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Wpływ cukrzycy na funkcję i rozwój chorób nerek

Influence of diabetes on the function and development of kidney disease
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Cukrzycowa choroba nerek (CChn) jest trudnym i niezwykle ważnym problemem epidemiologicznym i klinicz-
nym, przyczyniającym się do zwiększonej śmiertelności osób chorujących na cukrzycę. obecnie CChn stała się najczęst-
szą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek. dlatego też spowolnienie progresji uszkodzenia nerek wywołanej cukrzycą 
stanowi prawdziwe wyzwanie dla lekarzy praktyków. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące patogenezy, przebiegu, 
diagnostyki oraz leczenia CChn. 
Słowa kluczowe: cukrzycowa choroba nerek, przewlekła choroba nerek, dyslipidemia, albuminuria, nadciśnienie tętnicze.

diabetic nephropathy (dn) is a difficult and very important epidemiological and clinical problem, contributing to 
an increase in mortality of persons with diabetes. At the present time dn has become the leading cause of end-stage renal fail-
ure. Therefore, slowing the progression of kidney damage caused by diabetes is a real challenge for practitioners. The following 
article discusses the issues concerning the pathogenesis, course, diagnosis and treatment of dn.
Key words: diabetic nephropathy, chronic kidney disease, dyslipidemia, albuminuria, hypertension.

Streszczenie

Summary

chorych na cukrzycę, niemniej jednak tylko u około 30% 
osób predysponowanych genetycznie zmiany te są nasilone 
od samego początku i mają charakter postępujący, prowa-
dząc do bardziej zaawansowanych stadiów CChn. U więk-
szości jednak, czyli pozostałych 70%, nie dochodzi do dal-
szego rozwoju choroby. Utajony przebieg schorzenia nie 
powoduje zmian klinicznych charakterystycznych dla jaw-
nej nefropatii cukrzycowej [7]. Hiperglikemia bierze udział 
w patogenezie CChn powodując:
 – bezpośrednie oraz pośrednie zmiany metaboliczne;
 – zmiany hemodynamiczne, prowadzące do hiperfiltracji 

kłębuszków nerkowych. 
Hiperglikemia bezpośrednio indukuje stres oksydacyj-

ny, pobudza układ renina–angiotensyna–aldosteron (rAA), 
aktywuje jądrowy czynnik nF-κB, czego następstwem jest 
zwiększona ekspresja kinazy białkowej C oraz licznych 
czynników wzrostu, w tym transformującego czynnika 
wzrostu beta (TGF-beta). Ten ostatni czynnik odgrywa jedną 
z kluczowych ról w patogenezie CChn [4]. 

Pośrednie działanie hiperglikemii prowadzi do aktywa-
cji szlaków poliolowego i heksozaminowego oraz zwięk-
szonego wytwarzania końcowych produktów zaawansowa-
nej glikacji (advanced glycation end-products – AGe) [4, 5]. 
Hiperglikemia zaburza również hemodynamikę przepływu 
krwi przez kłębuszki nerkowe. Powoduje rozszerzenie tęt-
niczki doprowadzającej kłębuszka, co zaburza autoregu-
lację kłębuszkowego przepływu krwi, prowadzi do prze-
niesienia ciśnienia układowego na wewątrzkłębuszkowe, 
czego następstwem jest hiperfiltracja [3, 8]. 

Wszystkie wymienione powyżej czynniki prowadzą do 
uszkodzenia i apoptozy komórek. najważniejsze zmiany 
morfologiczne polegają na pogrubieniu błon podstawnych 
kłębuszków nerkowych, zwiększeniu liczby macierzy me-
zangium oraz umiarkowanym zwiększeniu liczby komórek 
mezangium [3–5]. 

Naturalny przebieg
Hiperfiltrację kłębuszkową stanowiącą pierwszy prze-

jaw zmian w nerkach wywołanych cukrzycą można stwier-
dzić u niemal wszystkich chorych na cukrzycę już w bardzo 

Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost czę-

stości występowania cukrzycy, a stan ten dotyczy nie tylko 
krajów uprzemysłowionych, ale również krajów rozwijają-
cych się. dane szacunkowe wskazują, iż w 2010 r. na cu-
krzycę chorowało około 6% dorosłych osób (285 mln) na 
całym świecie. oczekuje się, że liczba ta może wzrosnąć 
na przestrzeni najbliższych 20 lat do 439 mln (8% dorosłej 
populacji) [1]. 

Cukrzycowa choroba nerek (CChn) stanowi bardzo 
częste i niezwykle istotne z klinicznego punktu widzenia 
powikłanie cukrzycy, zarówno typu 1, jak i 2. zmiany 
w nerkach, do których dochodzi w przebiegu CChn, mają 
charakter mikroangiopatii, chociaż występowanie makroan-
giopatii towarzyszącej cukrzycy może również modulować 
przebieg CChn. obecność CChn wywiera bardzo duży 
wpływ na dalsze losy chorych i stanowi czynnik ryzyka roz-
woju zarówno schyłkowej niewydolności nerek (end-stage 
renal disease – esrd), jak i chorób sercowo-naczyniowych. 
ostatnie kilkadziesiąt lat to lawinowy wzrost liczby pacjen-
tów wymagających leczenia nerkozastępczego z powodu 
CChn, która to jednocześnie stanowi najczęstszą przyczynę 
esrd [2]. 

