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Nefropatia analgetyczna 

Analgesic nephropathy
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

nlzP są najczęściej stosowanymi lekami dostępnymi bez recepty. ich nadużywanie wiąże się ze zwiększo-
nym ryzykiem rozwoju nefropatii analgetycznej. W krajach, w których ograniczono sprzedaż leków przeciwbólowych dostęp-
nych bez recepty, istotnie spadła częstość występowania nefropatii analgetycznej. schorzenie najczęściej dotyka kobiet oko-
ło 40. roku życia, cierpiących z powodu przewlekłych zespołów bólowych głowy, stawów, bólów menstruacyjnych. u więk-
szości pacjentów z nefropatią analgetyczną stwierdza się nadciśnienie tętnicze, niecharakterystyczne bóle okolicy lędźwio-
wej, nawracające infekcje dróg moczowych, okresowo krwiomocz. nlPz hamują wytwarzanie prostaglandyn, które wspoma-
gają utrzymywanie perfuzji nerek u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki oraz zmniejszoną objętością 
krwi krążącej. czujność i wczesne rozpoznanie jest niezwykle istotne, ponieważ choroba najczęściej rozwija się bezobjawo-
wo. nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych mogą być wykrywane przypadkowo podczas badań wykonywanych z in-
nych powodów. zbyt późne rozpoznanie może doprowadzić do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek i konieczności dia-
lizoterapii, a nawet transplantacji nerek. 
Słowa kluczowe: nefropatia analgetyczna, ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, przewlekłe cewkowo-śródmiąż-
szowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

nsaids are the most often used otc drugs. nsaids abuse involves increased risk of analgesic nephropathy. in 
countries where otc drugs selling was restricted, incidence of analgesic nephropathy fell significantly. those the most exposed 
are women of around 40, suffering from headache, menstrual pain or aching joints. the majority of patients suffering from 
analgesic nephropathy have arterial hypertension, untypical pain in the loins, recurrent infections of urinary tract or recurrent 
haematuria. nsaid’s curb production of prostaglandins, which facilitate kidney perfusion in patients with reduced kidney per-
fusion and reduced amount of circulating blood. Vigilance and early diagnosis are extremely important due to frequent possible 
asymptomatic stages in the development of the disease. abnormality in test results might be identified incidentally during tests 
performed for other reasons.. late diagnosis might cause the development of kidney failure and result in a need for dialysis or 
even kidney transplant.
Key words: analgesic nephropathy, acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis, renal papillary necrosis.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Większość leków ordynowanych przez lekarzy, jak rów-

nież tych dostępnych bez recepty może powodować dzia-
łania uboczne, w tym mieć niekorzystny wpływ na funkcję 
nerek. Bardzo ważne jest to, aby zarówno lekarze, jak i pa-
cjenci mieli świadomość, że żaden lek, który stosują, nie po-
zostaje bez wpływu na inne narządy i układy.

Wyróżniono grupę czynników ryzyka, które zwiększają 
prawdopodobieństwo uszkodzenia nerek w przypadku sto-
sowania leków o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym. 
do najlepiej poznanych należą: podeszły wiek, upośledze-
nie funkcji nerek, wcześniejsze choroby nerek, niewydol-
ność wątroby, niewydolność serca, odwodnienie, zaburze-
nia elektrolitowe [1, 2, 8]. 

leki z grupy nlPz hamują w nerkach syntezę prosta-
glandyn oraz powodują wazokonstrykcję naczyń doprowa-
dzających krew do nerki.

nadużycie lub przewlekłe zażywanie leków przeciw-
bólowych może powodować uszkodzenie nerek w postaci 
ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, prze-
wlekłego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek oraz 
martwicy brodawek nerkowych [2–4]. 

