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Ostre uszkodzenie nerek oraz znaczenie
oznaczania stê¿enia kreatyniny w surowicy
w okresie noworodkowym
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Noworodki s¹ szczególnie nara¿one na wystêpowanie ostrego uszkodzenia nerek (ang. acute kidney injury - AKI). Czêstoæ AKI w tej populacji wynosi
od 8% do 24%, natomiast miertelnoæ w przebiegu AKI siêga od 10% do 61%.
Brak jest jednoznacznej definicji AKI u noworodków. Rozpoznawanie AKI opiera siê na: zmianie stê¿enia kreatyniny w surowicy (SCr) oraz zmniejszeniu
diurezy. Zaburzenia te s¹ jedynie pónymi konsekwencjami uszkodzenia nerek,
a nie wskanikami samego ich uszkodzenia. Stê¿enie kreatyniny w surowicy
mo¿e pozostawaæ niezmienione do momentu utraty niemal po³owy funkcji nerek a na wynik jej oznaczeñ biochemicznych ma wp³yw szereg leków lub stê¿enie bilirubiny w surowicy. W 1. dobie ¿ycia noworodków urodzonych przedwczenie SCr zale¿y przede wszystkim od stê¿enia kreatyniny w surowicy matki w
dniu porodu, od wieku dziecka (wyra¿onego w godzinach ¿ycia), jak równie¿ od
wspó³istniej¹cych chorób matki, w tym choroby nadcinieniowej. Najwy¿sze
stê¿enia kreatyniny obserwuje siê u dzieci najbardziej niedojrza³ych oraz leczonych inhibitorami cyklooksygenazy. Definiuj¹c AKI w populacji noworodków
nale¿y zwróciæ uwagê nie tyle na bezwzglêdne wartoci SCr, ile na patologiczne
zmiany jej stê¿enia, zachodz¹ce w czasie w odniesieniu do wieku p³odowego
oraz kalendarzowego. AKI jako powik³anie zamartwicy oko³oporodowej wystêpuje u 30% do 56% dzieci, przy czym u noworodków o bardzo ma³ej urodzeniowej masie cia³a (VLBW) jest cile powi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem zgonu.
St¹d istnieje koniecznoæ poszukiwania nowych biomarkerów uszkodzenia nerek, których stê¿enia ulegaj¹ zmianom zanim dojdzie do wzrostu SCr. Oceniaj¹c u¿ytecznoæ nowych wskaników w pierwszym etapie nale¿y przede wszystkim ustaliæ zakres ich wartoci referencyjnych w poszczególnych populacjach
noworodków.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 125-129)
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Acute kidney injury and significance of serum creatinine
estimation in the newborn
Newborns are at particular risk to develop acute kidney injury (AKI).
Newborns' AKI incidence is estimated to vary from 8% to 24%, however, the
mortality within its course ranges from 10% to 61%. There is no unambiguous
AKI definition in newborns. AKI diagnosis is based upon two functional markers including serum creatinine (SCr) concentration increase and urine output
(UO) decrease. But these two are only the late consequences of kidney injury but not the markers of kidney injury itself. SCr is not a good marker of kidney
function, as its concentration may not change until loss of virtually half of renal
function. Furthermore, creatinine concentration is influenced by several medications and bilirubin. SCr concentration on the 1-st day of life in preterm
newborns is mostly dependent on mother's serum creatinine, its postnatal age
(in hours) and mother's comorbidities, including hypertensive disease in pregnancy. The highest SCr are observed in preterm children treated with
cyclooxygenase inhibitors. Defining AKI in newborns - one should pay attention
