR, oraz wielkoæ
diurezy. Ka¿de z tych kryteriów jest wystarczaj¹ce do rozpoznania. Kolejna zalet¹ jest
wyodrêbnienie stadium wczesnego uszkodzenia (R). Blisko 50% chorych w tym stadium rozwija zaawansowan¹ niewydolnoæ
nerek. Wad¹ klasyfikacji RIFLE jest zbyt
ma³a czu³oæ, nieuwzglêdnienie etiologii i
patofizjologii OUN. Chorzy z tym samym
stopniem zaawansowania niewydolnoci
nerek mog¹ mieæ ró¿ne rokowanie w zale¿noci od przyczyny j¹ wywo³uj¹cej. Trudnoci pojawiaj¹ siê równie¿, gdy u chorego
brak jest wyjciowego stê¿enia kreatyniny.
St¹d przydatnoæ stosowania stê¿enia kreatyniny i wartoci GFR jest w OUN ograniczona.
Wprowadzenie klasyfikacji RIFLE,
zw³aszcza najnowszej jej modyfikacji, w
praktyce umo¿liwia wczesne rozpoznanie
OUN, okrelenie wyjciowego stadium
uszkodzenia nerek, stanowi postêp w diagnostyce OUN oraz ma wa¿ne znaczenie
rokownicze. Nie wnios³a jednak nic istotnego do wczesnej diagnostyki ONN.
Przyczyny i podzia³ kliniczny ONN
Badania ostatnich lat nad patogenez¹ i
patofizjologi¹ nie zmieni³y w sposób zasadniczy klasyfikacji klinicznej ostrej niewydolnoci nerek. Najczêstszym typem jest przednerkowa ONN, stanowi¹ca wg ró¿nych róde³ ok. 40-80% przypadków wszystkich
ONN i spowodowana g³ównie zmniejszeniem wolemii (w tym utrat¹ p³ynów do trzeciej przestrzeni), zmniejszeniem rzutu serca lub hipotensj¹ z innych przyczyn.
Nerkowa ONN, stanowi¹ca ok. 10-30%
wszystkich przypadków ONN, mo¿e byæ
spowodowana zapaleniem k³êbuszków nerkowych, chorobami cewkowo-ródmi¹¿szowymi nerek (zapaleniem lub chorobami rozrostowymi) lub chorobami naczyñ nerkowych. Swoistym rodzajem nerkowej ONN
jest ostra martwica cewek nerkowych (ang.
ATN = acute tubular necrosis), która mo¿e
byæ nastêpstwem przed³u¿aj¹cego siê niedokrwienia lub bezporedniego dzia³ania
nefrotoksyn egzogennych lub endogennych
(np. mioglobinurii czy hemoglobinurii).
Zanerkowa ONN wystêpuje u ok. 5-15%
chorych na ONN. Wyró¿nia siê jej postaæ
pozanerkow¹, której przyczyna zlokalizowa-

99

na jest w miedniczce, moczowodzie, pêcherzu lub w cewce moczowej oraz obstrukcjê
wewn¹trznerkow¹, spowodowan¹ g³ównie
wytr¹caniem siê w obrêbie cewek moczowych substancji bia³kowych (np. uromoduliny u chorych po podaniu radiologicznego
rodka cieniuj¹cego) lub krystalicznych (np.
kwasu moczowego u chorych w przebiegu
chemioterapii). W praktyce klinicznej postaæ
przednerkowa i zanerkowa czêsto przechodzi w postaæ nerkow¹, która charakteryzuje
siê ciê¿szym i d³u¿szym przebiegiem.
Diagnostyka OUN
W praktyce klinicznej oceniaj¹c funkcjê
nerek na podstawie stê¿enia kreatyniny w
surowicy lub wyliczaj¹c jej klirens, nale¿y
pamiêtaæ o ograniczeniach obu badañ.
Stê¿enie kreatyniny zale¿y nie tylko od
funkcji nerek, ale tak¿e m.in. od masy cia³a,
p³ci, wieku. Iloæ kreatyniny pochodz¹cej z
metabolizmu miêniowego jest uzale¿niona
od ca³kowitej masy miêniowej organizmu
oraz tempa katabolizmu bia³ek miêni. U
osób o stosunkowo niskiej masie miêniowej, np. kobiet, osób starszych, niedo¿ywionych, z pora¿eniem po³owiczym czy chorobami miêni, produkcja endogennej kreatyniny jest stosunkowo ma³a, st¹d niskie stê¿enia kreatyniny w surowicy krwi [36]. Istnieje ryzyko niedok³adnej oceny stopnia
uszkodzenia nerek w wymienionych grupach
pacjentów, poniewa¿ stê¿enia kreatyniny w
surowicy s¹ u nich zwykle niskie. Na przyk³ad u starszej kobiety o drobnej budowie
cia³a GFR mo¿e wynosiæ tylko 20-30 ml/min,
chocia¿ wartoæ stê¿enia kreatyniny w surowicy pozostaje na górnej granicy normy.
Dodatkowo na stê¿enie kreatyniny w surowicy wp³ywa równie¿ dieta pacjenta. Dieta
bogatobia³kowa czy spo¿ywanie du¿ych iloci gotowanego miêsa prowadzi nawet do
10-procentowego wzrostu stê¿enia kreatyniny spowodowanego wiêkszym wch³anianiem kreatyniny ze spo¿ywanych miê-ni w
jelitach [36].
Istotne obni¿enie filtracji k³êbuszkowej
mo¿e ponadto byæ obecne, zanim zaobserwuje siê wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy powy¿ej górnego zakresu normy. Wynika to z zale¿noci miêdzy stê¿eniem kreatyniny a GFR. Zale¿noæ tych dwóch parametrów nie jest liniowa, jej przebieg opisuje kszta³t hiperboli. W uproszczeniu, niezale¿nie od wielkoci parametrów wyjciowych ka¿de zmniejszenie powierzchni filtracyjnej k³êbuszków o po³owê powoduje podwojenie stê¿enia kreatyniny w surowicy
[14]. Dodatkowo oznaczanie stê¿enia kreatyniny w surowicy jest przydatne g³ównie
do oceny pacjentów ze stabiln¹ funkcj¹ nerek [63]. W przypadku ostrego ich uszkodzenia, gdzie wartoæ przes¹czania k³êbuszkowego gwa³townie maleje, stê¿enie kreatyniny w pierwszych dobach pozostaje prawie niezmienne, gdy¿ potrzeba czasu do
retencji i kumulacji zwi¹zku w surowicy. Tak
wiêc ocena stê¿enia kreatyniny jest ma³o
przydatna w diagnostyce ostrego uszkodzenia mi¹¿szu nerkowego. Wiêkszoæ urz¹dzeñ automatycznie oznaczaj¹cych poziom
kreatyniny w surowicy eliminuje wp³yw ró¿nych od kreatyniny chromogenów, jednak¿e wysokie stê¿enia bilirubiny czy acetooctanu (kwasica ketonowa u chorych na cukrzycê) mog¹ byæ przyczyn¹ fa³szywie wy-
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sokich oznaczeñ zwi¹zku [46].
Wzrost stê¿enia kreatyniny nastêpuje
wolno w OUN, pojawia siê dopiero po 1-2
dniach po zadzia³aniu czynnika nefrotoksycznego. St¹d kreatynina nie jest dobrym
markerem we wczesnym rozpoznawaniu
OUN i rozpoznawaniu przyczyny OUN. Do
czasu obserwowanych zmian w stê¿eniu
kreatyniny, mo¿liwoæ wczesnej interwencji
terapeutycznej na wczesnym etapie AKI jest
niemo¿liwa.
Kreatynina surowicza jest najczêciej
u¿ywanym parametrem w praktyce klinicznej do wyznaczania wspó³czynnika przes¹czania k³êbuszkowego (ang. glomerular filtration rate, GFR), o którym wiadomo, ¿e jest
nieczu³ym i ma³o swoistym wskanikiem
dysfunkcji nerek we wczesnym etapie. W³aciwie pomiar GFR jest bezu¿yteczny w
OUN.
Oznaczanie stê¿enia kreatyniny w surowicy jest nadal g³ównym narzêdziem klinicznym w codziennej ocenie czynnoci
wydalniczej nerek. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e w³aciwe pos³ugiwanie siê tym badaniem
wymaga zrozumienia zale¿noci stê¿enia
kreatyniny w surowicy od wskanika filtracji
oraz wp³ywu ró¿nych zmiennych na produkcjê i metabolizm tego zwi¹zku.
Kryterium diurezy budzi równie¿ szereg
w¹tpliwoci. Jest ono zupe³nie bezwartociowe w postaci OUN przebiegaj¹cej bez sk¹pomoczu. Precyzyjny pomiar diurezy godzinowej wymaga cewnikowania chorego, co
nie zawsze jest zasadne. Najpowa¿niejszy
zarzutem jest to, ¿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 [61].
W rozwoju klinicznie jawnej ONN wyró¿niæ mo¿na dwa okresy. Wczesny okres zaburzenia czynnoci komórek (g³ównie cewkowych), który w du¿ym stopniu jest odwracalny, okrela siê mianem ostrego uszkodzenia nerek. Rozpoznanie choroby w tym
okresie mo¿liwe jest za pomoc¹ tzw. wskaników wczesnego uszkodzenia nerek (troponin nerkowych).
Mimo udokumentowanego praktycznego znaczenia klasyfikacji RIFLE w OUN
wykazano, ¿e wiele biomarkerów uszkodzenia nerek cechuje siê znacznie wiêksz¹ czu³oci¹ ni¿ zmiany stê¿enia kreatyniny w surowicy.
Szczególnie wa¿ne ze wzglêdów leczniczych jest wczesne rozpoznanie ONN pochodzenia przednerkowego i ró¿nicowanie
tej postaci ONN od wywo³anej ostr¹ martwic¹ cewek nerkowych (ATN).
Warto podkreliæ, ¿e zwiêkszenie stê¿enia kreatyniny w osoczu i odpowiadaj¹ce mu
zmniejszenie GFR stanowi¹ póne objawy
OUN, pojawiaj¹ce siê w 2.-3. dobie od zadzia³ania czynnika uszkadzaj¹cego i
wiadcz¹ o znacznym (50-procentowym) i
czêsto ju¿ nieodwracalnym zmniejszeniu
liczby czynnych nefronów. Na tym etapie
wdro¿enie w³aciwego leczenia, w tym RRT,
jest ju¿ czêsto spónione i mniej efektywne.
Maj¹c na uwadze ograniczon¹ wartoæ
diagnostyczn¹ kreatyninemii we wczesnych
stadiach ONN, uzasadnione s¹ poszukiwania biomarkerów uszkodzenia nerek we krwi
i moczu, których stê¿enie ulega zmianie ju¿

