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Przewlekłą chorobę nerek wg obecnie uznawanej definicji 
rozpoznajemy gdy: 
1. Stwierdza się odchylenia od normy w zakresie czynności i/lub 
budowy nerek utrzymujące  się ≥ 3 miesięcy,  
      z prawidłową lub upośledzoną filtracją kłębuszkową.  
 
Rozpoznanie  może być postawione na podstawie stwierdzenia:  

•  bezpośrednich zmian morfologicznych w narządzie; 
•  obecności odchyleń od normy w badaniach krwi i/lub   
   moczu, jak również w badaniach obrazowych. 
 
2. obniżenia GFR < 60 ml/mi/1,73 m2 utrzymującego się  ≥ 3 
miesięcy  z lub bez innych odchyleń od normy 
wymienionych w punkcie 1.  

 









Chorobowość (liczba przypadków w danej populacji) 
  

            22,9/mpd w 1980 r 

          62,1/mpd w 2000 r 

 
W populacji dziecięcej zapadalność pozostaje stabilna w ostatnich 15 
latach, rośnie natomiast chorobowość, dzięki poprawie 
przeżywalności dzieci z niewydolnością nerek 



	

Demografia	schnn	(stadium	5	pchn)		
	
	

80%	dzieci	na	leczeniu	nerkozastępczym	
pochodzi	z	UE,	Japonii	i	USA		

	
Zapadalność	na	schnn	w	UE,	Australii	i	N.	

Zelandii	–	8	pmarp	vs	15.5	w	USA		
	



wady ukł. moczowego 
39% 

ch. genetycznie uwar. 

19% 

kłębuszkowe zap. nerek 
23% 

ch. układowe 
9% 

inne 
5% nieznane 

5% 

Przyczyny schyłkowej niewydolności nerek (PChN 5) w Polsce  
(wg Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo                                   

780 dzieci dializowanych w wieku 0-18 lat w Polsce w latach 2000 – 2007  
(dane nieopublikowane) 





Progresja	do	SNN	w	hypodysplazji	nerek	



*  Teoria	Brickera	–	teoria	nienaruszonego	nefronu.	W	
nieuszkodzonych	nefronach	dochodzi	do	zwiększonego	
przesączania	kłębuszkowego	i	stanu	hiperfiltracji	

*  Brenner	–	hiperfiltracja	odpowiada	za	postęp	przewlekłej	
niewydolności	nerek	

*  Remuzzi	–	związek	między	hiperfiltracją,	białkomoczem	i	
rozwojem	nieswoistych	zmian	zapalnych	w	tkance	
śródmiąższowej	

*  Hipoteza	„trade-off”	–	przehandlowania	czegoś	za	coś,	
tłumaczy	objawy	w	przewlekłej	niewydolności	nerek	

Teorie,	tłumaczące	postępujący		
charakter	PChN	



I.	Zależne	od	zmniejszonej	masy	nefronów	
								-	hiperfiltracja	kłębuszkowa	
										-	szkliwienie	kłębuszków	
										-	białkomocz	i	odczyn	zapalny	
										-	zmiany	śródmiąższowe	

II.	Czynniki	ryzyka	progresji	PCHN	
							-	niepodlegające	modyfikacji	:	masa	urodzeniowa,	wiek	zachorowania,	cz.	genetyczne,		
																																																																					płeć,	charakter	choroby	podstawowej	

														-	podlegające	modyfikacji	:	białkomocz,	NT,	zaburzenia	metaboliczne,	niedokrwistość	
III.	Choroby	współistniejące		
											-	cukrzyca,	otyłość,	nefropatia	zaporowa,	leki	nefrotoksyczne	
												
	

	

Czynniki	wpływające	na	postęp	PCHN	



Wpływ	spożycia	białka	w	diecie,	białkomoczu	i	NT	
na	postęp	PCHN	





Na postęp pchn wpływa: 
Ø Wiek	zachorowania/czas	trwania	choroby	
Ø Charakter	choroby	podstawowej	
Ø Liczba	nefronów	
Ø Genotyp	(ACEi)	–	DD,	DI,	II	
Ø Rasa	czarna	(afroamerykanie)	
Ø -----------------------------------------------------------	
Ø !!	Białkomocz	!!	
Ø Nadciśnienie	tętnicze	
Ø Zaburzenia	gospodarki	lipidowej	
Ø Dieta	z	dużą	zawartością	białek	(fosforanów)	

