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Wstęp: Ocena przesączania kłębuszkowego pełni kluczową rolę w
rozpoznawaniu przewlekłej choroby
nerek (PChN). W codziennej praktyce
służą do tego wzory szacujące GFR na
podstawie stężenia kreatyniny we krwi.
Szeroko stosowany skrócony wzór
MDRD jest mało precyzyjny wśród
osób z łagodnie upośledzoną czynnością nerek, niedoszacowując przesączanie kłębuszkowe dla wartości szacowanego GFR (eGFR) większych niż
60 ml/min/1,73 m2. Alternatywą może
okazać się wzór CKD-EPI zalecany w
wytycznych KDIGO.
Celem pracy: było porównanie częstości występowania poszczególnych
stadiów PChN w grupie pacjentów
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
u których eGFR obliczano w oparciu
o wzór MDRD oraz CKD-EPI.
Materiał i Metodyka: Badaniem retrospektywnym objęto 1452 pacjentów
(762 kobiet i 690 mężczyzn w wieku
57,4 lat ± 19,8 lat). W oparciu o skrócony wzór MDRD i CKD-EPI obliczano
eGFR a następnie porównano otrzymane wyniki analizując przynależność
pacjentów do poszczególnych stadiów
PChN w zależności od zastosowanego
wzoru, płci i wieku.
Wyniki: Średnie wartości eGFR dla
obu wzorów były zbliżone i wyniosły
dla MDRD 68,6 ± 22,3 ml/min/1,73 m2 a
CKD-EPI 69,18 ± 24,4 ml/min/1,73 m2.
Największe różnice odnotowano w
początkowych stadiach PChN gdzie
w wyniku kalkulacji wzorem CKD-EPI
względem MDRD stwierdzono wzrost
populacji osób w stadium G1 PChN o
5,7% (342 vs 241 osób) oraz redukcję o
7,8% (625 vs 737) w stadium G2.
Wnioski: Oba wzory wykazują zbliżoną wartość w szacowaniu PChN. Różnice dotyczą głównie stadiów G1 i G2.

Introduction: Glomerular filtration
rate plays a key role in the diagnosis of
chronic kidney disease (CKD). In everyday practice GFR is estimated using
equations based on serum creatinine.
Commonly used abbreviated MDRD
formula is not very precise in patients
with mildly impaired renal function,
underestimating eGFR when greater
than 60 ml/min/1.73 m2. CKD-EPI formula, recommended by KDIGO, might
be a good alternative in this situation.
The aim of the study was to compare the prevalence of consecutive
stages of CKD in the group of patients
from Emergency Department having
calculated eGFR according MDRD and
CKD-EPI formulas.
Material and Methods: The retrospective study was performed in the
group of 1,452 patients (762 women
and 690 men aged 57.4 years ± 19.8
years). Estimated GFR (eGFR) was calculated based on MDRD and CKD-EPI
formulas and the obtained results were
analyzed according patients location in
the consecutive group of CKD, used
formulas, sex and age.
Results: The mean values of eGFR
for both formulas were similar and for
MDRD was 68.6 ± 22.3 ml/min/ 1.73 m2
while for CKD-EPI 69.18 ± 24.4 ml/
min/1.73 m2. The highest differences
were observed in the early stages of
CKD where the calculation of eGFR
based on CKD-EPI vs MDRD formula
gives an increase of population in
stage G1 of CKD by 5.7% (342 vs 241
persons) and reduction by 7.8% (625
vs 737) in the stage G2.
Conclusions: Both formulas have
the similar value in the estimation
of CKD. The differences concerning
mainly G1 and G2 stages.
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Wstęp
Stężenie kreatyniny jest aktualnie
najczęściej używanym parametrem do
oceny czynności nerek. Powstaje ona w
mięśniach w wyniku rozpadu fosforanu
kreatyny a następnie jest wydalana z moczem ze stałą szybkością w wyniku przesączania kłębuszkowego. Niewielka ilość
tego związku może być także eliminowana
drogą sekrecji cewkowej lub pozanerkowej.
Wzrost stężenia kreatyniny jest zawsze
skutkiem uszkodzenia miąższu nerkowego, jednak jest obserwowany dopiero przy
utracie około połowy czynnych nefronów
[1]. Ocena jedynie samej kreatyninemii nie
odzwierciedla niewielkiego ubytku miąższu
nerkowego. Skuteczniejszą metodą jest
pomiar przesączania kłębuszkowego (GFR)
czyli klirensu. Klirens danej substancji jest to
jej ilość całkowicie przesączona do moczu w
ciągu jednostki czasu (zwykle jednej minuty)
w wyniku filtracji w kłębuszkach nerkowych.
Substancja ta nie może być wchłaniana
ani wydalana drogą cewkową. Kryteria te
zostały stworzone przez Homera W. Smitha
w połowie XX wieku. Średnia wartość GFR
dla zdrowych, młodych dorosłych osób rasy
kaukaskiej to około 125 ml/min/1,73m2, nieco niższa u kobiet niż u mężczyzn. Ponadto
mogą być zauważalne nieznaczne różnice
pośród grup etnicznych. Na wartość przesączania kłębuszkowego może wpływać
wiele czynników zarówno fizjologicznych,
jak i patologicznych. Wśród nich wymienia
się: wiek, płeć, rasę, masę ciała, zwyczaje
dietetyczne, wysiłek fizyczny, ciążę, wysokie
stężenie glukozy we krwi a także przyjmowanie leków hipotensyjnych. Zmiany GFR
ujawnią się także, co oczywiste, w razie
ostrej i przewlekłej choroby nerek [2]. Wartość przesączania kłębuszkowego może być
mierzona przy użyciu substancji podanych
pacjentowi lub oszacowana na podstawie
stężeń endogennych markerów spełniających kryteria podane wyżej. Jednym z
pierwszych związków egzogennych użytych
do pomiaru GFR była inulina. Pomiar GFR
przy użyciu tego polisacharydu jest jednak
trudny, gdyż musi ona być podawana w
ciągłym wlewie dożylnym oraz wymaga dokładnej zbiórki moczu. Wśród innych egzogennych substancji używanych do pomiaru
przesączania kłębuszkowego wymienia
się: Iothalamate, Iohexol, 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA. Są one używane głównie wtedy, gdy
konieczne jest uzyskanie bardzo dokładnej
wartości GFR, np. przy ocenie żywego
dawcy nerki lub dawkowaniu leków nefrotoksycznych. Znacznie częściej korzysta się
z metod opartych na klirensie endogennych
związków. Do takich zaliczają się metabolity:
kreatynina i mocznik oraz takie niskocząsteczkowe białka surowicy jak cystatyna C
i β2-mikroglobulina. W codziennej praktyce
GFR jest oceniane na podstawie stężenia
kreatyniny w surowicy i w moczu. Klirens
endogennej kreatyniny w oparciu o dobową
zbiórkę moczu obecnie wykonywany jest
rzadko, gdyż wymaga on odstawienia diuretyków, powstrzymania się od spożywania
kawy, herbaty i innych substancji, które
mogą wykazywać działanie moczopędne
a także odpowiedniego nawodnienia zapewniającego diurezę w granicach 2 ml/
min. Największą trudnością przy tej me466