w przedklinicznym stadium choroby.
Idealny biomarker uszkodzenia nerek
powinien charakteryzowaæ siê wysok¹ specyficznoci¹ narz¹dow¹, rozpoznawaæ etiologiê OUN, korelowaæ z histopatologicznym
bioptatem nerek, mieæ wysok¹ czu³oæ
umo¿liwiaj¹c¹ jak najwczeniejsze wykrycie
OUN oraz monitorowanie jego progresji lub
regresji oraz stopnia zaawansowania choroby. Powinien byæ równie¿ oznaczany szybkimi, dok³adnymi, tanimi i ogólnodostêpnymi metodami laboratoryjnymi, a sposób uzyskania materia³u powinien byæ jak najmniej
inwazyjny dla pacjenta [39].
Ogólnie dostêpne w tej chwili biomarkery OUN mo¿na podzieliæ na oznaczane
we krwi i w moczu.
Do najlepiej przebadanych wskaników
nale¿y wielkoæ wydalania z moczem takich
substancji, jak: lipokaliny zwi¹zanej z ¿elatynaz¹ neutrofilów (ang. neutrophil gelatinase associated lipocalin = NGAL), cz¹steczki-1 uszkodzenia nerek (ang. kidney
injury molecule-1 = KIM-1) , bia³ka typu w¹trobowego wi¹¿¹cego kwasy t³uszczowe
(ang. liver - type fatty acid binding protein =
L-FABP) [15,24,54] ), bogate w cysteinê bia³ko 61 [50], N (1) -acetylotransferazê spermidyny/sperminy [74], cystatynê C [1], wydalanie w moczu interleukiny 18 (IL-18) [57]
i innych bia³ek[57]: izoformê 3 wymieniacza
Na+/H+ (NHE-3), endotelinê 1, N-acetyloglukozaminidazê (NAG) bia³ko wi¹¿¹ce dezaminazê adenozyny, aminopeptydazê alaninow¹ i leucynow¹, beta-galaktozydazê, Stransferazê a-glutationow¹ i p-glutationow¹,
g-glutamylotransferazê fosfatazê zasadow¹,
dehydrogenazê mleczanow¹, endopeptydazê obojêtn¹, a-1-mikroglobulinê, b-2-mikroglobulinê, bia³ko wi¹¿¹ce retinol, bia³ko komórek Clara, lizozym i wiele innych [42,45,
54,73].
Najwiêcej uwagi powiêcono NGAL,
przypisuj¹c jej znaczenie w przewidywaniu
wyst¹pienia uszkodzenia nerek, podobnie
jak troponinie w uszkodzeniu miênia sercowego [10].
Lipokalina zwi¹zana z ¿elatynaz¹ neutrofilów (neutrophil-gelatinase associated lipocalin - NGAL).
NGAL jest bia³kiem z³o¿onym ze 178
aminokwasów, wydzielanym do moczu
przez komórki grubego odcinka ramienia
wystêpuj¹cego pêtli Henlego i cewki zbiorcze. Bia³ko to okrelane jest równie¿ jako
lipokalina-2 lub syderokalina [72]. Uwa¿a
siê, ¿e NGAL uczestniczy w reakcji chelatowania kompleksów ¿elazowych zwiêkszaj¹cych wzrost bakterii oraz w procesie recyrkulacji kompleksów ¿elazowych drog¹
endocytozy, przez co dzia³a ochraniaj¹co na
cewki nerkowe nara¿one na niedokrwienie
[48]. NGAL jest czynnikiem indukcyjnym bior¹cym udzia³ w rozwoju embrionalnym nerki. Ekspresja NGAL jest pobudzana przez
uszkodzone nab³onki, np. w wyniku zadzia³ania czynnika niedokrwiennego na nerkê
nastêpuje zwiêkszona synteza NGAL w komórkach kanalików nerkowych, co sugeruje, ¿e jej wytwarzanie ma pobudziæ powstawanie nowego nab³onka.
W badaniach przeprowadzonych u dzieci poddawanych planowym zabiegom kardiochirurgicznym wykazano ponad 10-krotny wzrost stê¿enia NGAL w moczu i surowicy w ci¹gu 2-6 godz. po zabiegu u pa-
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cjentów, u których w ci¹gu nastêpnych 2-3
dni rozwinê³o siê OUN [47]. Podobne wyniki uzyskano u osób doros³ych poddawanych
zabiegom kardiochirurgicznym [71].
Przydatnoæ NGAL jako wczesnego
markera uszkodzenia nerek zbadano równie¿ w innych sytuacjach klinicznych, w zale¿noci od etiologii OUN. W kilku badaniach
udowodniono rolê NGAL jako wskanika
przewiduj¹cego uszkodzenie mi¹¿szu nerek
w zwi¹zku z podaniem rodka kontrastowego. W prospektywnym badaniu przeprowadzonym u dzieci poddawanych cewnikowaniu serca z u¿yciem rodków kontrastowych
wysoka wartoæ NGAL zarówno w surowicy, jak i w moczu ju¿ w 2 godz. po zabiegu
by³a predyktorem wyst¹pienia w ci¹gu najbli¿szych dni nefropatii kontrastowej [22]. W
kilku kolejnych badaniach podobne wyniki
uzyskano w grupach doros³ych pacjentów.
Po podaniu rodków kontrastowych wczesny wzrost NGAL w surowicy (2 godz. po
podaniu rodka) oraz w moczu (4 godz. po
podaniu rodka) wyprzedza³ wyst¹pienie
nefropatii kontrastowej [3,2].
Oznaczanie NGAL w surowicy czy w
moczu umo¿liwia rozpoznanie OUN, pocz¹wszy od 2. godz. po zadzia³aniu czynnika uszkadzaj¹cego. Wielu autorów jest
zgodnych, ¿e stê¿enie NGAL w surowicy
koreluje ze stopniem upoledzenia filtracji
k³êbuszkowej [2,3,40,41]. Wzrost stê¿enia
NGAL we krwi, moczu i cewkach nerkowych
stwierdza siê w wypadku niedokrwienia nerek (posocznica, hipowolemia, niewydolnoæ
serca), ich uszkodzenia toksycznego (antybiotyki, cisplatyna, bisfosfoniany, niesteroidowe leki przeciwzapalne, rentgenowskie
rodki kontrastowe, hemoglobinuria), uszkodzenia mi¹¿szu nerek (zapalenia k³êbuszkowe nerek, nefropatia cukrzycowa), zespo³u hemolityczno- mocznicowego, procesu
odrzucania przeszczepionej nerki. Wydalanie NGAL z moczem w stanach fizjologicznych wynosi 15,5±15,3 mg/g kreatyniny .
Wzrasta ono do kilkuset mg/g kreatyniny w
stanach ostrego uszkodzenia nerek spowodowanego niedokrwieniem , szczególnie po
zabiegach kardiochirurgicznych lub transplantacji nerek, po podaniu du¿ych dawek
rodków kontrastowych lub innych substancji nefrotoksycznych. Nie obserwowano
istotnych wzrostów wydalania NGAL u chorych po koronografii. Wzrost wydalania z
moczem NGAL stwierdza siê ju¿ po zaledwie kilku godzinach po zadzia³aniu czynnika nefrotoksycznego. Na podstawie dostêpnego pimiennictwa nale¿y s¹dziæ, ¿e NGAL
jest czu³ym i wczesnym wskanikiem ostrego uszkodzenia nerek pozwalaj¹cym na
odró¿nienie ostrej przednerkowej niewydolnoci nerek od wywo³anej martwic¹ cewek
nerkowych lub przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Ponadto du¿e wydalanie NGAL z moczem
jest niekorzystnym predyktorem przebiegu
ostrego uszkodzenia nerek.
W opublikowanym w 2008 r. [10] podsumowaniu wielu badañ oceniaj¹cych rolê
oznaczeñ NGAL w surowicy i w moczu, jako
wczesnych wskaników OUN udokumentowano ich wartoæ diagnostyczn¹. Komercyjne dostêpne testy do oznaczania stê¿enia
NGAL w surowicy pozwalaj¹ na rozpoznanie OUN u dzieci 2 godz. po zabiegu kardiochirurgicznym, przyjmuj¹c wartoci > 150
ng/ml, czas wykonania oznaczenia wynosi