Ø Palenie	tytoniu	





o b j a w y 
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Przesączanie kłębuszkowe (GFR)  (mL/min/1.73m2) 

Stadium 1 

Uszkodzenie nerek z 
prawidłowym lub ↑ GFR 

Stadium 2 

Uszkodzenie 
nerek z 

niewielkim    
↓ GFR 

Stadium 3 

Umiarkowane 
↓ GFR 

Stadium 4 

Znaczne       
↓ GFR 

Stadium 5 

Schyłkowa 
NN (dializy) 





• Zaburzenia zagęszczania moczu – poliuria, 
polidypsja 

• Nykturia 

• Kwasica metaboliczna 
• Niedokrwistość 

• Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej 

• Nadciśnienie tętnicze 

• Skaza krwotoczna 

• Zaburzenia gospodarki Ca-P 

Upośledzenie funkcji układu sercowo-
naczyniowego 

• Zapalenie błon śluzowych 
• Niedożywienie 

• Niskorosłość 

• Zaburzenia hormonalne  

• Polineuropatia, zaburzenia czynności OUN 

• Hiperinsulinizm 

Moczenie nocne 

Bóle głowy, 
krwawienia z nosa 

Osłabienie, złe 
samopoczucie 

Bóle kostne, złamania 
niskoenergetyczne, 
deformacje kostne 

Opóźnienie wieku 
szkieletowego, 
opóźnienie 
dojrzewania 

Niski wzrost, 
gorszy rozwój 
fizyczny 



Leczenie zachowawcze 

PChN 

= 



Leczenie zachowawcze PChN 

 Cele leczenia : 

•   Zwolnienie postępu PChN 

•   Kardioprotekcja 

•   Utrzymanie jak najlepszego stanu odżywienia i prawidłowego 

     wzrastania 

•   Wyrównanie zaburzeń metabolicznych        



Zwolnienie postępu PChN 

• Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzkłębuszkowego 

• Leczenie hipotensyjne  

• Zmniejszenie białkomoczu 

Blokada RAA 

• IKA 

• AT1B 

Leczenie nefroprotekcyjne wprowadzamy u wszystkich pacjentów z 
PChN z ciśnieniem tętniczym > 95c oraz u pacjentów z 

białkomoczem lub mikroalbuminurią niezależnie od wartości 
ciśnienia tętniczego.  



Nadciśnienie tętnicze u dzieci z PChN 

70,2 % dzieci z PChN 1-5 

U   75%   dzieci z PChN na podłożu glomerulopatii 

U   27-40%   dzieci z PChN na podłożu hipodysplazji 

U  100%   dzieci z PChN na podłożu ZHM 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 

mechanizm reninowy 

mechanizm objętościowozależny 
(sodowrażliwy) 



Cele leczenia hipotensyjnego w PChN 

U chorych z białkomoczem: 

•  ciśnienie skurczowe u dorosłych powinno zawierać się między 110 
i 129 mm Hg (gorsze utrzymanie funkcji nerek stwierdzono przy 
ciśnieniach skurczowych < 110 i > 130 mm Hg),  

• u dzieci wartości ciśnienia powinny być bliskie 50-centyla (wyniki 
badania ESCAPE) 

U chorych bez białkomoczu 

•        dorośli < 130/80 mm Hg 

•        dzieci < 90 – tego centyla 

 



IKA lub AT1B  

 + blokery Ca2+ (niehydropirydynowe) 

+ diuretyk* 

+ β bloker, inne 

* Tiazydy do GFR 30 ml/min/1,73 m2 (mniejsza skuteczność już < 
60); przy GFR < 30 ml/min/1,73 m2 → furosemid 1-3 mg/kg/d 

Leczenie hipotensyjne w PChN 



		
	
		Enalapril	0,08mg/kg/db	max	5mg/db	
																						po	5	dniach	–	steż.	K	i	kreatyniny	
																						max	0,6mg/kg/db		(40mg/db)	
		Ramipril		6mg/m2/db	
		Lizynopryl		0,7mg/kg/db				max	5mg/db		