todzie jest jednak uzyskanie prawidłowo
zebranej dobowej zbiórki moczu. Stanowić
to może problem zwłaszcza dla pacjentów
w starszych grupach wiekowych. Zwykle
gubiona jest ostatnia poranna porcja moczu.
Zazwyczaj GFR ocenia się na podstawie
wzorów matematycznych wykorzystujących
stężenie kreatyniny w surowicy. Wśród nich
najczęściej używane są wzory: Cockcrofta i
Gaulta, MDRD i CKD-EPI. Pierwszy z tych
wzorów został opracowany w 1976 r. w wyniku badania przeprowadzonego na grupie
249 mężczyzn i ma postać eGFR= (140wiek) x masa ciała/72 x stężenie kreatyniny
w surowicy. W przypadku kobiet wartość
należy dodatkowo przemnożyć przez 0,85.
Wyrażany jest w ml/min i standardowo nie
ma odniesienia do powierzchni ciała, co
może być przydatne podczas dawkowania
leków wydalanych przez nerki. Wzór MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease)
powstał w 1999 r. po badaniu oceniającym wpływ diety niskobiałkowej i niskich
wartości ciśnienia tętniczego na progresję
przewlekłej choroby nerek u 1628 pacjentów [3]. Jest bardziej skomplikowany niż
wzór Cockcrofta-Gaulta a wymagane dane
do wyliczenia GFR to: stężenie kreatyniny,
wiek, płeć, rasa, azot mocznika i poziom
albuminy. Rok później został on zmodyfikowany do wersji skróconej, bez konieczności
znajomości azotu mocznika i albuminy [4] a
w 2006 r. wprowadzony do powszechnego
użycia. Wśród podkreślanych wad tego
wzoru wymienia się brak dowodów na jego
wiarygodność wśród osób bez przewlekłej
choroby nerek [5] a także niedoszacowanie
GFR w zakresie 60-120 ml/min [6]. Niemniej
jednak jest on bardzo szeroko stosowany w
celu oceny GFR na całym świecie. Skrócona
wersja wzoru MDRD jest również zalecana
przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Nefrologii w Polsce do szacowania przesączania kłębuszkowego. Wzór CKD-EPI
(Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration) został opracowany przez
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases w USA w 2003
r. po przeanalizowaniu danych z różnych
badań naukowych obejmujących szeroki
zakres pacjentów (8254 osoby) zarówno z
chorobami nerek, jak i nie chorujących na
nerki, a także cukrzyków, biorców i dawców
organów. Wzór został wprowadzony w 2009
r. i wykazuje mniejszy błąd w wyliczaniu
eGFR zwłaszcza przy wartościach powyżej
60 ml/min. Dane niezbędne do oszacowania GFR są takie same jak przy skróconej
wersji MDRD. Ma on jednakże różną postać
w zależności od płci i rasy. Została także
wprowadzona dodatkowa wartość - stała
Q zależna od stężenia kreatyniny. Stężenie
kreatyniny, przy którym stała Q zmienia
wartość to 0,9 mg/dl dla mężczyzn, 0,7 mg/dl
dla kobiet [7]. Stwierdzono, że wzory MDRD
i CKD-EPI bardziej precyzyjnie oszacowują
przesączanie kłębuszkowe niż wzór Cockcrofta i Gaulta, choć u starszych pacjentów
oraz tych z niską masą ciała i BMI ten ostatni
może okazać się również użyteczny [8-10].
Cel
Oceniając eGFR wśród 1452 pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Kielcach na podstawie równania MDRD