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

Kry terium diureza

Ry zy ko

Wzrost stê¿enia kreaty niny o pó³toraraza
lub redukcja GFR o pow y ¿ej 25%

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 6 godz.

Uszkodzenie

Dw ukrotny w zrost stê¿enia kreaty niny
lub redukcja GFR o pow y ¿ej 50%

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 12 godz.

Niew y dolnoæ

Trzy krotny w zrost stê¿enia kreaty niny
lub redukcja GFR o pow y ¿ej 75%
lub stê¿enia kreaty niny
pow y ¿ej 4 m g/dl (przy nag³y m o 0,5 m g/dl)

Diureza poni¿ej 0,3 m l/kg/godz.
przez 24 godz.
lub bezm ocz przez 12 godz.

Utrata czy nnoci

Utrata czy nnoci nerek pow y ¿ej 4 ty godni,
ale poni¿ej 3 m iesi¹ce

Schy ³kow a
niew y dolnoæ

Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek
(pow y ¿ej 3 m iesi¹ce)

ok. 15 min. Przy wykorzystaniu innego analizatora podobn¹ wartoæ diagnostyczn¹
mia³y oznaczenia NGAL w moczu oddanym
2 godz. po zabiegu przyjmuj¹ce wartoci >
150 mg/ml. Oznaczanie NGAL w surowicy
czy w moczu umo¿liwia rozpoznanie OUN,
pocz¹wszy ju¿ od 2 godz. po zadzia³aniu
czynnika uszkadzaj¹cego, wykazuj¹c przewagê nad oznaczeniami innych biomarkerów uszkodzenia nerek, takich jak KIM-1 czy
IL-18, które pozwalaj¹ podejrzewaæ OUN na
podstawie wartoci oznaczonych ok. 12
godz. po zadzia³aniu bodca. Ponadto,
oznaczone wartoci NGAL pozwalaj¹ na
przewidywanie czasu trwania OUN, jego
nasilenia i koniecznoci dializoterapii w takich sytuacjach klinicznych, jak po zabiegach kardiochirurgicznych, badaniach radiologicznych z u¿yciem kontrastu (nefropatia
kontrastowa) czy u pacjentów przyjêtych na
oddzia³ intensywnej terapii. Prowadzone
aktualnie badania pozwol¹ w najbli¿szym
czasie dok³adnie okreliæ wykorzystanie
oznaczeñ NGAL we wczesnej diagnostyce
OUN [10]. Dalszym badaniom poddane s¹
tak¿e inne biomarkery OUN.
Cystatyna C
Cystatynê wymienia siê zwykle równie¿
wród biomarkerów ostrego uszkodzenia
nerek, chocia¿ nie jest on markerem uszkodzenia nerek, lecz wskanikiem wielkoci
spadku GFR.
Cystatyna C jest nieglikozylowanym,
drobnocz¹steczkowym bia³kiem o masie
cz¹steczkowej 13,3 kDa produkowanym bez
przerwy przez komórki j¹drzaste. Jest swobodnie filtrowana przez k³êbuszki nerkowe,
reabsorbowana i katabolizowana w kanaliku proksymalnym. Z tego powodu cystatyny C praktycznie nie wykrywa siê w moczu.
Poniewa¿ cystatyna C jest eliminowana prawie wy³¹cznie poprzez filtracjê nerkow¹, jej
stê¿enie w surowicy zapewnia bardzo czu³e szacowanie GFR. Stê¿enie cystatyny C
w surowicy odwrotnie koreluje z mierzonym
za pomoc¹ zwi¹zków radioaktywnych GFR.
Wiek i masa miêniowa na mniejszy wp³yw
na jej poziom w porównaniu z kreatynin¹
oraz mo¿e byæ bardziej wra¿liwa na wczesne zmiany w funkcji nerek.
Stabilnoæ cz¹steczki oraz fakt, i¿ jej
stê¿enie w surowicy zale¿y od wielkoci filtracji k³êbuszkowej, wp³ywa na jej wysok¹
efektywnoæ diagnostyczn¹. Wzrost stê¿enia cystatyny C nastêpuje ju¿ przy niewiel-
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kim spadku GFR. Stê¿enie bia³ka zaczyna
siê zwiêkszaæ ju¿ przy wartoci przes¹czania k³êbuszkowego ok. 90 ml/min/1,73 m2,
podczas gdy stê¿enie kreatyniny wzrasta
dopiero przy spadku GFR poni¿ej 75 ml/min/
1,73 m2 [9]. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badañ dotycz¹cych roli cystatyny C w chorobach nerek. Autorzy porównywali wartoæ diagnostyczn¹ cystatyny C
ze stê¿eniem kreatyniny, wielkoci¹ GFR
(szacowan¹ na podstawie stê¿enia kreatyniny z u¿yciem ró¿nych równañ empirycznych). Podsumowaniem badañ z lat 19842006 jest metaanaliza obejmuj¹ca ³¹cznie
24 prace (ponad 2000 pacjentów). Jak wynika z ich interpretacji, rednia czu³oæ cystatyny C (81%) przewy¿sza czu³oæ diagnozy upoledzenia funkcji nerek na podstawie
stê¿enia kreatyniny (69%), przy podobnej
specyficznoci (rednio 88% dla obu markerów). Dodatkowo cystatyna C wykaza³a
przewagê diagnostyczn¹, zw³aszcza w przypadkach wartoci referencyjnych GFR odpowiadaj¹cych ³agodnemu upoledzeniu
funkcji nerek.
Wp³yw takich czynników, jak: wiek, p³eæ,
masa miêniowa czy parametry zapalne, na
stê¿enie cystatyny C nie jest wystarczaj¹co
zbadany. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badañ s¹ sprzeczne, wed³ug niektórych autorów masa miêniowa, wiek, p³eæ i
stany zapalne, nie wp³ywaj¹ na stê¿enie
cystatyny C [9]. Inni autorzy stwierdzaj¹
natomiast wp³yw wy¿ej wymienionych parametrów na stê¿enie bia³ka. Poza chorobami nerek podwy¿szone stê¿enie cystatyny C w surowicy obserwuje siê w nowotworach z³oliwych [28]. Dodatkowo wp³ywaj¹
na nie choroby tarczycy oraz leki z grupy
glikokortykosteroidów. Cystatyna C z pewnoci¹ odgrywa rolê w diagnostyce chorób
nerek, ostatnie doniesienia wskazuj¹, ¿e
mo¿e byæ dodatkowo czynnikiem rokowniczym. W badaniu porównuj¹cym wartoæ
prognostyczn¹ surowiczych stê¿eñ cystatyny C, kreatyniny oraz szacowanego klirensu kreatyniny - cystatyna C okaza³a siê lepszym od innych czynnikiem prognostycznym
ryzyka zgonu i zdarzeñ sercowo-naczyniowych w populacji osób starszych. Stê¿enie
cystatyny C wykazywa³o liniowy zwi¹zek z
ryzykiem zgonu oraz siln¹ korelacjê z umieralnoci¹ z przyczyn sercowo- -naczyniowych. Osoby z najwy¿szymi stê¿eniami cystatyny C mia³y istotnie wy¿sze ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca czy udaru mózgu [65].
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Tabela II
Zmodyfikowana klasyfikacja RIFLE ( AKIN- RIFLE).
Modified classification of RIFFLE (AKIN- RIFFLE).
Stadium I

Stadium II

Stadium III

Wy zdrow ienie

Wzrost stê¿enia kreaty niny o pó³toraraza
lub redukcja GFR o pow y ¿ej 25%
lub stê¿enia kreaty niny o pow y ¿ej 0,3 m g/dl

Dw ukrotny w zrost stê¿enia kreaty niny
lub redukcja GFR
o pow y ¿ej 50%

Trzy krotny w zrost stê¿enia kreaty niny
lub redukcja GFR o pow y ¿ej 75%
lub stê¿enia kreaty niny pow y ¿ej 4 m g/dl
(przy nag³y m o 0,5 m g/dl)

Utrata czy nnoci nerek
pow y ¿ej 4 ty godni,
ale poni¿ej 3 m iesi¹ce

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 6 godz.

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 12 godz.

Diureza poni¿ej 0,3 m l/kg/godz.
przez 24 godz. lub bezm ocz przez 12 godz.

Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek
(pow y ¿ej 3 m iesi¹ce)

Tabela III
Stopnie RIFLE i AKIN dla AKI [ 43,51].
RIFLE and AKIN grades for AKI.

Stopieñ

Okrelenie w g RIFLE

Okrelenie w g AKIN

Stê¿enie kreaty niny w surow icy

Wy dalanie m oczu

1

Ry zy ko (risk)

Stadium 1

Wzrost 1,5-2 krotny tj. 150-200% (RIFLE i AKIN) lub zw i
êkszenie stê¿enia kreaty niny pow y ¿ej lub rów ne 0,3 m g/dl
(AKIN)

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 6 godz.

2

Uszkodzenie (injury )

Stadium 2

Wzrost 2-3 krotny tj.200-300%

Diureza poni¿ej 0,5 m l/kg/godz.
przez 12 godz.

3

Niew y dolnoæ (failure)

Stadium 3

Wzrost pow y ¿ej 3 krotny tj. 300% lub stê¿enie kreaty niny
pow y ¿ej 4 m g/dl z ostry m w zrostem
pow y ¿ej lub rów ne 0,5 m g/dl

Diureza poni¿ej 0,3 m l/kg/godz.
przez 24 godz.
lub anuria przez 12 godz.