not only on the absolute values of SCr but also on the pathological fluctuations
of its levels within time, according to gestational and postnatal age. AKI as a
consequence of perinatal asphyxia occurs in 30% to 50% of children, however
in very low birth weight (VLBW) newborns - it very closely correlates with increased mortality risk. There is an urgent need for development of clinical relevance of new AKI markers, which levels change before SCr increases. Assessing the usability of new AKI markers at the very first stage it is obligatory to
determine their reference range in the specific newborns' populations.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 125-129)
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Wstêp
Czêstoæ porodów przedwczesnych w
wiêkszoci krajów rozwiniêtych od wielu lat
utrzymuje siê na wzglêdnie sta³ym poziomie,
jednak w wielu istnieje niewielka tendencja
wzrostowa. Istotnej poprawie uleg³o natomiast rokowanie noworodków urodzonych
przedwczenie. Zjawisko to szczególnie
dotyczy noworodków o bardzo ma³ej urodzeniowej masie cia³a (VLBW - very low birth
weight) [28, 32, 33, 42, 44]. Te dzieci, które
prze¿yj¹ wczesny okres noworodkowy, nara¿one s¹ wystêpowanie odleg³ych powik³añ
wczeniactwa, nie tylko neurologicznych, ale
równie¿ nefrologicznych [19, 25, 29, 33].
Epidemiologia
Noworodki stanowi¹ populacjê
szczególnie nara¿on¹ na ostre uszkodzenie nerek (AKI - acute kidney injury). Czêstoæ AKI wród noworodków szacowana
jest na 19/100 000/rok. AKI mo¿e wyst¹piæ
w okresie prenatalnym (np. nefropatia zaporowa), oko³oporodowym (np. niedotlenienie oko³oporodowe) oraz poporodowym (np.
posocznica, wrodzone wady serca, procedury chirurgiczne, leki nefrotoksyczne) [35].
Epidemiologia AKI w tej populacji jest
niedoszacowana, gdy¿ noworodki w oko³o
50% przypadków prezentuj¹ jej nieoliguryczn¹ postaæ, przy zachowanej diurezie powy¿ej 1 ml/kg/godz., pomimo bardzo powa¿nego dokonanego upoledzenia funkcji nerek [2, 23]. Dostêpne wyniki badañ wskazuj¹, ¿e czêstoæ AKI u noworodków siêga od
8% do 24% a miertelnoæ w jej przebiegu
wynosi od 10% do 61%. Pomimo, ¿e AKI jest
czêstym powik³aniem okresu noworodkowego, to jednak nadal nie ma porozumienia co
do kryteriów jego rozpoznawania [5, 6].
Jak definiowaæ AKI?
Przegl¹d pimiennictwa ujawnia ponad
30 definicji AKI. Poszczególne definicje dotycz¹ jednak ró¿nych populacji pacjentów
oraz pos³uguj¹ siê ró¿nymi punktami koñcowymi dla rozpoznania AKI. Punktem koñcowym (w zale¿noci od orodka) mo¿e byæ
stê¿enie kreatyniny w surowicy (SCr) powy¿ej 1,2 mg/dl, 1,5 mg/dl lub koniecznoæ leczenia nerkozastêpczego [6].
Chertow i wsp. wykazali, ¿e nawet (wydawa³oby siê niewielki) wzrost SCr o 0,3 mg/
dl by³ powi¹zany ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹ chorych doros³ych [10]. Z badañ Price i wsp. wynika³o, ¿e wzrost SCr o 0,3 mg/
dl w grupie 60 dzieci z ostr¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia wi¹za³ siê z 7- krotnie zwiêkszonym ryzykiem zgonu [37].
Noworodki by³y zazwyczaj wykluczane
z badañ dotycz¹cych epidemiologii, przebiegu oraz leczenia AKI. Aktualnie brak jest
porozumienia dotycz¹cego definiowania AKI
u noworodków a poprawna definicja AKI w
okresie noworodkowym staje siê zarówno