stwierdzono dużą częstość występowania
przewlekłej choroby nerek (32,6% osób z
GFR obniżonym poniżej 60 ml/min/1,73
m2). Celem niniejszego opracowania było
wykazanie czy u tych pacjentów istnieją
ewentualne różnice w szacowaniu GFR
(eGFR) w oparciu o wzory MDRD i CKD-EPI
Materiał i Metodyka
Badaną grupę stanowili pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kielcach,
którzy zgłosili się tam w przeciągu jednego
miesiąca w 2015 r. Szpitalne Oddziały Ratunkowe w naszym kraju oprócz pełnienia
roli, dla której rzeczywiście zostały utworzone, a więc ratowania chorych w stanach nagłego zagrożenia życia, traktowane są przez
mieszkańców jako ośrodki pomocy ambulatoryjnej, zwłaszcza nocnej i świątecznej,
gdzie dodatkowo bez żadnej opłaty można
wykonać badania laboratoryjne i uzyskać
konsultację specjalisty. Podobnie dotyczy to
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kielcach. W związku z powyższym schorzenia, z
którymi zgłaszali się badani pacjenci stanowiły szeroki wachlarz rozpoznań, począwszy
od niegroźnych infekcji górnych dróg oddechowych, schorzeń jelitowych, nadciśnienia
tętniczego do poważnych zachorowań z
zakresu układu krążenia, OUN, czy urazów
wielonarządowych wymagających leczenia
w Oddziałach Intensywnej Terapii. Dużą
część pacjentów stanowiły osoby nietrzeźwe lub w stanie upojenia alkoholowego.
Od wszystkich pacjentów została pobrana
krew celem wykonania podstawowych badań laboratoryjnych łącznie z oznaczeniem
stężenia kreatyniny w surowicy. Wszyscy
z nich byli rasy białej i wyrazili pisemną
zgodę na wykonanie powyższych badań.
Nie byli dodatkowo pytani o dolegliwości
i schorzenia nerek. Pozwoliło to ocenić
przypadkową częstość stwierdzenia ubytku
filtracji kłębuszkowej. Stężenie kreatyniny
oznaczono w przyszpitalnym laboratorium
metodą Jaffego. Następnie obliczano eGFR
u każdego pacjenta przy użyciu skróconego
wzoru MDRD oraz CKD-EPI.
MDRD: eGFR= 186 x Scr-1.154 x wiek-0,203
x 0,742 (jeżeli kobieta)
CKD-EPI dla kobiet:
eGFR= 144 x (Scr/0,7)-0,329 x 0,993wiek
jeżeli Scr ≤ 0,7 mg/dl
eGFR= 144 x (Scr/0,7)-1,209 x 0,993wiek
jeżeli Scr > 0,7 mg/dl
CKD-EPI dla mężczyzn:
eGFR= 141 x (Scr/0,9)-0,411 x 0,993wiek
jeżeli Scr ≤ 0,9 mg/dl
eGFR= 141 x (Scr/0,9)-1,209 x 0,993wiek
jeżeli Scr > 0,9 mg/dl
W analizie porównano wartości eGFR
liczone wg wzoru MDRD i CKD-EPI u 1452
pacjentów (762 kobiety - 52% oraz 690 mężczyzn -48%; stosunek kobiet do mężczyzn
1,1:1). Większość z nich stanowiły osoby
po 50 roku życia ze średnią wieku 57,4 ±
19,8 lat (min 18 lat, max. 101 lat)- wśród
mężczyzn 56,3 ± 18,5 lat (najmłodszy mężczyzna 18 lat, najstarszy 93 lata), pośród
kobiet 58,4 ± 20,9 lat (najmłodsza kobieta
18 lat, najstarsza 101 lat).
Porównano:
odsetek pacjentów, u których stwierdzono upośledzoną czynność nerek wg wzoru
MDRD vs CKD-EPI,
P. Wróbel i W. Sułowicz