Leczenie	renoprotekcyjne	



Niedokrwistość u dzieci z PChN 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 

31% 93,3% 



Niedokrwistość u dzieci z PChN 

Niedobarwliwość, normocytarność, brak odnowy 

Podstawowe przyczyny: niedobór Fe i EPO 

Dodatkowo: 
• Obniżona zdolność wiązania Fe 

• Niedobór witamin: kwasu foliowego, wit B12 

• Straty krwi, w tym krwawienia mocznicowe spowodowane m.in. zaburzoną 
funkcją płytek 

• Stan zapalny 

• Nadczynność przytarczyc 

• Stosowanie leków: immunosupresyjnych, inhibitorów konwertazy angiotensyny 
(IKA) 

 



Niedokrwistość u dzieci z PChN - leczenie 

1.  Preparaty Fe - 2-3 mg/kg/d elementarnego Fe 

2.  Preparaty witaminy B (np.Bcomp 1/2 x 1 tabl) 

3.  Kwas foliowy – zawsze przy GFR < 40 ml/min/1,73 m2 

Niemowlęta – max 1,25 mg/dobę 

Dzieci 1 - 5 lat - 2,5 mg/dobę 

Dzieci > 5 lat – 5 mg/dobę  

Czynniki stymulujące erytropoezę 

Wykluczyć źródła krwawienia, przewlekłego stanu zapalnego 



Dawka wstępna:  

EPO wynosi 50-75 j/kg/tydzień (podawana w 1-3 dawkach/tydzień, 
Darbepoetyny 0,45 µg/kg/tydzień lub 0,75 µg/kg/co 2 tygodnie u 
dzieci > 11 r.ż. 

CERA (Mircera®)– 0,6 µg/kg/tydzień (potem 1 x miesiąc) 

 

Odpowiedź na podanie następuje po ok. 2 tygodniach.  

W razie braku zadowalających wartości Hb, dawkę należy zwiększać 
co 3-4 tygodnie.  

Dawka musi być dobrana tak, by wyniki morfologii były prawidłowe 
(Hb-120 g/l).  

Najczęściej stosuje się EPO w dawce 150-200 j/kg/tydzień  



Zaburzenia gospodarki wodnej 

Wydalanie wody w stopniu umożliwiającym utrzymanie 
homeostazy ustrojowej utrzymuje się do GFR 10-15 ml/min/

1,73m2. Przy niższym GFR dochodzi do retencji wody z 
powstawaniem obrzęków i nadciśnienia tętniczego. 

Już we wczesnych stadiach PChN – utrata zdolności zagęszczania 
moczu → poliuria, polidypsja, nykturia 

Zaostrzenie 
PChN 

Infekcja  



GFR < 40 ml/min/1,73 m2 

Kwasica metaboliczna  

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 

Dwuwęglan sodu (kwaśny węglan sodu) – NaHCO3 w dawce 1-2 mmol/kg/
dobę, w dawkach podzielonych co 6-8 godzin.  

Ilość mmoli HCO3 = masa ciała dziecka x 0,3 x BE (niedobór zasad).  

1 ml 8,4% roztworu NaHCO3 = 1 mmol HCO3 (i 1 mmol Na).  

 

NaHCO3 – roztwór 8,4% lub w proszku (starsze dzieci 2-5 g/dobę) 



Cytryniany:  

Ac. Citrici    19,6 

Natrii citrici    28,0 

Aq. Dest.   200,0 

M. Sholla do 50 ml/m2 pow. ciała 

Wyrównanie do HCO3 22 mmol/l (lub 18 mmol/l jeśli hipokalcemia) 

 

!!!! Powoli, pod kontrolą gazometrii ( nie na czczo) 



Na+ i K+ u dzieci z PChN 

Glomerulopatie: tendencja do retencji Na+ 
(bez zmian stężenia w surowicy) → RR↑ 

(sodozależne) 

Uszkodzenie cewek (gł. dystalnej): utrata 
Na+ (zespół utraty soli) i retencja K+ 



Na+ i K+ u dzieci z PChN 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 

GFR ml/min/1,73 m2 

↑Na+, K+ 

Hiperkaliemia wcześniej !!! 