coraz trudniejsza do sformu³owania jak i jednoczenie - coraz bardziej niezbêdna. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy s¹ trudnoci
w prowadzeniu badañ wieloorodkowych,
porównywaniu uzyskiwanych wyników oraz
w opracowaniu jednolitego protoko³u postêpowania diagnostyczno - terapeutycznego
[12, 14].
Definiowanie i rozpoznawanie AKI w
populacji noworodkowej jest problematyczne, gdy¿ najczêciej dokonywane jest na
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podstawie dwóch zaburzeñ funkcjonalnych:
1) zmiany stê¿enia SCr (czyli porednio
zmiany wartoci GFR) oraz 2) zmiany wielkoci diurezy godzinowej (UO - urine output). Obydwa parametry s¹ tylko i wy³¹cznie pónymi konsekwencjami uszkodzenia
nerek, a nie markerami samego ich uszkodzenia. Idealny marker AKI powinien zmieniaæ swoje stê¿enie w krótkim czasie po
zaistnieniu uszkodzenia oraz powinien byæ
niezale¿ny od GFR. SCr nie spe³nia tych
kryteriów, gdy¿ stê¿enie mo¿e siê nie zmieniaæ do momentu utraty 25%-50% funkcji
nerek. Mog¹ up³yn¹æ ca³e doby do momentu istotnego wzrostu stê¿enia w surowicy.
Ponadto, kreatynina jest aktywnie wydzielana przez cewki nerkowe - co istotnie zawy¿a wartoæ eGFR.
U noworodków szereg endogennych i
egzogennych czynników mo¿e modyfikowaæ
wartoci klasycznych wskaników ostrego
uszkodzenia nerek [15,49]. Ró¿ne metody
laboratoryjnego oznaczania stê¿enia SCr,
liczne leki (trimetoprim, cymetydyna), bilirubina - istotnie wp³ywaj¹ na wyniki oznaczania stê¿enia SCr. Stê¿enie bilirubiny u
noworodków podlega istotnym zmianom i
ulega normalizacji po kilku dobach natomiast
u noworodków urodzonych przedwczenie
- nawet po kilku tygodniach. Ma to znacz¹cy wp³yw na wynik oznaczania stê¿enia SCr
w przypadku stosowania klasycznej metody Jaffe'a [6, 30].
Metoda Jaffe'a opiera siê na detekcji
kolorymetrycznej, która jest wra¿liwa na ró¿ne niekreatyninowe chromogeny zawarte w
surowicy. Kreatynina w tej metodzie w rodowisku alkalicznym bezporednio reaguje
z jonem pikrynianowym tworz¹c czerwonopomarañczowy kompleks. Jednak oko³o
20% reakcji kolorymetrycznej mo¿e byæ
skutkiem obecnoci substancji innych ni¿ kreatynina, takich jak: glukoza, kwas moczowy,
ketony, cefalosporyny, furosemid, hemoglobina, paraproteiny, paraquat [40, 47].
Próba stworzenia definicji AKI u noworodków przy wykorzystaniu wskaników
wczesnego uszkodzenia nerek, bêd¹cych
uzupe³nieniem markerów czynnociowych
(SCr oraz UO) wydaje siê byæ niezwykle
istotna klinicznie.
We wspó³czesnych badaniach klinicznych wykorzystywanych jest kilka definicji
AKI w okresie noworodkowym. AKI definiowane jest jako: 1) wzrost SCr o 0,3 mg/dl w
okresie 48. godz. [6]; 2). wzrost SCr powy¿ej 1,5 mg/dl w okresie 24-48 godzin (w przypadku prawid³owej funkcji nerek matki); 3)
narastanie SCr o co najmniej 0,3 mg/dl na
dobê; 4) brak spadku stê¿enia SCr poni¿ej
stê¿enia matki w okresie 5-7 dni [49]; oraz 5) diureza poni¿ej 0,5-1,0 ml/kg/godz. w
okresie 24 godz. po ukoñczeniu 2. doby ¿ycia [4].
Nieprawid³owa ocena funkcji nerek
mo¿e byæ przyczyn¹ zani¿onej czêstoci AKI
w oddzia³ach intensywnej terapii noworodków (OITN). Wiele dzieci ju¿ momencie
przyjmowania na OITN mo¿e znajdowaæ siê
ju¿ w nierozpoznanej fazie ostrego uszkodzenia nerek [14].
Odmiennoci patofizjologiczne
We wczesnym okresie oko³oporodowym
wartoæ eGFR (oznaczana na podstawie
SCr) jest markerem niewiarygodnym, ponie-