Wyniki
W przeprowadzonych badaniach wykazano, że uśredniona wartość eGFR wg skróconego wzoru MDRD wyniosła dla wszystkich badanych 68,6 ± 22,3 ml/min/1,73 m2
- wśród mężczyzn 73,5 ± 22,1 ml/min/1,73
m2 a wśród kobiet 64,2 ± 21,6 ml/min/1,73
m2. Średnia wartość eGFR liczona wg wzoru
CKD-EPI: dla ogółu wyniosła 69,18 ± 24,4
ml/min/1,73 m2; wśród mężczyzn - 73,17 ±
23,2 ml/min/1,73 m2, wśród kobiet 65,56 ±
24,8 ml/min/1,73 m2. Porównując liczbowe
i odsetkowe wartości pacjentów w poszczególnych stadiach PChN w zależności
od zastosowanego wzoru wykazano, że w
badanej grupie chorych do stadium G1 przynależało więcej chorych (mężczyzn i kobiet)
w oparciu o wzór CKD-EPI a w stadium G2
w oparciu o MDRD. W kolejnych stadiach
PChN różnice były mniej wydatne (Tab. I).
Wartości eGFR uzyskane w oparciu o
wzór MDRD i CKD-EPI wykazywały korelację liniową (Ryc. 1).
Średni wiek chorych ogółem oraz
w zależności od płci w poszczególnych
grupach PChN był zbliżony dla obu
zastosowanych wzorów (Tab. II, Tab. III).
Liczebność chorych w poszczególnych
stadiach PChN w zależności od wieku przy
obu metodach obliczania eGFR były zbliżone (Ryc. 2) podobnie jak korelacja uzyskanych wyników eGFR w oparciu o MDRD i
CKD-EPI w zależności od wieku (Ryc. 3).
Największe różnice w analizowanych
przedziałach wiekowych w zakresie liczebności chorych w poszczególnych grupach
PChN obliczonych w oparciu o wzory MDRD
i CKD-EPI. Dotyczyły głównie przedziałów
wiekowych 18-35 lat i 35-50 lat oraz stadium
PChN G1 i G2 (Tab. IV, Tab. V, Ryc. 4).
Średnie wartości eGFR uzyskane w oparciu
o wzór MDRD i CKD-EPI w zależności od
płci były zbliżone (Ryc. 5). Pewne różnice
pomiędzy poszczególnymi wzorami zaobserwowano porównując średnie wartości
wieku w stadiach G1 i G2 (Ryc. 6).
Analizując powyższe dane można
zauważyć niewielką różnicę pomiędzy
wzorami, jeśli rozpatrywać średnią wartość
eGFR pośród ogółu badanych. Dość dobrą
korelację tych metod stwierdzono także
w populacji z umiarkowanie obniżonym
przesączaniem kłębuszkowym i wyższych
stadiach PChN (eGFR <60 ml/min/1,73m2)różnica wyniosła 2%: wg CKD-EPI w grupie
tej znalazły się 503 osoby (34,6%), wg
MDRD 474 osoby (32,6%). Istotne różnice
zauważalne były głównie przy wyższym
poziomie przesączania kłębuszkowego- w
stadium G2, gdzie redukcja ilości chorych po
zastosowaniu CKD-EPI sięgnęła 7,8% (112
osób) oraz bardzo wyraźnie w stadium G1,
w którym nastąpił przyrost liczby chorych
o 5,7% (83 osoby). Zmiany te dotyczyły w
większości osób płci żeńskiej: w stadium
G1, wśród wspomnianych wyżej 83 osób,
kobiety stanowiły 60%, w stadium G2 wśród
Przegląd Lekarski 2016 / 73 / 7

Tabela I
Stadia PChN w zależności od metody szacowania eGFR (MDRD vs CKD-EPI).
Stages of CKD according GFR estimation formula (MDRD vs CKD-EPI).
Stadium
PChN

MDRD
ogółem

MDRD
kobiety

MDRD
mężczyźni

CKD-EPI
ogółem

CKD-EPI
kobiety

CKD-EPI
mężczyźni

G1

241

85

156

324

136

188

G2

737

376

361

625

315

310

G3a

268

157

111

268

149

119

G3b

145

99

46

165

109

56

G4

50

36

14

54

40

14

G5

11

9

2

16

13

3

Razem

1452

762

690

1452

762

690

Tabela II
Średni wiek chorych w poszczególnych grupach PChN wg MDRD.
Mean patients age in consecutive stages of CKD according MDRD.
Stadium PChN

MDRD ogółem

MDRD kobiety

MDRD mężczyźni

G1

39,5 ± 16 lat

34,1 ± 15,7 lat

42,4 ±15,5 lat

G2

53,6 ± 17,9 lat

51,8 ± 18,8 lat

55,5 ± 16,8 lat

G3a

69,1 ± 12,9 lat

69,9 ± 12,2 lat

68 ± 13,9 lat

G3b

76,5 ± 10,1 lat

77,3 ± 10 lat

74,8 ± 10,2 lat

G4

78,9 ± 11,1 lat

80,1 ± 10,7 lat

75,9 ± 11,9 lat

G5

72,5 ± 15,4 lat

69,7 ± 15,3 lat

85,5 ± 10,6 lat

Tabela III
Średni wiek chorych w poszczególnych grupach PChN wg CKD-EPI.
Mean patients age in consecutive stages of CKD according CKD-EPI.
Stadium PChN

