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Dwa słowa o nerkach…

✓ 2 x 180 g i >20% całego przepływu krwi w każdej minucie

✓ 180 LITRÓW przesączu, z którego powstaje 2 – 3 litry moczu

✓ funkcja wydalnicza (oczyszczanie)

✓ kluczowe w regulacji ciśnienia tętniczego, składu jonowego 

płynów ustrojowych i równowagi kwasowo – zasadowej

✓ czynność endokrynna 

Opracowanie własne



PChN: co to jest? 

Klasyfikacja i definicja

• WSKAŹNIKI USZKODZENIA NEREK (JEDEN LUB WIĘCEJ)

– albuminuria (AER ≥30 mg/24 godziny; ACR ≥30 mg/g kreatyniny)

– nieprawidłowości w osadzie moczu

– zaburzenia elektrolitowe lub inne związane z uszkodzeniem cewek nerkowych

– nieprawidłowości potwierdzone histopatologicznie

– strukturalne nieprawidłowości nerek stwierdzone w badaniach obrazowych 

– przeszczepienie nerki

• SPADEK GFR< 60 ml/min./1.73m2

PRZEZ >3 MIESIĄCE 
Kidney Disease Improving Global Outcomes CKD Work Group. Kidney Int Suppl 2013;3:1-150



U WIĘKSZOŚCI PACJENTÓW 

WYSTARCZĄ CZTERY 

BADANIA/TESTY
ABY ROZPOZNAĆ PChN

+ OBJAWY…… 
(BRAK CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW CZYNI WROGA NIEWIDZIALNYM…) 

Opracowanie własne



✓BARDZO ŁATWO JEST ROZPOZNAĆ PChN

✓BARDZO TRUDNO JEST USTALIĆ PRZYCZYNĘ PChN 

Opracowanie własne



Przyczyny PChN

• Cukrzyca (albo PChN u osób chorych na cukrzycę…)

• Nefropatia nadciśnieniowa (?) 

• Pierwotne i wtórne kłębuszkowe choroby nerek

• ADPKD (wielotorbielowatość nerek dziedziczona 
autosomalnie dominująco)

• Cewkowo – śródmiąższowe choroby nerek (w tym 
uszkodzenia POLEKOWE)

• Stany po nefrektomii (usunięciu nerki/nerek; nowotwory 
nerek i układu moczowego) 

• Kamica, wodonercze 

• Inne rzadkie (wady wrodzone, konsekwencje chorób nerek 
wieku dziecięcego)

• Kumulacyjny efekt kolejnych epizodów ostrego uszkodzenia 
nerek

• NIEZNANE, NIEZNANE, NIEZNANE…
Opracowanie własne



„HEAT MAP”: KOLORY RYZYKA 

https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/

Kidney Disease Improving Global Outcomes CKD Work Group. Kidney Int Suppl 2013;3:1-150



PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK

STABILIZACJA 

[WYZDROWIENIE]

PRZEDWCZESNY ZGON Z 

PRZYCZYN SERCOWO –

NACZYNIOWYCH

(PRZED ETAPEM 

NIEWYDOLNOŚCI NEREK)

NIEWYDOLNOŚĆ 

NEREK

TRANSPLANTACJA 

NERKI*

DIALIZA

PRZEDWCZESNY ZGON Z 

PRZYCZYN SERCOWO –

NACZYNIOWYCHOpracowanie własne



Chudek J, et al. POLSENIOR 

Nephrol Dial Transplant. 2014

eGFR< 60 ml/min./1.73m2: 21%
PChN st. 4 – 5: 1.33% osób 65+

Izolowana albuminuria: 8.3%

PChN ogół populacji: 7 – 12%

PChN grupy ryzyka: 18 – 40% 



Chudek J. et al. POLSENIOR. 

Nephrol. Dial. Transplant., 2014

Levey A.S., Coresh J. Lancet, 2012

~23 000 pacjentów 

dializowanych w Polsce

eGFR <60 ml/min/1,73 m2: 21%
PChN st. 4–5: 1,33% osób 65+



Dializoterapia: jak to się zaczęło?
• 1972: uchwała Kongresu USA dotycząca pełnego finansowania dializ –

założenie, że młodzi ludzie – podatnicy z ESRD powrócą dzięki dializie do 

normalnej aktywności społecznej i zawodowej

• dziś: 7 - 8% całkowitych wydatków Medicare przeznaczane dla 1%, jakim są 

pacjenci dializowani (przy czym roczny koszt leczenia w wysokości ok. 90 000$ 

na pacjenta dializowanego jest 10x wyższy od przeciętnej kwoty przeznaczanej 

w USA na leczenie jednej osoby)

• w zasadzie o pieniądzach się nie rozmawia w eleganckim towarzystwie, 

zwłaszcza gdy mowa o chorobach, ale nie sposób uniknąć tego tematu …

POLSKA: nie mniej, niż 70 000 zł. (TYLKO DIALIZA!!!)