wa¿ u noworodków urodzonych o czasie
stê¿enie kreatyniny w pierwszych 48-72
godzinach odpowiada SCr matki. Natomiast
u dzieci urodzonych przed ukoñczeniem 32.
tygodnia ci¹¿y obserwuje siê po urodzeniu
zwiêkszenie SCr z osi¹gniêciem wartoci
maksymalnych najczêciej pomiêdzy 2. a 4.
dob¹ ¿ycia [6, 12, 13, 16, 21, 48]. Wysokie
stê¿enie kreatyniny w okresie pierwszych
dni ¿ycia u noworodków urodzonych przedwczenie wynika z niskiej wartoci GFR oraz
zwiêkszonej resorpcji zwrotnej kreatyniny w
cewkach proksymalnych wynikaj¹cej z niedojrza³oci k³êbuszków, cewek oraz struktur naczyniowych [17, 21, 41]. Maksymalne stê¿enie SCr jest odwrotnie proporcjonalne do urodzeniowej masy cia³a i wieku
p³odowego [34].
Wartoæ GFR noworodków urodzonych
przedwczenie jest mniejsza ni¿ dzieci urodzonych o czasie o tym samym wieku kalendarzowym, st¹d stosowanie norm dobranych do stopnia dojrza³oci dziecka oraz jego
wieku kalendarzowego (tabele I, II) [12, 38].
Czas potrzebny na stabilizacjê SCr u
dziecka jest ró¿ny i zale¿ny od masy miêniowej noworodka oraz wartoci GFR, co
z kolei jest uzale¿nione od wieku p³odowego. U noworodków urodzonych przedwczenie fizjologiczny spadek stê¿enia SCr trwa
d³u¿ej ni¿ u dzieci dojrza³ych i mo¿e trwaæ
nawet do 2-3 tygodni [13]. W zale¿noci od
stopnia dojrza³oci noworodka wartoæ GFR
stopniowo zwiêksza siê z poziomu 10-20 ml/
min/1,73m2 w pierwszym tygodniu ¿ycia
dziecka do 30-40 ml/min/1,73m2 w drugim
tygodniu by przez kolejne miesi¹ce ¿ycia
nadal stopniowo wzrastaæ. Zarówno zbyt
du¿y wzrost jak i zbyt powolny spadek SCr
- odzwierciedla upoledzon¹ funkcjê nerek
zwi¹zan¹ z ich niedojrza³oci¹ [9]. St¹d, u
tych dzieci AKI nale¿y definiowaæ jako patologiczn¹ zmianê stê¿enia kreatyniny w
surowicy w odniesieniu do wieku p³odowego oraz kalendarzowego - gdy¿ opieranie
siê wy³¹cznie na bezwzglêdnej wartoci stê¿enia nie jest miarodajne [6].
Noworodki urodzone przedwczenie s¹
szczególnie nara¿one na uszkodzenie nerek, gdy¿ rodz¹ siê przed ukoñczeniem procesu nefrogenezy, która rozpoczyna siê w
5-8 tygodniu ci¹¿y i trwa do ukoñczenia 3436 tygodnia, przy czym 60% nefronów tworzy siê w okresie trzeciego trymestru ci¹¿y.
U dzieci urodzonych przedwczenie ten proces trwa prawdopodobnie nadal po urodzeniu lecz do chwili obecnej nie wyjaniono
ostatecznie, czy proces nefrogenezy tocz¹cy siê w okresie prenatalnym jest równowa¿ny temu poza rodowiskiem wewn¹trzmacicznym [6, 20, 28].
Istotny wp³yw na funkcjê nerek w okresie oko³oporodowym wywiera polimorfizm
matczynych i p³odowych genów koduj¹cych
szereg cytokin. U noworodków urodzonych
przedwczenie zwiêkszone ryzyko AKI ma
miejsce u dzieci z wysok¹ aktywnoci¹ genów czynnika martwicy nowotworów alfa
(TNFa) wraz z nisk¹ aktywnoci¹ genów
interleukiny 6 i bia³ka szoku termicznego 72
(HSP72). Nie wykazano natomiast, aby polimorfizm genów uk³adu renina - angiotensyna - aldosteron bezporednio wp³ywa³ na
ryzyko AKI, niemniej jednak jest on powi¹zany ze zjawiskiem przetrwa³ego przewodu
têtniczego oraz niewydolnoci¹ kr¹¿enia,
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Tabela I
Klirens inuliny u zdrowych noworodków, wg [6].
Inulin's clearance in healthy newborns, according [6].
Wiek