CKD-EPI ogółem

CKD-EPI kobiety

CKD-EPI mężczyźni

G1
G2

36,9 ± 13,5 lat

32,1 ± 11,8 lat

40,4 ± 9,6 lat

55,4 ± 16,7 lat

53,9 ± 17,2 lat

57 ± 16,1 lat

G3a

69,3 ± 12 lat

70,4 ± 11,3 lat

67,9 ± 12,8 lat

G3b

77,5 ± 9,6 lat

78,2 ± 9,6 lat

74,8 ± 10,2 lat

G4

78,6 ± 10,9 lat

79,7 ± 10,3 lat

76,3 ± 9,6 lat

G5

76,1 ± 14,2 lat

75 ± 15 lat

81,3 ± 10,4 lat

140

CKD-EPI (ml/min) = -4,212 + 1,0698 * MDRD (ml/min)
Korelacja: r = ,98103

120

CKD-EPI (ml/min)

odsetek mężczyzn i kobiet, u których
wykryto upośledzoną czynność nerek wg
wzoru MDRD vs CKD-EPI,
częstość ujawniania się upośledzonej
czynności nerek w oparciu o wzór MDRD
oraz CKD-EPI.w zależności od grupy
wiekowej.
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Rycina 1
Korelacja metod MDRD i CKD-EPI.
Correlation of MDRD and CKD-EPI formula.

powyższych 112 osób- 54,4%. Oszacowana wartość przesączania kłębuszkowego
malała z wiekiem niezależnie od rodzaju
stosowanego wzoru. Zauważyć można
niższy średni wiek pacjentów w stadium
G1 oraz wyższy w stadium G5 po zasto-

sowaniu CKD-EPI, w pozostałych stadiach
PChN zmiany te były niewielkie. Pośród
grup wiekowych najwięcej różnic zaobserwowano w przedziałach 18-35 i 35-50 lat,
gdzie w wyniku kalkulacji CKD-EPI nastąpiło
znaczące zwiększenie liczebności stadium
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Rycina. 2
Stadia PChN wg MDRD vs CKD-EPI w zależności od wieku.
Stages of CKD based on MDRD vs CKD-EPI according age.
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Rycina 3
Korelacja eGFR wg MDRD vs CKD-EPI w zależności od grup wiekowych (1: 18-20 lat, 2: 20-40 lat, 3: 40-60 lat, 4: 60-80 lat, 5>80 lat).
Correlation of eGFR due to MDRD vs CKD-EPI according age (1: 18-20 years, 2: 20-40 years, 3: 40-60 years, 4: 60-80 years, 5:>80 years).

Rycina 4
Porównanie średnich wartości eGFR uzyskanych w oparciu o wzór MDRD i CKD-EPI w poszczególnych grupach wiekowych.
Comparison of mean eGFR values obtained based on MDRD and CKD-EPI formulas
in the consecutive patients groups.

Rycina 5
Porównanie średnich wartości eGFR uzyskanych w oparciu o wzór MDRD i CKD-EPI w zależności od płci.
Comparison of mean eGFR values obtained based on MDRD and CKD-EPI formulas
according sex.

G1 kosztem osób zakwalifikowanych do
stadium G2 metodą MDRD.

Rycina 6
Porównanie średnich wartości wieku w poszczególnych stadiach PChN, w zależności od zastosowanego
wzoru MDRD i CKD-EPI.
Comparison of mean age values in the consecutive stages of CKD according used formula MDRD and CKD-EPI.

468

Dyskusja
Częstość występowania przewlekłej
choroby nerek na świecie wykazuje stale
rosnącą tendencję. Ocenia się, że choroba
dotyka średnio 7-18% populacji [11-14].
Wśród badanych pacjentów SOR, niezależnie od stosowanej metody szacowania
eGFR, wartość ta przekracza 30% (MDRD32,6%, CKD-EPI- 34,6%). To bardzo dużo,
zwłaszcza wobec faktu, że PChN prowadzi
stopniowo do schyłkowej niewydolności
nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego. Ważniejszym problem jednak jest jej
negatywny wpływ na układ sercowo-naczy-
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Tabela IV
Stadia PChN wg MDRD w poszczególnych grupach wiekowych
Stages of CKD based on MDRD in consecutive age groups.
Grupa
wiekowa

eGFR MDRD
G1

eGFR MDRD
G2

eGFR MDRD
G3a

eGFR MDRD
G3b

eGFR MDRD
G4

eGFR MDRD
G5

Razem

18-35

104

35-50

64

138

6

0

0

0

248

140

16

1

0

1

222

50-65

60

65-80

11

234

59

21

5

2

381

166

128

55

18

5

383

>80

2

59

59

68

27

3

218

Ogół

241

737

268

145

50

11

1452

eGFR CKD-EPI
G3a

eGFR CKD-EPI
G3b

eGFR CKD-EPI
G4

eGFR CKD-EPI
G5

Razem

Tabela V
Stadia PChN wg CKD-EPI w poszczególnych grupach wiekowych.
Stages of CKD based on CKD-EPI in consecutive age groups.
Grupa wiekowa