• Niedojrzałość cewek 

• Najczęściej hipodysplazje (wady) 



Na+ u dzieci z PChN  

Na+ - 1-2 mmol/kg/d, gdy RR↑ - 1 mmol/kg/d 

W zespole utraty soli często 5-7 mmol/kg/d !!! 

Dla przypomnienia:  

• •        1g Na = 2,5 g NaCl;  

• •        1 mmol Na x 0,02299 = 1 g Na 

• •        6 g NaCl = 1 łyżeczka  

• •      Zawartość soli w produktach żywnościowych:  

• wysoka, gdy > 1,5 g NaCl (lub >0,6 g Na)/100 g; 

• niska 0,3 g NaCl (lub 0,1 g Na)/100 g  

 



K+ u dzieci z PChN  

Najczęściej nie wymagają ograniczeń, aż do PChN-5, potem 1-2 
mmol/kg/d 

Gdy tendencje do hiperkaliemii: 

• Ograniczenia w diecie: warzywa, owoce (szczególnie suszone), 
czekolada.  

• Resonium (Ca lub Na) 

U małych dzieci – płukanie warzyw  



Niedożywienie białkowo-kaloryczne 

•   W stadium 
PChN-5  45%  
leczonych HD  

•   34% leczonych 
DO 



  
Wiek 
  
 

 
Dzieci 
zdrowe 
(g/kg/d) 

 

  
PChN –3 
(g/kg/d) 

 

  
PChN 4-5 
(g/kg/d) 

 

  
Hemodializy 

(g/kg/d) 
 

  
Dializy otrzewnowe 

(g/kg/d) 
  
 

0 – 6 m-cy 
 

1,5 
 

1,5 – 2,1 
 

1,5 – 1,8 
 

1,6 
 

1,8 
 

7 – 12 m-cy 
 

1,2 
 

1,2 – 1,7 
 

1,2 – 1,5 
 

1,3 
 

1,5 
 

1 – 3  r.ż. 
 

1,05 
 

1,05 – 1,5 
 

1,05 – 1,25 
 

1,15 
 

1,3 
 

4 – 13 r.ż. 
 

0,95 
 

0,95 – 1,35 
 

0,95 – 1,15 
 

1,05 
 

1,1 
 

14 – 18 r.ż. 
 

0,85 
 

0,85 – 1,2 
 

0,85 – 1,05 
 

0,95 
 

1,0 
 

Zalecane spożycie białka w diecie u dzieci z PChN 

Wg  KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD:2008 
Update. Am J Kidney Dis 2009;53(3):s1-s124 



•  Sonda 
 

dożołądko
wa 

•  PEG- 
 

gastrosto
mia 

Leczenie żywieniowe „wspomagane” 



Układ krążenia 

Ø Kardiomiopatia mocznicowa 

Ø Zaburzenia kurczliwości mięśnia serca 

Ø Zaburzenia rytmu 

Ø Zapalenie osierdzia 

Ø Nadciśnienie tętnicze 

Ø Niewydolność krążenia 

Ø Wcześniejszy rozwój miażdżycy 



Hamuje funkcję 
przytarczyc 



FGF 23 ↑↑↑ 



Zmiany rtg w osteodystrofii nerkowej 

Torbiele – osteitis fibrosa cystica Ogniska resorpcji podokostnowej 



Badanie gęstości mineralnej kości - densytometria 



Assessment of Calcium-Phosphorus Metabolism 
Serum levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, CO2, PTH  
should be measured in all patients with CKD Stages 2 through 5.  
The frequency of these measurements should be based on the stage of 
CKD 

Stage	 GFR		 Calcium,Phosphorus,
TotalCO2		

PTH	and	Alkaline	
Phosphatase	(ml/
min/1.73m2)	

2	 60-89	 at	least	yearly	 at	least	yearly	

3	 30-59		 at	least	every	6	
months	

at	least	every	6	
months	

4	 15-29	 at	least	every	3	
months	

at	least	every	3	
months	

5	 <	15	or	dialysis		 at	least	every	month	 at	least	every	3	months	

KDOQI 2012 



Leczenie zaburzeń gospodarki Ca-P: 