Klirens Inuliny
[m l/m in/1,73m 2]

Tabela II
rednia wartoæ oraz zakres stê¿eñ kreatyniny w noworodków urodzonych przedwczenie oraz o czasie, wg
[37].
Mean values and concentrations reference ranges of creatinine in healthy term and preterm newborns,
according [37].
rednia w artoæ
SCr [µm ol/l]

Zakres
SCr [µm ol/l]

Now orodki urodzone przedw czenie (< 34 Hbd)
< 2 ty g ¿y cia
> 2 ty g ¿y cia

79,6
70,7

61,9 - 123,8

Now orodki (> 34 Hbd)
< 2 ty g. ¿y cia
> 2 ty g. ¯y cia
2 ty g. - 5 lat

44,2
35,4
35,4

35,4 - 53
25,6 - 44,2
17,7 - 44,2

now orodki urodzone przedw czenie

Wiek

1-3 doba ¿y cia

14,0 ± 5

1-7 doba ¿y cia

18,7 ± 5,5

4-8 doba ¿y cia

44,3 ± 9,3

3-13 doba ¿y cia

47,8 ± 10,7

1,5-4 m -c ¿y cia

67,4 ±16,6

Now orodki urodzone o czasie
1-3 doba ¿y cia

20,8 ± 5

4-14 doba ¿y cia

36,8 ± 7,2

1-3 m -c ¿y cia

85,3 ± 35,1

4-6 m -c ¿y cia

87,4 ± 22,3

7-12 m -c ¿y cia

96,2 ± 12,2

1-2 rok ¿y cia

105,2 ± 17,3

bêd¹cymi przyczynami AKI u tych dzieci
[45].
Nale¿y równie¿ przypomnieæ o teratogennym wp³ywie leków z grupy inhibitorów
enzymu konwertuj¹cego angiotensynê (ACE
I) oraz antagonistów receptora AT1 angiotensyny II (AT1B), których stosowanie w
okresie ci¹¿y mo¿e skutkowaæ zarówno
przemijaj¹cym AKI jak i zgonem noworodka. Nerki p³odu nara¿onego na ww. leki s¹
powiêkszone, pêtle naczyniowe k³êbuszków
- zapadniête, cewki proksymalne - o zaburzonej strukturze, a ciany têtniczek - pogrubia³e. Prowadzi to do ma³owodzia, sekwencji Potter oraz zaburzeñ procesów kostnienia koci czaszki p³odu [27, 36].
U dzieci z powik³anym przebiegiem klinicznym SCr zale¿y od szeregu innych czynników, do których zalicza siê hipotensjê, hipowolemiê, hipoksemiê oraz koniecznoæ
stosowania leków nefrotoksycznych.
Wszystkie te okolicznoci mog¹ doprowadziæ do powa¿nych zaburzeñ funkcji nerek i
spadku GFR [22, 43].
Iacobelli i wsp. przeprowadzili analizê
matczynych i p³odowych czynników wp³ywaj¹cych na pourodzeniowe stê¿enie kreatyniny oraz na wartoci maksymalne jej stê¿enia w populacji 652 noworodków (urodzonych przed 32 tygodniem ci¹¿y - (t.c.)) w 1.
tygodniu ¿ycia. Na stê¿enie SCr w 1. dobie
¿ycia zasadniczy wp³yw mia³a choroba nadcinieniowa matki w okresie ci¹¿y oraz godzina ¿ycia dziecka, w której pobierano próbkê krwi do badania (póniejsza godzina
oznaczenia korelowa³a z wy¿szym stê¿eniem), natomiast odklejenie ³o¿yska oraz
wy¿szy wiek p³odowy mia³y mniejsze znaczenie (choæ nadal istotne statystycznie).
Maksymalne stê¿enia kreatyniny (definiowane jako najwy¿sza wartoæ kreatyniny w
okresie 1. tygodnia) wykazywa³y istotny
zwi¹zek z dojrza³oci¹ dziecka oraz stosowaniem ibuprofenu (leczenie hemodynamicznie istotnego przewodu têtniczego) - a
mniejszy wp³yw (istotny statystycznie) - wykazano dla zespo³u zaburzeñ oddychania
oraz dla sepsy o wczesnym pocz¹tku [21].