eGFR CKD-EPI
G1

eGFR CKD-EPI
G2

18-35

155

89

4

0

0

0

248

35-50

96

111

13

1

0

1

222

50-65

69

222

63

20

5

2

381

65-80

4

160

133

58

22

6

383

<80

0

43

55

86

27

7

218

Ogół

324

625

268

165

54

16

1452

niowy, wyrażający się zwiększonym ryzykiem powikłań i zgonu. Ryzyko to zwiększa
się nawet czterokrotnie [15]. Można je
zaobserwować już we wczesnych stadiach
przewlekłej choroby nerek. Zhang i wsp.
opisali wyższą częstość występowania
zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i
chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów
z łagodnie obniżonym GFR w porównaniu
do tych z GFR>90 ml/min [16]. Zwiększone
ryzyko choroby wieńcowej we wczesnych
stadiach PChN jest zauważalne nawet u
osób bez dolegliwości i objawów ze strony
układu sercowo-naczyniowego [17]. Tarantini i wsp. ocenili częstość rozpoznania
PChN u 12394 pacjentów leczonych z powodu choroby sercowo-naczyniowej (CVD)
w Trieście. Okazało się, że nie rozpoznano
jej u 63,1% pacjentów (1946 osób). Opisano odwrotną zależność pomiędzy brakiem
rozpoznania a wzrostem stadium PChN wg
KDIGO [18]. Z powyższych powodów, ważne staje się aktywne i wczesne wykrywanie
przewlekłej choroby nerek a następnie
objęcie pacjentów odpowiednim leczeniem.
Niezbędne są do tego precyzyjne metody
pozwalające na oszacowanie GFR, na
którym opiera się klasyfikacja PChN zaproponowana przez KDIGO [9]. W codziennej
praktyce używa się wzoru MDRD, który w
wersji skróconej pozwala na prostą i szybką
ocenę przesączania kłębuszkowego. Jest
on używany przez rosnącą liczbę laboratoriów diagnostycznych na świecie, które
automatycznie podają wartość eGFR przy
oznaczeniu stężenia kreatyniny. W ostatnim
czasie pojawiło się wiele doniesień podważających jego stosowanie, zwłaszcza u
pacjentów z eGFR>60 ml/min/1,73 m 2.
Przesączanie kłębuszkowe w tym zakresie
wyliczone przy użyciu wzoru MDRD jest
bowiem niedoszacowane a co za tym idzie
duża ilość pacjentów z rozpoznaną na tej
podstawie przewlekłą chorobą nerek (stadium G3a z eGFR w granicach 45-60 ml/
Przegląd Lekarski 2016 / 73 / 7

min/1,73 m2) powinna w rzeczywistości być
zakwalifikowana do grupy G2, z jedynie
łagodnie upośledzoną czynnością nerek ale
bez rozpoznania PChN lub też z grupy G2
do grupy G1 (bez upośledzenia czynności
nerek). Aby ominąć ten błąd w 2009 r. rozpoczęto upowszechnianie wzoru CKD-EPI.
Proponuje się zastąpienie skróconego
wzoru MDRD tym nowym wzorem [19].
Venetsanos i wsp. ocenili przesączanie
kłębuszkowe szacowane metodami Cockcrofta-Gaulta, MDRD i CKD-EPI wśród
chorych ze STEMI leczonych pierwotną
angioplastyką wieńcową. Jako punkt odniesienia posłużył im pomiar GFR (mGFR) za
pomocą iohexolu. Najlepszą korelację z
mGFR wykazano dla CKD-EPI, a następnie
MDRD i Cockcrofta-Gaulta [20]. Analizując
3141 pacjentów, którym implantowano stent
dowieńcowy w przebiegu stabilnej choroby
niedokrwiennej serca w Śląskim Centrum
Chorób Serca zauważono, iż wzór CKD-EPI
jest lepszy w przewidywaniu ryzyka zgonu
w porównaniu do MDRD wśród chorych ze
stężeniem kreatyniny mieszczącym się w
granicach normy. U chorych z podwyższonym stężeniem kreatyniny oba wzory wykazały podobną wartość w oszacowaniu
ryzyka zgonu [21]. Chociaż CKD-EPI korzysta z tych samych zmiennych, co skrócony
wzór MDRD, to dzięki wprowadzeniu stałej
Q oraz genezie opartej na badaniu pacjentów zarówno z chorobami nerek, jak i bez
nich, pozwala na uzyskanie znacząco
mniejszego błędu w oszacowaniu eGFR,
szczególnie w grupie z przesączaniem
kłębuszkowym większym niż 60 ml/min/1,73
m 2. Porównanie wartości przesączania
kłębuszkowego wyliczanych za pomocą
powyższych wzorów stało się przedmiotem
wielu opracowań naukowych. W dużej
próbie obejmującej 128 588 pracowników
w wieku 16-75 lat (średnio 39,3 lat), gdzie
większość (77,2%) stanowili mężczyźni,
częstość niewydolności nerek (eGFR< 60

