
 Streszczenie  Wstęp. Przewlekła choroba nerek (PChN) może wystąpić samoistnie lub być powikłaniem innej 
choroby ogólnoustrojowej, w wyniku, której dochodzi do uszkodzenia miąższu nerek i upośledzenia ich czynności. 
Wyróżnia się 5 jej stadiów, w zależności od wielkości współczynnika filtracji kłębuszkowej.
Cel pracy. Ocena wydolności nerek u pacjentów pozostających pod opieką lekarza rodzinnego z uwzględnieniem 
czynników ryzyka uszkodzenia nerek, przede wszystkim cukrzycy. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu oraz 
Opolu w latach 2008–2010. W badaniu wzięło udział 1055 pacjentów (682 kobiety i 373 mężczyzn). Średnia wieku 
badanych wynosiła 57,6±14,9. Przeprowadzono przesiewowe badanie stężenia kreatyniny i glukozy w surowicy 
(z krwi żylnej) oraz wykonywano ogólne badanie moczu wraz z oznaczeniem albuminurii. Na badanie uzyskano 
zgodę Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Analizy statystycznej dokonano przy wykorzystaniu 
programu Statistica 8.0. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p = 0,05
Wyniki. 45,3% pacjentów miało eGFR powyżej 90 ml/min., 39,7% – w granicach 60–90 ml/min., 6,2% – w granicach 
30–59 ml/min., 15–29 ml/min. miało 0,3%, poniżej 15 ml/min. – 0,2%. W grupie pacjentów z cukrzycą 39% miało 
eGFR powyżej 90 ml/min., 36,9% – w granicach 60–90 ml/min., 14,2% – w granicach 30–59 ml/min., 15–29 ml/
min. miało 0,7%. W grupie pacjentów bez cukrzycy eGFR powyżej 90 ml/min. miało 46,3% pacjentów, w granicach 
60–90 ml/min. – 40,15%, w granicach 30–59 ml/min. – 5%, 15–29ml/min. – 0,2%, poniżej 15 ml/min. – również 
0,2% pacjentów.
Wnioski. PChN jest istotnym problemem medycznym, dotykającym dość dużego odsetka pacjentów, a narażone na jej 
rozwój są przede wszystkim osoby cierpiące na choroby przewlekłe, żniwo zbiera głównie cukrzyca – obecnie najczęst-
sza przyczyna schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej terapii nerkozastępczej. Należy co najmniej raz w roku 
kontrolować u tych pacjentów stężenie kreatyniny oraz oznaczać mikroalbuminurię. Tylko regularne badania pozwalają 
wykryć zaburzenie we wczesnym stadium i dzięki temu włączyć szeroko pojęte działania nefroprotekcyjne.
Słowa kluczowe: eGFR, przewlekła choroba nerek, mikroalbuminuria.

 Summary  Background. Chronic kidney disease may occur spontaneously or be the consequence of other systemic 
diseases, as a result of which there is damage to the renal parenchyma and an impairment of their activities. The 
disease has 5 stages, depending on the size of the coefficient of glomerular filtration. 
Objectives. The purpose of the study was to assess the renal function in patients under care of the family doctor, 
taking into account the risk factors for kidney damage, primarily diabetes. 
Material and methods. The test was carried out in the primary health care centers in Wroclaw and Opole in 2008–
2010. The study included 1055 patients (682 women and 373 males). The average age was 57.6±14.9. Screening 
test of concentration of creatinine and glucose in serum as well as a general urine test was performed. The patients 
underwent also microalbuminuria testing. The study was approved by the Bioethics’ Commission of Wroclaw Medical 
University. Statistical analysis was made using the program Statistica 8.0. Level of statistical significance was p = 0.05 
Results. 45.3% of the patients had the eGFR above 90 ml/min, 39.7% in limits 60–90 ml/min, 6.2% within 30–59 
ml/min 15–29 ml/min was 0.3%, less than 15 ml/min – 0.2%. In a group of patients with diabetes,39% of them had 
the eGFR above 90 ml/min, 36.9% 60–90 ml/min, 14.2%,30–59 ml/min, 0.7%, 15–29 ml/min. In a group of patients 
without diabetes, 46.3% of patients had eGFR above 90 ml/min, 40.15%, 60–90 ml/min, 5%, 30–59 ml/min, 10.2%, 
5–29 ml/min, and 0.2% of patients had below 15 ml/min. 
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Częstość występowania zaburzeń funkcji nerek 
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Wstęp