4

Utrata (loss)

To nie stadium ,
lecz skutek koñcow y

niew y dolnoæ nerek przez pow y ¿ej 4 ty godnie

5

Przew lek³a niew y dolnoæ
nerek (ESRD - End Stage
Renal Disease)

To nie stadium ,
lecz skutek koñcow y

niew y dolnoæ nerek pow y ¿ej 3 m iesi¹ce

Chorzy w y m agaj¹cy
leczenia nerkozastêpczego
s¹ klasy fikow ani
jako AKI stadium 3

Wydaje siê, ¿e jej stê¿enie w surowicy
jest lepszym wskanikiem uszkodzenia nerki
ni¿ kreatynina. Uwa¿a siê, ¿e w OUN wzrost
jej stê¿enia nastêpuje do 1-2 dni wczeniej
ni¿ odpowiedni wzrost kreatyniny.
Cz¹steczka-1 uszkodzenia nerek
(KIM-1 - kidney injury molecule-1)
KIM-1 jest glikoprotein¹ przezb³onow¹
normalnie prawie niewykrywaln¹ w nerkach.
Ulega ona ekspresji w komórkach cewek
proksymalnych po zadzia³aniu takich czynników jak niedokrwienie lub nefrotoksyny
[20,70]. Po uszkodzeniu cewek ektodomena tego bia³ka ulega proteolitycznemu od³¹czeniu i wydaleniu z moczem, gdzie mo¿na
j¹ oznaczyæ metod¹ immunologiczn¹. W
zwi¹zku z tym KIM-1 wydaje siê u¿ytecznym biomarkerem w diagnostyce ostrego
uszkodzenia nerek.
Stwierdzono znaczny wzrost wydalania
KIM-1 z moczem ju¿ kilka godzin po wykonaniu zabiegów kardiochirurgicznych [
20,70]. Ponadto wykazano, ¿e wysokie stê¿enia KIM-1 w moczu przemawiaj¹ za z³ym
rokowaniem u chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Wzrost wydalania KIM-1 z moczem jest bardziej swoisty dla niedokrwiennego uszkodzenia nerek i praktycznie niezale¿ny od wystêpowania rodzaju przewlek³ej choroby nerek lub zaka¿enia dróg moczowych.
W badaniach próbek moczu dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, u
których rozwinê³o siê OUN, stê¿enie KIM-1
wzrasta³o pomiêdzy 6. a 12. godz. od operacji i utrzymywa³o siê na podwy¿szonym
poziomie do 48 godz. Wzrostu stê¿enia KIM102

1 w moczu nie obserwowano u dzieci, u których nie dosz³o do OUN [21].
W innym badaniu wykazano, ¿e wartoci KIM-1 mog¹ korelowaæ z rokowaniem
chorych z OUN. W analizie 201 pacjentów
hospitalizowanych z powodu ostrego uszkodzenia nerek o ró¿nej etiologii wysokie stê¿enie KIM-1 w moczu wi¹za³o siê z czêstsz¹
koniecznoci¹ dializoterapii oraz wy¿sz¹
miertelnoci¹ wewn¹trzszpitaln¹ [38]. Ponadto wzrost wydalania KIM-1 z moczem
wydaje siê bardziej swoisty dla niedokrwiennego uszkodzenia nerek [20]. W niedawno
opublikowanej metaanalizie dotycz¹cej diagnostyki OUN podkrela siê rolê cz¹steczki
KIM-1 jako dobrego biomarkera ostrego
uszkodzenia nerek, przydatnego równie¿ w
stratyfikacji ryzyka i rokowania pacjentów [8].
Interleukina-18 (Il-18)
Il-18 jest prozapaln¹ cytokin¹ uwalnian¹
do moczu przez nab³onek cewek proksymalnych po zadzia³aniu czynnika nefrotoksycznego, w przebiegu OUN. Stê¿enie>100 pg/
mg wydalanej z moczem kreatyniny jest dobrym predyktorem rozwoju ostrego uszkodzenia nerek i miertelnoci u chorych z zespo³em ostrej niewydolnoci oddechowej [59]
oraz predyktorem opónionego podjêcia
funkcji przez przeszczepion¹ nerkê. Stwierdzono wzrost wydalania IL-18 u chorych z
OUN w odró¿nieniu od zdrowych i chorych z
niewydolnoci¹ przednerkow¹, przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek, zespo³em nerczycowym a tak¿e zwiêkszone jej wydalanie u chorych z przeszczepiona nerk¹, u których przeszczep podejmowa³ funkcjê z opónieniem.
Stê¿enie Il-18 w moczu stwierdza siê ju¿ w

pierwszych godzinach po zabiegu sercowonaczyniowym u dzieci [58]. NGAL i IL-18
s¹ sekwencyjnymi markerami OUN, po
czym u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych szczyt wydzielania NGAL wystêpuje po 2 godz., IL-18 po 12 godz., a wzrost
kreatyniny po ok. 48 godz. Wydaje siê, ¿e
oznaczanie IL-8 w moczu pozwala na rozpoznanie bardzo wczesnej fazy uszkodzenia nerek spowodowanych niedokrwieniem
lub nefrotoksynami cewkowymi i pozwala
wykluczyæ azotemiê przednerkow¹, przewlek³¹ chorobê nerek i zaka¿enie dróg moczowych [68]. Ponadto jest predyktorem
ciê¿koci ostrego uszkodzenia nerek i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zgonu [58].
NHE3 jest transporterem sodowym
umiejscowionym w czêci aplikalnej komórek nab³onka cewki bli¿szej. Bia³ko to jest
wyp³ukiwane wraz z moczem w razie uszkodzenia kanalika. NHE 3 pozwala odró¿niæ
OUN od przednerkowej niewydolnoci nerek, nefropatii obstrukcyjnej i infekcji dróg
moczowych. Aktualne metody badania tego
bia³ka wymagaj¹ stosowania analizy Western-Blot.
Wydalanie z moczem MMP-9 oraz NAG
s¹ wskanikami uszkodzenia cewki bli¿szej.
Wielkoæ tego wydalania wzrasta w przebiegu OUN. Prawdopodobnie pozwalaj¹
ró¿nicowaæ OUN od przewlek³ych chorób
nerek. Przy czym NAG ma wiêksz¹ czu³oæ.
L-FABP jest bia³kiem cytoplazmatycznym odpowiedzialnym za wewn¹trzkomórkowy transport d³ugo³añcuchowych kwasów
t³uszczowych. L-FABP wystêpuje w hepatocytach, enterocytach oraz komórkach
A. wiêtochowska i wsp.