Patogeneza
Patogeneza CChn jest złożona i stanowi wypadkową 

oddziaływania: czynników genetycznych, środowiska cu-
krzycowego i czynników środowiskowych [3–5]. 

Czynniki genetyczne odgrywają zróżnicowaną rolę 
w rozwoju cukrzycy – począwszy od wpływu na ryzy-
ko zachorowania, przebieg kliniczny, aż do całkowitego 
uwarunkowania rozwoju choroby. Wiadomo, że warian-
ty genetyczne predysponujące do wystąpienia złożonych 
form cukrzycy, czyli autoimmunologicznej cukrzycy typu 
1 i wielogenowej cukrzycy typu 2, jedynie w niewielkim 
stopniu zwiększają ryzyko choroby i są powszechne także 
w populacji osób zdrowych [6]. 

Hiperglikemia i związane z nią środowisko cukrzycowe 
powodują zmianę czynności i struktury nerek u wszystkich 
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 – występują objawy lub wykładniki choroby ogólno-
ustrojowej,

 – stwierdza się aktywny osad moczu,
 – szybko zwiększa się białkomocz lub przyjmuje on nasi-

lenie zespołu nerczycowego,
 – występuje oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze – brak 

uzyskania wartości docelowych po zastosowaniu mak-
symalnych dawek leków z dwóch grup,

 – obecny jest szybki spadek eGFr,
 – po rozpoczęciu leczenia inhibitorami enzymu konwer-

tującego (ACei) lub antagonistami receptora dla angio-
tensyny ii (ArB) dochodzi do redukcji eGFr > 30% 
w okresie 2–3 miesięcy [2]. 

Leczenie

Kontrola glikemii

kontrola glikemii stanowi kluczowe działanie terapeu-
tyczne mające na celu opóźnienie progresji PChn w prze-
biegu CChn. Wykazano, że optymalna kontrola glikemii 
spowalnia utratę czynności wydalniczej nerek, a korzyści 
utrzymują się nawet kilka lat po zaprzestaniu intensywnej 
kontrolii glikemii [11–13]. najnowsze wytyczne określiły, 
iż w celu zapobiegania lub spowolnienia CChn docelowy 
odsetek HbA1c u większości dorosłych pacjentów powinien 
wynosić < 7% .W przypadku osób, u których występowały 
epizody ciężkiej hipoglikemii, pacjentów z zaawansowany-
mi powikłaniami naczyniowymi, chorobami serca oraz gdy 
oczekiwana długość życia jest krótka, dopuszcza się stęże-
nie HbA1c < 8% [10]. W kontroli glikemii trudną do przece-
nienia rolę odgrywa edukacja chorych [14].

Nadciśnienie tętnicze

docelowe ciśnienie tętnicze u chorych z CChn oraz nor-
moalbuminurią (< 30 mg/d) wynosi < 140/90 mm Hg. W gru-
pie pacjentów z albuminurią (> 30 mg/d) docelowe wartości 
ciśnienia wynoszą natomiast < 130/80 mm Hg. nie wyka-
zano jednakże, aby dalsze obniżanie ciśnienia skurczowego 
(< 120 mm Hg) przynosiło jakiekolwiek korzyści. W terapii 
chorych z albuminurią w granicach 30–300 mg/d sugeruje 
się, iż lekami pierwszego wyboru powinny być leki z grupy 
ACei lub ArB. W przypadku pacjentów z CChn, u których 
albuminuria > 300 mg/d, rekomenduje się preparaty z grupy 
ACei lub ArB jako leki z wyboru w leczeniu nadciśnienia tęt-
niczego. nie ma natomiast dowodów, aby łączyć leki z obu 
wymienionych grup, mając jednocześnie świadomość, że 
wspólne podawanie ACei oraz ArB może wiązać się z częst-
szymi działaniami niepożądanymi [2, 15–17].

Zaburzenia lipidowe

zaburzenia lipidowe odgrywają istotną rolę w patoge-
nezie powikłań cukrzycy, w tym chorób układu sercowo-
-naczyniowego. sugeruje się również, że zaburzenia lipi-
dowe mogą uczestniczyć w patogenezie i progresji PChn 
spowodowanej CChn. Wyniki większości przeprowadzo-
nych w ostatnim czasie metaanaliz nie wykazały jednakże, 
aby leczenie statynami hamowało w istotny z klinicznego 
punktu widzenia sposób rozwoju przewlekłej choroby ne-
rek [18]. Aktualne wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych 
u chorych z cukrzycą zalecają stosowanie statyn niezależ-
nie od wyjściowego stężenia lipidów u chorych z cukrzycą 
powyżej 40. roku życia oraz bez względu na wiek, gdy cu-
krzycy towarzyszy choroba niedokrwienna serca lub współ-
istnieją inne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej ser-
ca. U pozostałych chorych (< 40. roku życia o mniejszym 
ryzyku sercowo-naczyniowym) leczenie hipolipemizujące 
jest zalecane w przypadku, gdy stężenie cholesterolu LdL 
w surowicy > 100 mg/dl [10, 19, 20]. 