Według jednej z teorii, głównym czynnikiem wpływają-
cym na rozwinięcie nefropatii analgetycznej jest codzienne, 
wieloletnie zażywanie co najmniej dwóch leków przeciw-
bólowych, szczególnie jeśli występują w połączeniu z kofe-
iną lub kodeiną, ponieważ mogą powodować uzależnienie 
psychiczne i w konsekwencji – nadużywanie tych leków. 
Według innych, wystarczające może być używanie jednej 

substancji aktywnej, jeśli spełniony jest warunek wielolet-
niego zażywania [2, 8].

do roku 1990 do nefropatii analgetycznej dochodziło 
na skutek nadużywania fenacetyny. Była ona główną przy-
czyną nefropatii analgetycznej w australii, usa i niektórych 
częściach europy. Przed wycofaniem jej z obrotu i wprowa-
dzeniem sprzedaży łączonych leków przeciwbólowych wy-
łącznie na receptę odsetek schyłkowej niewydolności nerek 
spowodowanej nadużywaniem leków przeciwbólowych 
wynosił 1–3%, a nawet do 10% w Północnej Karolinie czy 
13–20% w australii [7]. 

dzięki wycofaniu z rynku preparatów fenacetyny oraz 
wprowadzeniu sprzedaży leków łączonych wyłącznie na 
receptę odsetek nefropatii analgetycznej w Belgii czy szwaj-
carii spadł z 3% w 1980 r. do 0,2% w 2000 r. [7].

Objawy 
nefropatią analgetyczną zagrożone są głównie osoby 

cierpiące z powodu przewlekłych zespołów bólowych (gło-
wy, stawów, bólów miesiączkowych), osoby uzależnione 
od alkoholu, nikotyny, również osoby z objawami depre-
sji, zwłaszcza z towarzyszącymi dolegliwościami somatycz-
nymi, czyli w szczególności osoby po 30. roku życia, czę-
ściej kobiety. Większość pacjentów z rozpoznaną nefropa-
tią analgetyczną ma powyżej 45 lat [8, 10].

należy pamiętać o osobach w starszym wieku, ponie-
waż przewlekłe zażywanie diuretyków, współistnienie nad-
ciśnienia tętniczego, cukrzycy, utajonej niewydolności ne-



J. Kuźniar-Placek, a. Jaroszyński • nefropatia analgetyczna 

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

4;
 1

6,
 4

371

rek czy odwodnienia są znanymi czynnikami rozwoju ne-
fropatii po zażyciu nlPz [5, 6].

choroba najczęściej rozwija się bezobjawowo. niepra-
widłowości w badaniach laboratoryjnych mogą być wykry-
wane przypadkowo podczas badań wykonywanych z in-
nych powodów [9]. 

u znacznej części pacjentów stwierdza się nadciśnie-
nie tętnicze. okresowo chorzy mogą skarżyć się na niecha-
rakterystyczne bóle w okolicy lędźwiowej, zazwyczaj o nie-
wielkim nasileniu. Występowanie bólu w okolicy lędźwio-
wej zwykle jest powodem zażywania kolejnej dawki leku 
przeciwbólowego. u niektórych pacjentów, zwłaszcza ko-
biet, mogą występować nawracające infekcje dróg moczo-
wych (odnotowuje się je nawet u ponad 60% pacjentów) 
lub okresowo krwiomocz [3, 4, 9, 10]. 

objawami (niespecyficznymi) zgłaszanymi przez pa-
cjenta mogą być: bóle głowy, łatwa męczliwość, osłabienie, 
zmniejszenie tolerancji wysiłku, utrata masy ciała, nyktu-
ria, poliuria, obrzęki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, łatwe 
siniaczenie, krwawienia. niestety ze względu na utajony 
przebieg często pierwszym objawem jest przewlekła cho-
roba nerek, czasami już w schyłkowym stadium [3, 4, 10].