cewki bli¿szej nerki. W uszkodzeniach nerek o ró¿nej etiologii jest wydalane w zwiêkszonych ilociach z moczem. Wykazano, ¿e
L-FABP jest dobrym markerem OUN po operacjach kardiochirurgicznych, jego wydalanie wzrasta³o 4 godziny po zabiegu, znacznie wyprzedzaj¹c wzrost stê¿enia kreatyniny. Wykazano tak¿e jego przydatnoæ w monitorowaniu nefropatii pokontrastowej, a tak¿e w ocenie stopnia zaawansowania przewlek³ej choroby nerek.
Podobnie jak troponiny sercowe biomarkery w OUN powinny byæ ³atwe w pomiarze.
Na ich stê¿enie nie powinny wp³ywaæ inne
czynniki biologiczne. Powinny wczenie wykrywaæ ryzyko OUN, tak jak troponiny w
przypadku OZW. American Society of Nephrology postawi³a za cel rozwój biomarkerów dla wczesnego wykrywania OUN jako
g³ówny priorytet badañ. Chocia¿ wiele biomarkerów kandydatów zosta³o zidentyfikowane, kolejne kroki s¹ niezbêdne, zanim
bêd¹ w u¿ytku klinicznym: trafnoæ w ró¿nych przypadkach OUN (po zabiegach kardiochirurgicznych, sepsa).
Biomarkery s¹ niezbêdne we wczesnym
wykrywaniu OUN, pomagaj¹ w monitorowaniu leczenia (unikanie leków nefrotoksycznych), pomagaj¹ w rozwoju nowych form
leczenia, do oceny bezpieczeñstwa leków
i/czy potencjalnej nefrotoksycznoci leków,
do rokowania i potrzeby leczenia nerkozastêpczego.
Jednak mnogoæ biomarkerów uszkodzenia mi¹¿szu nerkowego dowodzi ich
ograniczonej wartoci diagnostycznej. Ta
ostatnia uwarunkowana jest wieloma czynnikami, takimi, jak: rodzaj i wielkoæ dawki
czynnika nefrotoksycznego, sk³ad komórek
ulegaj¹cych uszkodzeniu, stan czynnociowy nerek przed zadzia³aniem czynnika
uszkadzaj¹cego, jak równie¿ stan czynnociowy uk³adu kr¹¿enia i oddechowego oraz
w¹troby po zadzia³aniu czynnika uszkadzaj¹cego nerki. Wiadomo bowiem, ¿e wiele
czynników uszkadzaj¹cych nerki równoczenie uszkadza inne narz¹dy oraz, ¿e uszkodzone nerki maj¹ ujemny wp³yw na czynnoæ
innych narz¹dów, w tym szczególnie na
uk³ad sercowo-naczyniowy i w¹trobê. Tote¿
znalezienie uniwersalnego biomarkera
uszkodzenia mi¹¿szu nerkowego wydaje siê
byæ nierealne, uwzglêdniaj¹c zró¿nicowan¹
strukturê, funkcje i sk³ad biochemiczny uk³adu naczyniowego i tkanki ródmi¹¿szowej
nerek, k³êbuszków nerkowych oraz poszczególnych odcinków cewek nerkowych.
Ze wzglêdu na z³o¿onoæ problematyki
zwi¹zanej z OUN oczywiste jest, ¿e nie istnieje jeden uniwersalny superbiomarker i
konieczne jest tworzenie tzw. paneli markerów oznaczanych w surowicy i w moczu w
okrelonym celu. I tak np. do ró¿nicowania i
wczesnego diagnozowania OUN proponuje
siê oznaczanie cystatyny C w surowicy oraz
IL-18, cystatyny C i KIM-1 w moczu. Do prognozowania utrzymywania siê OUN - zwiêkszenie stê¿enia aktyny, IL-6 i IL-8 w moczu.
Do oceny ostroci przebiegu OUN - zwiêkszenie aktywnoci NAG i KIM-1 w moczu.
Wreszcie do prognozowania miertelnoci w
przebiegu OUN - zwiêkszenie stê¿enia KIM-1 i
IL-18 oraz aktywnoci NAG w moczu.
Istnieje wiele badañ dotycz¹cych stosowania leków wazoaktywnych w celu zapobiegania lub leczenia OUN. Zosta³y one