• Kontrola stężenia fosforu 

• Kontrola stężenia Ca 

• Kontrola stężenia PTH 

• Leczenie niskorosłości podawaniem hormonu wzrostu 

Ca P C x P 
Europejskie 
zalecenia 
dla dzieci* 

W normie 
wiekowej 

W normie wiekowej < 60 mg2/dl2 

2Klaus G. et all. Prevention and treatment of renal osteodystrophy ib children on chronic 
renal failure: European guidelines. Pediatr Nephrol 2006,21:151-159 

Stężenie PTH w granicach 50-150 pg/ml w PChN 2-4; 150-250  pg/ml w PChN 5 



Leczenie osteodystrofii nerkowej 

Stosowanie leków wiążących fosforany w przewodzie 
pokarmowym 

Stosowanie aktywnych metabolitów witaminy D 

Zapobiegania kwasicy metabolicznej 

Dawki leków dobieramy indywidualnie, tak by utrzymać: 

Ø stężenie PTH w granicach 50-150 pg/ml w PNN; 150-250  
pg/ml w SNN 

Ø stężenie Ca między 9,2-9,6 mg/dL 

Ø stężenie P między 2,5-5,5 mg/dL 

Ø Ca x P mniej niż 55 mg2/dL2 



Leczenie  

PTH 

s P 

s Ca 

wit D metabolity witaminy D 

CELE LEKI 

Wiązacze fosforanów 

• wapniowe (węglan, 
octan) 

• bezwapniowe 
(chlorowodorek i węglan 
sevelameru) 



Ca x P > 55 (60) 
mg2/dl2 



Kalcimimetyki 
Związki, które stymulują receptor CaSR podobnie do Ca.  

Hamują sekrecję PTH, nie powodując hiperkalcemii 

Kalcimimetyk zatwierdzony do stosowania u dorosłych z nadczynnością 
przytarczyc – cinacalcet (Sensipar, Mimpara, Amgen) 





Zaburzenia wzrastania u dzieci  

z przewlekłą niewydolnością nerek 

Wg badań amerykańskich 
(NAPRTCS-North American 
Pediatric Renal Transplant 

Cooperative Study) 
niskorosłość dotyczy              

37% dzieci z PChN 2-4       
i 47% z PChN 5  

(badania przeprowadzone na 
5927 dzieci z PChN, 
opublikowane w 2005r)  



Przyczyny karłowatości mocznicowej: 

• Przewlekłe stosowanie sterydów 

• Przewlekła kwasica metaboliczna 

• Anoreksja  

• Niedostateczna dieta (niedobór witamin, pierwiastków śladowych, kalorii) 

• Niedokrwistość 

• Zaburzenia osi GH-IGF 1 

• Nieadekwatna dostępność IGF 

• Niedostateczna produkcja testosteronu i estrogenów w okresie pokwitania 

• Osteodystrofia nerkowa 

Ok. 1/2 wzrostu ostatecznego człowiek osiąga w pierwszych           
2 latach życia. Wzrastanie zależy w tym okresie przede wszystkim 

od dobrego odżywiania. 



W PChN 

Poziom GH – prawidłowy lub podwyższony 

Poziom IGF-1, IGF-2 – prawidłowy lub nieznacznie obniżony  

Oporność tkanek na GH i IGF 





rhGH podaje się codziennie wieczorem w iniekcji podskórnej, w 
dawce 1-1,1 j/kg/tydzień 



Dziewczynka z PNN 
leczona rhGH dwukrotnie.  

Wzrastanie u chłopca z PNN pod 
wpływem leczenia rhGH. 

Osiągnięcie wzrostu 170 cm 



Na świecie leczenie rhGH niskorosłości mocznicowej stosowane 
jest u dzieci od 1989 r., w Polsce od 1994 r. 

Leczenie może być stosowane u dzieci z PChN, SNN oraz po 
transplantacji nerki. 

Obecnie program lekowy NFZ – leczenie rhGH dzieci z PChN 

 

Kwalifikacja do leczenia przez Ogólnopolską Komisję po złożeniu 
formalnego wniosku 



Leczenie	nerkozastępcze	

Dializa	
otrzewnowa	 Hemodializy	

Transplantacja	
nerki	



Dziękuję za uwagę 