„Koszt” dodatkowy: 7800 km rocznie (dystans 50 km od ośrodka dializ); np. przez 37 lat… 

Opracowanie własne



Współczesność: dializoterapia 
• ok. 3 mln. ludzi dializowanych na Świecie

• od 2.5 do 7 mln. umiera bez dostępu do terapii nerkozastępczych, mając 

wskazania do ich rozpoczęcia

• dostęp do dializ na Świecie zawiera się w graniach od niemal ZERA 

(Rwanda: 3 pacjentów na 1 mln.) do 3300 pacjentów na 1 mln na Tajwanie 

• koszt dializoterapii jest – w zależności od kraju – od 7 do 48 razy wyższy od 

średniego dochodu na głowę mieszkańca; w wielu krajach za leczenie trzeba 

płacić samemu

• 93% ludzi dializowanych na Świecie mieszka w krajach klasyfikowanych 

jako High-Income Countries lub Upper-Middle Income Countries 
Opracowanie własne



Romagnani P, et al. Nature Rev Dis Primers. 2017

DOSTĘPNOŚĆ DO DIALIZOTERAPII NA ŚWIECIE



Współczesność: transplantacja 

• ok. 90 000 transplantacji nerek – powolny wzrost przed erą pandemii, pozostający 

jednak w głębokiej dysproporcji z zapotrzebowaniem 

• dostęp do transplantacji na Świecie zawiera się w graniach od niemal ZERA 

(Bangladesz < 1 Txp na 1 mln.) do 71 Txp na 1 mln w stanie Jalisco (Meksyk)

• koszt rocznego prowadzenia pacjenta po transplantacji nerki w USA to 18 000 –

23 000 $ (z wyłączeniem kosztu hospitalizacji, podczas której jest dokonywana 

transplantacja)

WIELE KRAJÓW ŚWIATA NIE PROWADZI ŻADNYCH REJESTRÓW I STATYSTYK

Opracowanie własne



POTĘŻNE STRESS-TESTY DLA PACJENTÓW 

DIALIZOWANYCH, PO TRANSPLANTACJI I 

OCZEKUJĄCYCH NA PRZESZCZEPIENIE
(które okazały się naszą codziennością…)

✓PANDEMIE 

✓WOJNY I MIGRACJE 

Opracowanie własne



CO MOŻNA ZROBIĆ

SCREENING (badania przesiewowe): pacjenci 

✓z cukrzycą

✓z nadciśnieniem

✓z chorobami serca i naczyń
✓ starsi

✓ z wywiadem rodzinnym chorób nerek

✓ z narażeniami środowiskowymi

PChN ogół populacji: 7 – 12%

PChN grupy ryzyka: 18 – 40% 
Opracowanie własne



CKD screening and treatment programs should also be implemented in 
other high-risk individuals and populations based on comorbidities, 
environmental exposures, or genetic factors.

Older age Race/ ethnicity SLE HIV Family History Genetic Risk Factors

Low Socioeconomic 
Status

Environmental 
Exposures

Prior AKI Preeclampsia Nephrotoxins Obesity

KLIMAT (GLOBALNE OCIEPLENIE) A NERKI?
Opracowanie własne



CO MOŻNA ZROBIĆ

ROZPOZNANIE

✓PChN to nie choroba, lecz skutek choroby –

należy dążyć do rozpoznania (nazwania) 

choroby nerek prowadzącej do PChN

Opracowanie własne



CO MOŻNA ZROBIĆ

LECZENIE

✓PRZYCZYNOWE – choroby nerek 

prowadzącej do przewlekłego uszkodzenia

✓zwalniające postęp PChN 

✓zmniejszające ryzyko chorób serca i naczyń 

Opracowanie własne



ISN-KDIGO Early CKD Screening 2021



ISN-KDIGO Early CKD Screening 2021



Zasady kierowania do nefrologa

• ostre uszkodzenie nerek (lub 

gwałtowny ubytek GFR)

• GFR< 30 ml/min./1.73m2

• potwierdzone UACR ≥300 mg/g 

(≥300 mg/d) lub UPCR ≥500 mg/g 

(≥500 mg/d) 

• progresja PChN

• >20 RBC w polu widzenia osadu moczu [?] -

o nieznanej przyczynie 

• PChN z nadciśnieniem opornym na ≥4 leki 

hipotensyjne

• utrzymujące się nieprawidłowe stężenie K+ w 

surowicy krwi

• nawrotowa lub ciężka kamica 

• wrodzona choroba nerek  

Opracowanie własne



PChN 1 PChN 2 PChN 3 PChN 4 

(pre-dial.)

PChN 5 

(ESRD)

Lekarz Rodzinny/Diabetolog Lekarz 

Rodzinny/

Diabetolog/ 

czasem 

Nefrolog

Nefrolog Nefrolog staje 

się lekarzem 

rodzinnym dla 

pacjentów 

dializowanych (i 

często po Tx)

Nefrolog jeżeli białkomocz wyższy od 

„oczekiwanego”, aktywny osad, AKI…

Jak w stadiach 1 

– 2 oraz jeżeli 

utrata eGFR

szybsza od 

oczekiwanej

Diabetolog –

niekiedy 

(wsparcie 

konsultacyjne, 

głównie w kwestii 

insulinoterapii)

Pacjenci 

dializowani

prawie nigdy nie 

chodzą do 

diabetologa i 

lekarza 

rodzinnego

ZAWSZE (?!) PRZY PODEJRZENIU 

PIERWOTNYCH, WTÓRNYCH I „UKŁADOWYCH” 

PRZYCZYN USZKODZENIA NEREK (np. MCN, 

FSGS, MN, IgAN, LN, MMN, ADPKD, TIN, 

problemów urologicznych, etc, etc, etc.)

Leczenie powikłań PChN, kwalifikacja 

do transplantacji

Wraz z postępem PChN nefrolog leczy większość chorób …
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