ostatnio podsumowane w dwóch pracach
przegl¹dowych [6,29]. Wynika z nich, ¿e o
skutecznoci badanych leków decyduje
czas ich u¿ycia. Nie potwierdzono niekorzystnego wp³ywu katecholamin na przep³yw
krwi przez nerki. U chorych z cinieniem ni¿szym ni¿ k³êbuszkowe cinienie filtracyjne
wskazane jest podanie noradrenaliny lub
dopaminy. Mo¿liwe jest tak¿e zastosowanie wazopresyny. Nie ma natomiast uzasadnienia stosowania dopaminy w tzw. dawkach nerkowych w celu rozszerzenia naczyñ nerkowych u chorych z objawami ONN.
Podobnie podawanie furosemidu lub innych diuretyków pêtlowych nie wp³ywa na rokowanie
chorych na ONN. W niektórych przypadkach
mo¿e jedynie u³atwiæ opanowanie przewodnienia, powoduj¹c skrócenie okresu sk¹pomoczu
lub bezmoczu. Mo¿liwa jest nawet konwersja
do postaci nieoligurycznej ONN.
Nie udowodniono jednoznacznie korzystnego wp³ywu peptydów natriuretycznych (ANP, BNP i proANP) u chorych na
ONN. Jednak wprowadzenie rekombinowanego BNP (nesiritide) do leczenia chorych
na niewydolnoæ serca pozwala przypuszczaæ, ¿e odpowiednio wczesne jego podanie mo¿e mieæ znaczenie w zapobieganiu
rozwojowi ONN u chorych kardiologicznych
lub kardiochirurgicznych.
Lekiem wazoaktywnym, z którym wi¹¿e siê obecnie najwiêksze nadzieje jest selektywny agonista typu 1 dopaminy - fenoldopam. Lek ten rozszerza g³ównie naczynia nerkowe i trzewne. Mimo wielu w¹tpliwoci, jest to jedyny lek, dla którego istniej¹ metaanalizy, potwierdzaj¹ce jego skutecznoæ w zapobieganiu OUN lub w ³agodzeniu przebiegu tej choroby [31].
Do tej pory nie uda³o siê wykazaæ skutecznoci w zapobieganiu OUN takich leków wazoaktywnych, jak antagonista adenozyny (teofilina), bloker receptora endoteliny, nifedypina, diltiazem, prostaglandyna
E, klonidyna, pentoksyfilina i blokery receptora B1 bradykininy.
Najwiêcej badañ wykazuj¹cych korzystny wp³yw w zapobieganiu ONN, szczególnie po podaniu radiologicznych rodków cieniuj¹cych, mo¿na znaleæ dla N-acetylocysteiny. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e podstawowym warunkiem skutecznoci tego leku
jest odpowiednie nawodnienie chorego.
Mimo zachodz¹cych przes³anek, wynikaj¹cych z badañ dowiadczalnych, nie
potwierdzono korzystnego wp³ywu na przebieg ONN rekombinowanej oksydazy moczanowej (razburykazy), erytropoetyny, statyn, ani witaminy C.
Wykazano natomiast, ¿e cis³a kontrola glikemii u chorych na sepsê mo¿e zmniejszyæ u tych chorych czêstoæ wystêpowania OUN.
Jak wynika z przedstawionych faktów,
korzystne dzia³anie w zapobieganiu wyst¹pienia ONN wykazano jedynie dla fenoldopamu i N-acetylocysteiny. Ale nawet i w tych
przypadkach podstawowe znaczenie ma
odpowiednie nawodnienie chorego.
Utrzymanie prawid³owej wolemii i stabilizacja stanu hemodynamicznego chorego
w ciê¿kim stanie jest najwa¿niejszym, a w
wiêkszoci przypadków - jedynym sposobem zapobiegania ostremu uszkodzeniu i
niewydolnoci nerek. W przypadku rozwoju choroby, takie postêpowanie zmniejsza
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rozmiary uszkodzenia nerek i przypiesza
proces zdrowienia. Znaczenie nawodnienia
chorego znalaz³o swoje odbicie w propozycji zarzucenia u¿ywania okreleñ przednerkowej niewydolnoci nerek i ostrej martwicy cewek nerkowych i zast¹pienia ich odpowiednio ostrym uszkodzeniem nerek
podatnym na uzupe³nienie wolemii (ang.
volume-responsive AKI") oraz ostrym
uszkodzeniem nerek niepodatnym na uzupe³nienie wolemii (ang. volume - unresponsive AKI) [30].
Coraz czêciej OUN jest sk³adow¹
uszkodzeñ wielonarz¹dowych lub wystêpuje w przebiegu ciê¿kich chorób wymagaj¹cych wielokierunkowego leczenia na oddzia³ach intensywnej opieki medycznej. Od kilkunastu lat trwaj¹ badania nad utworzeniem
specyficznego dla OUN modelu przebiegu
choroby, stratyfikacji prognostycznej z
uwzglêdnieniem czynników ryzyka zgonu
oraz przewidywania wyniku leczenia. Z opublikowanego ostatnio podsumowania dotychczasowych badañ [69] wynika, ¿e
wszystkie skale ciê¿koci OUN maj¹ ograniczenia, które uzasadniaj¹ dalsze, szersze
badania. Wydaje siê jednak, ¿e nale¿y w
nich uwzglêdniæ siedem wa¿nych zmiennych: stosowanie mechanicznej wentylacji
chorego, stê¿enie bilirubiny w surowicy,
wiek, oliguriê, podcinienie têtnicze, wspó³istnienie sepsy i liczbê p³ytek [69]. Zastanawiaj¹ca jest opinia, wynikaj¹ca z ró¿nych
ocen, ¿e ma³e stê¿enie kreatyniny w surowicy przy du¿ych stê¿eniach mocznika w
chwili rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego jest zwi¹zane z gorszymi wynikami leczenia oraz ¿e w³¹czenie tych zmiennych
do algorytmu oceny ciê¿koci OUN mo¿e
nie poprawiæ zdolnoci predykcyjnej opracowywanej skali [69]. W praktyce o rozpoczêciu terapii nerkozastêpczej w OUN decyduje dok³adna ocena stanu klinicznego
pacjenta i uwzglêdnienie klasycznych wskazañ opartych na wynikach badañ dodatkowych. Elementem postêpu w odniesieniu do
leczenia nerkozastêpczego w OUN jest wykazanie, ¿e ci¹g³e techniki takiego leczenia
mog¹ wi¹zaæ siê z wiêkszymi szansami
przywrócenia czynnoci nerek w porównaniu z klasycznymi, przerywanymi zabiegami hemodializy. Nie wykazano jednak istotnych korzyci ze stosowania ci¹g³ych technik terapii nerkozastêpczej w porównaniu z
konwencjonaln¹ hemodializoterapi¹ w odniesieniu do miertelnoci szpitalnej w OUN.
Podkrela siê znaczenie d³ugotrwa³ej
obserwacji chorych, którzy przebyli OUN,
gdy¿ u wielu z nich czynnoci nerek nie ulegaj¹ pe³nej normalizacji, staj¹c siê czynnikiem ryzyka progresji PChN i zwi¹zanej z
ni¹ miertelnoci.
Podsumowuj¹c, chocia¿ wprowadzenie
klasyfikacji RIFLE w OUN, a zw³aszcza wykorzystanie biomarkerów we wczesnej diagnostyce, spotka³o siê z entuzjastyczn¹
aprobat¹ nefrologów, to oczekuje siê nadal
na udokumentowanie, jakie interwencje terapeutyczne u pacjentów z OUN oka¿¹ siê
skuteczniejsze ni¿ stosowane obecnie.
Odrêbnym zagadnieniem pozostaje
kwestia genetycznej podatnoci na wyst¹pienie OUN. Badano polimorfizmy genów
TNF-alfa i przeciwzapalnej cytokiny IL-10.
Okaza³o siê, ¿e genotypy warunkuj¹ce wysok¹ produkcjê TNF-alfa i nisk¹ IL-10 sprzy-
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jaj¹ wyst¹pieniu tego powik³ania i odwrotnie, genotypy bêd¹ce przyczyna niskiego