W przypadku ostrej nefropatii cewkowo-śródmiąższo-
wej pierwsze objawy rozpoczynają się około 15 dni po roz-
poczęciu stosowania leku (2–40 dni) i są to: gorączka, wy-
sypka (zmiany skórne występują jednocześnie z reakcją 
nadwrażliwości w nerkach) oraz eozynofilia. Wśród ob-
jawów bezpośrednio związanych z odczynem cewkowo- 
-śródmiąższowym może wystąpić oliguria oraz ból w oko-
licy lędźwiowej. W analizie moczu stwierdza się: hematu-
rię, leukocyturię i niewielki białkomocz. czasami mogą po-
jawić się objawy ostrej niewydolności nerek: oliguria oraz 
zwiększone stężenie kreatyniny [3, 4, 10].

Przewlekła nefropatia analgetyczna jest powoli postępu-
jącym upośledzeniem funkcji nerek, która może występować 
pod postacią przewlekłego cewkowo-śródmiąższowego za-
palenia nerek lub martwicy brodawek nerkowych [3, 4, 10]. 

nefropatia analgetyczna zwiększa ryzyko rozwoju od-
miedniczkowego zapalenia nerek, kamicy nerkowej, a tak-
że nowotworu dróg moczowych [3, 4, 10]. częstość wystę-
powania nowotworu pęcherza moczowego jest szczególnie 
wysoka we wschodniej europie, w tym w Polsce [11].

Rozpoznanie
rozpoznanie nefropatii analgetycznej stawia się na podsta-

wie wywiadu dotyczącego stosowanych leków (również tych 

dostępnych bez recepty, należy uzyskać informacje na temat le-
karstw zleconych przez różnych specjalistów), objawów zgła-
szanych przez pacjenta oraz wyników badań dodatkowych [9]. 

W wykonanej analizie moczu można stwierdzić zmniej-
szony ciężar właściwy moczu, obecność leukocytów, białka, 
glukozy. Posiew moczu jest jałowy. W badaniach biochemicz-
nych może pojawić się podwyższone stężenie kreatyniny [10].

W usG jamy brzusznej stwierdza się nerki o nierów-
nych obrysach, które w miarę rozwoju przewlekłej nefropa-
tii analgetycznej stają się małe. częstym obrazem są zwap-
nienia w brodawkach nerkowych. Wystąpienie martwicy 
brodawek nerkowych może mieć burzliwy przebieg, przypo-
minający posocznicę lub zdecydowanie częściej przebieg 
utajony, przez długi czas bezobjawowy [3, 4]. 

Leczenie

Podstawowym postępowaniem jest usunięcie przyczyny. 
W przypadkach ostrych zwykle do osiągnięcia poprawy 

i ustąpienia objawów wystarczy odstawienie leku. Poza tym 
stosuje się leczenie objawowe, czyli wyrównanie zaburzeń 
gospodarki wodno-elektrolitowej, leczenie przeciwobrzęko-
we, przeciwnadciśnieniowe. część pacjentów wymaga stoso-
wania przewlekłej dializoterapii, a nawet przeszczepu nerki.

Ponieważ rozpoznanie nefropatii analgetycznej jest 
związane z większym ryzykiem rozwoju nowotworu w dro-
gach moczowych, konieczne jest kontrolne wykonywanie 
usG nerek co 6 miesięcy [3, 4, 6].

Podsumowanie

leki przeciwbólowe należą do najczęściej stosowanych 
leków przez pacjentów. trzeba pamiętać o tym, aby ich or-
dynowanie dotyczyło wyłącznie tych przypadków, które 
bezwzględnie tego wymagają, szczególnie u chorych ob-
ciążonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia nefropatii 
analgetycznej. u pacjentów, którzy przewlekle stosują leki 
przeciwbólowe, istotne jest okresowe monitorowanie funk-
cji nerek oraz czujność na zgłaszane objawy, również te 
niespecyficzne, ale mogące sugerować wystąpienie zabu-
rzeń funkcji nerek. dlatego bardzo ważna jest współpraca 
lekarza rodzinnego i pacjenta oraz edukacja chorego w za-
kresie stosowanych przez niego leków, zwłaszcza tych, któ-
re może kupić bez recepty.
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