Znaczenie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ), które s¹ stosowane w przebiegu
hemodynamicznie istotnego PDA (hemodynamically significant patent ductus arteriosus - hsPDA) wywieraj¹ negatywny wp³yw
na perfuzjê nerek, ale te¿ sam fakt istnienia
hsPDA jest zwi¹zany z gorsz¹ perfuzj¹ nerek i samo zastosowanie NLPZ mo¿e tylko
nasiliæ ju¿ upoledzon¹ wczeniej ich czynnoæ. U dzieci z hsPDA stê¿enie kreatyniny
przed podaniem ibuprofenu by³o wy¿sze w
porównaniu do dzieci o tym samym wieku
p³odowym, lecz bez hsPDA [42].
Vieux i wsp. przeprowadzili badanie oceniaj¹ce wp³yw ibuprofenu na funkcjê nerek
u dzieci z hsPDA (wymagaj¹cych poda¿y
ibuprofenu) u 148 noworodków urodzonych
pomiêdzy 27. - 31. t.c. w okresie pierwszego miesi¹ca ¿ycia [46]. Grup¹ kontroln¹ by³y
odpowiednio dobrane noworodki urodzone
przedwczenie z PDA nie wymagaj¹cym
leczenia NLPZ. Ibuprofen podawano w 2,2
dobie (SD: 1,1). We wszystkich analizowanych przypadkach PDA zosta³ zamkniêty do
7. doby ¿ycia dziecka. W grupie dzieci, które otrzyma³y lek rednia wartoæ eGFR w 7.
dobie by³a ni¿sza wzglêdem dzieci z grupy
kontrolnej (12,8 (SD: 6,2) vs 18,1 (SD: 12,1)
ml/min/1,73m2; p<0,001), podobnie funkcja cewek (oceniana jako frakcyjne wydalanie sodu - FeNa) by³a znamiennie upoledzona w grupie dzieci leczonych ibuprofenem wzglêdem dzieci, które nie wymaga³y
takiego leczenia (7. doba: 3,9; SD:3,5 vs 2,6;
SD:1,7; p<0,001). Autorzy konkludowali, ¿e
stosowanie ibuprofenu w hsPDA wi¹za³o siê
z istotnym obni¿eniem eGFR w okresie 1.
miesi¹ca ¿ycia dzieci [46].
Ma³a urodzeniowa masa cia³a
dziecka
Dane epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e u
dzieci urodzonych przedwczenie czêciej
wystêpuj¹ odleg³e powik³ania, do których
nale¿¹ miêdzy innymi nadcinienie têtnicze,
bia³komocz oraz przewlek³a choroba nerek
(PChN) [1, 11, 24, 25, 31]. Wykorzystuj¹c
klasyczne markery funkcji nerek nie mo¿na
jednak zidentyfikowaæ dzieci zagro¿onych
odleg³ymi nastêpstwami uszkodzenia nerek.
Rodriguez i wsp. przy wykorzystaniu
techniki morfometrii wspomaganej komputerowo dokonali autopsyjnie pomiarów liczby nefronów w nerkach noworodków urodzonych przedwczenie, które zmar³y bezporednio po urodzeniu i w okresie od kilku
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tygodni do kilku miesiêcy od porodu [39].
Stwierdzono, ¿e liczba nefronów u noworodków urodzonych przedwczenie o krótkim okresie prze¿ycia by³a mniejsza ni¿ u
dzieci urodzonych o czasie. Ponadto, u noworodków urodzonych przedwczenie, które osi¹gnê³y 40. tydzieñ wieku postkoncepcyjnego liczba nefronów by³a zbli¿ona do
liczby stwierdzanej u wczeniaków o krótszym czasie prze¿ycia, co mo¿e wskazywaæ na fakt, ¿e rozwój pozamaciczny nerek
nie jest równowa¿ny rozwojowi wewn¹trz³onowemu. Co wiêcej, u noworodków, które
przeby³y AKI stwierdzono mniejsz¹ liczbê
nefronów ani¿eli u dzieci, u których AKI nie
wyst¹pi³o. Sugeruje to, ¿e uszkodzenie dokonane w tym krytycznym momencie ¿ycia
mia³o decyduj¹cy wp³yw na ostateczn¹ liczbê nefronów [39]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ma³a
liczba nefronów w mechanizmie kompensacyjnej hiperfiltracji jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadcinienia têtniczego, bia³komoczu, twardnienia k³êbuszków,
przewlek³ej choroby nerek (PChN) i w konsekwencji schy³kowej ich niewydolnoci w
przysz³oci [6]. Wspó³czesne dane pediatryczne wskazuj¹, ¿e oko³o 50% dzieci w