wytwarzania TNF-alfa i wysokiego IL-10
chroni¹ przed jego wyst¹pieniem. Dlatego
wydaje siê, ¿e czynnikiem genetyczne mog¹
byæ istotn¹ determinant¹ wyst¹pienia i
miertelnoci w OUN [25,26].
Leczenie, nerkozastêpcze
- co nowego?
W³aciwie od pocz¹tków dializoterapii
mylano o tym, aby aparaturê mo¿na by³o
zminiaturyzowaæ tak, by pacjent móg³ j¹
nosiæ ze sob¹. Przez wiele lat aparaty
"sztucznej nerki" pozwala³y na zast¹pienie
funkcji nerek w sposób niedoskona³y, niemniej utrzymywa³y chorych przy ¿yciu.
WAK, (wearable artificial kidney) - osobista przenona sztuczna nerka, AWAK (automatic wearable artificial kidney) - automatyczna osobista przenona sztuczna nerka.
Ogólnie rzecz bior¹c, oba aparaty s¹ ma³ymi, ale precyzyjnie skonstruowanymi urz¹dzeniami, które spe³niaj¹ funkcjê sztucznej
nerki, a pacjent nosi je na sobie. Mo¿e siê
wiêc swobodnie przemieszczaæ, pracowaæ,
podró¿owaæ, odpoczywaæ, spaæ - i w tym
samym czasie podlegaæ procesowi dializy.
Od samego pocz¹tku konstruktorzy nowych
aparatów mieli na wzglêdzie doskonalenie
ich funkcji, ale jednoczenie stopniow¹ minimalizacjê. Warto tu przypomnieæ, ¿e jeden z pierwszych opisów prototypu aparatu
spe³niaj¹cego takie w³anie zadanie mo¿na
znaleæ w artykule grupy Kolffa - konstruktora pierwszej u¿ytkowanej szeroko sztucznej nerki [68].Kolejnym osi¹gniêciem pozwalaj¹cym na w miarê swobodne poruszanie
siê po wiecie sta³o siê opracowanie systemu REDY. W dalszym ci¹gu problem stanowi³y wymiary tej aparatury, poniewa¿ system REDY mieci³ siê w du¿ej walizce.
Ostatnio grupa badaczy z Kalifornii przedstawi³a podsumowanie swoich dowiadczeñ
z w³asnym projektem WAK V 1.0 oraz kolejnymi bardziej zaawansowanymi wersjami tego aparatu WAK V 1.1 i 1.2 [17,18].
Konstrukcja tego urz¹dzenia jest oparta na tej samej zasadzie, co system REDY.
Najogólniej rzecz bior¹c, dzia³anie systemu
WAK mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób.
Krew z dostêpu naczyniowego (np. cewnika dwukana³owego) za pomoc¹ systemu
mikropomp dostaje siê do dializatora zbudowanego z biozgodnej, wysokowydajnej
b³ony dializacyjnej (AN-69 Hospal). Do dializatora przeciwpr¹dowo jest pompowany
p³yn dializacyjny. W dializatorze zachodzi
proces znany z klasycznej hemodializy.
Krew jest zwracana do uk³adu ¿ylnego pacjenta, a dializat przepompowywany do uk³adu sorbentów zawieraj¹cego ureazê, zwi¹zki
cyrkonu i wêgiel aktywowany. Po przejciu
przez ten system oczyszczony dializat jest
ponownie gotowy do u¿ycia po dodaniu niewielkiej dawki roztworu wodorowêglanu
sodu z ma³ego zbiornika wbudowanego w
system. Nadmiar wody pochodz¹cy z ultrafiltracji jest odprowadzany do kolejnego
ma³ego zbiornika znajduj¹cego siê w systemie WAK. Zdaniem badaczy WAK V w wersji 1.1 i 1.2 jest gotowy do niesienia pomocy
chorym z niewydolnoci¹ nerek, jako osobista, przenona sztuczna nerka. Ca³kowita waga tego urz¹dzenia to oko³o 4,5 kg, a
objêtoæ u¿ywanego dializatora wynosi 375
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ml. Ca³y skomplikowany system, napêdzany przez 2 baterie 9 V, jest dodatkowo wyposa¿ony w elektrody pozwalaj¹ce na ci¹g³e
pomiary stê¿eñ podstawowych elektrolitów
(sód, potas) i wodorowêglanów. W badaniach
na winiach, a nastêpnie w pilotowych badaniach u pacjentów system okaza³ siê skuteczny w usuwaniu drobno- i redniocz¹steczkowych toksyn mocznicowych [19].
AWAK - automatyczna osobista przenona sztuczna nerka dzia³a na podobnych
zasadach jak WAK, ale jej podstaw¹ jest
dializa otrzewnowa [35,62]. W ca³ym systemie nie ma zatem dializatora ani przep³ywu
krwi. Natomiast p³yn dializacyjny, pozyskiwany za pomoc¹ uk³adu pomp z jamy
otrzewnej ulega regeneracji po przejciu
przez system sorbentów identyczny jak w
systemie REDY. Podobnie jak w WAK dializat wraca do jamy otrzewnej, natomiast nadmiar wody pochodz¹cy z ultrafiltracji jest
zbierany w osobnym pojemniku. Wydajnoæ
regeneracji dializatu przez system sorbentów wynosi 4 l/h, a przep³yw dializatu przez
jamê otrzewnej - 96 l/d. Jest to objêtoæ 812 razy wiêksza ni¿ przy obecnie stosowanym systemie ci¹g³ej ambulatoryjnej dializy
otrzewnowej. Nale¿y bowiem dodaæ, ¿e w
systemie AWAK dializa odbywa siê w sposób ci¹g³y przez ca³¹ dobê 7 dni w tygodniu.
Konstruktorzy tego urz¹dzenia podkrelaj¹,
¿e na tym polega podstawowa zaleta systemu AWAK. Ma on bowiem w znacznie
bardziej doskona³y sposób zapewniaæ odtwarzanie pracy nerek [35].
Jednoczenie jest to uk³ad, w którym nie
ma potrzeby wynaczyniania krwi, jak w systemie WAK. Zapewnia on tak¿e lepsze wyrównanie metaboliczne, wysoki klirens drobno- i redniocz¹steczkowych toksyn mocznicowych, a tak¿e redukcjê kosztów dziêki
mniejszemu zapotrzebowaniu na leki stymuluj¹ce erytropoezê, leki hipotensyjne i zwi¹zki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym. Potencjalne niedogodnoci, poza
okresow¹ wymian¹ sorbentów oraz baterii,
s¹ zwi¹zane z ryzykiem zaka¿enia oraz
mo¿liwoci¹ rozwoju dysfunkcji b³ony
otrzewnowej. System AWAK wa¿y oko³o 2,5
kg z zawartoci¹ 500 ml dializatu w systemie. Podczas prób klinicznych przeprowadzonych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek osi¹gniêto wspó³czynnik
efektywnoci dializy Kt/l = 4. Byæ mo¿e ostatecznym rozwi¹zaniem bêdzie aparat stanowi¹cy rodzaj hybrydy ³¹cz¹cej w sobie zalety
WAK i AWAK oraz osi¹gniêcia w zakresie
tworzenia biologicznej sztucznej nerki [56].
Niedobór nerek do przeszczepów oraz
koszty dializ nale¿¹ do najistotniejszych problemów medycznych w krajach wysoko rozwiniêtych.
Na pocz¹tku wrzenia badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco
(UCSF) zaprezentowali prototyp wszczepialnej sztucznej nerki.
Urz¹dzenie, nad którym pracuj¹ Amerykanie, ma zawieraæ tysi¹ce mikroskopijnych filtrów oraz bioreaktor, naladuj¹cy
metaboliczn¹ i reguluj¹c¹ nawodnienie funkcjê prawdziwej nerki. Ostatecznie wszystko
ma mieæ rozmiary kubka. Naukowcy wykorzystuj¹ technologiê pó³przewodnikow¹
(krzem) i modu³y z ¿ywymi komórkami nerek. Ca³oæ mo¿na by wszczepiæ choremu
bez koniecznoci podawania leków immu-