wczesnym jej okresie. Mikroalbuminuria, będąca pierw-
szym biochemicznym wyznacznikiem CChn, występuje 
u 30–50% pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz u około 20– 
–30% chorych dotkniętych cukrzycą typu 2 już w mo-
mencie rozpoznania choroby [1]. następnie u około 3% 
chorych rocznie, u których występuje mikroalbuminuria, 
dochodzi do rozwoju makroalbuminurii. U około 20% pa-
cjentów z CChn rozwija się zespół nerczycowy. Wystąpie-
nie makroalbuminurii znacznie zwiększa ryzyko progresji 
przewlekłej choroby nerek do kolejnych etapów, prowa-
dzących w konsekwencji do esrd [9].

Diagnostyka
rozpoznanie CChn ustala się na podstawie wykazania 

utrzymującej się albuminurii lub białkomoczu, przy braku 
klinicznych i laboratoryjnych objawów innej choroby nerek 
i przy współistnieniu retinopatii cukrzycowej [2, 10]. defini-
cje wydalania albumin z moczem przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Definicje wydalania albumin z moczem

Prawidłowe dobowe wydalanie  
albumin z moczem

< 30 mg/24 godz.

Albuminuria w moczu dobowym 30–300 mg/24 godz.

Albuminuria w moczu zbieranym 
w określonym czasie

20–200 µg/min

Albuminuria w pojedynczej porcji 
moczu

> 20 mg/dl

Albuminuria w pojedynczej porcji moczu w odniesieniu do 
stężenia kreatyniny w tej porcji moczu (urine albumin-to-
-creatinine ratio – UACr)

kobiety 3,5–35 mg/1 mmol

Mężczyźni 2,5–25 mg/1 mmol

należy pamiętać, że wydalanie albumin ponad prawi-
dłowe wartości może zwiększać:
 – wysiłek fizyczny w ciągu doby poprzedzającej wyko-

nanie badania,
 – zakażenie, gorączkę,
 – niewydolność serca,
 – znaczną hiperglikemię,
 – ciążę,
 – wysokie ciśnienie tętnicze,
 – zakażenie układu moczowego i krwiomocz [2, 10].

U większości chorych na cukrzycę zmiany powinny być 
przypisywane CChn, jeśli:
 – występuje makroalbuminuria (UACr ≥ 300 mg/g 

w co najmniej 2 spośród 3 oznaczeń wykonywanych 
w okresie co najmniej ≥ 3 miesiące),

 – występuje mikroalbuminuria (UACr 30–300 mg/g 
w analogicznych oznaczeniach i w okresie jak wyżej):
• przy współistnieniu retinopatii cukrzycowej,
• w cukrzycy typu 1 trwającej przynajmniej 10 lat [2, 10].

Pacjent z cukrzycą powinien być badany corocznie pod 
kątem występowania CChn:
 – badania przesiewowe w cukrzycy typu 1 należy rozpo-

cząć 5 lat po rozpoznaniu,
 – w cukrzycy typu 2 należy rozpocząć zaraz po rozpo-

znaniu [2, 10].
Badania przesiewowe powinny obejmować [2, 10]:

 – pomiar wydalania albumin (albumin excretion rate – 
ACr) w pojedynczej próbce moczu,

 – oszacowanie GFr (eGFr).
o innej niż CChn przyczynie nefropatii (uszkodzenia 

nerek) należy myśleć w każdym przypadku, jednakże szcze-
gólnie gdy:
 – nie stwierdza się retinopatii cukrzycowej,
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ściami albuminurii bez nadciśnienia tętniczego nie zostały 
udowodnione [2, 15, 17].

Podsumowanie
należy mieć nadzieję, że lepsze zrozumienie patogene-

zy CChn oraz dokonujący się postęp w terapii chorych na 
cukrzycę przyczyni się do skuteczniejszego leczenia oraz 
zahamowania wzrostu częstości występowania powikłań 
nerkowych w tej chorobie.

Albuminuria

Albuminuria stanowi uznany czynnik ryzyka sercowo-
-naczyniowego u chorych z CChn. dodatkowo, stanowi 
również czynnik predykcyjny progresji przewlekłej choroby 
nerek wywołanej cukrzycą do okresu schyłkowego. obec-
ne wytyczne kdoQi zalecają stosowanie leków interferują-
cych z układem rAA (ACei lub ArB) u chorych, u których 
albuminuria > 30 mg/g kreatyniny. korzyści wynikające 
z podawania tych leków u chorych z prawidłowymi warto-
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