okresie 3-5 lat po epizodzie AKI prezentuje
co najmniej jeden z objawów PChN [6, 7,
49].
Rokowanie w AKI u noworodków
z VLBW
Koralkar i wsp. dokonali analizy wp³ywu
AKI na prze¿ywalnoæ noworodków z VLBW
hospitalizowanych w OITN. AKI definiowano jako wzrost SCr o 0,3 mg/dl. Ostre uszkodzenie nerek wyst¹pi³o u 41 (18%) z 229
dzieci zakwalifikowanych do badania, przy
czym ¿adne z dzieci nie wymaga³o leczenia
nerkozastêpczego. Masa cia³a dzieci, u których dosz³o do tego powik³ania by³a mniejsza (702 vs 1039 g), ich wiek p³odowy by³
ni¿szy (25 vs 28 t.c.) oraz charakteryzowa³y siê mniejsz¹ punktacj¹ w skali Apgar w 1.
i 5. minucie w porównaniu do dzieci, które
nie rozwinê³y AKI. Masa cia³a 70% dzieci z
AKI plasowa³a siê < 750 g, a wiek p³odowy
73% tych dzieci nie przekracza³ 26. tygodnia ci¹¿y. Ponadto, dzieci z AKI istotnie
czêciej posiada³y za³o¿one cewniki w naczyniach pêpowinowych, wymaga³y wentylacji mechanicznej oraz wymaga³y wsparcia lekami inotropowowo - dodatnimi. W tej
grupie 17 z 41 dzieci (42%) zmar³o, natomiast w grupie bez AKI - zmar³o 9 ze 188
dzieci (5%; p<0,001). Ryzyko wzglêdne zgonu wród dzieci z objawami AKI (bez
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uwzglêdnienia istotnych czynników zak³ócaj¹cych) w omawianym badaniu wynosi³o 9,3,
natomiast po uwzglêdnieniu potencjalnych
czynników zak³ócaj¹cych - 2,46 [26].
Z omawianego badania wynika, ¿e AKI
w populacji dzieci z VLBW okaza³a siê byæ
istotnym czynnikiem niepomylnego rokowania, równie¿ po uwzglêdnieniu takich
czynników jak dojrza³oæ dziecka, choroby
wspó³istniej¹ce oraz stosowane interwencje
medyczne. AKI nale¿y zatem uznaæ za niezale¿ny czynnik ryzyka zgonu pacjenta a nie
tylko marker ciê¿koci jego stanu klinicznego. Wiêkszoæ dzieci, która rozwinê³a AKI
by³a skrajnie niedojrza³a. Ponadto, AKI najczêciej wystêpowa³o w okresie pierwszego tygodnia ¿ycia tych dzieci [26].
Askenazi i wsp. przeprowadzili badanie
maj¹ce na celu ustalenie wp³ywu AKI na
prze¿ywalnoæ noworodków z VLBW. Badaniem objêto 195 dzieci, w tym 68 noworodków, które zmar³y oraz 127 dzieci, które
prze¿y³y (grupa kontrolna). Pomiêdzy kohort¹ dzieci, które zmar³y a grup¹ kontroln¹ nie
stwierdzono istotnej ró¿nicy pod wzglêdem
wieku p³odowego (rednia: 24,5 t.c.; SD:1,7
vs 24,7 t.c.; SD:1,6), urodzeniowej masy
cia³a (rednia: 667,9 g; SD: 178,3 vs 673,2
g; SD: 167,8), p³ci oraz rasy [8]. Autorzy ci
wykazali, ¿e wzrost stê¿enia SCr o 1 mg/dl
wi¹za³ siê w badanej populacji noworodków
z niemal dwukrotnie wiêkszym ryzykiem
zgonu (iloraz szans: odds ratio - OR: 1,94),
przy czym, po uwzglêdnieniu czynników
zak³ócaj¹cych, takich jak wiek matki, liczba
wczeniejszych porodów matki, poród poprzez ciêcie cesarskie, przedwczesne odklejenie ³o¿yska, p³eæ, dodatni wynik badania mikrobiologicznego p³ynu mózgowordzeniowego, stopieñ krwawienia wewn¹trzczaszkowego, hiponatriemia, koniecznoæ
stosowania leków o dzia³aniu inotropowo
dodatnim - wartoæ ta zwiêkszy³a siê do
3,44. Ponadto odnotowano, ¿e zwiêkszenie
siê SCr o 100% wzglêdem najni¿szej jej
wartoci wi¹za³o siê ze wzrostem OR do
1,53, który po uwzglêdnieniu zmiennych
zak³ócaj¹cych wymienionych powy¿ej - osi¹gn¹³ wartoæ 1,9. Autorzy badania przyjêli,
¿e AKI w sposób zupe³nie niezale¿ny od innych czynników wi¹za³o siê ze zwiêkszon¹
miertelnoci¹ u noworodków z VLBW [8].
Zamartwica oko³oporodowa
Zamartwica oko³oporodowa stanowi
bardzo istotn¹ przyczynê chorobowoci oraz