nosupresyjnych.
Niewielkie rozmiary to zreszt¹ nie jedyna zaleta nowoczesnej sztucznej nerki. Jak
podkrelaj¹ badacze, obecnie dializa zastêpuje jedynie 13% funkcji nerek. Oznacza to,
¿e tylko 35% pacjentów prze¿ywa powy¿ej
5 lat. Nowa nerka natomiast usuwa toksyny
z krwi za pomoc¹ hemofiltra, a inne zadania nerek s¹ realizowane dziêki hodowlanym komórkom kanalików nerkowych.
Podczas filtracji nie trzeba stosowaæ
pomp ani dostarczaæ pr¹du, wszystko odbywa siê bowiem dziêki naturalnemu cinieniu krwi. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu sztuczna nerka mo¿e spe³niaæ wiêkszoæ funkcji
tej prawdziwej - przede wszystkim utrzymywaæ równowagê elektrolitow¹ i wydalaæ
szkodliwe substancje.
Naukowcy z USA opracowali metodê
hodowania w laboratorium cewek moczowych. Odkrycie jest dzie³em zespo³u z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Wake
Forest w Winston-Salem (USA) kierowanego przez prof. Anthony'ego Atalê. Ta sama
grupa naukowców zas³ynê³a w 2006 r. tym,
¿e uda³o jej siê wyhodowaæ pêcherz moczowy, co przez wielu ekspertów zosta³o uznane za kamieñ milowy medycyny.
Po pêcherzu przyszed³ czas na cewkê,
tym bardziej, ¿e obecne metody rekonstrukcji tego narz¹du pozostawiaj¹ czêsto wiele
do ¿yczenia. Prof. Atala postanowi³ wiêc
wyhodowaæ od nowa potrzebny do przeszczepu fragment tego narz¹du, wykorzystuj¹c przy tym komórki pacjenta.
Po przeprowadzeniu odpowiednich testów wyhodowany fragment cewki moczowej wszczepiano pacjentowi. Jak siê okaza³o, wystarczy³y trzy miesi¹ce, by wyhodowana cewka ca³kowicie siê przyjê³a i zaczê³a
funkcjonowaæ jak prawdziwy narz¹d.
Hodowla komórek nerkowych - krok
w kierunku doskonalszych dializ
Naukowcy z uniwersytetu technologicznego w Holandii odnotowali sukces w hodowli komórek nerkowych w laboratorium.
Hodowane komórki podtrzymywa³y swoje
w³aciwoci funkcjonalne i by³y w stanie
oczyszczaæ krew.
Kluczem do sukcesu naukowców z Holandii okaza³o siê opracowanie przez nich
nowego rodzaju bioaktywnej syntetycznej
membrany ze struktur¹ przypominaj¹ca b³ony znajduj¹ce siê w ludzkiej nerce -to krok
w stronê ulepszenia dializ.
Niestety ta technika nie jest jeszcze doskona³a: jej zdolnoæ do oczyszczania krwi
w stosunku do zdrowych nerek wynosi tylko 15 do 20%. Naukowcy zatem szukaj¹
sposobów, aby przywróciæ czynnoci nerek
przy u¿yciu hodowanych komórek nerek.
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