ml/min/1,73 m2) była znacząco niższa po
zastosowaniu wzoru CKD-EPI niż skróconego wzoru MDRD a subkliniczna choroba
nerek (definiowana przez autorów jako
eGFR< 60 ml/min/1,73 m2 u mężczyzn ze
stężeniem kreatyniny< 1,3 mg/dl a u kobiet
ze stężeniem kreatyniny <1,2 mg/dl) wśród
pracujących mężczyzn po zastosowaniu
CKD-EPI praktycznie nie została stwierdzona [22]. Lopez-Suarez i wsp. porównali
eGFR wyliczone w populacji 858 hiszpańskich pacjentów w wieku 50-75 lat, u których
nie zdiagnozowano wcześniej choroby
nerek. Średnia wartość eGFR wyniosła dla
mężczyzn 63,3 ml/min/1,73 m2 przy wyliczeniu MDRD oraz 66,6 ml/min/1,73 m2 przy
użyciu CKD-EPI. Dla kobiet odpowiednio
56,7 ml/min/1,73 m2 i 61,3 ml/min/1,73 m2.
Częstość rozpoznań przewlekłej choroby
nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) przedstawiała się następująco: mężczyźni/kobiety
MDRD 35,2%/68,5% vs CKD-EPI
25,1%/45,7% [23]. W badaniu przeprowadzonym wśród 11247 pacjentów w Australii
po zastosowaniu wzoru CKD-EPI 266 pacjentów z uprzednio rozpoznaną przewlekłą
chorobą nerek w oparciu o MDRD zostało
przekwalifikowanych do grupy G2. Były to
głównie kobiety. Nie stwierdzono u nich
także zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Częstość rozpoznania przewlekłej
choroby nerek zmniejszyła się o 1,9% przy
kalkulacji CKD-EPI [24]. Podobnie mniejszą
częstość występowania obniżonego przesączania kłębuszkowego u kobiet po wprowadzeniu CKD-EPI zaobserwowali Korhonen i wsp. badając 994 osoby leczone z
powodu nadciśnienia tętniczego w wieku
45-70 lat. Liczba pacjentów z eGFR< 60 ml/
min/1,73 m2 spadła prawie o połowę z 6,7%
do 3,7% a 44,8% zostało zakwalifikowanych
jako nie mających przewlekłej choroby
nerek [25]. Także osoby z łagodnie obniżoną filtracją kłębuszkową (eGFR= 60-90 ml/
min/1,73 m2) po kalkulacji wzorem CKD-EPI
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mogą uzyskać wyższe wartości eGFR pozwalające na przeniesienie ich do stadium
G1. Wśród 1073 pacjentów z cukrzycą aż
135 uzyskało stadium G1 w porównaniu do
eGFR liczonego z MDRD. Było to związane
z redukcją stadium G2 z 47% do 38,5% i
stadium G3 lub wyższych z 38,7% do 34,6%
[26]. Mniejszą liczbę pacjentów w grupie G2
na korzyść wartości eGFR wyższych niż 90
ml/min/1,73 m2 zauważyli także Giavarina i
wsp. po ocenie 38188 pacjentów. W swoim
opracowaniu stwierdzają dobrą korelację
pomiędzy dwoma powyższymi wzorami
przy wartościach eGFR poniżej 60 ml/
min/1,73 m2 [27]. Zauważono to również w
naszym badaniu. Opisuje się słabszy związek pomiędzy przesączaniem kłębuszkowym szacowanym na podstawie MDRD a
występowaniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w porównaniu do CKD-EPI [28]. Interesującej analizy dokonali
Basile i wsp., którzy ocenili powyższe
wzory w populacji stulatków. Wykazali oni
wyższe średnie wartości eGFR wyliczane
metodą MDRD niż CKD-EPI: 57,9 ± 26,9
ml/min/1,73 m2 vs 46,7 ± 18,5 ml/min/1,73
m2, z większą ilością chorych w stadiach 3
i 4 PChN w wyniku kalkulacji CKD-EPI vs
MDRD: GFR 3st: 52% vs 46%, GFR 4st:
18% vs 12% [29]. Za głos w obronie wzoru
MDRD uznać można pracę Delanaye i wsp.
Przekonują oni, iż korzyści wynikające ze
stosowania wzoru CKD-EPI w populacji
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i
eGFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2 są na tyle
małe, że nie uzasadniają w tych przypadkach
jego rutynowego stosowania. Przyznają, że
nowy wzór jest rzeczywiście przydatniejszy
w odniesieniu do badań populacyjnych
pacjentów z uwagi na mniejszy błąd systemowy, natomiast precyzja wzoru MDRD w
ocenie i prowadzeniu chorego z przewlekłą
chorobą nerek jest wystarczająca i z powodzeniem można się na nim opierać [29].
Ciekawą i zaskakującą rzeczą jest, iż w
analizie pacjentów SOR w Kielcach nie
stwierdzono redukcji a wręcz niewielki
wzrost ilości osób z niewydolnością nerek
(stadium PChN G3a i wyższe). Potwierdza
się natomiast fakt niedoszacowania wartości przesączania kłębuszkowego przez