Przewlekła choroba nerek (PChN) może wystą-
pić samoistnie lub być powikłaniem innej choroby 
ogólnoustrojowej, w wyniku której dochodzi do 
uszkodzenia miąższu nerek i upośledzenia ich 
czynności. Wyróżnia się 5 jej stadiów, w zależności 
od wielkości współczynnika filtracji kłębuszkowej. 
Stadium 5. stanowi terminalną niewydolność ne-
rek i najczęściej pacjenci w tym okresie wymagają 
leczenia nerkozastępczego. Nie ulega wątpliwo-
ści, że istnieje potrzeba wczesnego wykrywania 
przewlekłej choroby nerek i jak najwcześniejszego 
podejmowania działań mających na celu spowol-
nienie jej progresji (nefroprotekcja). 

Według ekstrapolacji badania NHANES III dla 
populacji polskiej dokonanej przez prof. B. Rut-
kowskiego, w Polsce prawdopodobnie żyje obec-
nie 4,24 mln chorych z przewlekłą chorobą nerek 
(ok. 11% populacji), w tym 1,27 mln w stadium 
1. PChN, 1,16 mln w stadium 2. PChN, 1,66 mln 
w stadium 3. PChN, 77 tys. w stadium 4. PChN 
oraz 58 tys. w stadium 5. PChN (wymagających 
dializoterapii lub przeszczepu nerki). W skali świata 
u 60 mln osób można rozpoznać PChN. Liczby te 
wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń 
funkcji nerek w populacji. Biorąc pod uwagę fakt 
istnienia zaburzeń funkcji nerek o różnym stopniu 
nasilenia w tak dużej grupie pacjentów, konieczne 
jest szerokie propagowanie, zwłaszcza wśród leka-
rzy rodzinnych, zasad wczesnej profilaktyki progre-
sji przewlekłej choroby nerek [1].

W Polsce, zgodnie z zaleceniami Konsultanta 
Krajowego ds. Nefrologii oraz Polskiego Towarzy-
stwa Nefrologicznego, do przesiewowej oceny 
funkcji nerek stosowany jest wzór MDRD, dzięki 
któremu, mając dane takie, jak stężenie kreatyniny 
w surowicy oraz wiek pacjenta, przy użyciu np. 
specjalnych kalkulatorów, można obliczyć esty-
mowany wskaźnik przesączania kłębuszkowego 
(eGFR), który pozwala zakwalifikować pacjenta do 
poszczególnych stadiów PChN [2]. 

Ważnym markerem uszkodzenia nerek jest 
albuminuria. Jest to parametr, który można wy-
kryć najwcześniej przy istniejących zaburzeniach 
czynności nerek. Może być oznaczana testem 
paskowym, w dowolnej, najlepiej porannej porcji 
moczu [3].

Cel pracy

Celem badania była ocena wydolności nerek 
u pacjentów pozostających pod opieką lekarza 
rodzinnego z uwzględnieniem czynników ryzyka 
uszkodzenia nerek, przede wszystkim cukrzycy. 

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w przychodniach 
podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu 
oraz Opolu w latach 2008–2010. W badaniu 
wzięło udział 1055 pacjentów (682 kobiet i 373 
mężczyzn). Średnia wieku badanych wynosiła 
57,6±14,9 lat. Udział w badaniu był dobrowolny, 
wszyscy pacjenci podpisali świadomą zgodę. Kry-
terium włączenia do badania był wiek powyżej 18. 
roku życia. 

Przeprowadzono przesiewowe badanie stęże-
nia kreatyniny i glukozy w surowicy (z krwi żylnej) 
oraz wykonywano ogólne badanie moczu wraz 
z oznaczeniem albuminurii (przy użyciu testów 
paskowych Multistix®). Badania te połączono ze 
szczegółową ankietą wypełnianą z pacjentem, 
dzięki której zebrano informacje dotyczące chorób 
obecnych i przebytych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem chorób nerek, ciśnienia tętniczego, cu-
krzycy, stosowanych leków oraz wywiadu rodzin-
nego.

Na badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetycz-
nej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Analizy statystycznej dokonano przy wykorzy-
staniu programu Statistica 8.0. W analizie wykorzy-
stano testy t-Studenta, χ2, U Manna Whitney’a. Za 
poziom istotności statystycznej przyjęto p = 0,05

Wyniki

13,36% spośród badanych deklarowało w an-
kiecie, że choruje na cukrzycę, a spośród tych cho-
rych 87,23% podało, że jest to cukrzyca typu 2. 
Wśród chorych z cukrzycą 46,8% miało dodatni 
wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy. 