miertelnoci zarówno noworodków urodzonych o czasie jak i przedwczenie. Czêstoæ
wystêpowania zamartwicy szacowana jest
na 1-15 na 1000 ¿ywych urodzeñ i bardzo
cile uzale¿niona jest od urodzeniowej
masy cia³a, wieku p³odowego oraz lokalnych
uwarunkowañ, w tym - dostêpnoci i jakoci opieki medycznej. Zamartwica mo¿e
doprowadziæ do zaburzeñ funkcjonowania
licznych uk³adów i narz¹dów, w tym orodkowego uk³adu nerwowego, nadnerczy, nerek oraz przewodu pokarmowego [12].
AKI jako powik³anie zamartwicy oko³oporodowej (definiowane jako SCr > 1,5 mg/
dl lub oliguria) - stwierdza siê u 30% - 56%
tych dzieci. miertelnoæ noworodków urodzonych w zamartwicy z towarzysz¹cym AKI
(szczególnie jego form¹ oliguryczn¹ z towarzysz¹c¹ hiponatremi¹ oraz koniecznoci¹
wdro¿enia leczenia nerkozastêpczego) -
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nadal pozostaje wysoka [2, 3, 18].
Z punktu widzenia klinicznego istotn¹
kwesti¹ jest rozró¿nienie pomiêdzy przednerkowym a dokonanym ju¿ nerkowym
uszkodzeniem nerek. Tradycyjne markery
AKI (SCr, FeNa, stê¿enie sodu w moczu czy
te¿ wskanik niewydolnoci nerek) - s¹
wskanikami nie tylko o wzglêdnie ma³ej
swoistoci i czu³oci ale przede wszystkim
- s¹ markerami pónymi dokonanego uszkodzenia nerek. Ponadto, mo¿na z nich korzystaæ po ukoñczeniu przez dziecko 2. doby
¿ycia. Musimy poszukaæ nowych wskaników, które w krótkim czasie, swoicie i z
du¿ym stopniem prawdopodobieñstwa mog³yby wspomóc rozpoznanie kliniczne w
pierwszych 48. godzinach ¿ycia noworodków zw³aszcza, ¿e u dzieci urodzonych w
zamartwicy czêsto nie obserwuje siê ¿adnych odchyleñ w wyniku badania osadu
moczu. U niektórych dzieci mog¹ pojawiæ
siê w osadzie moczu nieswoiste wa³eczki
ziarniste a badanie USG zazwyczaj obrazuje hiperechogenne nerki, prawid³owej wielkoci i o zatartym zró¿nicowaniu korowo rdzeniowym. Odleg³e rokowanie u noworodków urodzonych w zamartwicy z AKI jest
niepewne. Populacja ta wymaga szczegó³owego, d³ugoletniego nadzoru nefrologicznego, gdy¿ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e czêæ z
tych dzieci rozwinie PChN w przysz³oci [12].
Zakoñczenie
W celu dok³adnej oceny czêstoci, przebiegu i rokowania ostrego uszkodzenia nerek wród noworodków niezbêdna jest w³aciwa i jednoznaczna definicja AKI. Dziêki
niej bêdzie siê mo¿na komunikowaæ i prowadziæ badania wieloorodkowe. Dopiero
ich wyniki pozwol¹ na zgromadzenie du¿ej
liczby dzieci i opracowanie wiarygodnych
statystycznie danych. Wczesna interwencja
terapeutyczna mog³aby w sposób istotny
poprawiæ rokowanie noworodków z AKI.
Jednak z braku wczesnych, dok³adnych i
mo¿liwych do bezinwazyjnego pobierania
markerów - jest ona aktualnie niemo¿liwa
do zrealizowania w warunkach klinicznych.
Istnieje pilna potrzeba oceny przydatnoci
klinicznej nowych biomarkerów, wraz z ustaleniem zakresu ich wartoci referencyjnych
w poszczególnych grupach noworodków.
Wyniki laboratoryjne powinny byæ standaryzowane i uzyskiwane w krótkim czasie.
Wa¿ne jest, aby materia³em biologicznym
by³ mocz a to z uwagi na szereg ograniczeñ
zwi¹zanych z pobieraniem krwi od noworodków o ma³ej i bardzo ma³ej masie cia³a. Do
grupy markerów, nad którymi aktualnie s¹
prowadzone intensywnie badania nale¿¹ lipokalina neutrofilowa (NGAL), interleukina
18 (IL18), ludzka cz¹steczka uszkodzenia
nerki-1(h KIM-1), osteopontyna (OPN) oraz
cystatyna C (Cys C).
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