wzór MDRD przy wyższych wartościach
eGFR, zwłaszcza u kobiet. Z kolei MacIsaac i wsp. w grupie 199 chorych z cukrzycą
i zachowaną funkcją nerek (GFR>90 ml/
min/1,73 m2) wykazali, że zarówno MDRD
jak CKD-EPI niedoszacowują przesączania
kłębuszkowego oraz rocznej szybkości
ubytku filtracji kłębuszkowej w tej grupie.
Autorzy analizowali mGFR mierzone przy
pomocy 99mTc- DTPA oraz eGFR MDRD i
CKD-EPI wśród powyższych pacjentów w
okresie 9 lat. Dla osób z mGFR> 90 ml/
min/1,73 m2 średnie mGFR wyniosło 112 ±
17,0 ml/min/1,73 m2, eGFR CKD-EPI 99 ±
13,1 ml/min/1,73 m2, eGFR MDRD 101 ±
22,5 ml/min/1,73 m2. Średni roczny ubytek
przesączania kłębuszkowego wyniósł odpowiednio: ΔmGFR: -6 ml/min/1,73 m 2,
ΔeGFR CKD-EPI: -3,2 ml/min/1,73 m 2,
ΔeGFR MDRD: - 3,0 ml/min/1,73 m2 [31].
Związkiem, któremu przypisywane są lepsze właściwości w ocenie przesączania
kłębuszkowego jest cystatyna C. To drobnocząsteczkowe białko z grupy inhibitorów
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proteaz cysteinowych o masie 13359D
powstaje we wszystkich komórkach organizmu a następnie jest swobodnie przesączane w kłębuszkach nerkowych, wchłaniane i całkowicie rozkładane przez komórki
cewek proksymalnych. W związku z tym
jego stężenie zależy wyłącznie od tempa
filtracji kłębuszkowej. Jej atutem jest stężenie niezależne od płci, rasy, masy ciała,
wzrostu a także wieku (powyżej 1 roku życia). W 2008 r. przeprowadzono pierwsze
badanie porównujące dokładność w szacowaniu GFR przy użyciu stężeń kreatyniny,
cystatyny C i łącznie kreatyniny z cystatyną
C liczonych według wzoru CKD-EPI. Pomiary eGFR przy użyciu kreatyniny i cystatyny C nie różniły się znamiennie. Większą
dokładność wykazano natomiast w szacowaniu przesączania kłębuszkowego przy
użyciu łącznie kreatyniny z cystatyną C [32].
Od tego czasu ukazało się wiele badań
potwierdzających większą dokładność w
szacowaniu GFR używając do pomiaru
łącznie stężeń kreatyniny i cystatyny C [3335]. Wytyczne KDIGO 2012 zalecają we
wstępnej ocenie pacjenta oszacowanie
GFR na podstawie stężenia kreatyniny wg
wzoru CKD-EPI. W sytuacjach szczególnych, gdy dokładność oszacowania na
podstawie kreatyniny jest mniejsza, sugeruje się pomiar stężenia cystatyny C lub
pomiar przesączania kłębuszkowego przy
użyciu egzogennego wskaźnika. Wśród
sytuacji szczególnych wytyczne wymieniają: dawkowanie leków oraz potwierdzanie
przewlekłej choroby nerek u dorosłych pacjentów z eGFR w granicach 45-60 ml/
min/1,73 m2, u których nie stwierdza się
wskaźników uszkodzenia nerek. Ponadto
zaleca się oprócz oznaczenia stężenia cystatyny C oszacowanie na jego podstawie
wartości eGFR oraz podanie informacji, na
podstawie jakiego wzoru zostało ono wyliczone. Zalecanym wzorem do oszacowania
eGFRcys i eGFRcys-cr jest CKD-EPI 2012 [10].
Bezpośredni pomiar GFR zaleca się przy
ocenie żywego dawcy nerki. W badaniu
obejmującym 508 potencjalnych żywych
dawców ze średnią wartością przesączania
kłębuszkowego 91,7 ml/min/1,73 m2 i średnim wiekiem 44,1 lat porównano eGFR
MDRD, CKD-EPI i Cockcrofta-Gaulta oraz
mGFR 51Cr-EDTA- stwierdzając niesatysfakcjonującą korelację miedzy wszystkimi
trzema wzorami opierającymi się na stężeniu kreatyniny a bezpośrednim pomiarem
GFR dla oceny żywego dawcy nerki [36].
Podsumowanie
Przewlekła choroba nerek jest rosnącym problemem społecznym. Szacownie
przesączania kłębuszkowego wzorem
MDRD wiąże się z jej znaczącą nadrozpoznawalnością. Badania naukowe oraz wytyczne KDIGO stwierdzają w tym względzie
wyższość metody CKD-EPI, szczególnie
przy niewielkim upośledzeniu czynności kłębuszków nerkowych. Potwierdzono to także
porównując eGFR pacjentów Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Kielcach. Oznaczenie stężenia cystatyny C jest pomocne,
gdy konieczny jest dokładniejszy pomiar
przesączania kłębuszkowego. W ocenie
potencjalnych dawców nerki powinno się
stosować bezpośredni pomiar GFR.
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