Nadciśnienie tętnicze miało 44,5% wszystkich 
badanych (dane z wywiadu), wśród chorych z cu-
krzycą odsetek ten wynosił 64,5%. Leczonych far-
makologicznie z powodu nadciśnienia wśród pa-
cjentów z nadciśnieniem było 79,8%.

Conclusions. CKD is an important medical problem, is involves a large percentage of the patients, and primarily 
persons suffering from a chronic disease are at risk, diabetes is now the most common cause of failure of the kidneys, 
requiring dialysis. We should at least once a year control the concentration of creatinine and mean microalbuminuria 
in patients. Only regular testing can detect a disturbance at an early stage and thereby enable broader nephropro-
tection.
Key words: eGFR, chronic kidney disease, microalbuminuria.
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Analizując odpowiedzi pacjentów dotyczące 
chorób nerek, stwierdzono, iż 19,2% badanych 
podało fakt występowania sporadycznych, a 14,9% 
– nawracających infekcji dróg moczowych. 15% pa-
cjentów cierpi z powodu kamicy dróg moczowych.

Wyniki

45,3% pacjentów miało eGFR powyżej 90 ml/ 
/min., 39,7% – w granicach 60–90 ml/min., 6,2%  
– w granicach 30–59 ml/min., 15–29 ml/min. miało 
0,3%, poniżej 15 ml/min. – 0,2%. W grupie pacjen-
tów z cukrzycą 39% miało eGFR powyżej 90 ml/
min., 36,9% – w granicach 60–90 ml/min., 14,2% 
– w granicach 30–59 ml/min., 15–29 ml/min. miało 
0,7%. W grupie pacjentów bez cukrzycy eGFR po-
wyżej 90 ml/min. miało 46,3% pacjentów, w grani-
cach 60–90 ml/min. – 40,15%, w granicach 30–59 
ml/min. – 5%, 15–29 ml/min. – 0,2%, poniżej 15 
ml/min. – również 0,2% (ryc. 1).

Analizując wynik oznaczania albumin w moczu, 
stwierdzono wydalanie albumin w moczu 20–200 
m.c.g/min. (mikroalbuminuria) u 16% pacjentów 
(23,4% wśród pacjentów z cukrzycą i 14,9% pa-
cjentów bez rozpoznanej cukrzycy).

Dyskusja i wnioski

W badanej grupie stwierdzono łagodne obniże-
nie eGFR (60–90 ml/min.) u 40% pacjentów. Wska-

zuje to na istnienie u tych osób utajonych zaburzeń 
funkcji nerek. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż 
umiarkowane obniżenie eGFR (30–59 ml/min.), 
które przemawia za rozpoznaniem 3. stadium 
PChN, a więc jawnej wyrównanej niewydolności 
nerek, stwierdzono u ponad 6% pacjentów, przy 
czym w grupie pacjentów z cukrzycą, osób z ta-
kim eGFR było 14,2%, a więc ponad dwukrotnie 
więcej. Ciężkie obniżenie eGFR (15–29 ml/min.), 
a więc jawną niewyrównaną niewydolność nerek 
(4. stadium PChN) stwierdzono u 0,3% pacjentów 
w grupie badanej (u 0,7% pacjentów z cukrzycą). 
Część z pacjentów biorących udział w badaniu 
wiedziała o swoim schorzeniu, natomiast wszyscy 
zdiagnozowani po raz pierwszy uzyskali informację 
o wynikach badań oraz zalecenie zgłoszenia się do 
swojego lekarza rodzinnego celem dalszej diagno-
styki i terapii.

W świetle uzyskanych wyników należy podkre-
ślić, że PChN jest istotnym problemem medycz-
nym, dotykającym dość dużego odsetka pacjentów, 
a narażone na jej rozwój są przede wszystkim 
osoby cierpiące na choroby przewlekłe, żniwo 
zbiera głównie cukrzyca – obecnie najczęstsza 
przyczyna schyłkowej niewydolności nerek, wyma-
gającej terapii nerkozastępczej. Należy co najmniej 
raz w roku kontrolować u tych pacjentów stężenie 
kreatyniny oraz oznaczać mikroalbuminurię. Tylko 
regularne badania pozwalają wykryć zaburzenie 
we wczesnym stadium i dzięki temu włączyć sze-
roko pojęte działania nefroprotekcyjne.
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Rycina 1. Odsetek pacjentów z wartościami eGFR charakterystycznymi dla kolejnych stadiów PChN w grupie badanej 
wśród pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy
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